
ค่านิยมองค์กร
รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ
ค่านิยมร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม “RESOURCES”

R Responsilibity    หมายถึง รับผิดชอบต่องาน

E Enthusiasm       หมายถึง กระตือรือร้น และว่องไวในการทำงาน

S Service mind  หมายถึง มีจิตใจที่บริการ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส

O Open minded  หมายถึง ใจกว้าง ข้าราชการของ
   สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ต้องมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีมนุษยสัมพันธ์

U Unity  หมายถึง มีเอกภาพ ข้าราชการของ
   สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ต้องมีความสามารถ ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี

R Result  หมายถึง ผลลัพธ์ของงาน เน้นให้ผลลัพธ์ของงานบรรลุเป้าหมาย 
   ยึดหลักพอเพียง

C Courage  หมายถึง กล้าหาญ ข้าราชการของ
   สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง

E Equity  หมายถึง เป็นธรรม เที่ยงตรง และเสมอภาค

S Sample  หมายถึง เป็นข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างภาพพจน์ที่ดี
   ต่อองค์กร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2278-8649 โทรสาร 0-2265-6110 www.mnre.go.th
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	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นฐานอันสำคัญของการพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญ 
ก้าวหน้า	 นำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประชาชน	 ดังนั้น	 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์จึงต้องมองให้รอบด้านตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น	 จนถึงระดับโลก	 โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ควบคู่กับการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2556	 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
มีผลการดำเนินงานที่สำคัญๆ	 หลายภารกิจ	 อาทิเช่น	บริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐอย่างเป็นธรรม 
และยั่งยืน	 ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ	 จำนวน	 242	 เรื่อง	 จัดทำแผนที่และอ่าน	 แปล	 
ตีความภาพถ่ายทางอากาศ	 เพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ	 
จำนวน	161	ระวาง	เนื้อที	่402,500	ไร่	พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ	 9	 จังหวัด	 รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานของชุมชนให้มีศักยภาพใน 
การบริหารจัดการหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้ 
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการบินสำรวจ	 ตรวจตรา	 เฝ้าระวัง	 เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนา 
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	 ในพื้นที่	 18	 จังหวัด	 ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่าย 
การอนรุกัษ ์ฟืน้ฟ ูเฝา้ระวงัดแูลรกัษาตดิตาม กำกบั ตรวจสอบทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในทกุระดบั  
โดยจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่	 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลพิษอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่มาบตาพุด	 
จงัหวดัระยองและบรเิวณใกลเ้คยีง	ดำเนนิการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	เชน่	มลพษิทางอากาศ	ขยะมลูฝอยและ 
การจัดการกากของเสียอันตรายจากชุมชน	 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีช่มุชน	โครงการสายใยรกัแหง่ครอบครวัในพระบรมราชปูถมัภส์มเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	 
สยามมกฎุราชกมุาร	โดยผลกัดนัใหส้ำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั	ดำเนนิโครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 
ของชุมชน	 พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเพิ่มองค์ความรู้ในการทำงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด	ี 
358	 คน	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่ 
สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	การพัฒนาประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบเครือข่าย	 การให้บริการประชาชนผ่านศูนย์บริการประชาชนและศูนย์บริการร่วมเกี่ยวกับการรับเรื่อง 
ร้องเรียนที่นำไปสู่กระบวนการแก้ไขอย่างบูรณาการ		

	 ผลงานในรอบปีของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 สำเร็จลุล่วงได้ด้วย 
ความร่วมมือในการดำเนินงานจากคณะผู้บริหาร	ข้าราชการและพนักงาน	ผมจึงขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่าน 
ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา	ขอให้มีกำลังกาย	กำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะ 
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยต่อไป

(นายโชติ ตราชู)
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารจากปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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	 รายงานประจำปี	 2556	 เป็นการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของ 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (สป.ทส.)	 ในรอบปี 

งบประมาณ	 2556	 ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย 

งบประมาณของหน่วยงานในสังกัดที่เสนอต่อสาธารณชน	 เพื่อนำไปสู่การพัฒนา 

คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน	 สนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นหลัก	 

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี	2556	ซึ่งประกอบด้วย	4	ยุทธศาสตร์	โดยสรุปดังนี	้

	 ยุทธศาสตร์ที	่1	

	 บรหิารจดัการการใชป้ระโยชนท์ีด่นิของรฐัอยา่งเปน็ธรรมและยัง่ยนื	ดำเนนิการ 

แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ	 จำนวน	242	 เรื่อง	 รวมทั้งจัดทำแผนที่และ 

อ่าน	 แปล	 ตีความภาพถ่ายทางอากาศ	 เพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิการครอบครอง 

ที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ	จำนวน	161	ระวาง	คิดเป็นเนื้อที่	402,500	ไร่

	 ยุทธศาสตร์ที	่2	

	 พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติสร้างความตระหนักและความพร้อม 

รบัมอืกบัภยัธรรมชาต	ิมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่8	มกราคม	2556	เรือ่งมาตรการปอ้งกนั 

และแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ	9	จังหวัด	มาตรการที่	 1	 ไม่มีการเผา 

ในช่วง	100	วัน	 (21	มกราคม	-	30	เมษายน)	มาตรการที่	2	ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ไฟป่าอย่างเข้มข้น	 มาตรการที่	 3	 สนับสนุนชุมชนมาตรฐานหมู่บ้านปลอดการเผา	 

มาตรการที่	 4	 ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการป้องกันและ 

แก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน	 มาตรการที่	 5	 สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ 

กลุม่เปา้หมาย	มาตรการที	่6	แจง้เตอืนสถานการณห์มอกควนั	มาตรการที	่7	ขยายความ 

ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน	 มาตรการที่	 8	 จัดตั้ง 

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ	 9	 จังหวัด	 

การแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน	 ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ	 รวมทั้งส่งเสริม 

การดำเนินงานของชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการหมอกควันจากการเผา 

ในที่โล่ง	 จัดชุดลาดตระเวนและควบคุมโดยชุมชน	 ตลอดจนจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ 

เสี่ยงการเกิดไฟป่า

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
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	 ยุทธศาสตร์ที่	3	

	 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วน	สนับสนุนการบินสำรวจ	ตรวจตรา	 เฝ้าระวัง	 เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 277:05	 ชั่วโมงบิน	 ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์	 

466,875	 ไร่	 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผน 

พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	 ในพื้นที่	 18	 จังหวัด	 ส่งเสริม 

ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการอนุรักษ	์ ฟื้นฟู	 เฝ้าระวังดูแลรักษาติดตาม	 กำกับ	 

ตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ	 โดยจัดตั้งหน่วยบริการ 

เคลื่อนที่	 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลพิษอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่มาบตาพุด	 

จังหวัดระยองและบริเวณใกล้เคียง	 ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 

มลพิษทางอากาศ	ขยะมูลฝอยและการจัดการกากของเสียอันตรายจากชุมชน	

 ยุทธศาสตร์ที่	4	

	 เสริมสร้างศักยภาพขององค์การบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินภารกิจ 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดย

	 1)		 พัฒนากระบวนการทำงานและเครื่องมือเพื่อให้การบริหารงานและ 

การบริการของกระทรวงมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	จัดทำระบบในการติดตาม 

ประเมนิผลทีส่ามารถเปน็เครือ่งมอื	กระบวนการกำกบัดแูลการดำเนนิงานในระดบัตา่งๆ	 

มีการบริหารจัดการและดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ	ตรวจสอบการบริหาร 

งานด้านการเงิน	 การบัญชี	 การควบคุมพัสดุ/ยานพาหนะ	 และการปฏิบัติงาน 

ในระบบ	GFMIS	ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค	จำนวน	2	แห่ง	ตลอดจนให้คำปรึกษา	 

แนะนำในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตาม 

กฎ	 ระเบียบ	 หลักเกณฑ์	 แนวทางและวิธีปฏิบัติที่ส่วนราชการกำหนด	 ประเมินผล 

การดำเนินงานการควบคุมภายใน	 รวมทั้งจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง	 จัดทำแผน 

การตรวจราชการโครงการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล	 

ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	จำนวน	2	ประเด็น	ได้แก่	1)	ประเด็นนโยบายสำคัญ 

ด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	ในปี	พ.ศ.	2558	2)	การตรวจ 

ติดตามการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่	 (Specific	 Area)	 ความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ	 

ดำเนินงานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	 

จำนวน	20	เรื่อง
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	 2)		 ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 เฝ้าระวัง 

ดูแลรักษาติดตาม	 กำกับ	 ตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ	 

โดยจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่	 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลพิษอย่างต่อเนื่อง 

ในเขตพื้นที่มาบตาพุด	 จังหวัดระยองและบริเวณใกล้เคียง	 ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม	 เช่น	 มลพิษทางอากาศ	 ขยะมูลฝอยและการจัดการกากของเสียอันตราย 

จากชุมชน	 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน 

การดำเนนิกจิกรรมเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีช่มุชน 

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 

สยามมกฎุราชกมุาร	โดยผลกัดนัใหส้ำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั	 

ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการการบริหารการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาของชุมชน	พัฒนาบุคลากรและส่งเสริม 

การเพิ่มองค์ความรู้ในการทำงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 358	 คน	 

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน 

การปฏิบัติงานที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	

	 3)		 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	การพฒันาประสทิธภิาพระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ย	 

โดยการเพิม่จำนวนเครือ่งคอมพวิเตอรส์ำหรบัผูป้ฏบิตังิานและจดัหาเครือ่งคอมพวิเตอร ์

แม่ข่ายให้ครอบคลุมผู้ใช้งาน	 ตลอดจนสนับสนุนภารกิจงานที่รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น	 

โดยดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน	 พัฒนาองค์ความรู้ 

ให้แก่บุคลากรในสังกัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 จำนวน	 300	 ราย	 

การให้บริการประชาชน	 ผ่านศูนย์บริการประชาชนและศูนย์บริการร่วมเกี่ยวกับ 

การรับเรื่องร้องเรียนที่นำไปสู่กระบวนการแก้ไขอย่างบูรณาการของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวง	จำนวน	676	เรื่อง
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รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. นายวิจารย์  สิมาฉายา 2. นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล
 3. นายสุรพล  ปัตตานี 4. นางมิ่งขวัญ  วิชยารังสฤษดิ์
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4
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1

2 3
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ทำเนียบผู้บริหาร
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	 2.	 นางสาวสมถวิล		ขำไขศรี	 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ	1
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	 3.		นางชญานันท์		ภักดีจิตต์	 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ

1

2

3
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15ทำเนียบผู้บริหาร

1

5

2

4

6
3

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

	 1.	 นายอำนาจ		ทองเบ็ญญ์	 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
	 2.		นางฉฎาธร		สาอุดม	 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์
 3.		นางสาววนิดา		แย้มสรวล	 ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน
	 4.		นางสาวกานดา		ชูแก้ว	 ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ
	 5.		นายกานตพันธุ์		พิศาลสุขสกุล	 รักษาการผู้อำนวยการส่วนประสานและกิจการพิเศษ
	 6.		นางรัชนิกร		ดารกมาศ	 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
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16 รายงานประจำปี	2556	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักบริหารกลาง
	 1.	 นางดวงพร	จั่นหยง	 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
	 2.		นายไกวัล		ไทยปาล	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
	 3.		นางอุไร		หลีสิน	 ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
	 4.		นางสาวณัฐนิชา		กิ่งเนียม	 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
	 5.		นายปิยชาติ		เกสรทอง	 ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์

1

2

5

4

3

	
	 6.	 นางสาวบงกช		ใจดี	
	 7.		นายณัฐพงษ์		แก้วเขื่อนขันธ์	
	 8.		นางนารีรัตน์		ภักดีแก้ว	
	 9.		นางพิชญ์อาภา		ชินวิชา	
	 10.	 นายคงกริช		พงษ์พันธ์	
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17ทำเนียบผู้บริหาร

	 1.	 นางดวงพร	จั่นหยง	
	 2.		นายไกวัล		ไทยปาล	
	 3.		นางอุไร		หลีสิน	
	 4.		นางสาวณัฐนิชา		กิ่งเนียม	
	 5.		นายปิยชาติ		เกสรทอง	

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักบริหารกลาง	(ต่อ)
	 6.	 นางสาวบงกช		ใจดี	 ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง
	 7.		นายณัฐพงษ์		แก้วเขื่อนขันธ์	 ผู้อำนวยการส่วนวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม
	 8.		นางนารีรัตน์		ภักดีแก้ว	 ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ
	 9.		นางพิชญ์อาภา		ชินวิชา	 ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลังและระบบงาน
	 10.	 นายคงกริช		พงษ์พันธ์	 ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและช่วยอำนวยการนักบริหาร

6

10

7

8
9

57-07-024_001-039_A-Scg.indd   17 9/5/14   12:18:32 AM



18 รายงานประจำปี	2556	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักตรวจและประเมินผล

	 1.	 นายทองใบ		บุญญาเสนีย์กุล	 ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล
	 2.	 นางสาวปรีญาพร		สุวรรณเกษ	 ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ
   ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการอีกหน้าที่หนึ่ง
	 3.	 นายวิชัย		สุกิจมงคลกุล	 ผู้อำนวยการส่วนติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
	 4.	 นางสาวปุณชรัศมิ์		ฉัตรกุล	ณ	อยุธยา		ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ

1

2

4

3

	 1.		นายประกิต		วงศ์ศรีวัฒนกุล	
	 2.		นายธวัช		ทองประเสริฐ	
	 3.		นายศราวุธ		ชาติโยธิน	
   
	 4.		นายประสพโชค		พึ่งปรีดา	  
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19ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

	 1.		นายประกิต		วงศ์ศรีวัฒนกุล	 ผู้อำนวยการสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	 2.		นายธวัช		ทองประเสริฐ	 ผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาอากาศยาน
	 3.		นายศราวุธ		ชาติโยธิน	 ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล
   ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการอีกหน้าที่หนึ่ง
	 4.		นายประสพโชค		พึ่งปรีดา	 ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการบิน ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ
   ส่วนนิรภัยการบินและสารสนเทศการบินอีกหน้าที่หนึ่ง

14

2

3
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20 รายงานประจำปี	2556	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
	 1.	 นายสมชาย		ศิริสมฤทัย	 ผู้อำนวยการสำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
	 2.		นายณฤพล		บุญชื่น	 ผู้อำนวยการส่วนประสานการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ	1
	 3.		นายคมสัน		เวชรังษี	 ผู้อำนวยการส่วนประสานการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ	2

1

3

2

	
	 4.		ว่าที่ร้อยตรี	 		มั่นจิตต์	 	
 5.	 นายพยงค์		ตุ้มธรรมรงค์	
	 6.		นางสาวชื่นฤดี		กลับเกษม	
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21ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 1.	 นายสมชาย		ศิริสมฤทัย	
	 2.		นายณฤพล		บุญชื่น	 	
	 3.		นายคมสัน		เวชรังษี	 	

6

5
4

สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ	(ต่อ)
	 4.		ว่าที่ร้อยตรี	พีรพล		มั่นจิตต์	 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ภาพทางอากาศ	
 5.	 นายพยงค์		ตุ้มธรรมรงค์	 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและประเมินผล
	 6.		นางสาวชื่นฤดี		กลับเกษม	 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
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22 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

 1. นางสาวอัษฎาพร  ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ
   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
 2. นายปวิช  เกศววงศ์ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือ
 3.  นางสาวบังอร  หาญณรงค์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

1

2

3

สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (ต่อ)

  นางสาวรุ่งนภา  พัฒนพิบูลย์ 
 5.  นางสาวกนกวรรณ  ภิบาลสุข 
 6.  นางสาววัชรีย์  ผลเดชสถาพร 
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23ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  นางสาวอัษฎาพร  ไกรพานนท ์
   
  นายปวิช  เกศววงศ ์
 3.  นางสาวบังอร  หาญณรงค ์

สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (ต่อ)

 4. นางสาวรุ่งนภา  พัฒนพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
 5.  นางสาวกนกวรรณ  ภิบาลสุข ผู้อำนวยการส่วนองค์การระหว่างประเทศ
 6.  นางสาววัชรีย์  ผลเดชสถาพร ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์

5

4

6
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24 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1.  นายนิวัติ  มณีขัติย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2.  นายสมชาย  มีนุชนารถ ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
 3.  นายพรชัย  ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการส่วนสื่อสาร
 4.  นายศักดิ์ชัย  ภู่พันธ์ศรี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

1

2

3
4

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

  นางอนุสรา  รักษาคำ 
 6.  นายอุดม  จันทรสุข 
 7.  นางธนินนิจ  ไกรสโมสร 
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25ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1.  นายนิวัติ  มณีขัติย์ 
 2.  นายสมชาย  มีนุชนารถ 
 3.  นายพรชัย  ศรีสมบัต ิ
 4.  นายศักดิ์ชัย  ภู่พันธ์ศรี 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

 5. นางอนุสรา  รักษาคำ ผู้อำนวยการส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 6.  นายอุดม  จันทรสุข ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบและการบริหาร
 7.  นางธนินนิจ  ไกรสโมสร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 	 เพื่อการจัดการสำนักงาน

6

5 7
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26 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. นางอำไพภัทรา  ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิ่งแวดล้อม
 2. นายชัยณรงค์  วิทยาวงศรุจิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร
   ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการอีกหน้าที่หนึ่ง
 3. นางสาววิไลวรรณ  รัตนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มฝึกอบรม
 4.  นายสุพจน์  กนกพินิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสารสนเทศด้านฝึกอบรม

1

2
3

4

 1.  นายอำนาจ  ทองเบ็ญญ์ 
	 	 	
 2.  นางสาววนิดา  แย้มสรวล 
 3.  นายกิตติ  ลักษมีมงคลชัย 
 4.  นางสาวสมหญิง  พงษ์สมุทร 
  นางหทัยรัตน์  ไอยรากาญจนกุล 
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27ทำเนียบผู้บริหาร

  นางอำไพภัทรา  ศิริลักษณ์ 
   
  นายชัยณรงค์  วิทยาวงศรุจิ 
   
  นางสาววิไลวรรณ  รัตนพงศ ์
 4.  นายสุพจน์  กนกพินิจ 

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3

2

5

1

4

สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

 1.  นายอำนาจ  ทองเบ็ญญ์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี
	 	 	 และรัฐสภา
 2.  นางสาววนิดา  แย้มสรวล หัวหน้าส่วนประสานงานคณะรัฐมนตรี
 3.  นายกิตติ  ลักษมีมงคลชัย หัวหน้าส่วนประสานงานรัฐสภา
 4.  นางสาวสมหญิง  พงษ์สมุทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 5. นางหทัยรัตน์  ไอยรากาญจนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
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28 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2

1

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. นายนิวัติ  มณีขัติย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการร่วม
	 	 	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2.  นายสมชาย  มีนุชนารถ ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
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29ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1-16

นายอภิวัฒน์ คุณารักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

นายสุวิทย์ ขัตติยวงค ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 2 (ลำปาง)

นายเดชา งามนิกุลชลิน  
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

นายภูวพล ภานุมาศเมธี  
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 4 (นครสวรรค์)

นายวรพล จันทร์งาม
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 5 (นครปฐม)

นางสาวอัมพันพินธุ์ พินทุกนก
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 6 (นนทบุรี)

นางสาวจารุภา อยู่พูล
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 7 (สระบุรี)

นางสาวกฤษณา เชยพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 8 (ราชบุรี)

นายเฉลียว ลีสง่า
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 9 (อุดรธานี)

  นายนิวัติ  มณีขัติย์ 
	 	 	
 2.  นายสมชาย  มีนุชนารถ 
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30 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1-16

นายธวัช ปทุมพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

นายสวัสดิ์ ถนัดค้า
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 11 (นครราชสีมา)

นายวิรุฬห์ ฤกษณ์นะขจร
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

นายสุวรรณ นันทศรุต
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 13 (ชลบุรี)

นายจุมพล ศิริสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 15 (ภูเก็ต)

นายฮาเล็ม จะมาริกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 16 (สงขลา)
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31ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด

นายอาคม ยุทธนา
 ทสจ. กระบี่

นายสินธพ โมรีรัตน์ 
ทสจ. กาญจนบุรี

นายวิชัย ตะวัน
ทสจ. กาฬสินธุ์

นายสรพงษ์ โกสุวินทร์
ทสจ. กำแพงเพชร

นายสมาน มานะกิจ
ทสจ. ขอนแก่น

นางสาวเยาวนีย์ สุทธิพงศ์  
ทสจ. จันทบุรี

นายอยู่ เสนาธรรม  
ทสจ. ฉะเชิงเทรา

นายวีระ ทองประไพ  
ทสจ. ชลบุรี

นายสันติ บรรเทิงจิตร
ทสจ. ชัยนาท
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32 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด

นายอิสระ พรหมเดชบุญ
ทสจ. ชัยภูมิ

นายขจรศักดิ์ ละอองเทพ  
ทสจ. ชุมพร

นายสุจินต์ โตพังเทียม
 ทสจ. เชียงราย

นายกมลไชย คชชา
ทสจ. เชียงใหม่

นายมนภัทร วังศานุวัตร  
ทสจ. ตรัง

นายสุรเด่น สัญญอาจ
ทสจ. ตราด

นายปัญญารัตน์ รังศิลป์
ทสจ. ตาก

นายชัยรัตน์ หินทอง  
ทสจ. นครนายก

นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม
ทสจ. นครปฐม
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33ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด

นายไพรัช นาคทรัพย์
ทสจ. นครพนม

นายวิชัย อุดมรัตนะศิลป์
ทสจ. นครราชสีมา

นายไพศาล ธนะเพิ่มพูน
ทสจ. นครศรีธรรมราช

นายสมพงษ์ สิทธิโชคสกุลชัย
ทสจ. นครสวรรค์

นายนรินทร์ สายซอ
ทสจ. นนทบุรี

นายสามารถ ขุนศรีหวาน
ทสจ. นราธิวาส

นายประสิทธิ์ พัฒนใหญ่ยิ่ง
ทสจ. น่าน

นายสา แสงสว่าง
ทสจ. บึงกาฬ

นายสายยนต์ สีหาบัว
ทสจ. บุรีรัมย์
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34 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด

นายวัชระ ชมภูศรี
ทสจ. ปทุมธานี

นายอร่าม ศรีปรางค์
ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์

นายชูศักดิ์ ตั้งศิริไพบูลย์
ทสจ. ปราจีนบุรี

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์
ทสจ. ปัตตานี

นายสุรชัย อจลบุญ
ทสจ. พระนครศรีอยุธยา

นายภพพล ศิริลักษณะพงศ์
ทสจ. พังงา

นายชุติวัฒน์ ศรทอง  
ทสจ. พัทลุง

นายอำนาจ บำรุงพงค์
ทสจ. พิจิตร

นายอนันต์ พรหมดนตรี
ทสจ. พิษณุโลก
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35ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด

นายพิภพ พัชรพรรณสกุล
ทสจ. เพชรบุรี

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ ์
ทสจ. เพชรบูรณ์

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ 
ทสจ. แพร่

นายวรพจน์ ผ่องสมัย
ทสจ. พะเยา

นายเกษม สุขวารี
ทสจ. ภูเก็ต

นายชมภู มหันตะกาศรี
ทสจ. มหาสารคาม

นายประพันธ์ กาใจทราย
ทสจ. แม่ฮ่องสอน

นายสมัคร ดอนนาปี
ทสจ. มุกดาหาร

นายสมาน สะแต
ทสจ. ยะลา
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36 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด

นายพิชิต สมบัติมาก
ทสจ. ยโสธร

นางสาวสุวิน สิทธิบุตระ
ทสจ. ร้อยเอ็ด

นายมนู อานันทสฤษฎ์
ทสจ. ระนอง

นายอาทิตย์ ละเอียดดี
ทสจ. ระยอง

นายสวง สุดประเสริฐ
ทสจ. ราชบุรี

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์
ทสจ. ลพบุรี

นายฉลอง ของเดิม
ทสจ. ลำปาง

นายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย
ทสจ. ลำพูน

นายยงยุทธ ชำนาญรบ
ทสจ. เลย
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37ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด

นายปรีชาญ สามารถ
ทสจ. ศรีสะเกษ

นายเชวง ไชยหลาก
ทสจ. สกลนคร

นางจินตวดี พิทยเมธากูล
ทสจ. สงขลา

นายธนิตย์ หนูยิ้ม
ทสจ. สตูล

นายเก่งกาจ ศรีหาสาร
ทสจ. สมุทรปราการ

นายไชยผดุง พรหมสวัสดิ์
ทสจ. สมุทรสงคราม

นายสวัสดิ์ กิจจามัย
ทสจ. สมุทรสาคร

นายสุกิจ รัตนวิบูลย์
ทสจ. สระบุรี

นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์
ทสจ. สระแก้ว
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38 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด

นายสามารถ มีตำเนิน
ทสจ. สิงห์บุรี

นายอำนาจ เจิมแหล่
ทสจ. สุโขทัย

นายองอาจ ชนะชาญมงคล
ทสจ. สุพรรณบุรี

นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
ทสจ. สุราษฎร์ธานี

นายนิรันดร์ สุรัสวดี
ทสจ. สุรินทร์

นายวิวัธน์ ตันเสรี
ทสจ. หนองคาย

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์
ทสจ. หนองบัวลำภู

นายมิตรชัย อานันทนสกุล
ทสจ. อ่างทอง

นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล
ทสจ. อุดรธานี
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39ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด

นายธีระ เงินวิลัย
ทสจ. อุตรดิตถ์

นายชัชวาลย์ พิศดำขำ
ทสจ. อุทัยธานี

นายสุเมธ อำภรณ์
ทสจ. อุบลราชธานี

นายสรพงษ์  โกสุวินทร์
ทสจ. อำนาจเจริญ
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1ส่วนที่

ข้อมูลภาพรวม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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42 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 โครงสร้าง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 1.1 แผนภูมิโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฎหมาย

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด

หน่วยงานในสังกัดตามกฎกระทรวง

สำนักบริหารกลาง สำนักพัฒนบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

สำนักประสานงาน

สนองพระราชดำริ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

สำนักผู้ประสานงาน

คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

สำนักตรวจและประเมินผล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16

หน่วยงานจัดตั้งเป็นการภายใน
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43ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวม

หน่วยงานที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. กลุ่มกฎหมาย (กกม.) มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง  
   และอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัด 
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อม
  2.  สนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อม
  3.  เสนอความเห็นและให้คำปรึกษาข้อหารือทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
   ที่เกี่ยวข้อง
  4.  ศกึษา พจิารณา ปรบัปรงุ และพฒันากฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
   และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
   ที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งส่วนราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555
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44 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี ของสำนักงาน 
   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม
  2.  ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บั 
   มอบหมาย

 3.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1.  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวง 
   ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
  2.  ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน 
   สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวง 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3.  ประสานและดำเนนิการเกีย่วกบัการพฒันาระบบราชการรว่มกบัหนว่ยงานกลางตา่งๆ  
   และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
   ที่ได้รับมอบหมายหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง

 4.  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1.  เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
   ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
   ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ 
   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกัน 
   และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อ 
   ปลัดกระทรวง
  2.  ประสาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติ 
   การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
  3.  รับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ 
   เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4.  คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  5.  ประสาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือ 
   ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและ 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
   ประพฤตมิชิอบของสว่นราชการในสงักดัและคุม้ครองจรยิธรรมเสนอตอ่ปลดักระทรวง 
   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
   ที่ได้รับมอบหมาย
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45ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวม

 5.  สำนักบริหารกลาง (สบก.) มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ และ 
   งานเลขานุการของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2.  ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสำนักงานปลัด 
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อม
  3.  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงานปลัด 
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4.  ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และ 
   ยานพาหนะของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5.  กลั่นกรองและเสนอความเห็นทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6.  ดำเนนิการอืน่ใดทีม่ไิดก้ำหนดใหเ้ปน็อำนาจหนา้ทีข่องสว่นราชการใด ในสำนกังานปลดั 
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  7.  ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บั 
   มอบหมาย

 6.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1.  ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2.  พฒันาระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย และระบบสารสนเทศ รวมทัง้ใหค้ำปรกึษา 
   แนะนำ และฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
  3.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
   ที่ได้รับมอบหมาย

 7. สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สกบ.) มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1. ปฏบิตังิานดา้นการบนิและการสือ่สาร เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ
   และสิ่งแวดล้อม
  2.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
   ที่ได้รับมอบหมาย
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46 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 8.  สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (สบร.) มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1.  ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามระเบียบสำนักนายก- 
   รัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ รวมทั้งจัดทำและพัฒนาระบบ 
   ข้อมูลสารสนเทศด้านการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
  2.  ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะให้มีมาตรการในการป้องกันและมาตรการในการแก้ไข 
   ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
  3.  ประสานนโยบายและการปฏบิตักิบัหนว่ยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ตดิตามตรวจสอบ  
   และประเมินผลการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
  4.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
   ที่ได้รับมอบหมาย

 9.  สำนกัความรว่มมอืดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ (สรป.)  
  มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1.  กำหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กร 
   ระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2.  ประสานความร่วมมอืด้านวชิาการและการเข้ารว่มในพนัธกรณ ีด้านทรพัยากรธรรมชาต ิ
   และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
  3.  ดำเนินการและประสานการดำเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
  4.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
   ที่ได้รับมอบหมาย

 10.  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ที่ 1 – 16 มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1.  จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  2.  ประสานการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน 
   จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  3.  จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาค
  4.  จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  5.  เสนอแนะและใหค้ำปรกึษาทางวชิาการและมาตรการดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สนบัสนนุ 
   และสง่เสรมิศกัยภาพของสว่นราชการและองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีเ่กีย่วกบั 
   การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
  6.  ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานการดำเนินการ 
   เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม
  7.  สนบัสนนุและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มและสรา้งเครอืขา่ยดา้นสิง่แวดลอ้มระดบัภาค รวมทัง้ 
   ฝึกอบรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
  8.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ 
   ได้รับมอบหมาย
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47ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวม

 11. สำนักตรวจและประเมินผล (สตป.) มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนการตรวจราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อมและแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
  2.  สนับสนนุการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีและแผนการตรวจราชการ 
   แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3.  ประสานการตรวจราชการกับหน่วยรับตรวจ และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ 
   ราชการเพือ่สนบัสนนุการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม
  4.  รว่มตดิตาม และสนบัสนนุผูต้รวจราชการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
   ในการตรวจราชการและการตรวจติดตามเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์
  5.  จดัทำรายงานผลการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
   สิ่งแวดล้อมประเมินผล แผนงาน และโครงการในการตรวจราชการ
  6.  รับเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
  7.  สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานผลหรือความคืบหน้า พร้อมความเห็น 
   เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  8.  กำกบั เรง่รดั และตดิตามการนำเสนอขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บัจากการตรวจราชการ รวมทัง้ 
   เรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ไปสู่การปฏิบัติ
  9.  สนบัสนนุการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจำกระทรวง 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  10.  ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บั 
   มอบหมาย

 12.  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1.  จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง 
   ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
   และประสานนโยบายและแผนไปสูก่ารปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบาย และแผนแมบ่ท 
   ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้เรง่รดั ตดิตามและประเมนิผล 
   การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2.  ศกึษา วเิคราะห ์และจดัทำขอ้มลู เพือ่เสนอแนะในการกำหนดนโยบาย เปา้หมาย และ 
   ผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อกำหนด 
   นโยบาย แผนกลยทุธ ์แผนงาน โครงการรวมทัง้จดัทำและประสานแผนการปฏบิตังิาน 
   ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3.  ดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
   และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4.  ประสานการดำเนนิการเกีย่วกบัการประชมุคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาตามกรอบภารกจิ 
   หนา้ทีข่องผูป้ระสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา (ปคร.) และตดิตามผลการดำเนนิงาน 
   ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5.  ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บั 
   มอบหมายหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
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 13. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 76 จังหวัด  
  มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1. จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ 
   คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ 
   สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
  2. ดำเนนิตามกฎหมายวา่ดว้ยการปา่ไม ้กฎหมายวา่ดว้ยปา่สงวน กฎหมายวา่ดว้ยสวนป่า  
   กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และ 
   กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับหมาย
  3.  เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ และบำรุงรักษาระบบเตือนภัย 
   เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการและ 
   ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4.  กำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล และกิจการ 
   น้ำประปา
  5.  สง่เสรมิ เผยแพร ่และสรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชนในการสงวน อนรุกัษแ์ละฟืน้ฟู 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
  6.  ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บั 
   มอบหมาย
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49ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวม

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ค่านิยมร่วมของ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “RESOURCES”

 วิสัยทัศน์

  มุ่งมั่นอำนวยการให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

 พันธกิจ

 1.  อำนวยการให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในกำหนดนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
 2.  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3.  ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานการป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
 4.  พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ  
  การตัดสินใจและการบริการประชาชน
 
 ค่านิยม 

  รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ
 
 ค่านิยมร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

 และสิ่งแวดล้อม “RESOURCES”

 R Responsilibity    หมายถึง รับผิดชอบต่องาน
 E Enthusiasm       หมายถึง กระตือรือร้น และว่องไวในการทำงาน
 S Service mind  หมายถึง มีจิตใจที่บริการ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
 O Open minded  หมายถึง ใจกว้าง ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
    มีมนุษยสัมพันธ์
 U Unity  หมายถึง มเีอกภาพ ขา้ราชการของสำนกังานปลดักระทรวงทรพัยากร 
    ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตอ้งมคีวามสามารถ ทำงานเปน็ทมี  
    มีความสามัคคี
 R Result  หมายถึง ผลลพัธข์องงาน เนน้ใหผ้ลลพัธข์องงานบรรลเุปา้หมาย ยดึหลกั 
    พอเพียง
 C Courage  หมายถึง กลา้หาญ ขา้ราชการของสำนกังานปลดักระทรวงทรพัยากร- 
    ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กลา้ยนืหยดักระทำในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 
 E Equity  หมายถึง เป็นธรรม เที่ยงตรง และเสมอภาค
 S Sample  หมายถึง เป็นข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างภาพพจน์ที่ดี 
    ต่อองค์กร
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1.3 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ สป.ทส.

	 1.		 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
   ใหค้วามสำคญักบัการกำกบั ตดิตามและเรง่รดัการดำเนนิงานเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย รวมทัง้ 
เจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ โดยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหา 
ขอ้พพิาท/ขอ้ขดัแยง้เกีย่วกบัทีด่นิของรฐัระหวา่งบคุคลกบัหนว่ยงานของรฐั ใหไ้ดข้อ้ยตุหิรอืคลีค่ลายบรรเทา 
เบาบางลงตามมาตรการและหลกัเกณฑข์อง กบร. เรือ่งการพสิจูนส์ทิธกิารครอบครองทีด่นิของบคุคลในเขต 
ที่ดินของรัฐ เรื่องขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ตลอดจน 
กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำของสังคมลดข้อขัดแย้ง 
จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสร้างโอกาสให้แก่คนยากจนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร- 
ธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

 2.		 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย	สร้างความตระหนักและความพร้อม 
รับมือกับภัยธรรมชาติ	
  มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรองรับและปรับตัวต่อ 
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงความร่วมมือใน 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและรักษาความมั่นคงในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ 
ทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์คือ เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อม 
เพื่อรับมือจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

	 3.		 ยทุธศาสตรก์ารเพิม่ประสทิธภิาพการดำเนนิการจดัการสิง่แวดลอ้มภายใตก้ารมสีว่นรว่ม 
จากทุกภาคส่วน
  มุง่เนน้การเพิม่ประสทิธภิาพในการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มอนรุกัษ ์ฟืน้ฟแูละจดัการทรพัยากร- 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระดบัภมูภิาค จงัหวดั ทอ้งถิน่และชมุชน โดยการปรบัปรงุกระบวนงานสรา้งและ 
พฒันาเครอืขา่ยใหเ้ปน็เครอืขา่ยทีม่บีทบาทและภารกจิทีช่ดัเจนในการตดิตามตรวจสอบ รกัษา ฟืน้ฟคูณุภาพ 
นำ้และพฒันาการนำเสนอขอ้มลูการตดิตามตรวจสอบคณุภาพนำ้ในแตล่ะภมูภิาค ใหเ้ปน็ขอ้มลูทีเ่ขา้ใจงา่ย 
ผา่นชอ่งการสือ่สารทีห่ลากหลายเพือ่งา่ยตอ่การเขา้ถงึขอ้มลู ตลอดจนการพฒันาประสทิธภิาพหอ้งปฏบิตักิาร 
ใหส้ามารถบรกิารไดอ้ยา่งทัว่ถงึ ดว้ยการประสานความรว่มมอืเพือ่ใหม้กีารใชเ้ครือ่งมอืตรวจวเิคราะหค์ณุภาพ 
ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการมีการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 4.		 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพขององค์การบูรณาการความร่วมมือในการดำเนิน 
ภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
  โดยการสร้างความร่วมมือเชิงนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปรบัแนวคดิการทำงานรว่มกนัระหวา่งองคก์รชมุชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หนว่ยงานราชการ องคก์ร 
เอกชน และภาคอีืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่นำไปสูก่ารพฒันายทุธศาสตรแ์ละกลไกการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื สนบัสนนุใหเ้ครอืขา่ยองคก์รชมุชนเปน็แกนหลกัในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมโดยมีภาครัฐ องค์กร เอกชน และภาคีอื่นๆ เป็นหน่วยงานหนุนเสริม สนับสนุนให้มีกลไก 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนและองค์กรเอกชนระดับต่างๆ โดยมีสัดส่วนที่เท่ากันเพื่อเป็น 
กลไกการทำงานร่วมกันทั้งในการวางแผน ปฏิบัติการ และติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ  
พัฒนาและปรับปรุงกลไกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม ให้สามารถขับเคลื่อน 
ได้ผลจริงในทางปฏิบัติ
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51ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวม

1.4 เป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2556

ตารางที่ 1.1 แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของ สป.ทส. กับงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ สป.ทส.

ยุทธศาสตร์ที	่1
บริหารจัดการใช้ประโยชน์
ที่ดินของรัฐอย่างเป็นธรรม
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที	่2
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ สร้างความตระหนัก
และความพร้อมรับมือกับ
ภัยธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่	3
เพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายใต้การมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่	4
เสริมสร้างศักยภาพของ
องค์การบูรณาการ
ความร่วมมือในการดำเนิน
ภารกิจด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1.1 ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหา
 ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ
1.2  การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 ของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1  การแก้ไขและบรรเทาปัญหา
 หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่วิกฤต

3.1  สนับสนุนการบินสำรวจ ตรวจหา
 เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและอนุรักษ์
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2  บรูณาการและประสานการดำเนนิงาน
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
3.3  การแก้ไขปัญหามลพิษและเสริม
 สร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง 

4.1  อำนวยการด้านบริหารจัดการ
4.2  พัฒนาเพื่อการตรวจราชการและกำกับ  
 ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน
4.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.4  พัฒนาศักยภาพบุคลากร

4.5  สนับสนุนดำเนินงานภายใต้โครงการ
 สายใยรักแห่งครอบครัว
4.6  ศึกษา วิเคราะห์ ประสานและ
 ดำเนินงานร่วมมือด้านทรัพยากร
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ระหว่างประเทศ
4.7  การเจรจาและประชุมนานาชาติ

 สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
 ของรัฐ

 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม 9 จังหวัด ได้แก่
 เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง  
 แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา แพร่  
 น่าน และตาก

 สำนักการบินอนุรักษ์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด

 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 สำนักตรวจและประเมินผล

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
 การสื่อสาร
 สำนักพัฒนบริหาร ทรัพยากร

 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

 สำนักความร่วมมือด้าน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน 
ของ	สป.ทส. งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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52 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1.2 แสดงอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ของ สป.ทส. จำแนกตาม สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

1.5 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ของ สป.ทส. จำแนกตาม สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

	 ลำดับที่	 หน่วยงาน	 ข้าราชการ	 ลูกจ้างประจำ	 พนักงานราชการ

หมายเหตุ  *  เป็นอัตรากำลังช่วยราชการจาก สบก. สตป. และ กพร.
  * *  เป็นอัตรากำลังช่วยราชการจาก ศทส.

  อัตรากำลังส่วนกลาง   

 1 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 12 - -

 2 สำนักบริหารกลาง (สบก.) 66 1 56

 3 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) 22 - 33

 4 สำนักตรวจและประเมินผล (สตป.) 20 - 19

 5 สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (สบร.) 26 1 13

 6 สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สกบ.) 20 22 43

 7 สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 17 - 15

  สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (สรป.) 

 8 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) 24 2 14

 9 กลุ่มกฎหมาย (กกม.) 8 - 4

 10 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 6 - 14

 11 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) 8 - 5

 12 สำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ

  สิ่งแวดล้อม (สพบ.)* 3 - -

 13 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดล้อม (ศบร.)** 2 - 3

 14 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ 1-16 (สสภ.) 219 63 108

  อัตรากำลังส่วนภูมิภาค   

 15 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 1,399  212

  สิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 76 จังหวัด 

	 	 รวม	 1,852	 89	 539
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53ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวม

พนักงานราชการข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

ภาพที่ 1.2 กราฟแสดงอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.6 งบประมาณรายจ่ายและ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับ 
จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,338.3587 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปี 2555 ได้รับจัดสรร 
งบประมาณจำนวน 1,253.2407 ล้านบาท จะเห็นว่าได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 85.1180 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 6.36 ทั้งนี้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2556 เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ในปี 2555 จำแนกตามหมวดรายจ่าย สรุปดังนี้

89

1,852

539

57-07-024_040-111_J-SCG.indd   53 9/5/14   12:43:00 AM



54 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2556

รายงานสถานะเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1.5 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 
ประเภทรายจ่าย

		 วงเงินงบประมาณ	 ยอดเบิกจ่าย	
%	การเบิกจ่าย

	 คงเหลือ
	 	 (ล้านบาท)	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)

 รายจ่ายงบประมาณปี 2556 1,470.4886 1,240.9009 84.39 229.5877

 งบรายจ่ายประจำ 1,134.8990 1,050.1006 92.53 84.7984

 งบลงทุน 203.4596 87.2227 40.10 121.8657

 งบรายจ่ายเหลื่อมปี (งบปี 2555) 132.1299 109.2064 172.78 22.9235

	 รวมทั้งสิ้น	 2,940.98	 2,487.43	 389.80	 459.1753

เปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ. 2556 และงบประมาณปี พ.ศ. 2555 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 จำแนกตามเป้าหมายการให้บริการของ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1.3 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2555 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ตารางที่ 1.4 แสดงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 จำแนกตามเป้าหมายการให้บริการ

 
หมวดรายจ่าย	 งบประมาณปี	2556	 งบประมาณปี	2554

	 +เพิ่ม/-ลด	 +เพิ่ม/-ลด
	 	 	 	 (ล้านบาท)	 (คิดเป็น%)
 งบบุคลากร 803.2941 753.2555 +50.3086 +6.23

 งบดำเนินงาน 268.5694 274.1335 -5.5641 -2.07

 งบลงทุน 200.1938 64.8000 +135.3938 67.63

 งบรายจ่ายอื่น 65.5264 160.2892 -94.7628 -144.62

 งบเงินอุดหนุน 0.7750 0.7625 0.0125 1.61

	 รวมทั้งสิ้น	 1,338.3587	 1,253.2407	 +85.1180	 +6.36

	 เป้าหมายการให้บริการของ	สป.ทส.	 งบประมาณ	(ล้านบาท)

 เป้าหมายที่	1
 ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการบริหารและอำนวยการอย่างเท่าเทียม 1,338.3587

	 	 รวมงบประมาณทั้งสิ้น	 1,338.3587
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55ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2556

ภาพที่ 1.3 กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายจ่ายงบประมาณปี	2556 งบรายจ่ายประจำ

งบลงทุน งบรายจ่ายเหลื่อมป	ี(งบปี	2555)

109.2064
87.2227

1050.1006

1240.9009
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2ส่วนที่

ผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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58 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ตัวชี้วัดที่	1.1.1		 ร้อยละ 8.0 30 40 50 60 70 5.00 5.0000 0.4000
 ร้อยละของจำนวนพื้นที่ป่าถูก
 บุกรุกทำลายที่ได้มี
 การดำเนินการตามกฎหมาย
 หรือจัดการตามหลักวิชาการ 

	 ตัวชี้วัดที่	1.1.2		 จำนวน 8.0 11 14 17 20 23 13 จังหวัด 1.6667 0.1333
 จำนวนจังหวัดที่มีประมาณ
 ฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวันอยู่ใน
 เกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
 สุขภาพอนามัยเพิ่มขึ้น 

	 ตัวชี้วัดที่	1.1.3		 จำนวน 7.0 1,440 1,580 1,720 1,860 2,000 1,720 แห่ง 3.0000 0.2100
 จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับ
 การพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์
 และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหา
 ภัยแล้งและอุทกภัย  

	 ตัวชี้วัดที่	1.1.4	 ระดับ 7.0 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.3500
 ระดับความสำเร็จของผล
 การตรวจติดตามการแจกจ่าย
 กล้าไม้และนำไปปลูกใน
 พื้นที่ลุ่มน้ำ

 สำนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดจ้ดัทำคำรบัรองการปฏบิตัริาชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการครอบคลุม 2 มิติ คือ

  มิติที่ 1 มิติภายนอก

  มิติที่ 2 มิติภายใน

 การประเมนิผลการปฏบิติัราชการตามคำรบัรองการปฏบิติัราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  
(Self Assessment Report : SAR) ได้คะแนน 4.0883 ตามตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ  
ดังนี้

2.1 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

การปฏิบัติราชการปี 2556

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

ค่าคะแนน
ที่ได้

ผลการ
ดำเนินงาน1 32 4 5

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด

ผลการดำเนินเกณฑ์การให้คะแนน

 มิติภายนอก	(น้ำหนัก	:	ร้อยละ	70)	 3.9672	 2.7770

	 การประเมินประสิทธิผล	(น้ำหนัก	:	ร้อยละ	60)	 	 	

	 1.		 นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก	(น้ำหนัก	:	ร้อยละ	60)	 3.7951	 0.0380

	 1.1		 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ

	 	 ภารกิจหลัก	ของกระทรวง	(น้ำหนัก	:	ร้อยละ	30)	 3.6445	 0.0364

	 1.2		 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า		 3.9017	 0.0390

	 	 (น้ำหนัก	:	ร้อยละ	22)	
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59ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

ค่าคะแนน
ที่ได้

ผลการ
ดำเนินงาน1 32 4 5

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด

ผลการดำเนินเกณฑ์การให้คะแนน

	 ตัวชี้วัดที	่1.2.1	 ระดับ 22.0 1 2 3 4 5  3.9017 0.8584
 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระดับ
 ความสำเร็จของการจัดการ
 สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมาย
 ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือ
 มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
 1.2.1.1  ด้านการจัดการขยะ ระดับ 5.0 1 2 3 4 5 4.8380 4.8380 0.2419
 1.2.1.2  ด้านการบังคับกฎหมาย ระดับ 6.0 1 2 3 4 5 2.6475 2.6475 0.1589
 1.2.1.3  ด้านคุณภาพน้ำ ระดับ 5.0 1 2 3 4 5 4.8330 4.8330 0.2417
 1.2.1.4  ด้านคุณภาพอากาศ วัน 6.0 <35 <30 <25 <20 <15 22 วัน 3.6000 0.2160

	 ตัวชี้วัดที่	1.3.1		 ระดับ 3.0 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1500
 ระดับความสำเร็จของ
 การจัดทำยุทธศาสตร์
 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
 ประชาคมอาเซียนของ
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม 

	 ตัวชี้วัดที่	1.4.1		 ระดับ 5.0 1 2 3 4 5 3.5069 3.5069 0.1753
 ระดับความสำเร็จในการ
 บูรณาการเพื่อขับเคลื่อน
 การปฏิบัติราชการโดยรวม
 ของกระทรวง

 ตัวชี้วัดที	่2	 ร้อยละ 10.0 65 70 75 80 85 5.00 5.0000 0.5000
 ร้อยละความพึงพอใจของ
 ผู้รับบริการ 

	 ตัวชี้วัดที่	3		 ระดับ 3.0 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.5000
 ระดับความสำเร็จของการ
 จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

	 ตัวชี้วัดที่	4	 ระดับ 2.5       1.5765 0.0158
 ร้อยละความสำเร็จของ
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

	 ตัวชี้วัดที่	4.1	 ร้อยละ 1.0 72 74 76 78 80 40.10 0.5569 0.0056
 ร้อยละความสำเร็จของ
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 รายจ่ายลงทุน 

	 1.3		 ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		 5.0000	 0.0500
	 	 (ASEAN	Readiness)	(น้ำหนัก	:	ร้อยละ	3)	

	 1.4		 ระดับความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวม	 3.5069	 0.0351
	 	 ของกระทรวง	(น้ำหนัก	:	ร้อยละ	5)	

	 การประเมินคุณภาพ	(น้ำหนัก	:	ร้อยละ	10)

 มิติภายใน	(น้ำหนัก	:	ร้อยละ	30)	 4.3710	 1.3113

	 การประเมินประสิทธิภาพ	(น้ำหนัก	:	ร้อยละ	15)	 	 	
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60 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

ค่าคะแนน
ที่ได้

ผลการ
ดำเนินงาน1 32 4 5

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด

ผลการดำเนินเกณฑ์การให้คะแนน

	 ตัวชี้วัดที	่8		 ระดับ	 5.0	 	 	 	 	 	 	 4.8800	 0.0488
	 ระดับความสำเร็จของ
	 การพัฒนาสมรรถนะของ
	 บุคลากร		

	 ตัวชี้วัดที่	8.1		 ระดับ	 2.0	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.1000
	 ระดับความสำเร็จของ
	 การจัดทำรายงานลักษณะ
	 สำคัญขององค์การ

	 ตัวชี้วัดที	่8.2		 ระดับ	 1.5	 1	 2	 3	 4	 5	 4.60	 4.6000	 0.0690
	 ส่วนต่างระหว่างความเห็น
	 และความสำคัญต่อ
	 ความพึงพอใจในการพัฒนา
	 บุคลากร		 	

	 การพัฒนาองค์การ	(น้ำหนัก	:	ร้อยละ	15)

 

	 ตัวชี้วัดที	่4.2		 ร้อยละ	 0.5	 44.02	 46.46	 48.91	 51.36	 53.80	 37.41	 0.8498	 0.0042
	 ร้อยละความสำเร็จของ
	 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
	 รายจ่ายภาพรวม	6	เดือนแรก	

 ตัวชี้วัดที	่4.3		 ร้อยละ	 0.5	 92	 93	 94	 95	 96	 84.56	 0.9191	 0.0046
	 ร้อยละความสำเร็จของ
	 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
	 รายจ่ายภาพรวม	12	เดือน	

	 ตัวชี้วัดที่	4.4		 ร้อยละ	 0.5	 92	 93	 94	 95	 96	 104.03	 5.0000	 0.0250
	 ร้อยละความสำเร็จของ
	 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
	 ตามแผน		

	 ตัวชี้วัดที่	5		 ระดับ	 2.5	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.1250
	 ระดับความสำเร็จของ
	 ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริง
	 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
	 ผลผลิตตามเอกสาร
	 งบประมาณรายจ่าย

	 ตัวชี้วัดที่	6		 ระดับ	 3.0	 1	 2	 3	 4	 5	 4.00	 4.0000	 0.1200
	 ระดับความสำเร็จของ
	 การดำเนินการตามมาตรการ
	 ประหยัดพลังงานของ
	 สำนักงานปลัดกระทรวง
	 ทรัพยากรธรรมชาติและ
	 สิ่งแวดล้อม	

	 ตัวชี้วัดที่	7		 ระดับ	 4.0	 1	 2	 3	 4	 5	 4.33	 4.3300	 0.1732
	 ระดับความสำเร็จของ
	 การปรับปรุงกระบวนการ	 	

57-07-024_040-111_J-SCG.indd   60 9/5/14   12:45:15 AM



61ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

ค่าคะแนน
ที่ได้

ผลการ
ดำเนินงาน1 32 4 5

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด

ผลการดำเนินเกณฑ์การให้คะแนน

	 รวม	 100	 คะแนนผลการดำเนินงาน	 4.0883

 

หมายเหตุ  *	 คะแนนดังกล่าวเป็นการประเมินของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งต้องรอผล 
	 	 	 การตรวจประเมินจากสำนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	(สำนักงาน	ก.พ.ร.)	กอ่น	จึงจะถอืเป็นคะแนน 
	 	 	 ที่ถูกต้อง

	 ตัวชี้วัดที่	8.3		 ระดับ	 1.5	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.0750
	 ระดับความสำเร็จของ
	 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	

	 ตัวชี้วัดที่	9		 ระดับ	 3.0	 	 	 	 	 	 	 4.7500	 0.0475
	 ความสำเร็จของ
	 การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ	

	 ตัวชี้วัดที่	9.1		 ระดับ	 1.5	 1	 2	 3	 4	 5	 4.50	 4.5000	 0.0675
	 ส่วนต่างระหว่างความเห็น
	 และความสำคัญต่อ
	 ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
	 สารสนเทศ	

	 ตัวชี้วัดที	่9.2		 จำนวน	 1.5	 ≤6	 7	 8	 9	 10	 10	ข้อ	 5.0000	 0.0750
	 จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์
	 ด้านประสิทธิภาพของ
	 ระบบสารสนเทศ	

	 ตัวชี้วัดที่	10		 ระดับ	 3.0	 	 	 	 	 	 	 4.4000	 0.0440
	 ระดับความสำเร็จของ
	 การพัฒนาปรับปรุง
	 วัฒนธรรมองค์การ	

	 ตัวชี้วัดที่	10.1		 ระดับ	 1.5	 1	 2	 3	 4	 5	 3.80	 3.8000	 0.0570
	 ส่วนต่างระหว่างความเห็น
	 และความสำคัญต่อ
	 ความพึงพอใจในการปรับปรุง
	 วัฒนธรรมองค์การ	

	 ตัวชี้วัดที	่10.2		 ระดับ	 1.5	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.0750
	 ระดับความสำเร็จของ
	 การจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง
	 วัฒนธรรมองค์การ	

	 ตัวชี้วัดที	่11		 ระดับ	 4.0	 1	 2	 3	 4	 5	 4.63	 4.6300	 0.1852
	 ระดับความสำเร็จของ
	 การดำเนินโครงการสร้าง
	 ความโปร่งใสใน
	 การปฏิบัติราชการ	
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2.2 ผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี 2556

1
บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ

อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่

	 1.1	ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ

	 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร	ีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ	พ.ศ.	2545	ได้กำหนด 
ให้สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ	 (สบร.)	 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ	(กบร.)	มีอำนาจหน้าที ่
ประสานนโยบายการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดิน 
ของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎ	คำสั่ง	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

 ผลการดำเนินงาน	 สบร.	 ได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหา 
ข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐระหว่างบุคคลกับหน่วยงานของรัฐ	 ให้ได้ข้อยุติหรือคลี่คลาย 
บรรเทาเบาบางลงตามมาตรการของ	 กบร.	 เรื่องการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดิน 
ของรัฐ	 เรื่องขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ	 ตลอดจน 
กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีผลผลิตและผลลัพธ์ที่สำคัญดังนี้

 ผลลัพธ์ที่ได้รับ
	 1.	 ปัญหาข้อพิพาท/ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ 
ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหา	 จนได้ข้อยุติหรือสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้คลี่คลาย 
บรรเทาเบาบางลงตามมาตรการของ	กบร.	และกระบวนการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งได	้จำนวน	242	เรือ่ง 
	 2.	 ประชาชนที่มีปัญหาข้อพิพาท/ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินของ 
บุคคลในเขตที่ดินของรัฐได้รับการแก้ไขปัญหาตามหลักเกณฑ์ของ	 กบร.	 อย่างเป็นธรรม 
และถูกต้องตามกฎหมาย
 ปัญหาอุปสรรค	 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุก 
ที่ดนิของรฐั	พ.ศ.	2545	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ไม่มีอำนาจบงัคับตามกฎหมาย	ทำใหก้ารกำกับ 
การปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐของหน่วยงานของรัฐ	 และเจ้าหน้าที่	 
ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ 
เท่าที่ควร

 เงื่อนไขความสำเร็จ	การสนับสนุนเชิงนโยบายและความทันสมัยของกฎ	ระเบียบ 
และมาตรการ	และประสิทธิภาพการใช้กำกับการปฏิบัติงาน

	 ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก	 จำนวน	 ผลผลิต	ปี	55	 เป้าหมาย	ปี	56	 ผลผลิต	ปี	56

 	 กำกับ	ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงาน	 เรื่อง	 221	 180	 242
	 	 ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประสานการดำเนินงานและเจรจา
	 	 ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง/ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ
	 	 ที่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา	ให้ได้รับการแก้ไข
	 	 จนได้ข้อยุติหรือมีแนวทางแก้ไขปัญหาได้
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63ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

	 1.2	 การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

	 ตามทีร่ฐับาลมนีโยบายการบรหิารจดัการการใชป้ระโยชนท์ีด่นิของรฐัเพือ่แกไ้ขปญัหาความยากจน 
โดยการจัดหาที่ดินของรัฐให้ประชาชนทำกินนั้น	 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมปรึกษาหารือ	 เมื่อวันที่	 
3	 กุมภาพันธ์	 2547	 จึงมีมติเห็นชอบในหลักการตามแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบาย 
การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหา	 ความยากจนที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหา 
การบุกรุกที่ดินของรัฐ	 (กบร.)	 เสนอ	 ซึ่งมีขั้นตอนการสำรวจและจัดทำแผนที่ทางกายภาพ	การพิสูจน์สิทธ ิ
การครอบครองที่ดิน	 โดยอาศัยผลการอ่าน	 แปล	 ตีความภาพถ่ายทางอากาศ	 และการกำกับดูแล	 และ 
เร่งรัดติดตามผลดำเนินการ	 ทั้งนี้	 งบประมาณในการดำเนินงานดังกล่าวให้จัดตั้งและเบิกจ่ายที่สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ผลการดำเนินงาน	 เนื่องจากนโยบายดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วน	 สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน 
ของรฐั	(สบร.)	ในฐานะฝา่ยเลขานกุาร	กบร.	จงึไดจ้ดัทำโครงการบรหิารจดัการการใชป้ระโยชนท์ีด่นิของรฐั 
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนใน	2	กิจกรรมหลัก	คือ
	 1.		 การจดัทำแผนทีแ่ละการอา่น	แปล	ตคีวามภาพถา่ยทางอากาศ	เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณา 
พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ
	 2.		 จัดการประชุมสัมมนามาตรการและหลักเกณฑ์ของ	 กบร.รายจังหวัดแก่คณะอนุกรรมการ 
แกไ้ขปญัหาการบกุรกุทีด่นิของรฐัจงัหวดั	(กบร.จงัหวดั)	และเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง	เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ 
เกี่ยวกับมาตรการและหลักเกณฑ์ของ	กบร.	รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่จังหวัดต่างๆ
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64 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 1.	จัดทำระวางแผนที่และอ่าน	แปล	ตีความภาพถ่าย	 ระวาง	 126	 300	 161
	 	 ทางอากาศ	เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ
	 	 การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ
	 2.		จัดประชุมสัมมนามาตรการและหลักเกณฑ์ของ	 จังหวัด	 12	 12	 12
	 	 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ	
	 	 (กบร.)	รายจังหวัด

	 ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก	 จำนวน	 ผลผลิต	ปี	55	 เป้าหมาย	ปี	56	 ผลผลิต	ปี	56

	 ทัง้นี	้เพือ่ใหน้โยบายรฐับาลบรรลผุลสำเรจ็เปน็รปูธรรม	ประชาชนผูย้ากจนมทีีด่นิทำกนิอยา่งถกูตอ้ง 
และเปน็ธรรม	อนัเปน็การสอดรบักบัการปกครองในระบบนติริฐัทีมุ่ง่เนน้การคุม้ครองสทิธขิองประชาชนและ 
สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมให้อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์	 และจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ให้เกิดความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง	โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์ที่สำคัญ	ดังนี้

 ผลผลิตและผลลัพธ์

 ผลลัพธ์ที่ได้รับ
	 1.		 หน่วยงานของรัฐมีหลักฐานแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ	 ใช้ประกอบการพิสูจน์สิทธิ 
การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ	จำนวน	161	ระวาง	คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ	402,500	ไร	่ 
ซึ่งจะนำไปสู่การจัดหาที่ดินของรัฐให้ประชาชนทำกินอย่างมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรี
	 2.		 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ	กบร.	จังหวัดในพื้นที	่12	จังหวัด	จำนวน	2,016	คน	 
ได้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัมาตรการและหลักเกณฑข์อง	กบร.	อยา่งเข้าถงึตัวบุคคลและประเดน็ปัญหา 
มากยิ่งขึ้น
	 3.	 ประชาชนที่มีปัญหาข้อพิพาท/ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดิน 
ของรัฐได้รับการแก้ไขปัญหาตามมาตรการและหลักเกณฑ์ของ	กบร.	อย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย

 ปัญหาอุปสรรค
	 1.		 ปัญหาการดำเนินงานจัดทำระวางแผนที่และอ่าน	 แปล	 ตีความภาพถ่ายทางอากาศต้องใช ้
เวลานาน	 เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องเครื่องมือและบุคลากรสำหรับการจัดทำระวางแผนที่และอ่าน	แปลฯ	 
โดยสำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐต้องอาศัยกลไกของหน่วยงานอื่นที่เป็นองค์กรภายนอก 
ในการจัดทำระวางแผนที่และการอ่าน	แปลฯ
	 2.		 หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดที่ทำหน้าที่ใน	 กบร.	 จังหวัด	 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยัง 
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและหลักเกณฑ์ของ	 กบร.	 รวมทั้งมีการโยกย้ายและสับเปลี่ยน 
ตำแหน่งหน้าที่อยู่เสมอ	ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา
	 3.		 เจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้ำเนนิการอา่น	แปล	ตคีวามภาพถา่ยทางอากาศ 
ในแต่ละหน่วยงานมีความรู้และทักษะในการอ่าน	 แปลฯ	 ที่แตกต่างกัน	 ทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ 
ในการอ่านแปลฯ	ซึ่งอาจจะทำให้ขาดความน่าเชื่อถือในผลการอ่านแปลฯ	ได้

 เงื่อนไขความสำเร็จ
	 1.		 อัตรากำลังข้าราชการของ	 สบร.	 ในการดำเนินงานอ่าน	 แปล	 ตีความภาพถ่ายทางอากาศ 
เพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิตามมาตรการของ	 กบร.	 ต้องเพียงพอและสามารถรองรับกับงานแก้ไขปัญหา 
ข้อพิพาทอย่างเหมาะสม
	 2.	 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการของ	 กบร.	 โดยการจัดประชุมสัมมนามาตรการ 
และหลักเกณฑ์ของ	 กบร.	 และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่าย 
ทางอากาศต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
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65ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

ภาพที่ 2.1 บรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

จังหวัดตาก	วันที	่19	มีนาคม	2556

จังหวัดอุทัยธาน	ีวันที่	21	มีนาคม	2556

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	วันที	่18	มิถุนายน	2556

ภาพที่ 2.2 สัมมนามาตรการและหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)
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66 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดเชียงราย	วันที	่16	กรกฎาคม	2556

จังหวัดสุโขทัย	วันที่	18	กรกฎาคม	2556

ภาพที่ 2.2 สัมมนามาตรการและหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)(ต่อ)

2
 พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติสร้าง

ความตระหนักและความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่

	 2.1		การแก้ไขและบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่วิกฤต

 ไฟปา่และหมอกควนันบัเปน็ประเดน็สำคญัทีม่ผีลกระทบตอ่ความเปน็อยูแ่ละสขุภาพของประชาชน	 

สตัวป์า่	พืน้ทีป่า่ไมท้ีเ่ปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วเกดิความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิทีอ่ยูอ่าศยับดบงัทศันวสิยัการคมนาคม 

อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ	เหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควันในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภาคเหนือตอนบน 

ของประเทศไทย	 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนทำให้มลพิษหมอกควันกระจายตัว 

ได้ช้า	 บางครั้งมีปัญหาหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวเขตติดต่อกับไทย	 สถานการณ์ไฟป่าและ 

หมอกควันส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์แบ่งเป็น	 4	 ปัจจัย	 และ	 3	 สาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่า	 

เริ่มจากปัจจัยที่	1	การเผาป่าของชาวบ้านเพื่อหาของป่าและล่าสัตว	์หรือเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและ 

เผาวชัพชืรมิขา้งทาง	รวมถงึการเผาขยะมลูฝอยในชมุชน	ปจัจยัที	่2	มาจากการเผาปา่ของประเทศเพือ่นบา้น 

แลว้ไฟปา่ลามมายงัประเทศไทย	ซึง่รวมถงึหมอกควนัลอยขา้มดว้ย	ปจัจยัที	่3	คอืสภาพภมูอิากาศชว่งปลาย 

จังหวัดภูเก็ต	วันที่	20	มิถุนายน	2556
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67ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

ฤดูหนาวเข้าฤดูแล้งจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย	 จึงมี 

ความกดอากาศสูงอากาศไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงจึงเห็นหมอกควันลอยตัวต่ำและปกคลุมพื้นที	่ ปัจจัยที	่ 4	 

เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือเป็นหุบเขาคล้ายแอ่งกระทะทำให้การระบายหมอกควันช้ากว่า 

บริเวณที่โล่งหรือที่ชายทะเล	จาก	4	ปัจจัยนี้ทำให้พื้นที่ภาคเหนือมีข่าวไฟป่าและหมอกควันอยู่เสมอในช่วง 

ฤดูแล้ง	สาเหตุที่ทำให้ไฟป่ายังเกิดขึ้นและมีความถี่ความรุนแรงเพิ่มขึ้นมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตประชาชน 

หรือประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา	คือ	สาเหตุที่	1	วิถีชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่บนที่สูงมักจะเผาป่าเพื่อหาของ 

ป่าล่าสัตว์	 เพื่อเปิดพื้นที่ทำการเกษตร	 สาเหตุที่	 2	 เชิงธุรกิจที่เรียกว่าเกษตรพันธะสัญญาเป็นสาเหตุหนึ่ง 

ทีย่งัมกีารเผาเพราะเกษตรกรทีร่บัจา้งเพาะปลกูตอ้งการขยายพืน้ทีเ่พาะปลกู	สาเหตทุี	่3	คา่ใชจ้า่ยหรอืตน้ทนุ 

ผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้รถไถกลบเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกมีต้นทุนสูงไม่คุ้มค่าใช้จ่ายหาก 

เทียบกับไม้ขีดก้านเดียวมีค่าใช้จ่ายน้อยก็คือการเผาจาก	 4	 ปัจจัย	 3	 สาเหตุ	 จึงทำให้ภาคเหนือเป็นพื้นที่ 

ประสบไฟป่าและหมอกควัน	 เมื่อเกิดไฟป่าความร้อนและเปลวไฟจะทำลายลูกไม้และกล้าไม้เล็ก 

สว่นตน้ไมใ้หญก่ารเจรญิเตบิโตหยดุชะงกัสภาพปา่ทีอ่ดุมสมบรูณจ์ะเปลีย่นเปน็ทุง่หญา้พชืหลายชนดิขาดชว่ง 

การสบืพนัธุท์ดแทนตามธรรมชาติ	เมือ่เกดิปา่แลว้หมอกควนัเปน็สิง่ทีต่ามมาพรอ้มกบัการเกดิฝุน่ละอองตอ่ 

สภาพบรรยากาศทัว่ไปทำใหค้วามสามารถในการมองเหน็ลดลง	นอกจากนีส้ิง่สำคญัคอื	ผลกระทบตอ่สขุภาพ 

อนามยัฝุน่ละอองทีม่ขีนาดใหญก่อ่ใหเ้กดิเหตเุดอืดรอ้นรำคาญ	สว่นฝุน่ละอองทีม่ขีนาดเลก็กวา่	10	ไมครอน 

สามารถเขา้สูร่ะบบทางเดนิหายใจของมนษุย	์หลายฝา่ยใหค้วามสนใจและพยายามรว่มมอืกนัควบคมุปญัหา 

ไฟปา่และหมอกควนั	ลา่สดุคณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที	่8	มกราคม	2556	เรือ่งมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ข 

ปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ	9	จังหวัด	

 มาตรการที่	1		 ไม่มีการเผาในช่วง	100	วันอันตราย	(21	มกราคม	–	30	เมษายน)	

	 มาตรการที่	2		 ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น

 มาตรการที่	3		 สนับสนุนชุมชนมาตรฐานหมู่บ้านปลอดการเผา

 มาตรการที่	4		 ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

	 	 	 	 มลพิษจากหมอกควัน

 มาตรการที่	5		 สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย

 มาตรการที่	6		 แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน

 มาตรการที่	7		 ขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน

	 มาตรการที่	8		 จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ	 

	 	 	 	 9	จังหวัด	

 ผลการดำเนินงาน	 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 9	 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	 

ได้แก่	เชยีงราย	เชยีงใหม	่ลำปาง	แมฮ่อ่งสอน	ลำพนู	พะเยา	แพร	่น่าน	และตาก	ไดด้ำเนนิการโครงการแกไ้ข 

และบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่วิกฤต	ดังนี้

	 1.	 แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน	 ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่	 9	 จังหวัด 

ภาคเหนือตอนบน	รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์

	 2.		 ส่งเสริมการดำเนินงานของชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการหมอกควันจากการเผา 

ในที่โล่ง	จัดชุดลาดตระเวนและควบคุมโดยชุมชน	ทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า
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 ปัญหาอุปสรรค 
	 1.		 ชุมชนบางพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง	 และพื้นที่ที่เกิดปัญหา 
ไฟป่าเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
	 2.		 การบังคับใช้กฎหมาย	 เช่น	 การประกาศของจังหวัดเพื่อยับยั้งการเผาในที่โล่งในช่วง 
สถานการณ์หมอกควันไม่สามารถดำเนินงานได้ในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง

กระบวนการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน

 	 การทำงานเชิงพื้นที่	 การป้องกันแก้ไขไฟป่า	 เครือข่ายภาครัฐ	 การประชาสัมพันธ์	 การบริหารจัดการ/
	 	 และหมอกควัน	 ภาคเอกชน	 เชิงรุก	 การติดตาม/
	 	 อย่างเข้มข้น	 เสริมการทำงาน	 กลุ่มเป้าหมาย	 การประเมิน

1.	ใช้ข้อมูล	Hotspot		

	 ที่ผ่านมาและพื้นที่-

	 เสี่ยงเพื่อกำหนด

	 พื้นที่เป้าหมาย

	 ทำงาน	(พื้นที่เกิด

	 การเผาซ้ำซาก)

2.		กำหนดรูปแบบการ	

	 จัดการพื้นที่ป่า

	 จุดสกัดตรวจสอบ

	 ไม่ให้คนเข้าเผาป่า	

	 ทำแนวกันไฟ

	 จัดการเชื้อเพลิง

1.	จัดชุดปฏิบัติการ

	 ประจำหมู่บ้าน

	 เป็นสายหมู่บ้าน

	 ปลอดการเผา

2.		ลงพื้นที่ประสาน

	 ผู้นำในตำบลเสี่ยง

	 ต่อการเผาเพื่อ

	 สร้างความเข้าใจ

	 ไม่ให้มีการเผา

3.	มีระบบรับแจ้งข่าว

	 อย่างรวดเร็วและ

	 ข้อมูลข่าวสาร

	 ครบถ้วน

1.	ประชุมชี้แจ้งกำนัน	

	 ผูใ้หญบ่า้น	แกนนำ		

	 กลุ่มเสี่ยงเพื่อ

	 ขยายผล

2.	 ใช้วิทยุชุมชน	

	 หอกระจายข่าว	

	 เสียงตามสายใน

	 ชุมชนเป็นสื่อหลัก

3.	 เผยแพร่ประกาศ

	 ไม่ให้มีการเผาป่า

4.	จัดรณรงค์พื้นที่ 

	 ที่ตรวจพบ

	 Hotspot	

	 หน่วยงานในพื้นที่

	 พูดคุยกับชาวบ้าน

	 ทุกจุดที่ตรวจพบ

1.	วิเคราะห์

	 สถานการณ์

	 ประจำวันจาก

	 ข้อมูล	Hotspot	

	 และค่า	PM
10
 

2.		แจ้งเตือนหน่วย

	 ปฏิบัติทุกวัน

	 กรณีตรวจพบ	

	 Hotspot	

1.	พื้นที่เกิด	

	 Hotspot	มาก

	 สั่งชุดเจ้าหน้าที่

	 พร้อมอุปกรณ์

	 ประจำพื้นที่

2.		กำหนดส่วนราชการ

	 รับผิดชอบสนับสนุน

	 นายอำเภอ
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3
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่

 3.1	สนับสนุนการบินสำรวจ	ตรวจหาเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและ
	 	 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 สำนกัการบนิอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตเิปน็หนว่ยงานทีม่แีละใชอ้ากาศยานในการปกปอ้ง	คุม้ครอง	 
ดูแล	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ตามยุทธศาสตร	์3	ด้าน	ในการสร้างภาคีการบินอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือกลไก 
การบริหารจัดการทรัพยากรการบินจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการบริหารและกำหนดนโยบายและต้องมีการทบทวนปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์สร้างนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีในการบริหารการบินเชิงรุกเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 โดยมีการวางแผนการทำงานแบบ 
บรูณาการระหวา่งภาคพืน้และภาคอากาศในการเฝา้ระวงัปอ้งกนัอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	 
โดยมุง่ผลลพัธไ์มใ่หม้กีารบกุรกุทำลายทรพัยากรธรรมชาต	ิตอ้งพฒันาศกัยภาพในการทำงานใหม้คีวามรวดเรว็ 
ทันเหตุการณ์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได	้

	 แผนการดำเนินงาน
	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2556	 สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 กำหนดแผนการใช้ 
อากาศยานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว	้6	แผนงาน	โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ในการปฏิบัติการบินรวมทั้งสิ้น	 500	 ชั่วโมงบิน	 ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์	 ทั้งสิ้น	 6,002,180	 ไร่	 
ปรากฏตามตารางที่	3.1	ดังนี้

ตารางที่ 3.1 แสดงพื้นที่เป้าหมายหลักในการปฏิบัติการบินเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

	 พื้นที่เป้าหมายประจำปี	พ.ศ.	2556	 ที่ตั้ง	 ขนาดพื้นที่(ไร่)	 ศูนย์ฯ	ที่

	 1	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	 จังหวัดอุทัยธาน	ีจังหวัดตาก	ใต้จังหวัด	 1,737,587	 4

	 	 	 นครสวรรค์	จังหวัดสุพรรณบุรี	และ

	 	 	 จังหวัดกาญจนบุรี	

	 2	 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์	 อำเภอศรีสวัสดิ	์จังหวัดกาญจนบุรี	 957,500	 5

	 3	 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 ตำบลหมูสี	อำเภอปากช่อง		 1,353,472	 7

	 	 	 จังหวัดนครราชสีมา	

	 4	 อุทยานแห่งชาติเขานัน	 ตำบลตลิ่งชัน	อำเภอท่าศาลา		 256,121	 9

	 	 	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	

	 5	 อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง	 อำเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	 128,125	 9

	 6	 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง	 ตำบลเขาแก้ว	อำเภอลานสกา		 356,250	 9

	 	 	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	

	 7	 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์	 อำเภอคลองลาน	จังหวัดกำแพงเพชร	 558,750	 4

	 8	 อุทยานแห่งชาติคลองลาน	 อำเภอคลองลาน	จังหวัดกำแพงเพชร	 187,500	 4

	 9	 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า	 อำเภอวังเจ้า	จังหวัดตาก	 466,875	 4

	 รวม	 6,002,180	
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	 ผลการดำเนินงาน
	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2556	 สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้กำหนดแผนการบิน 
ตรวจปราบปรามร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
เปา้หมายหลกั	9	แหง่	โดยการวเิคราะหพ์ืน้ทีเ่สีย่งเพือ่กำหนดเสน้ทางการบนิและความถีใ่นการปฏบิตักิารบนิ	 
ในแต่ละเส้นทางการบินตามระดับความเสี่ยง	 พบว่า	 การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เป้าหมาย 
ทั้ง	9	แห่ง	ลดลง	ปรากฏตามตารางที	่3.2	และ	แผนภูมิที	่3.1	ดังนี้

ตารางที่ 3.2 แสดงเส้นทางการบิน ความถี่และชั่วโมงบิน (1 รอบ/เส้นทางการบิน/1 ครั้ง)

	 พื้นที่เป้าหมายประจำปี	พ.ศ.	2556	 จำนวนเส้นทาง	 ความถี่	 ผลการบินตาม		 จำนวน
	 	 การบิน	(เส้นทาง)	 (ครั้ง)	 แผน	(เที่ยวบิน)	 ชั่วโมงบิน

	 1	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	 3	 8	 8	 20:50

	 2	 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์	 4	 17	 17	 63:45

	 3	 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 3	 19	 19	 53:45

	 4	 อุทยานแห่งชาติเขานัน	 1	 8	 8	 24:25

	 5	 อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง	 1	 9	 9	 20:35

	 6	 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง	 1	 8	 8	 26:20

	 7	 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์	 1	 6	 6	 7:10

	 8	 อุทยานแห่งชาติคลองลาน	 1	 6	 6	 4:10

	 9	 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า	 2	 17	 17	 56:05

	 	 รวม	 17	 98	 98	 277:45

 

อ.หัวยขาแข้ง อ.คลองสานอ.แม่วงก์ อ.วังเจ้า อ.เขาใหญ่ อ.น้ำตกโยงอ.ศรนีครนิทร์ อ.เขานัน อ.เขาหลวง

600

450

300

150

0

ป	ี55

ปี	56

พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่บุกรุก	(ไร่)

ภาพที่ 3.1 แผนภูมิแสดงผลการตรวจพบการบุกรุกในพื้นที่เป้าหมาย (ไร่)
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	 1.	 เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่หว้ยขาแขง้	จงัหวดัอทุยัธาน	ี 
ศนูยป์ฏบิตักิารบนิที	่4	(นครสวรรค)์	พ.ศ.	2556	ไมพ่บการบกุรกุ	 
เพราะมีการบินตรวจปราบปรามอย่างต่อเนื่อง
	 2.		 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์	จังหวัดกำแพงเพชร
	 3.		 อุทยานแห่งชาติคลองลาน	 จังหวัดกำแพงเพชร	 
ศนูยป์ฏบิตักิารบนิที	่4	(นครสวรรค)์	พ.ศ.	2556	ไมพ่บการบกุรกุ 
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
	 4.		 อุทยานแหง่ชาตคิลองวงัเจา้	จงัหวดักำแพงเพชร	 
และจังหวัดตาก	 ศูนย์ปฏิบัติการบินที่ 	 4	 (นครสวรรค์ )	 
สามารถคุ้มครองพื้นที่ทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า	 
จำนวน	466,875	ไร	่พบการบุกรุกลดลง

	 5.		 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร	์ จังหวัดกาญจนบุร	ี ศูนย์ปฏิบัติการบินที	่ 5	 (กาญจนบุรี)	 
พ.ศ.	2556	เมื่อเปรียบเทียบกับ	พ.ศ.	2555	พบการบุกรุกลดลงตามช่วงเวลาเดียวกัน
	 6.		 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 จังหวัดนครราชสีมา	 ศูนย์ปฏิบัติการบินที่	 7	 (นครราชสีมา)	 
พ.ศ.	2556	เมื่อเปรียบเทียบกับ	พ.ศ.	2555	พบการบุกรุกลดลงตามช่วงเวลาเดียวกัน	และสามารถจับกุม 
ผู้ลักลอบตัดไม้กฤษณาได้
	 7.		 อุทยานแห่งชาติเขานัน	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ศูนย์ปฏิบัติการบินที	่9	(ตรัง)
	 8.		 อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ศูนย์ปฏิบัติการบินที	่9	(ตรัง)	พ.ศ.	2556	 
เมื่อเปรียบเทียบกับ	พ.ศ.	2555	พบการบุกรุกลดลงตามช่วงเวลาเดียวกัน
	 9.		 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ศูนย์ปฏิบัติการบินที	่9	(ตรัง)	พ.ศ.	2556	 
เมื่อเปรียบเทียบกับ	พ.ศ.	2555	พบการบุกรุกลดลงตามช่วงเวลาเดียวกัน

 ปัญหาอุปสรรค
	 1.	 ขาดการบรูณาการดา้นขอ้มลูขา่วสารของปจัจยัแวดลอ้มตา่งๆ	และข้อมลูทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ	ในการนำมาวางแผนการบิน	
	 2.		 ขาดความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	
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72 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 3.		 จำนวนความถีใ่นการปฏบิตักิารบนิตรวจปราบปราม	ลาดตระเวนปอ้งปราม	ปกปอ้งคุม้ครอง 
พื้นที่บริเวณกว้างโดยครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั้งสิ้น	 6,002,180	 ไร่	 ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ด้านการบินคุ้มครองพื้นที่	 เพื่อให้แรงจูงใจในการกลับมากระทำความผิดซ้ำในพื้นที่เดิมเป็นศูนย	์ ภายหลัง 
ผลการบุกรุกพื้นที่เป้าหมายลดลงเป็นศูนย์แล้ว	เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด
	 4.		 ปัจจุบันเกิดความรุนแรงของภัยพิบัติต่างๆ	 มากขึ้น	 การใช้อากาศยานนอกแผนปฏิบัติงาน 
เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน	 เป็นผลกระทบต่อการใช้งบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัด 
ที่กำหนดไว้	ทำให้ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

	 เงื่อนไขความสำเร็จ
	 1.	 การปฏิบัติงานบินเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ	จำเป็นต้องบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน	 
ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันและกำหนดแนวทางปฏิบัติทั้งในภาคพื้นและ 
ภาคอากาศให้ชัดเจนและไปทิศทางเดียวกัน	 รวมถึงมีการแบ่งปันด้านข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง	 จะช่วย 
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
	 2.	 ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ	 ในการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน	 และ 
การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ	เพื่อให้สามารถปฏิบัติการบินได้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั่วทั้งประเทศ
	 3.		 ได้รับการสนับสนุนภาคีเครือข่ายภาคเอกชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม
	 4.		 การได้รับงบประมาณสนับสนุนนอกแผนปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินหรือ 
ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบเข้าดำเนินการ	เพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนปฏิบัติงานปกติ

	 3.2	บูรณาการและประสานการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ
	 	 และสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด	

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2556	 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
สนบัสนนุใหส้ำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั	อำนวยการประสานงานกบัคณะกรรมการ 
ระดับอำเภอ	และระดับจังหวัด	สนับสนุนและผลักดันแผนพัฒนาชนบทฯ	ดังนี้
	 1.		 อำนวยการ	ประสานงาน	กับคณะกรรมการระดับอำเภอ	และระดับจังหวัดในพื้นที่โครงการ	 
จำนวน	18	หมูบ่า้น	ในพืน้ที	่10	จงัหวดั	เพือ่คดัเลอืกโครงการ	จำเปน็/เรง่ดว่น	ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิง่แวดลอ้มทีอ่ยูใ่นแผนพฒันาชนบทเชงิพืน้ทีป่ระยกุตต์ามแนวพระราชดำริ	ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ 
จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 2.		 อำนวยการ	 ประสานงาน	 กับคณะกรรมการระดับอำเภอ	 และระดับจังหวัด	 ในพื้นที่ขยาย 
ผลโครงการ	จำนวน	35	หมูบ่า้น	ในพืน้ที	่24	จงัหวดั	เพือ่จดัทำแผนดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	 
ภายใต้แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ
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73ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

	 นอกจากนี	้เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานตามแผนพฒันาชนบทฯ	สามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย 
ที่วางไว้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนิน 
โครงการจำเป็น/เร่งด่วน	 ให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่มีความพร้อม	 
จำนวน	 18	 จังหวัด	 ได้แก่	 กาฬสินธุ์	 กาญจนบุรี	 กำแพงเพชร	 ขอนแก่น	 เชียงราย	 เชียงใหม่	 ตราด	 
น่าน	 ประจวบคีรีขันธ์	 พะเยา	 พิษณุโลก	 เพชรบุรี	 ยะลา	 ลพบุรี	 ลำปาง	 สุโขทัย	 อุดรธานี	 และอุตรดิตถ์	 
วงเงินรวมทั้งสิ้น	 5,450,334	 บาท	 (ห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสามร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)	 ดังรายละเอียด 
ในตารางสรุปแผนงาน/โครงการ	ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	

 ผลการดำเนนิงาน	สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัไดด้ำเนนิงานตามแผนงาน/ 
โครงการจำเปน็เรง่ดว่นทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณครบถว้นทกุจงัหวดั	โดยสว่นใหญแ่ลว้จะเปน็แผนงาน/ 
โครงการทีเ่กีย่วกบัการปลกูปา่ตามหวัไรป่ลายนา	การอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟพูืน้ทีต่น้นำ้	การกอ่สรา้งฝายชะลอนำ้	 
การลดและคัดแยกขยะในครัวเรือน	 ฯลฯ	 ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาชุมชนและผู้นำชุมชนได้เข้ามา 
มสีว่นรว่มในการดำเนนิงาน	ตัง้แตเ่ริม่ดำเนนิการจนสิน้สดุการดำเนนิการ	สง่ผลใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปดว้ย 
ความเรียบร้อย	ซึ่งสามารถประมวลตัวอย่างภาพการดำเนินงานได้ดังต่อไปนี้
	 1.		 โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มชมุชนในทอ้งทีจ่งัหวดักำแพงเพชร	 
ภายใต้แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	 :	 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

	 2.		 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบท 
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	:	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

	 3.		 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบท 
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	:	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
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74 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ผลลัพธ์ที่ได้
	 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายสำนักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำเป็น/เร่งด่วน	 จำนวน	 18	 จังหวัด	 
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป้าหมายใน	5	ประเด็น	ได้แก่
	 1)		 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ	ขั้นตอนการให้บริการ
	 2)	 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
	 3)	 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
	 4)	 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
	 5)	 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

ผลสำรวจความพึงพอใจในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน  

ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ

 ปัญหาอุปสรรค	และ	เงื่อนไขความสำเร็จ
 ปัญหาอุปสรรค
	 1.		 ช่วงเวลาในการดำเนินโครงการในพื้นที	่(แต่ละชุมชน)	มีความไม่แน่นอน	เนื่องจากต้องรอให้ 
ชุมชนมีความพร้อมก่อนการดำเนินการและไม่อยู่ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก	 จึงอาจก่อให้เกิดความล่าช้า 
ในการดำเนินการ	
	 2.	 เนื่องจากในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2556	 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ	 
ได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยชะลอการจัดอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ	 
(พชร.)	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	ไว้ก่อน	จนกว่าร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนา 
พื้นที่เชิงประยุกต์จะประกาศใช้	 จึงทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใหม่ไม่ได้รับการอบรมให้เกิดการเพิ่มพูน 
ทักษะ	 ความรู้	 ความสามารถ	 ในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิด 
ประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลสูงสุดในการดำเนินงาน

ระดับความพึงพอใจ

ประเด็นความพึงพอใจ
ด้าน

กระบวนการ/
ขั้นตอน

การให้บริการ

ด้าน
สิ่งอำนวย

ความสะดวก

ด้าน
เจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ

ด้าน
คุณภาพ

การให้บริการ

ด้าน
ความเชื่อมั่น

เกี่ยวกับคุณภาพ
การให้บริการ

๙๒

๘๘

๘๔

๙๐ ๙๐.๕๖

๘๔.๑๖

๘๗.๕๗
๘๘.๐๓

๘๖.๒๔๘๖

๘๒

๘๐
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75ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

	 3.		 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินงานโครงการมีการเปลี่ยนแปลง	 โยกย้ายอยู่บ่อยครั้ง	 ทำให้ 
การดำเนินงานในพื้นที่ขาดความต่อเนื่อง

 เงื่อนไขความสำเร็จ
	 1.		 ความรู	้ความเข้าใจ	ความสามารถ	ประสบการณ์	ทักษะ	และความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่	 บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน	 อันจะก่อ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวังไว้
	 2.		 ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดจนองค์กร	 และประชาชนในพื้นที่ที่ดำเนิน 
โครงการอันจะก่อให้เกิดการทำงานที่เป็นทีม	เกิดความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงาน

	 3.3		การแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง

	 เนือ่งจากจงัหวดัระยองมกีารพฒันาภาคอตุสาหกรรมและการเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็	สง่ผลกระทบ 
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทั้งมลพิษทางน้ำ	 ทางอากาศ	 การลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม	ปัญหาขยะมูลฝอย 
ที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	 รวมถึงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย	 
จากปญัหาทีเ่กดิขึน้เหลา่นีห้ากใหห้นว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่เปน็ผูแ้กป้ญัหาแตเ่พยีงฝา่ยเดยีวคงไมส่ามารถ 
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที	 จึงควรสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน

 ผลการดำเนินงาน 
	 จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเยาวชน	 ประชาชนในการมีส่วนร่วมการเฝ้าระวังและบริหารจัดการ 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ศกึษาดงูานการมสีว่นรว่มเพือ่เฝา้ระวงัปญัหาสิง่แวดลอ้มใหก้บัประชาชน 
และเยาวชนรวมทั้งมีการประชุมติดตามโครงการการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังฯ

 ผลผลติและผลลพัธ	์ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู	้ความเขา้ใจ	เกีย่วกบัการจดัการปญัหาสิง่แวดลอ้ม 
มีจิตสำนึก	และตระหนักรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ	และเกิดการร่วมกันทำงานเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง 
สิ่งแวดล้อม

 เงื่อนไขความสำเร็จ	 ความร่วมมือร่วมใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4
เสริมสร้างศักยภาพขององค์การบูรณาการ

ความร่วมมือในการดำเนินภารกิจด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่

	 4.1		อำนวยการด้านบริหารจัดการ

	 การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่สำคัญของผู้บริหารในการตรวจสอบ	ติดตาม	และ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	 รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ	 เพื่อให้ผู้บริหาร 
เกิดความมั่นใจในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน	 และ 
บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงานอย่างสูงสุด
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76 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 1.		 กิจกรรมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	
	 	 ได้ตรวจสอบและประเมินผล	 เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ดังนี้

 ผลการดำเนินงาน 
	 1.1		ด้านตรวจสอบภายใน	การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี
	 	 1)		 ตรวจสอบการบรหิารงานดา้นการเงนิ	การบญัช	ีการปฏบิตังิานในระบบบรหิารการเงนิ 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (GFMIS)	 และการควบคุมพัสดุ/ยานพาหนะ	 ของปีงบประมาณ	 
พ.ศ.2555	-	2556	ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมที	่14	(สุราษฎร์ธานี)	และสำนักงานสิ่งแวดล้อมที	่16	(สงขลา)	 
	 	 2)		 ตรวจสอบการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
ข้าราชการ	สำนัก/ศูนย์	ในส่วนกลาง
	 	 3)		 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสำรวจจัดทำแผนที่การครอบครองที่ดินในพื้นที่ 
ป่าอนุรักษ์	ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร	และจังหวัดชลบุรี
	 	 4)		 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทน 
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	และจังหวัดตาก

	 1.2		กิจกรรมการตรวจสอบภายในระดับกรมตามแผนการตรวจสอบประจำปี
	 	 1)		 การประเมินผลการควบคุมภายใน	 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.2544
	 	 2)		 การควบคุม	 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน	 การบัญชี	 และการพัสดุของ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	โดยรวบรวมสรุปข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบ 
ภายในของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด	 19	 รายงาน	 19	 จังหวัด	 เสนอปลัดกระทรวงฯ	 เพื่อสั่งการควบคุม 
ติดตามดูแลให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
	 	 3)		 ตรวจสอบการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการติดตามผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ประจำปีงบประมาณ	 พ.ศ.2555	 
ไตรมาสที	่4	และประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.2556	ไตรมาสที	่1-3
	 	 4)		 สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	10	หน่วยงาน	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.2555	ไตรมาสที่	4	 
และประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.2556	รอบ	6	เดือน
	 	 5)		 สอบทานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จำนวน	 10	 หน่วยงาน	 ประจำปีงบประมาณ	 พ.ศ.2555	 ไตรมาสที่	 4	 และ 
ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.2556	ไตรมาสที่	1-3
	 	 6)		 ตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาต	ิ 
ประจำปงีบประมาณ	พ.ศ.2554	และประจำปงีบประมาณ	พ.ศ.2555	ของกรมอทุยานแหง่ชาตสิตัวป์า่	และ 
พันธุ์พืช
	 	 7)		 ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.2553	–	2556	(เดือน	ต.ค.55	–	มี.ค.56)
	 	 8)		 จัดประชุมเพื่อการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ	สป.ทส.	ปีงบประมาณ	พ.ศ.2556	 
พร้อมติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว	รอบ	9	 เดือน	และ	12	 เดือน	 
ฐานะเลขานุการคณะทำงานจัดทำงานบริหารความเสี่ยงของ	สป.ทส.

 1.3		การบริการให้คำปรึกษา	 ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานรับตรวจในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 
โดยให้คำปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์และด้วยตนเอง	จำนวน	30	เรื่อง
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77ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

 2.		 ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ประจำกระทรวง	(ค.ต.ป.ทส.)
 ผลการดำเนินงาน
	 2.1	 	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง	จำนวน	12	ครั้ง
	 2.2		 สอบทานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ	2555	 (รอบ	12	 เดือน)	 
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณ	พ.ศ.2556	(รอบ	6	เดือน)	เสนอปลัดกระทรวง	 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	และสำนกังาน	ก.พ.ร.	เพือ่นำเรยีนคณะรฐัมนตร	ี 
จำนวน	6	ด้าน	ดังนี้
	 	 1)		 การตรวจราชการ
	 	 2)		 การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
	 	 3)		 การตรวจสอบภายใน
	 	 4)		 การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
	 	 5)		 รายงานการเงิน
	 	 6)		 การสอบทานกรณีพิเศษ

	 2.3	 ตรวจสอบตดิตามผลการดำเนนิงานและดงูานในพืน้ที่	จำนวน	4	โครงการ	ไดแ้ก	่1)	โครงการ 
พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	 2)	 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ 
จากหมอกควันและการเผาในที่โล่ง	 3)	 โครงการส่งเสริมการผลิต	 การบริการ	 และบริโภคที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม	4)	โครงการนำร่องการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

	 ผลผลิตและผลลัพธ์

 ผลลัพธ์ที่ได้
	 1.		 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	 เป็นไปตามกฎ	 ระเบียบ	 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	 บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายที่กำหนด
	 3.		 ผู้บริหารเกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลของการดำเนินงานและ 
เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

	 ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก	 หน่วยนับ	 ผลผลิตปี	55	 เป้าหมายป	ี56	 ผลผลิตปี	56

	 1.	หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ	ติดตาม	และ
	 	 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
  	 ตรวจสอบการบริหารด้านการเงิน	การบัญชี	 หน่วยงาน	 4	 2	 2
	 	 	 และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  	 ตรวจสอบการดำเนินงาน	 หน่วยงาน	 3	 3	 3

	 2.		การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
	 	 ตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง	
	 	 (ค.ต.ป.ทส.)
				 2.1		การจัดประชุม	 ครั้ง	 12	 12	 12
	 	 2.2		การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและ	 ครั้ง	 2	 2	 2
	 	 	 	 ประเมินผลของ	ค.ต.ป.ทส.
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 ปัญหาอุปสรรค
	 1.	 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติไม่ครอบคลุมทุกด้าน	 เนื่องจากกฎระเบียบ	 
ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน
	 2.		 การมภีาระหนา้ทีต่อ้งปฏบิตัเิปน็จำนวนมาก	ทำใหบ้คุลากรขาดโอกาสในการพฒันาองคค์วามรู ้
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เงื่อนไขความสำเร็จ
	 1.		 การใหค้วามสำคญัของผูบ้รหิาร	และการไดร้บัความรว่มมอืจากทกุหนว่ยงานในสงักดักระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 2.		 บุคลากรต้องมีความรู้	 ความสามารถ	ทักษะ	และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	ตลอดจน 
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ	 รวมทั้งต้องให้ความสำคัญในการศึกษาติดตาม 
กฎระเบียบฯ	ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
	 3.		 มีการจัดอัตรากำลังที่เหมาะสม	และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

ตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
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ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (ค.ต.ป.ทส.)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

	 ชี้แจงแนวทางการจัดทำระบบ 
บริหารความเสี่ยง	สป.ทส.	แก่คณะทำงานฯ	 
ของหนว่ยงานในสงักดัเพือ่ใหก้ารดำเนนิงาน 
เป็นตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน	 ก.พ.ร.	 
กำหนดและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

การปฏิบัติงานตรวจสอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13 -15 สิงหาคม 2556

การปฏิบัติงานตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2556
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	 4.2	พัฒนาเพื่อการตรวจราชการและกำกับ	ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน

	 การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้ 
การปฏบิตัริาชการหรอืการจดัทำภารกจิของหนว่ยงานของรฐั	บรรลเุปา้หมาย	สอดคลอ้งกบัแผนการบรหิาร 
ราชการแผน่ดนิ	และนโยบายรัฐบาล	สามารถแก้ไขปญัหาอปุสรรค	และกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์ขุกบัประชาชน 
ด้วยความโปร่งใส	เป็นธรรม	ประหยัด	และมีประสิทธิภาพ	โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบ	และ 
มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ	 และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 
เฉพาะในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกระทรวง	 ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 และ 
ปลดักระทรวง	ตามทีก่ำหนดไวใ้นขอ้	9	ของระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการตรวจราชการ	พ.ศ.	2548	 
โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงจะตรวจติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วน	หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล	และ 
ตรวจ	ตดิตามความสมัฤทธผิลของแผนงานโครงการสำคญัของกระทรวงตามแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ	 
รวมทั้งการตรวจ	ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ตลอดจนปัญหาสำคัญในพื้นที่

 ผลการดำเนินงาน 
 2.1		การจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้ม	ประจำปงีบประมาณ	พ.ศ.	2556 สำนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	 
โดยสำนักตรวจและประเมินผล	 ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจงานการตรวจราชการ 
กระทรวงให้กับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ	 ได้ขับเคลื่อนกระบวนงานการจัดทำแผนการตรวจราชการ 
ตามขัน้ตอนอยา่งเปน็ระบบ	โดยจดัใหม้กีารประชมุชีแ้จงแนวทางการตรวจราชการโดยคณะผูต้รวจราชการ 
กระทรวงประชุมร่วมกับหน่วยงานรับตรวจภายใต้สังกัดกระทรวง	 และหารือร่วมในการพิจารณา	คัดเลือก 
โครงการโดยสอดรบักบัยทุธศาสตรช์าติ	ซึง่ไดค้ดัเลอืกโครงการบรรจใุนแผนการตรวจราชการ	ประกอบดว้ย 
โครงการปกตขิองกระทรวง	จำนวน	14	โครงการ	รว่มบรูณาการกบัสำนักนายกรฐัมนตรใีนประเดน็นโยบาย 
ทีส่ำคญั	จำนวน	2	ประเดน็	ไดแ้ก	่1)	ประเดน็นโยบายสำคญัดา้นการเตรยีมความพรอ้มสูก่ารเปน็ประชาคม 
อาเซียนในปี	 พ.ศ.	 2558	 2)	 การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่	 (Specific	 Area)	 ความเสี่ยง 
ในการเกิดภัยพิบัติ	 ได้มีการสื่อสารแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ	 ให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบคำสั่ง 
แผนการตรวจราชการกระทรวงฯ	ประจำปงีบประมาณ	พ.ศ.2556	พรอ้มเผยแพรเ่อกสารเลม่แผนการตรวจ 
ราชการไปยงัหนว่ยงานรบัตรวจทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาคโดยทัว่ถงึ	จำนวน	220	เลม่	ซึง่หนว่ยรบัตรวจ 
ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการกระทรวงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	
 2.2		การตรวจติดตามโครงการ	 กิจกรรม	 และงาน	 ตามแผนตรวจราชการกระทรวงฯ  
ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2556	 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยคณะ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ	 ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวง	 จำนวน	 
14	 โครงการ	 ตามกรอบแผนที่กำหนดไว้	 รวม	 2	 รอบ	ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เขตตรวจราชการ	 18	 เขต	 และ 
หน่วยรับตรวจระดับกรมในสังกัด	ทส.	จำนวน	9	กรม	ทั้งนี้การดำเนินงานเป็นไปตามกระบวนงานขั้นตอน 
การตรวจราชการที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ให้แนวทางการตรวจราชการ	และยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ 
สำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการตรวจราชการ	พ.ศ.2556	ทีส่ำนกันายกรฐัมนตรไีดก้ำหนดไว	้โดยผูต้รวจราชการ 
กระทรวง	ไดล้งพืน้ทีต่รวจโครงการ	กจิกรรมตามแผนการตรวจราชการรวมทัง้สิน้	จำนวน	27	ครัง้	ซึง่ปรากฏ 
ข้อค้นพบประเด็นปัญหาได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับปฏิบัติและในเชิงนโยบาย	 
จำนวน	 รวมทั้งสิ้น	 208	 ข้อเสนอแนะ	และรายงานต่อผู้บริหารระดับนโยบายรับทราบและได้มีการสั่งการ 
ไปยงัหนว่ยงานรบัตรวจทีเ่กีย่วขอ้ง	ทัง้นีผู้ต้รวจราชการกระทรวงไดม้อบหมายใหส้ำนกัตรวจและประเมนิผล	 
ตดิตามผลการปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะของหนว่ยรบัตรวจ	ซึง่ผลการรวบรวมตดิตามการดำเนนิงานของหนว่ย 
รับตรวจได้มีการดำเนินงาน	จำนวน	167	ข้อ	คิดเป็นร้อยละ	80.29	ของจำนวนข้อเสนอแนะรวมทั้งหมด	
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 2.3	 การตรวจติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญเฉพาะพื้นที	่ (Specific	 Area)	 สำนักงานปลัด 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	โดยคณะผูต้รวจราชการกระทรวงฯ	ไดข้บัเคลือ่นการดำเนนิงาน 
การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี	 และผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงที่เกี่ยวข้องตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ	 ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2556	 โดยมี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่	(Specific	Area)	จำนวน	4	ด้าน	 
ประกอบด้วย	1)	 ด้านไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ	 2)	 ด้านภัยแล้งในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ	 
3)	ด้านคลื่นสึนามิในพื้นที่ภาคใต้	และ	4)	ด้านอุทกภัยและโคลนถล่มในพื้นที่ต้นน้ำ	กลางน้ำ	และปลายน้ำ	 
ทัง้นีค้ณะผูต้รวจราชการกระทรวงฯ	ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเชงินโยบายจากประเดน็ขอ้คน้พบในการตรวจราชการ 
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ	โดยได้มีการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแล้ว	

การตรวจราชการรอบที่ 1 (Project Review) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการ

ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ (Specific Area)  

ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่
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 2.4	 การตรวจติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
  1)		 การตรวจตดิตามและประเมนิผลการดำเนนิงานแผนการฟืน้ฟ	ูการอนรุกัษป์า่และดนิ	 
การทำฝาย	 และโครงการประชาอาสาปลูกป่า	 800	 ล้านกล้า	 80	พรรษามหาราชินี	 เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 
80	พรรษา	 12	 สิงหาคม	 2555 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยคณะ 
ผูต้รวจราชการกระทรวงฯ	ไดม้อบหมายให	้สำนกัตรวจและประเมนิผล	ดำเนนิการตรวจตดิตาม	ประเมนิผล 
การดำเนนิงานแผนการฟืน้ฟ	ูการอนรุกัษป์า่และดนิ	การทำฝาย	และโครงการประชาอาสาปลกูปา่	800	ลา้นกลา้	 
80	พรรษามหาราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธ ี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 80	พรรษา	 12	 สิงหาคม	 2555	ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	 
และสิง่แวดลอ้ม	ที	่348/2555	ลงวนัที	่5	สงิหาคม	2555	และคำสัง่	ที	่381/2555	ลงวนัที	่5	กนัยายน	2555	 
ซึง่ไดล้งพืน้ที	่จำนวนรวม	6	ครัง้	จดัการประชมุคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนการฟืน้ฟกูารอนรุกัษ ์
ปา่และดนิ	การทำฝาย	โครงการประชาอาสาปลกูปา่	800	ลา้นกลา้	80	พรรษามหาราชนิฯี	จำนวนรวม	4	ครัง้	 
ทั้งนี้	 ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานได้นำระบบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน 
การฟืน้ฟ	ูการอนรุกัษป์า่และดนิ	การทำฝาย	ทีค่ณะกรรมการฯ	ไดจ้ดัทำขึน้เปน็	Web	Based	Application	 
มาใช้การนำระบบดังกล่าวมาใช้ได้ทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้รายงานสามารถนำเข้าข้อมูล 
การดำเนินงานและแสดงรายละเอียดข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวมถึงจัดทำรายงานสรุปข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ	ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	นำเรียนผู้บริหารกระทรวง 
รับทราบผลการติดตามการดำเนินงานโครงการพร้อมข้อเสนอแนะ	 ทั้งนี้ได้มีการสั่งการไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องให้นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแล้ว	
 2)		 การตรวจสอบโครงการใหค้วามชว่ยเหลอื	ฟืน้ฟ	ูเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์
อทุกภยั	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	สำนกัตรวจและประเมนิผล	ได้ดำเนนิงานสนบัสนนุการตรวจสอบ 
ขอ้เทจ็จรงิของผลการดำเนนิงานโครงการใหค้วามชว่ยเหลอื	ฟืน้ฟ	ูเยยีวยา	ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์
อุทกภัยของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในประเด็นปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงฯ	 เกี่ยวกับการดำเนินโครงการในบางพื้นที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กำหนดไว้	 
โดยดำเนินการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่การดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	 (ทบ.)	 ในปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2555	เปรยีบเทยีบกบัประกาศพืน้ทีป่ระสบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิ	(อทุกภยั)	ของกรมปอ้งกนัและบรรเทา 
สาธารณภัย	 (ปภ.)	 โดยได้นำเสนอประเด็นข้อค้นพบสู่ผู้บริหารระดับนโยบายที่นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข 
ในทางปฏิบัติรวมถึงได้นำไปใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับประกอบการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจในเชิงนโยบาย	

ประชุมตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ (Specific Area)  

ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
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 2.5		การพัฒนาศักยภาพข้าราชการสนับสนุนการตรวจราชการ สำนักตรวจและประเมินผล	 
ไดจ้ดัสมัมนาและฝกึอบรมเชงิปฏบิตัใิหก้บับคุลากรด้านการตรวจราชการของหน่วยงานในสังกดักระทรวงฯ	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามโครงการ 
ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการรายงานผลการตรวจราชการ	เสรมิสรา้งการเรยีนรูก้ารทำงานเปน็ทมี	 
จำนวน	3	ครั้ง	ประกอบด้วย	1)	หลักสูตร	การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการดับไฟป่า	ณ	อุทยานแห่งชาติเอราวัณ	 
จงัหวดักาญจนบรุ	ีระหวา่งวนัที	่21-22	กมุภาพนัธ	์2556	2)	หลกัสตูร	การพฒันาศกัยภาพบคุลากรสนบัสนนุ 
การตรวจราชการ	 ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.2556	 เรื่อง	 “ตรวจราชการบูรณาการกระทรวงฯ	 แนวใหม่ 
กบัการนำสูก่ารปฏบิตัเิพือ่มุง่ผลสมัฤทธิ”์	เมือ่วนัที	่3	มถินุายน	2556	ณ	โรงแรมมริาเคลิ	แกรนด	์คอนเวนชัน่	 
กรงุเทพฯ	และ	3)	หลกัสตูรการฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร	เรือ่ง	“งานไดผ้ล	คนเปน็สุข”	เมือ่วนัที	่5-6	สงิหาคม	 
2556	ณ	ฮาเวน่	รสีอรท์	หวัหนิ	จงัหวดัเพชรบรุ	ีผลลพัธท์ีไ่ดผู้ต้รวจราชการกระทรวง	ผูต้รวจราชการระดบักรม	 
และเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานสนบัสนนุการตรวจราชการ	มคีวามสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิกนัมากขึน้และสามารถสือ่สาร 
แนวทาง	 วิธีการตรวจราชการและการรายงานผลการตรวจราชการที่ทำให้การสนับสนุนภารกิจการตรวจ 
ราชการกระทรวง	มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของสำนักตรวจและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เรื่อง “งานได้ผล คนเป็นสุข”

	 ระหว่างวันที่	 5-6	 สิงหาคม	 2556	 สำนักตรวจและประเมินผล	 ได้มีการจัดการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการ

	 ปัญหาอุปสรรค	
		 1.		 การทำงานในการสนับสนุนการตรวจราชการของหน่วยงานระดับกรม	 ยังขาดความเป็น 
เอกภาพและการบูรณาการในกระบวนการทำงานร่วมกันในภาพรวม	และระหว่างกรมกับกรมเข้าด้วยกัน	
		 2.		 การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการของหน่วยงาน	 ทำให้การสร้าง 
ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง	

 เงื่อนไขความสำเร็จ 
		 1.		 การใหค้วามสำคญักบังานดา้นการตรวจราชการของคณะผูต้รวจราชการกระทรวงฯ	ทีผ่ลกัดนั 
การบูรณาการการสร้างการส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในระดับกระทรวง	 ระดับกรมในการจัดทำแผน 
การตรวจราชการการลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมผู้ตรวจราชการและการรายงานผล
		 2.		 การพัฒนารูปแบบวิธีการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ให้ความสำคัญ	 
กบัการตรวจราชการแบบมุง่เนน้ผลสมัฤทธิท์ีเ่นน้การตดิตาม	ประเมนิผลการดำเนนิงานโครงการ	อยา่งแทจ้รงิ 
และมากขึ้น	
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84 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 4.3	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สารไดด้ำเนนิการตามแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมในการกำหนดแนวทาง	 และประยุกต์ใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	 ครอบคลุมงานด้าน	 ICT	 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ในการสนบัสนนุการอำนวยการการบรหิารจดัการองคก์ร	ตลอดจนการใหบ้รกิารประชาชนผา่นศนูยบ์รกิาร 
ประชาชนและศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล 
ข่าวสารการรับเรื่องร้องเรียน	

 ผลการดำเนนิการ	การพฒันาประสทิธภิาพระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ยการเพิม่จำนวน 
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้ครอบคลุมผู้ใช้งาน	 และ 
ทดแทนเครือ่งเดมิทีม่อีายกุารใชง้านมาแลว้เกนิกวา่	5	ป	ีเพือ่ใหม้เีครือ่งคอมพวิเตอรท์ีเ่พยีงพอตอ่การใชง้าน 
เป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	ตลอดจนสนับสนุนภารกิจที่รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น	 
โดยดำเนินการจัดทำระบบสารสรเทศและการสื่อสาร	จำนวน	300	ราย	การให้บริการประชาชน	ผ่านศูนย ์
บรกิารประชาชนและศนูยบ์รกิารรว่มเกีย่วกบัการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนทีน่ำไปสูก่ระบวนการแกไ้ขอยา่งบรูณาการ 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง	จำนวน	676	เรื่อง

 ผลผลิตและผลลัพธ์
	 1.		 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบูรณาการข้อมูล
	 2.		 บคุคลในสงักดัสำนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ไดร้บัการพฒันา 
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา 
เชิงวิชาการ
	 3.		 การให้บริการประชาชน	ผ่านศูนย์บริการประชาชนและศูนย์บริการร่วมเกี่ยวกับการรับเรื่อง 
ร้องเรียนที่นำไปสู่กระบวนการแก้ไขอย่างบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

	 4.4	พัฒนาศักยภาพบุคลากร

	 การดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ในองค์กรนั้น	 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นทุนที่สำคัญที่สุดในการ 
ขบัเคลือ่นองคก์รไปสูค่วามสำเรจ็นัน้	คอื	ตน้ทนุมนษุย	์และหากตอ้งการทีจ่ะสรา้งองคก์รสูค่วามเปน็เลศินัน้	 
องค์กรหรือหน่วยงานจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้	 ความสามารถ	 มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร	 
ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองด้วย	ดังนั้น	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น	 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้	 พัฒนาทักษะ	 ขีดสมรรถนะ	 สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร	 ตลอดจนเพื่อให้ 
บุคลากรสามารถดึงความรู้	 ความสามารถของตนออกมาใช้ในการทำงาน	 เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่องค์กรได้	

 ผลการดำเนินงาน	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ	 สังกัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับกรม	 และบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งผลการดำเนินงานรอบ	12	เดือน	(1	ตุลาคม	2555	–	30	กันยายน	 
2556)	ประกอบด้วยกระบวนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพดังกล่าว	3	กระบวนการ	ได้แก่	การฝึกอบรม	 
การประชุมสัมมนา	และการศึกษาดูงาน	และสรุปผลการดำเนินงาน	ดังนี้
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 1.	 การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการสื่อสารสำหรับใช้ 
	 	 ปฏิบัติงาน	รุ่นที	่6
	 	 ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการสื่อสาร 
สำหรับใช้ปฏิบัติงาน	 รุ่นที่	 6	 สำหรับข้าราชการทุกระดับในสังกัดหน่วยงานกรมต่างๆ	 ในสังกัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	50	คน	โดยแบ่งเป็นจำนวน	2	กลุ่ม	กลุ่มละ	25	คน	ดำเนินการ 
จดัฝกึอบรมในระหวา่งวนัที่	19-30	พฤศจกิายน	2555	การศกึษาอบรมหลกัสตูรดงักลา่ว	เปน็การดำเนนิการ 
เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงาน	 ก.พ.	 เพื่อให้ข้าราชการมีมาตรฐานตามที่สำนักงาน	 ก.พ.	 กำหนด	 
ข้าราชการต้องมีมาตรฐานความรู้ความสามารถ	 ทักษะ	 และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการ 
พลเรอืน	เพือ่ใหห้นว่ยงานราชการไดน้ำมาใชเ้ปน็แนวทางดำเนนิการกำหนดความรูค้วามสามารถ	ทกัษะ	และ 
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นมาตรฐานด้านทักษะด้านหนึ่งที่กำหนดให ้
ข้าราชการต้องมีทักษะในการพูด	 เขียน	 อ่าน	ฟังภาษาอังกฤษ	 และสื่อสารในสาระสำคัญของเนื้อหาต่างๆ	 
ให้เข้าใจได้	 ประกอบกับการที่ประเทศไทยต้องเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน	 ปี	 พ.ศ.	 2558	 
ดังนั้น	จึงเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรอีกทางหนึ่งด้วย
	 2.		 การฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี	รุ่นที่	5
	 	 พัฒนาบุคลากรข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎ	 ก.พ.	 ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	 ให้เป็นไปตามกฎ	 ก.พ.	 พ.ศ.2553	 กำหนดให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องผ่านการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันในหลักสูตร	 “การเป็นข้าราชการที่ดี”	 
กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจากส่วนราชการต่างๆ	 ในสังกัด 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	จำนวน	149	คน	
 3.		 การฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี	รุ่นที่	6	
	 	 พัฒนาบุคลากรข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
ให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องผ่านการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันในหลักสูตร	 
“การเป็นข้าราชการที่ดี”	 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
จากสว่นราชการตา่ง	ๆ 	ในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทัง้สว่นกลางและสว่นภมูภิาค	 
จำนวน	94	คน	 เพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะและจรรยาบรรณที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที ่
ราชการและเพือ่ปลกูฝงัจติสำนกึคา่นยิม	ปรชัญาการเปน็ขา้ราชการทีด่	ีมพีฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัการปฏบิตั ิ
หน้าที่ราชการยุคใหม	่ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานและการประสานงานเป็นเครือข่าย 
ของข้าราชการรุ่นใหม	่ โดยใช้ระยะเวลา	 จำนวน	 12	 วัน	 ระหว่างวันที่	 5-19	 กุมภาพันธ์	 2556	 สถานที่ 
ในการจัดฝึกอบรม	 ได้แก่	 โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น	 กรุงเทพมหานคร	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 
จังหวัดนครนายก
	 4.		 การฝึกอบรมหลักสูตร	พัฒนานักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รุ่นที่	2 
	 	 จดัทำโครงการฝกึอบรมหลกัสตูร	“พฒันานกับรหิารดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม”	 
รุ่นที่	 2	 เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ	 ทักษะในการบริหารจัดการงาน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ทั้งในภาพรวมและภารกิจงานของหน่วยงานรวมถึงการมีทักษะ 
ดา้นการประสานงานของหนว่ยงานรวมถงึการมทีกัษะดา้นการประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ	ทีใ่หค้วามสำคญั 
กบัการมสีว่นรว่มของประชาชนและเครอืขา่ยตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	กลุม่เปา้หมายเปน็ขา้ราชการพลเรอืนประเภท 
วิชาการ	 ระดับชำนาญการพิเศษที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ผู้อำนวยการส่วน	 
และข้าราชการพลเรือนประเภททั่วไป	 ระดับอาวุโสที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ 
ผู้อำนวยการส่วนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 
จำนวน	40	คน	เพือ่พฒันาบคุลากรเปา้หมายใหเ้พิม่พนูความรู้	ทกัษะและประสบการณ์	เสรมิสรา้งคณุธรรม	 
จริยธรรม	เตรียมความพร้อมบุคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่งนักบริหาร	รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 
ระหว่างบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยใช้ระยะเวลา	จำนวน	15	วัน	
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86 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 5.		 การฝึกอบรมหลักสูตร	“ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”
	 	 จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร	 “ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”  
โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้มีโอกาสในการฝึกฝนเพิ่มเติมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับ 
การพูดและการฟังกับผู้สอนชาวต่างประเทศในบรรยากาศของต่างประเทศที่เป็นจริงได้เรียนรู้วิถีชีวิตและ 
แนวทางการสือ่สารกบัประชาชนของประเทศสงิคโปร	์ซึง่เปน็ประเทศภายในอาเซยีนทีม่คีวามเจรญิกา้วหนา้ 
ระดับแนวหน้าของโลกและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้อง 
ตามหลกัสากลได	้กลุม่เปา้หมายเปน็ขา้ราชการพลเรอืนประเภทวชิาการ	ระดบัชำนาญการถงึชำนาญการพเิศษ	 
และขา้ราชการประเภททัว่ไป	ระดบัชำนาญงานถงึอาวโุสทีป่จัจบุนัปฏบิตัริาชการ	ทำหนา้ทีห่วัหนา้กลุม่หรอื 
ผู้อำนวยการส่วนในสำนัก/ศูนย์	 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 จำนวน	 25	 คน	 เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการ 
ในการสื่อสาร	 และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ	 เตรียมความพร้อมของข้าราชการ 
ในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน	 และให้ข้าราชการได้เรียนรู้วิถีชีวิต	 วัฒนธรรมและความก้าวหน้า	 
ในการพัฒนาตนเอง	โดยใช้ระยะเวลา	จำนวน	11	วัน	

	 ผลที่ได้รับ
	 1.		 การฝึกอบรม	 หลักสูตร	 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา	 ค้นคว้าและการสื่อสารสำหรับใช้ 
	 	 ปฏิบัติงาน	รุ่นที	่5
		 	 1.1		 ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรมไดพ้ฒันาทกัษะภาษาองักฤษ	ในการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การศกึษา 
ค้นคว้าและการสื่อสาร
		 	 1.2		 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติกับวิทยากรชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของ 
ภาษาและสามารถนำทกัษะตา่งๆ	ในการใชภ้าษาองักฤษไปประยกุตใ์ชป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงาน 
ที่ต้องประสานกับหน่วยงานต่างประเทศได้
		 	 1.3		 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ	์ การสร้างเครือข่ายร่วม 
ระหว่างหน่วยงาน	และร่วมสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างกันเพื่อเพิ่มทักษะให้มากยิ่งขึ้น
		 	 1.4		 ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรมไดเ้ตรยีมความพรอ้มของขา้ราชการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	พ.ศ.	2558

	 2.	 การฝึกอบรม	หลักสูตร	การเป็นข้าราชการที่ด	ีรุ่นที	่5	และรุ่น	6	
		 	 2.1		 ข้าราชการที่บรรจุใหม่ได้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ	 ก.พ.	 ว่าด้วย 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
		 	 2.2		 ผูเ้ขา้อบรมไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งสมรรถนะและจรรยาทีเ่หมาะสมในการปฏบิตั ิ
หน้าที่ในองค์กร
		 	 2.3		 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการแก้ปัญหา 
เชิงบวกอย่างสร้างสรรค์
		 	 2.4		 ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรมไดร้บัการปลกูฝงัจติสำนกึ	คา่นยิมและปรชัญาการเปน็ขา้ราชการ 
ที่ดีและพฤติกรรมสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการยุคใหม่
		 	 2.5		 ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรมไดฝ้กึปฏบิตัตินเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
		 	 2.6		 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกค้นหาตนเองเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้นำ
		 	 2.7		 ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทำความรู้จัก	 สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานและการประสานงาน 
เป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการรุ่นใหม่
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87ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

 3.		 การฝึกอบรม	หลักสูตร	พัฒนานักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รุ่นที	่2
		 	 3.1		 ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรมมคีวามพรอ้มทัง้ดา้นความรู	้ความสามารถและทกัษะในการบรหิาร 
จัดการ
		 	 3.2		 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณธรรม	จริยธรรมของนักบริหารยุคใหม่
		 	 3.3		 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร	ประเภทอำนวยการระดับต้น	และอำนวยการระดับสูง

 4.		 การฝึกอบรมหลักสูตร	ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
		 	 4.1		 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาศักยภาพความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
		 	 4.2		 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติกับวิทยากรชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของ 
ภาษา	และสามารถนำทักษะต่างๆ	ในการใช้ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้
	 	 4.3		 เพื่อเตรียมความพร้อมของข้าราชการในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

 ปัญหาอุปสรรค	และเงื่อนไขความสำเร็จ
 ปัญหาอุปสรรค
	 1.		 บุคลากรในหน่วยงานมีไม่เพียงพอในการดำเนินงานหลักสูตรใหญ่ๆ	 ทั้งยังไม่สามารถ 
ดำเนินการในหลักสูตรอื่นในระหว่างเวลาเดียวกันได้
	 2.	 งบประมาณที่จัดสรรไม่เพียงพอในการดำเนินงานสำหรับค่าใช้จ่ายในหลักสูตรที่มีระยะ 
เวลานาน

	 เงื่อนไขความสำเร็จ
	 1.		 ควรมีการจัดสรรบุคลากรในหน่วยงานเพิ่ม	 เพื่อให้การดำเนินงานฝึกอบรมสามารถ 
ดำเนินการได้หลายหลักสูตรตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ	ในสังกัดกระทรวงฯ	
	 2.	 ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร	

	 4.5	สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (ทส.)	 ได้ร่วมเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายโครงการ 
สายใยรักแห่งครอบครัวฯ	 และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการภายใต้แนวเบญจวิถีแห่งการพัฒนาตั้งแต่ 
ปี	พ.ศ.	2552	โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(สป.ทส.)	ได้มอบหมายให ้
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	 (ทสจ.)	 จัดทำแผนบูรณาการการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน	 โดยการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของแต่ละชุมชน 
ในพืน้ทีด่า้นตา่งๆ	เชน่	ดา้นทรพัยากรปา่ไม	้ทรพัยากรนำ้	สิง่แวดลอ้ม	ฯลฯ	สำหรบัในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2556	 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้สนับสนุนให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอ้มจงัหวดั	จำนวน	76	จงัหวดั	อำนวยการ	ประสาน	และตดิตามการดำเนนิงานตามแผนบรูณาการ 
การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มชมุชน	และสนบัสนนุใหส้ำนกังานทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง	 25	 จังหวัด	 (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)	 อำนวยการประสานและ 
ติดตามการดำเนินงานตามแผนชุมชนหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวฯ	 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจากสำนักงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ	 กองงานพระวรชายาฯ	 
ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนชุมชนหมู่บ้านสายใยรักแห่ง 
ครอบครวัฯ	ของทกุภาคเีครอืขา่ย	(ในพืน้ทีภ่าคกลาง)	นอกจากนี	้สำนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอ้มไดต้ระหนกัถงึความสำคญั	ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระดบั 
ชมุชน	ดงันัน้	ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2556	จงึไดส้นบัสนนุการดำเนนิงานโครงการจำเปน็/เรง่ดว่นทีไ่ดบ้รรจใุน 
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88 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน	 และแผนชุมชนหมู่บ้าน 
สายใยรักแห่งครอบครัวฯ	 ให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	จำนวน	59	จังหวัด 
รวมวงเงินที่สนับสนุนทั้งสิ้น	 7,205,000	 บาท	 (เจ็ดล้านสองแสนห้าพันบาทถ้วน)	 รายละเอียดดังตาราง 
สรุปแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556

 ผลการดำเนินการ	 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เผยแพร่ 
ผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ	 ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายโครงการสายใยรัก 
แห่งครอบครัวฯ	 และสำนักงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ	 กองงานพระวรชายาฯ	 จัดกิจกรรม 
ในวันสำคัญต่างๆ	ดังนี้
	 1.	 กิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 	 พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 	 904	 โดยจัดกิจกรรม 
เมื่อวันเสาร์ที่	 12	 มกราคม	 2556	 เวลา	 09.00	 น.	 ณ	 สนามกีฬากลาง	 พื้นที่ควบคุมในพระองค์	 904	 
ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	พระวรชายาฯ	ได้เสด็จเป็นประธาน	พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ	 
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

	 2.		 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	โดยจัดกิจกรรม	 
เมื่อวันอาทิตย์ที่	21	กรกฎาคม	2556	ณ	พื้นที่ควบคุมในพระองค์	904	ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า 
ศรีรัศมิ	์พระวรชายาฯ	ได้เสด็จเป็นประธานพร้อมด้วย	พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

 ผลลัพธ์ที่ได้	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายสำนักงาน 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณจำเปน็/เรง่ดว่น	จำนวน	59	จงัหวดั	 
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป้าหมายใน	5	ประเด็น	ได้แก่
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89ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

	 1)	 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ	ขั้นตอนการให้บริการ
	 2)	 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
	 3)	 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
	 4)	 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
	 5)	 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

ผลสำรวจความพึงพอใจในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ 

 ปัญหาอุปสรรค	 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการในพื้นที่	 (แต่ละชุมชน)	 มีความไม่แน่นอน	 
เนื่องจากต้องรอให้ชุมชนมีความพร้อมก่อนการดำเนินการ	จึงอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ	

 เงื่อนไขความสำเร็จ
	 1.		 ความรู้	ความเข้าใจ	ความสามารถ	ประสบการณ์	ทักษะ	และความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่	 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานอันจะ 
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวังไว้
	 2.		 ทัศนคติที่ดีของประชาชน	บุคลากร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	

 4.6	ดำเนินการศึกษา	วิเคราะห	์ประสานและดำเนินงานความร่วมมือ
	 	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

	 ปญัหาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มนบัวนัจะทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้	ปญัหาบางอยา่ง 
มีผลกระทบเฉพาะที่และจำกัดอยู่ในท้องถิ่น	 และในประเทศเท่านั้น	 แต่ปัญหาหลายด้านมีผลกระทบ 
ในบริเวณกว้างที่ไม่จำกัดอาณาเขตเพียงประเทศใดประเทศหนึ่ง	 จึงเกิดเป็นปัญหาข้ามประเทศ	 เนื่องจาก 
ระบบนิเวศของโลกมีความเชื่อมโยงกัน	 เมื่อเกิดปัญหาขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องกัน	 โดยเฉพาะปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 มลพิษทางทะเล	 นอกจากนี้	 ระบบโลกาภิวัตน์ทำให้มีการค้าขายและ 
การคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศได้	 ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ	 
เกดิการลกัลอบคา้สิง่มชีวีติระหวา่งประเทศอยา่งผดิกฎหมาย	การลกัลอบนำเขา้สารพษิขา้มแดน	ฯลฯ	และ 
ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ดำเนินความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
มาอย่างต่อเนื่อง

ระดับความพึงพอใจ

ประเด็นความพึงพอใจ
ด้าน

กระบวนการ/
ขั้นตอน

การให้บริการ

ด้าน
สิ่งอำนวย

ความสะดวก

ด้าน
เจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ

ด้าน
คุณภาพ

การให้บริการ

ด้าน
ความเชื่อมั่น

เกี่ยวกับคุณภาพ
การให้บริการ

๘๘.๕

๙๓.๕

๙๒.๕

๙๑.๕

๙๐.๕

๘๙.๕

๙๓.๐

๙๒.๐

๙๑.๐

๙๐.๐

๘๙.๐

๙๐.๐๖

๙๒.๙๓๕
๙๒.๕๓๕

๙๐.๖๖๖๖๗

๙๑.๘๗๒๕
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90 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ผลการดำเนินงาน	 สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ดำเนินงานตามภารกิจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	 
ภายใต้ภาคีอนุสัญญาต่างๆ	โดยผลดำเนินงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	ที่สำคัญ	ได้แก่	การเป็นเจ้าภาพ 
จัดการประชุม	 และการแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม	 ทั้งนี้	 การประชุมดังกล่าวมีด้วยกัน 
หลายระดับ	 เช่น	 ระดับรัฐมนตรี	 ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส	 และระดับคณะทำงานในการประชุมแต่ระดับ	 
สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	 ทำหน้าที่ในการกำหนดท่าที	 
การจัดทำคำกล่าวสุนทรพจน์	 ประสานหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
และหน่วยงานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและสาระสำคัญสำหรับการกำหนดแนวทาง 
ในการเจรจา	โดยพจิารณาถงึผลประโยชนท์ีป่ระเทศไทยจะไดร้บัจากการประชมุเปน็สำคญั	ซึง่สรปุสาระสำคญั 
ของการดำเนินงานได้	ดังนี้
 1.	 การประชุมครึ่งปีของคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม	 ครั้งที่	 7	 (the	 7th	 Semi-Annual	 
Meeting	 of	 the	Working	 Group	 on	 Environment	 :	WGE	 SAM7)	 เมื่อวันที่	 25	 ตุลาคม	 2555	 
ณ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	 :	ผลการประชุม	ดังนี	้ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้	 
Corn	 Environment	 Program	 and	 Biodiversity	 Conservation	 Corridors	 Initiative	 (CEP	 BCI)	 
ระยะที่	2	และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ทั้ง	4	องค์ประกอบ	ดังนี	้
	 	 1)		 การวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมและระบบติดตาม
	 	 2)		 การจัดการพื้นที่การอนุรักษ์เพื่อวิถีชีวิตแบบยั่งยืน
	 	 3)		 การเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศและการพัฒนา 
	 	 	 ด้านคาร์บอนต่ำ
	 	 4)		 การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรและสนับสนุนทางการเงินอย่างยั่งยืนสำหรับ 
	 	 	 การจัดการสิ่งแวดล้อม

 2.		 การประชุมเนื่องในพิธีปิดการเฉลิมฉลองครบรอบ	 40	 ปี	 อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก  
ระหว่างวันที่	4-9	พฤศจิกายน	2555	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	:	ผลการประชุม	ดังนี	้ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุม	 
ประกอบด้วยการปรับปรุงเอกสารการอนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก	 (Operational	Guidelines	 
for	 the	 Implementation	of	 the	World	Heritage	Convention)	 โดยเสนอแนะให้มีการดำเนินการ 
ปรับปรุงภาษาให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น	 การพัฒนาระบบและแนวทางการดำเนินการตามอนุสัญญาคุ้มครอง 
มรดกโลก	 และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุมซึ่งเห็นควรเสนอให้ชุมชนได้มีโอกาสร่วมในขบวนการ 
ตัดสินใจในการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดขบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ	 
มรดกโลก	 ที่ประชุมมุ่งเน้นและให้ความสนใจต่อการสร้างจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับชุมชน 
เจ้าของทรัพยากรในการบริหารจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาต	ิไม่ว่าแหล่งนั้นจะได้รับ 
การยกย่องเป็นมรดกโลกหรือไม่	 การสร้างเครือข่ายระหว่างรัฐภาคีในการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ	 
ต่อการดำเนินงานตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก	 (Convention	 Concerning	 the	 Protection	 of	 
the	 World	 Cultural	 and	 Natural	 Heritage)	 การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน 
ในการอนรุกัษ	์และหวงแหน	แหลง่มรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาต	ิผา่นกจิกรรมตา่งๆ	ความตระหนกัถงึ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก	 (Climate	 Change)	 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ตอ่แหลง่มรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ	ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	การวางแผนตัง้รบัตอ่แนวทาง 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	(Sustainable	Tourism)	ในพื้นที่แหล่งมรดกโลก
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 3.		 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 Expanded	 Constituency	Workshop	 for	 the	 GEF	 
South	 and	 East	 Asian	 Countries	 in	 India	 ระหว่างวันที่	 5-6	 พฤศจิกายน	 2555	ณ	 กรุงเดลี	 
สาธารณรัฐอินเดีย	:	ผลการประชุม	ดังนี้
	 1)		 ผูแ้ทนสำนกัเลขาธกิารกองทนุสิง่แวดลอ้มโลก	บรรยายสรปุการดำเนนิงานทีผ่า่นมา	ตลอดจน 
ข้อมูลทางการเงินในการจัดสรรเงินของแต่ละสาขา	 สร้างความเข้าใจให้แก่ประเทศสมาชิกด้านการบริหาร 
จัดการของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกที่เกี่ยวกับกลไกทางการเงินของทุนต่างๆ	 ที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
ให้กับประเทศสมาชิก

	 2)		 การประชุม	 East	 Asia	 Constituency	Meeting	 GEF	 เป็นการประชุมของกลุ่มประเทศ 
สมาชิกเพื่อหารือด้านนโยบายเพื่อกำหนดท่าทีของกลุ่ม	 5	 ต่อที่ประชุมคณะมนตรีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	 
(GEF	Council)	ครั้งที่	43	โดยราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นผู้แทนสมาชิก	(Member)	ของกลุ่ม	5	ที่ประชุม 
ใหม้กีารจดัลำดบัความสำคญัโดยใหค้วามสำคญักบัวงเงนิภายใตก้รอบ	STAR	โดยเหน็ชอบรว่มกนัทีจ่ะไมใ่ห ้
มกีารปรบัลดวงเงนิภายใตก้รอบ	STAR	ของประเทศ	รวมทัง้มกีารหารอืถงึแนวทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัสารปรอท 
เพื่อรองรับอนุสัญญาว่าด้วยสารปรอทในอนาคต	และการเป็นผู้แทนสมาชิก	(Member)	ของกลุ่มประเทศ	 
Constituency#5	ครั้งต่อไปในการประชุมคณะมนตรี

	 4.		 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 
สมยัที	่18	(COP18)	และการประชมุรฐัภาคพีธิสีารเกยีวโต	สมยัที	่8	(CMP8)	ระหวา่งวนัที	่24	พฤศจกิายน	-	 
8	ธันวาคม	2555	ณ	รัฐกาตาร์	:	ผลการประชุม	ดังนี	้ได้มีข้อตัดสินใจประการสำคัญที่สุดในการรับรองให้มี 
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การดำเนนิงานภายใตพ้นัธกรณ	ีระยะที	่2	ของพธิสีารเกยีวโต	ซึง่ระบพุนัธกรณใีนการลดกา๊ซเรอืนกระจกของ 
ประเทศพฒันาแลว้	โดยมรีะยะเวลาผกูพนั	ตอ่ไปอกี	8	ป	ีเริม่ตัง้แต	่พ.ศ.	2556	(ค.ศ.	2013)	และสิน้สดุในวนัที	่ 
31	ธันวาคม	2563	(ค.ศ.	2020)	ซึ่งประเทศกำลังพัฒนา	ยังมิได้ถูกบังคับให้มีเป้าหมายในการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกภายใต้พันธกรณีระยะที	่ 2	 ของพิธีสารเกียวโต	 โดยประเทศไทยในฐานะภาคีของพิธีสารฯ	 
จะจัดทำตราสารยอมรับให้ประเทศมีผลผูกพันตามการแก้ไขพิธีสารเกียวโตภายใต้พันธกรณี	 ระยะที่	 2	 
ต่อเลขาธิการสหประชาชาติอย่างเป็นทางการต่อไป

 5.		 การประชุม	 Global	 Environmental	 Facility	 (GEF)	 Familiarization	 Seminar	 
ระหวา่งวนัที่	29-31	มกราคม	25556	ณ	กรงุวอชงิตนัดซีี	สหรฐัอเมรกิา	:	โดยการประชมุมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ 
การเสรมิสรา้งความเขา้ใจในการดำเนนิงานดา้นกองทนุสิง่แวดลอ้มโลกใหก้บัประเทศสมาชกิ	ซึง่ผลการประชมุ	 
ดังนี้	 กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	 (GEF)	 ก่อตั้งเมื่อปี	 ค.ศ.	 1991	 มีสมาชิกจากภาครัฐของประเทศต่างๆ	 
รวม	 182	 ประเทศ	 โดยมีคณะมนตรีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	 (GEF	 Council)	 เป็นคณะกรรมการอิสระ 
มหีนา้ทีห่ลกัในการพจิารณาอนมุตัเิงนิงบประมาณ	(GEF	Work	Programme)	และประเมนิผลการดำเนนิงาน 
ต่างๆ	 โดยสมาชิก	 GEF	 Council	 ประกอบด้วยผู้แทนจาก	 32	 ประเทศ	 (Constituencies)	 เป็นกลุ่ม 
ประเทศกำลังพัฒนาจำนวน	16	กลุ่ม	กลุ่มจากประเทศพัฒนาแล้ว	จำนวน	14	กลุ่ม	และกลุ่มจากประเทศ 
ซึ่งเศรษฐกิจอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมจำนวน	 2	 กลุ่ม	 โดย	 GEF	 council	 
จะประชุมปีละ	2	ครั้ง	 โดยใช้ฉันทามติในการออกเสียงข้อตัดสิน	หากไม่สามารถหาฉันทามติได้ก็ใช้วิธีการ 
ลงคะแนนเสียง	ซึ่งปัจจุบันกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	ได้มีการจัดสรรเงินงบประมาณในช่วง	GEF5	เพื่อดำเนิน 
โครงการแล้ว	 4.25	 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	 โดยแบ่งเป็นสาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 46%	 
ความหลากหลายทางชวีภาพ	41	%	และการจดัการความเสือ่มโทรมของดนิ	13	%	ซึง่ปจัจบุนั	GEF	ประสบกบั 
ปัญหาของการที่ประเทศผู้บริจาคลดจำนวนเงินที่จะนำเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	 โดยสืบเนื่องมาจาก 
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สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น	1	ใน	5	ประเทศที่ประกาศให้เงินอุดหนุนตามพันธะสัญญาต่อกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	 
ได้แก่	 1)	 สหรัฐอเมริกา	 2)	 สหราชอาณาจักร	 3)	 สาธารณรัฐเยอรมนี	 4)	 ประเทศญี่ปุ่น	 และ	 
5)	 สาธารณรัฐฝรั่งเศส	 ไม่สามารถให้การสนับสนุนด้านการเงินในรอบนี้ได้	 ทำให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
จำเป็นที่จะต้องตัดจำนวนเงินออกเป็นจำนวน	 590	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ในเดือนเมษายน	 พ.ศ.	 2556	 
จะมีการประชุม	 Intersessional	 เพื่อเตรียมการสำหรับการเจรจาจัดสรรเงินในรอบ	 GEF	 6	 ซึ่งอาจจะ 
มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดสรรเงินให้กับประเทศต่างๆ	โดยอาจจะรวมเรื่องของการจัดการสารเคมีเข้า 
ในระบบด้วย	 ทั้งนี้	 การประชุมเพื่อพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการปรอท	 
(Committee	 to	 prepare	 a	 global	 legally	 binding	 instrument	 on	 mercury,	 INC-5)	 
เมื่อเดือนมกราคม	 2556	 ที่ผ่านมา	 ณ	 สมาพันธรัฐสวิส	 ได้เห็นพ้องกันที่จะให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
เป็นกลไกทางการเงินในการดำเนินงานดังกล่าว

	 6.		 การประชุมคณะมนตรีประศาสน์การโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาต	ิ สมัยที	่ 27	 
(The	Governing	Council/Global	Ministerial	Environment	Forum	of	the	United	Nations	 
Environment	Programme	:	GC/GMEF) ระหวา่งวนัที	่18-22	กมุภาพนัธ	์2556	ณ	สำนกังานโครงการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	กรุงไนโรบี	สาธารณรัฐเคนยา	:	ผลการประชุม	มีดังนี	้
	 	 1)		 การประชุมระดับรัฐมนตรี	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ	 UNEP	 เสริมสร้าง 
ความรว่มมอืระหวา่งประเทศกำลงัพฒันาดว้ยกนั	การเชือ่มโยงวทิยาศาสตรก์บันโยบาย	การเพิม่งบประมาณ 
อย่างมั่นคงและเพียงพอเพื่อให้บรรลุภารกิจของ	UNEP	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บทบาทของ 
รัฐมนตรีและรูปแบบขององค์กร	 เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน	 และการแก้ไขปัญหา 
ความยากจน	และการส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน
	 	 2)	 การประชมุคณะกรรมการองคร์วม	ทีป่ระชมุพจิารณาใหก้ารรบัรองรา่งขอ้มต	ิ13	ฉบบั	 
สำหรับร่างมติที่สำคัญที่รับรองการปรับเปลี่ยนองค์กรของ	 UNEP	 ให้มีสมาชิกภาพเป็นสากล	 ตามผล 
การประชุม	Rio+20	และการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ	ของการประชุม	UNEP	GC	ในครั้งต่อไป
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 7.		 การประชุม	 GEF	 Expanded	 Constituency	Workshop	 (ECW)	 for	 the	 East	 
and	South	Asian	Countries	 in	Siem	Reap,	Cambodia	ระหว่างวันที่	19	–21	มีนาคม	2556	 
ณ	เมืองเสียมราฐ	ราชอาณาจักรกัมพูชา	:	ผลการประชุม	ดังนี้	ผู้แทนของกลุ่มประเทศสมาชิกได้รับทราบ 
นโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิบัติงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	 และได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ประสบการณ์การทำงานระหว่างประเทศ	 เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	 โดย	 GEF	 ให้การสนับสนุน 
การดำเนนิโครงการรว่มกบักองทนุอืน่	อาท	ิ1)	LDCF	2)	SCCF	3)	NPIF	4)	AF	และ	5)	GCF	และสำนกัเลขาธกิาร	 
GEF	 แจ้งการปรับค่าธรรมเนียมการบริหารโครงการตามมติที่ประชุมคณะมนตรีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
ครั้งที่	 52	 เมื่อวันที่	 7	 พฤษภาคม	 2555	 โดยเริ่มใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ตั้งแต่วันที	่ 1	 มกราคม	 2556	 
เปน็ตน้ไป	ซึง่การดำเนนิงานทีผ่า่นมาอาจยงัไมป่ระสบผลสำเรจ็เทา่ทีค่วร	จงึมคีวามคดิทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลง 
และปฏริปูการดำเนนิงานและไดก้ำหนดเปา้หมายของ	GEF	2020	Strategy	ซึง่เปน็การวางแผนยทุธศาสตร ์
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในประเด็นวิกฤตและต้องเร่งผลักดันในพื้นที่เป้าหมายสำคัญ	 ทั้งนี้	 CEO	 
แจ้งวิสัยทัศน์ของ	 GEF	 CEO	 ถึงการปฏิรูปการดำเนินงานโดยจะทำให้	 GEF	 เป็นองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ 
ในการสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก	 โดยใช้กลไกทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 
ซึ่ง	GEF	สนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการร่วมกันภายใต	้3	อนุสัญญา	ประกอบด้วย	CBD,	UNFCCC	และ	 
UNCCD	ซึง่เปน็อนสุญัญาทีต่ัง้ขึน้ตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2535	จากกองทนุสิง่แวดลอ้มและการพฒันา	หรอืการประชมุ 
ริโอ	เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	โดย	GEF	จะพิจารณาให้การสนับสนุน 
โครงการที่มีการดำเนินการร่วมกันระหว่าง	 3	 อนุสัญญา	 เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการบริหาร 
โครงการ	การใชข้อ้มลูและงบประมาณในการดำเนนิการรว่มกนัเปน็การลดขัน้ตอนกระบวนการทำงานซำ้ซอ้น 
ตลอดจนติดตามและประเมินผลร่วมกัน	อันจะนำไปสู่ผลการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

	 8.	 การประชุมสัมมนาระดับสูงครั้งที่	 4	 เรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน	 (4th	 High	 Level	 
Seminar	on	Environmental	Sustanable	Cities	:	4th	HLS	ESC)	ระหวา่งวนัที่	21-22	มนีาคม	2556	 
ณ	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 :	 ผลการประชุม	ดังนี	้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
ตามผลลัพธ์จากการประชุมสัมมนา	 HLS	 ESC	 ครั้งที่	 1	 2	 และ	 3	 ได้แก่	 1)	 การพัฒนาริเริ่มโครงการ	 
The	ASEAN	ESC	Model	Cities	 2)	 การพัฒนาศูนย์กลางความรู้เมืองยั่งยืนในเอเชีย	 ระยะที่	 1	ภายใต้ 
โครงการ	Model	Cities	3)	การหารือเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพและเทคนิคในสาขาสิ่งแวดล้อมต่อเมือง 

57-07-024_040-111_J-SCG.indd   94 9/5/14   12:50:25 AM



95ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

ในอาเซยีนและเสรมิสรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งโครงการ	Model	Cities,	ASEAN	ESC	Award	โดยทีป่ระชมุ 
รับทราบบทเรียนของประเทศสมาชิกทั้ง	 8	 ประเทศที่ได้จากการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ 
ดา้นสิง่แวดลอ้มเมอืงยัง่ยนื	(ASWAN	ESC	Model	Cities	Programme)	ปทีี	่1	และรบัทราบการดำเนนิงาน 
ดา้นสิง่แวดลอ้มเมอืงทีย่ัง่ยนืของประเทศออสเตรยีเลยี	จนี	ญีปุ่น่	สาธารณรฐัเกาหล	ีและสหรฐัอเมรกิา	และ 
มีการอภิปรายเฉพาะด้าน	 (Thematic	 Sessions)	 ซึ่งสรุปได้ดังนี	้ 1)	 การจัดการมูลฝอย	2)	การจัดหาน้ำ 
ของเมืองและสุขอนามัย	3)	ประโยชน์จากอากาศ	4)	นโยบายและการแปรรูปทางกฎหมาย	5)	การปรับตัว 
และฟื้นฟู	 โดยที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในอนาคตของโครงการ 
เมืองต้นแบบ	

 9.		 การประชุมคณะกรรมการร่วมด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างไทย-นิวซีแลนด์	ครั้งที	่4	ระหว่าง 
วันที่	 26-27	 มีนาคม	 2556	 ณ	 โรงแรมสามพราน	 ริเวอร์ไซด์	 จังหวัดนครปฐม	 โดยมี	 รองปลัด 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (ดร.	 วิจารย์	 สิมาฉายา)	 เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย	 
ซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่าย	 ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือ 
ในประเด็นปัญหาที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน	 และผลักดันความร่วมมือ 
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ตามขอ้ตกลงความรว่มมอืดา้นสิง่แวดลอ้มระหวา่งไทย–นวิซแีลนด	์ 
(Arrangement	on	Environment)	ซึง่รฐัมนตรทีัง้	2	ฝา่ย	ไดล้งนามในขอ้ตกลงฯ	เมือ่วนัที	่19	เมษายน	2548	 
โดยทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันต่อไปในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสนใจร่วมกัน	 
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ซึ่งรวมถึงการพัฒนาตลาดคาร์บอน	 นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ 
ที่จะขยายการดำเนินงานโครงการที่ได้ดำเนินการอยู่	 อาทิ	 เรื่องลุ่มน้ำพี่น้อง	 และทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบ 
ที่จะแสวงหาความร่วมมือในด้านวิทยาการและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมในสาขาการบริหารจัดการ 
ของเสียจากภาคเกษตรกรรม	(Agricultural	Wastewater	Management)
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96 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 10.		การประชุม	ASEAN	Environmental	Education	Action	Plan	Review	Meeting 
และการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา	ครั้งที่	5	ระหว่างวันที่	7-13	เมษายน	2556	 
ณ	ประเทศมาเลเซีย	:	ผลการประชุม	ดังนี้	มีการกำหนดกรอบของภูมิภาคในการเสริมสร้างความตระหนัก 
ของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 และเพื่อเร่งการพัฒนาไปสู่ 
ความก้าวหน้าของการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม	 อีกทั้งเป็นการสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์	 พร้อมทั้ง 
พัฒนาระบบเครือข่ายการทำงานร่วมกันตามกรอบ	AEEAP

 11.		การประชุม	United	Nations	Forum	on	forests	สมัยที	่10	(UNFF10)	ระหว่างวันที่	 
8-9	 เมษายน	2556	ณ	 เมืองอิสตันบูล	สาธารณรัฐตุรก	ี :	ผลการประชุมดังนี	้ มีการแลกเปลี่ยนและแสดง 
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ความคิดเห็นในเรื่องป่าไม้และการพัฒนาเศรษฐกิจ	 รวมทั้งร่วมหารือเรื่องกลไกการเงินด้านป่าไม้	 
(Forest	 Financing)	 รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างป่าไม้กับวาระการพัฒนาภายหลัง	 ป	ี ค.ศ.	 2015	 และ 
ผลการประชุม	Rio+20

 12.		การประชุม	 The	 Asian	 and	 Pacific	 Regional	 Implementation	Meeting	 on	 
Rio+20	Outcomes	 ระหว่างวันที่	 22-24	 เมษายน	 2556	ณ	 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	 กรุงเทพฯ	 
วตัถปุระสงคก์ารประชมุ	:	เพือ่เปดิโอกาสใหป้ระเทศสมาชกิในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิกิแสดงความคดิเหน็วา่ 
ภูมิภาคจะดำเนินการและมีส่วนร่วมอย่างไรในกระบวนการระดับโลกต่างๆ	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่ระบุไว้ในเอกสารอนาคตที่เราต้องการ	 (The	 Future	We	Want)	 โดยรองปลัด 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (ดร.	 วิจารย์	 สิมาฉายา)	 เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย	 
มีผลการประชุม	 ดังนี้	 ที่ประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็นใน	 2	 ประเด็นหลัก	 ได้แก่	 (1)	 ผลลัพธ์ของ 
การประชุมริโอ+20	ในมุมมองระดับภูมิภาคและระดับโลกเกี่ยวกับ	1)	กรอบสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 
(Institutional	 Framework	 for	 Sustainable	 Development)	 โดยที่ประชุมรวมทั้งประเทศไทย 
เน้นย้ำว่าเวทีการเมืองระดับสูงจะต้องเป็นเวทีที่เปิดกว้างที่เพิ่มการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนา	 
ประเทศพฒันานอ้ยทีส่ดุ	และประเทศกำลงัพฒันาทีเ่ปน็เกาะขนาดเลก็ในกระบวนการตดัสนิใจ	การมสีว่นรว่ม 
อย่างเท่าเทียมกัน	 ซึ่งต้องไม่ซ้ำซ้อนกับองค์กรอื่น	 รวมทั้งเสนอแนะถึงบทบาทของ	 ESCAP	 ว่าควรเป็น 
หน่วยงานระดับภูมิภาคที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคในเรื่องต่างๆ	 อาทิ	 
เปน็ผูน้ำในการประสานงานในระบบสหประชาชาตเิพือ่ใหเ้กดิขบวนการเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนือยา่งรวดเรว็	 
ควรจัดตั้งกลไกเพื่อการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและบทเรียนที่ดี	 และมีบทบาทในการรายงานติดตาม 
ผลการดำเนินงานที่เชื่อถือได้	 ประสานงานระดับภูมิภาคกับระดับโลก	 เป็นต้น	 2)	 เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนและวาระการพัฒนาหลังปี	พ.ศ.	 2558	 (SDGs	and	 the	Post-2015	Development	Agenda)	 
ที่ประชุมให้ความสำคัญในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 3)	 กลไกการดำเนินงาน	 (Means	 of	 
Implementation)	 ที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนควรให้มีแหล่งเงินเพื่อสนับสนุน 
การดำเนนิการตามผลการประชมุรโิอ+20	ในระยะยาว	และ	(2)	การปฏบิตัติามผลลพัธข์องการประชมุรโิอ+20	 
เกีย่วกบัประเดน็ความสำคญัของประเทศ	การดำเนนิงานในระดบัภมูภิาคและบทบาทของคณะกรรมาธกิาร 
เศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก	 (ESCAP)	 เกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาค	 ซึ่งประเทศไทย 
ได้เสนอแนะต่อบทบาทของ	 ESCAP	 ว่าต้องการให	้ ESCAP	 มีบทบาทในการจัดประชุมต่างๆ	 เพื่อติดตาม 
การดำเนินงานตามผลการประชุมริโอ+20	สนับสนุนการประชุมหารือเพื่อพิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญ	 
รวมทั้งร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชียเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงาน

	 4.7	การเจรจาและประชุมนานาชาติ

	 การเข้าร่วมประชุมนานาชาติเป็นการดำเนินการตามพันธกรณีด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่สำคัญ	 ได้แก่	 การกำหนดนโยบาย	 การเข้าร่วมประชุมเจรจานานาชาติ 
ดา้นความรว่มมอื	ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ทัง้ในระดบัทวภิาคแีละพหภุาค	ีความรว่มมอืกบั 
ประเทศเพือ่นบา้นความรว่มมอืในระดบัภมูภิาค	ความรว่มมอืดา้นการคา้	และความรว่มมอืภายใตโ้ครงการ 
ขององค์การสหประชาชาติ	 เป็นต้น	 เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ 
ประเทศไทยมีความยั่งยืน	

 ผลการดำเนินงาน
 1.		 การประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป	 ครั้งที่	 1	 เมื่อวันที่	 27-31	 
พฤษภาคม	2556	ณ	กรุงบรัสเซลส์	ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม	และ	ครั้งที่	2	เมื่อวันที	่16-20	กันยายน	2556	 
ณ	จังหวัดเชียงใหม	่ โดยมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (ดร.	 วิจารย์	 สิมาฉายา)	 
ในฐานะรองหวัหนา้กลุม่เจรจาการคา้และการพฒันาทีย่ัง่ยนื	โดยมกีรอบการเจรจาทีร่ฐัสภาใหค้วามเหน็ชอบ 
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มสีาระสำคญั	อาท	ิ(1)	ใหใ้ชร้ะเบยีบ	ขอ้กำหนด	หรอืกฎหมายภายในประเทศทีม่อียูแ่ละเปดิโอกาสใหก้ำหนด 
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมภายในประเทศเพิ่มเติมในอนาคต	(2)	ไม่ใช้นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาเป็น 
เครื่องมือกีดกันทางการค้า	 (3)	 ส่งเสริมให้มีความช่วยเหลือด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้และการพัฒนา 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก	 ซึ่งในการประชุมครั้งที่	 1	 
สองฝา่ยไดม้กีารแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ระหวา่งกนัและทำความเขา้ใจในประเดน็การคา้และการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
ซึ่งฝ่ายไทยเน้นย้ำถึงประเด็นเฉพาะแรงงานและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
 2.		 การประชุมการเข้าพบของผู้ประสานงานระดับภูมิภาคอาวุโสของสำนักงาน 
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 เพื่อหารือเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	 11th  
Asia	 Pacific	 Roundtable	 Discussion	 on	 Sustainable	 Consumption	 and	 Production	 
(APRSCP)	 เมื่อวันที่ 	 13	 มิถุนายน	 2556	 ณ	 ห้องประชุม	 203	 อาคารกรมควบคุมมลพิษ	 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
(ดร.วิจารย	์สิมาฉายา)	 ได้ให้การต้อนรับนาย	Stefanos	Fotiou	ผู้ประสานงานระดับภูมิภาคอาวุโส	และ 
คณะของสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 (United	 Nations	 Environment	 
Programme	 :	 UNEP)	 พร้อมด้วยนางสาวอาระยา	 นันทโพธิเดช	 รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	 
ผูแ้ทนกรมควบคมุมลพษิ	นางอษัฎาพร	ไกรพานนท	์ผูอ้ำนวยการสำนกัความรว่มมอืดา้นทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	 และผู้แทนสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

57-07-024_040-111_J-SCG.indd   98 9/5/14   12:51:05 AM



99ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

ระหวา่งประเทศไดเ้ขา้รว่มหารอืเกีย่วกบัการเปน็เจา้ภาพการจดัประชมุ	APRSCP	ครัง้ที	่11	ซึง่ประเทศไทย 
รับเป็นเจ้าภาพมาแล้ว	2	ครั้ง	ได้แก่	การประชุม	APRSCP	ครั้งที	่1	เมื่อเดือนธันวาคม	2540	ณ	กรุงเทพฯ	 
และ	การประชุม	APRSCP	ครั้งที่	 4	 เมื่อเดือนมกราคม	2546	ณ	 เชียงใหม่	สำหรับการประชุมครั้งล่าสุด	 
ครัง้ที	่10	ณ	เมอืง	Yogyakarta	สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี	โดย	UNEP	ไดท้าบทามใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้ม	เปน็เจา้ภาพรว่มในการจดัประชมุ	APRSCP	ครัง้ที	่11	ณ	ประเทศไทย	เพือ่เปน็เวทกีารหารอื 
ในเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกหลังจากการประชุม	Rio+20
 3.	 การเจรจาและประชมุหารือกบัหน่วยงานของสาธารณรฐัประชาชนจนีกรณกีารดำเนินการ 
อยู่ต่อในประเทศไทยของแพนด้าหลินปิง	ระหว่างวันที่	9-10	พฤษภาคม	2556	ณ	กรุงปักกิ่ง	สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน	 นายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 เดินทางไปหารือกับนายจ้าว	 ซู่	 ถง	 รัฐมนตรีกรมป่าไม้จีน	 พร้อมด้วยปลัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์	 และผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	 เมื่อวันที	่ 9-10	พฤษภาคม	2556	ณ	กรุงปักกิ่ง	 
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 เพื่อขอให้แพนด้าหลินปิงอยู่ต่อในประเทศไทยอีกระยะเวลาหนึ่ง	 ผลการประชุม	 
ดังนี	้
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   1.  สาธารณรัฐประชาชนจีน ยินดีให้แพนด้าหลินปิงอยู่ในประเทศไทยต่อไปอีก 15 ปี  
โดยแพนด้าหลินปิงจะต้องกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการชั่วคราวในวันที่ 12 ตุลาคม 2556  
เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี (ประมาณเดือนตุลาคม 2558) เพื่อจับคู่กับแพนด้าเพศเมีย เมื่อได้คู่แล้วจึง 
จะเดินทางกลับมาประเทศไทย 
   2.  กรณแีพนดา้ ชว่ง ชว่ง และหลนิฮุย่ ทีจ่ะครบสญัญาจะตอ้งสง่คนืสาธารณรฐัประชาชนจนี  
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2556 นั้น จีนยินดีให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปอีก 1 ปี จนกว่าหลินปิงและคู่จะเดินทาง 
กลับมายังประเทศไทย
 4.  การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคที่รับผิดชอบด้านป่าไม้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16  
สิงหาคม 2556 ณ เมืองกุสโก สาธารณรัฐเปรู รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(นายวเิชษฐ ์เกษมทองศร)ี มอบหมายใหร้องปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (นางมิง่ขวญั  
วิชยารังสฤสดิ์) ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการคือ  
1) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับทราบความก้าวหน้า และความท้าทาย ในการส่งเสริมการพัฒนา  
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และ 2) การประสานงานในเชิงลึกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการบริหาร 
จดัการทรพัยากรปา่ไม ้ระหวา่งผูน้ำเขตเศรษฐกจิเอเชยี-แปซฟิกิ โดยทีป่ระชมุใหค้ำรบัรองตอ่ถอ้ยแถลงกสุโก  
(Cusco Statement) ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญที่จะสนับสนุนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การพัฒนา 
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในกลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนการสนับสนุน 
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ

 5. การประชมุเจา้หนา้ทีอ่าวโุสอาเซยีนดา้นสิง่แวดลอ้ม ครัง้ที ่24 และการประชมุอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  
ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยปลัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(ดร. วิจารย์ สิมาฉายา) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส 
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีโอกาสพบปะหารือ ทบทวน  
และพิจารณากลั่นกรองความร่วมมือต่างๆ ซึ่งได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากระดับคณะทำงาน 
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำสู่การประชุมระดับรัฐมนตรี ผลการประชุม ดังนี้
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  1.  ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศเรื่องมลพิษ 
จากหมอกควนัขา้มแดน ครัง้ที ่15 เมือ่วนัที ่15-17 กรกฎาคม 2556 ณ กรงุกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี และ 
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 14 เพื่อให้ 
การสนับสนุนด้านการใช้ระบบการติดตามสถานการณ์ หมอกควันของอนุภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง (ASEAN  
Sub-Regional Haze Monitoring System: HMS) เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ข้อมูลแผนที ่
พิกัดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื้นที่สัมปทานในบริเวณที่ระบุว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า  
และการเผาในพื้นที่เกษตร เป็นรายกรณีเมื่อได้รับการร้องขอในระดับรัฐกับรัฐ 
   2.  ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอของสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการจัดตั้ง ASEAN Forum  
on Sustainable Consumption and Production นอกจากนี้ สาธารณรัฐอินโดนีเซียนำเสนอร่าง  
ASEAN Joint Statement on Sustainable Consumption and Production ที่จะนำเสนอให้ที่ประชุม 
รัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 14 พิจารณาให้การรับรอง

 6. การประชุม China-ASEAN Environment Cooperation Forum 2013 “Building  
up Partnership for Regional Green Transformation” ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2556  
ณ เมือง Guilin สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.พิทยา พุกกะมาน)  
เข้าร่วมพิธีเปิด The 10th China-ASEAN Expo ณ เมือง Nanning และการประชุม China-ASEAN  
Environment Cooperation Forum 2013 “Building up Partnership for Regional Green  
Transformation” โดยการประชมุมวีตัถปุระสงค ์เพือ่แลกเปลีย่นนโยบายและประสบการณด์า้นสิง่แวดลอ้ม 
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเน้นการสร้างความร่วมมือและสนับสนุน 
การพัฒนาสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภูมิภาคสีเขียว ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ 
ดา้นสิง่แวดลอ้มอาเซยีน-จนี ทัง้นี ้ทีป่รกึษารฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดก้ลา่ว 
ถ้อยแถลงเน้นย้ำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น รัฐบาลจึง 
ได้กำหนดให้มีการจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย และได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ 
ประเทศ (Country Strategy) สำหรับการป้องกันระยะยาว และการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่การเติบโต 
อย่างยั่งยืน โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ที่ให้ความสำคัญกับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสีเขียว และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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 7. การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 20 (the 20 th session of  
the Commission on Sustainable Development : CSD20) การประชุมเวทีการหารือระดับสูง 
ทางการเมอืงวา่ดว้ยการพฒันาทีย่ัง่ยนื (High-Level Political Forum : HLPF) สมยัที ่1 และการประชมุ  
Special Events เรื่อง “Post-2015 Development Agenda : Setting the Stage” ระหว่างวันที่  
20-25 กันยายน 2556 ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมี 
นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ระหวา่งประเทศ นางสาวสจุติรา เกยีรตสิทุธากร นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มชำนาญการ สำนกังานปลดักระทรวง 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม นางสริกิลุ บรรพพงศ ์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นนโยบายและแผนการจดัการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางกตัญชลี ธรรมกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ผู้แทน 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม ผลการประชุม ดังนี้
  1. การประชมุ CSD-20 ในหวัขอ้ “High-Level Dialogue on Lessons Learned from  
the CSD and the Way Forward” ซึ่งจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปิดฉากการดำเนินงานของ 
คณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน หลังจากที่ได้มีการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อสรุปการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เพื่อถ่ายงานให้กับ HLPF ซึ่งจะมาแทน CSD ต่อไป  
โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
ในอนาคต 
  2. การประชุม HLPF สมัยที่ 1 สรุปได้ดังนี้ 1) HLPF จะต้องเสริมสร้างให้ผู้นำระดับสูงสุด 
ของแต่ละประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดปฏิญญาทางการเมืองในการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งจะต้อง 
มคีวามโปรง่ใส เปน็อสิระ และเปดิกวา้งใหท้กุภาคสว่นเขา้มามสีว่นรว่ม โดยยดึหลกัความรบัผดิชอบรว่มกนั 
ในระดบัทีแ่ตกตา่งกนั 2) HLPF ควรจะมกีารทบทวนความกา้วหนา้ในการดำเนนิงาน และควรใหม้กีารจดัตัง้  
Scientific Advisory Body เพื่อทำหน้าที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงระหว่างประเด็นทางด้าน 
วิทยาศาสตร์และการกำหนดนโยบายในการพัฒนา 3) HLPF จะต้องเป็นกลไกที่ก่อให้เกิดการผสมผสาน 
ของกระบวนการจดัทำวาระการพฒันาหลงัป ีค.ศ. 2015 และกระบวนการจดัทำเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื  
โดยท้ายที่สุดแล้วจะต้องบรรจบกันเป็นเป้าหมายการพัฒนาหนึ่งเดี่ยว ซึ่งจะต้องครอบคลุมประเด็นต่างๆ  
อาทิ การขจัดความยากจน การต่อต้านความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง การให้ความเคารพต่อ 
สิทธิและเสรีภาพในด้านต่างๆ เศรษฐกิจสีเขียว และการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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103ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

  3.  การประชุม Special Events เรื่อง “Post-2015 Development Agenda : Setting  
the Stage” ที่ประชุมได้รับรองเอกสารผลลัพธ์ “Special Event 25 September” สรุปได้ดังนี้ 1) ให้เร่ง 
ดำเนนิการแกไ้ขปญัหาตา่งๆ เพือ่ใหส้ามารถบรรลถุงึเปา้หมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ ภายในป ีค.ศ. 2015  
2) การจัดทำวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 จะต้องอยู่บนพื้นฐานของเป้าหมายการพัฒนาแห่ง 
สหัสวรรษ และจะต้องเชื่อมโยงกับ 3 มิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 3) กระบวนการเจรจาการจัดทำวาระ 
การพฒันาภายหลงัป ีค.ศ. 2015 จะเปน็การเจรจาระหวา่งรฐับาล ซึง่จะเริม่การเจรจาในชว่งตน้ของการประชมุ 
สมัชชาสหประชาชาติ (United  Nations General Assembly : UNGA) สมัยที่ 69 ในปี พ.ศ. 2557

 8. การประชมุรฐัมนตรอีาเซยีนดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งไมเ่ปน็ทางการ ครัง้ที ่14 และการประชมุอืน่ 
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2556 ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายกรัฐมนตรี 
มีบัญชาอนุมัติคณะผู้แทนไทย ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน  
เป็นหัวหน้าคณะไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 14 และ 
การประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 23-26 กันยายน 2556 ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
โดยรฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดม้อบหมาย นายพทิยา พกุกะมาน ทีป่รกึษา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมมอบหมาย นายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พร้อมด้วย นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นางรัชนี เอมรุจิ รองอธิบดี 
กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม และคณะ เขา้รว่มการประชมุดงักลา่ว เพือ่พบปะหารอื ทบทวน และพจิารณา 
ประเด็นความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการกลั่นกรองจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี ผลการประชุม ดังนี้ 
   1.  ใหก้ารรบัรองแถลงการณร์ว่มรฐัมนตรอีาเซยีนดา้นสิง่แวดลอ้มเรือ่งการดำเนนิการผลติ 
และการบรโิภคทีย่ัง่ยนืในภมูภิาคอาเซยีน เพือ่เปน็การแสดงเจตนารมณร์ว่มกนัในการดำเนนิการเรือ่งการผลติ 
และการบริโภคที่ยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงาน 10 ปีว่าด้วยการผลิตและการบริโภค 
ที่ยั่งยืน
  2. ให้การรับรองแผนปฏิบัติการอาเซียนว่ าด้วยสิ่ งแวดล้อมศึกษา (ASEAN  
Environmental Education Action Plan : AEEAP) พ.ศ. 2557-2561 ต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการฯ  
พ.ศ. 2551-2555 ที่สิ้นสุดลง เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
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104 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การเข้าพบผู้บริหารตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง

 H.E. Mr. Shigekazu Sato เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 H.E. Mr. Shigekazu Sato เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556  

เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 เพื่อเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดลอ้ม และแนะนำตวัเนือ่งในโอกาสเขา้รบัหนา้ทีใ่หม ่รวมถงึหารอืความรว่มมอืดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและญี่ปุ่น อาทิ ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดาวเทียม และความร่วมมือกับ  

JICA (Lapan International Cooperation Agency) 

 H.E. Mr. Philip Calvert เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

 H.E. Mr. Philip Calvert เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556  

เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 เพื่อเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดลอ้มและแนะนำตวั เนือ่งในโอกาสเขา้รบัหนา้ทีใ่หม ่รวมถงึหารอืความรว่มมอืดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและแคนาดา ในประเด็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการด้านพื้นที่อุทยาน (Park Management) และพื้นที่เปราะบาง  

(Sensitive Area) ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เป็นต้น
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105ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

 H.E. Mr. Harish Rawat รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐอินเดีย

 H.E. Mr. Harish Rawat รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐอินเดีย เข้าพบหารือ 

ทวภิาคกีบัรฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ปรชีา เรง่สมบรูณส์ขุ) ในการประชมุ 

ระดบัผูน้ำดา้นนำ้แหง่ภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิกิ ครัง้ที ่2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS)  

เมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.30 น. ณ ศนูยก์ารประชมุและแสดงสนิคา้นานาชาต ิเฉลมิพระเกยีรต ิ 

7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือทวิภาคีและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องการจัดการน้ำ 

และทรพัยากรธรรมชาตริะหวา่งไทยและสาธารณรฐัอนิเดยี อาท ิการจดัการทรพัยากรนำ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งสาธารณรัฐอินเดียประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ 

ทรพัยากรนำ้โดยการใชน้ำ้ใตด้นิแกป้ญัหาภยัแลง้ และนำนำ้บนดนิลงไปใตด้นิ เพือ่ชดเชยนำ้ใตด้นิทีถ่กูใชไ้ป  

และเสนอใหม้คีวามรว่มมอืกนัในการแลกเปลีย่นประสบการณแ์ละเทคโนโลยใีนรปูแบบการลงนามในบนัทกึ 

ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) เรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำและการจัดการ 

ด้านป่าไม้ระหว่างรัฐบาลอินเดียและรัฐบาลไทย

 Mr. Tzi-Chin Chang ตำแหน่ง Deputy Minister และคณะผู้แทนจาก Environmental  

Protection Administration, Executive Yuan, Republic of China หรือ Taiwan EPA ผู้แทนจาก 

สำนกังานเศรษฐกจิและวฒันธรรมไทเปประจำประเทศไทย เขา้เยีย่มคารวะปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17  

อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องที่มีความสนใจ 

ร่วมกันและแสวงหาโอกาสความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและไต้หวัน 

 นายคิมิโนริ อิวานา (Mr. Kiminori Iwama) เอกอัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจประจำ 

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าพบหารือปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.15 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสอบถามความคืบหน้าสถานการณ์กรณีน้ำมันดิบของบริษัท  

พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รั่วไหลกลางทะเล จังหวัดระยอง พร้อมทั้งเสนอความช่วยเหลือ
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106 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 นายชิเกะกะซุ ซะโตะ (H.E. Mr. Shigekazu Sato) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 นายชิเกะกะซุ ซะโตะ (H.E. Mr. Shigekazu Sato) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  

เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วิเชษฐ์ เกษมทองศรี)  

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นในประเด็น 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ แนวทางความร่วมมือด้านการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัย  

โดยเฉพาะระบบการจดัตัง้ War room การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการค้าการลงทุน และเชิญประเทศไทยเข้าร่วมในกลไก  

The Joint Crediting Mechanism (JCM) รวมทั้ง เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุม Conference of Plenipotentiaries on the Minamata  

Convention on Mercury พร้อมทั้งสอบถามการดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ในกรณีเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลจังหวัดระยอง

 นางฉั่ว ซิ่ว ซาน (H.E. Mrs. Chua Siew San) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำ 

 ประเทศไทย

 นางฉั่ว ซิ่ว ซาน (H.E. Mrs. Chua Siew San) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(วิเชษฐ์ เกษมทองศรี) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรอง  

ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัว และ 

ได้มีการกล่าวถึงความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำ ในลักษณะของ 

การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่บุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมประเด็นด้านการจัดการอุทยานสีเขียว ซึ่งสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญ จึงเรียนเชิญ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางไปสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อดูงานและ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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107ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

 นางคริสตี แอนน์ เคนนี (H.E. Ms. Kristie Anne Kenney) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา 

 ประจำประเทศไทย

 นางคริสตี แอนน์ เคนนี (H.E. Ms. Kristie Anne Kenney) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา 

ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแนะนำตัวและเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม (วิเชษฐ์ เกษมทองศรี) พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมระหว่างกัน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่า รวมถึงการค้างาช้าง โครงการ  

Consortium for the Barcode of life (CBOL) ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถระบ ุ

ชนิดสิ่งมีชีวิตในบัญชี CITES ได้ด้วยรหัสดีเอ็นเอ ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ภายใต้บันทึก 

ความเข้าใจในการขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมกับสถาบันสมิทโซเนียน สหรัฐอเมริกา ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของการอนุรักษ์ 

เสือโคร่งและศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาค โครงการอุทยานพี่อุทยานน้อง (Sister Parks) และการปรับปรุง 

ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 นายหลุยส์ มานูแอล บาเครา เดอ โซซา (H.E. Mr. Luis Manuel Barreira de Sousa)  

 เอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย

 นายหลยุส ์มานแูอล บาเครา เดอ โซซา (H.E. Mr. Luis Manuel Barreira de Sousa) เอกอคัรราชทตู 

โปรตุเกสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(วิเชษฐ์ เกษมทองศรี) เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 20  

อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแนะนำตัวและหารือแนวทางความร่วมมือ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสองประเทศเพื่อเป็นกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น 

มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้มีการพัฒนาและลงทุนด้านพลังงานทดแทน  

โดยเฉพาะพลังงานลม ซึ่งโปรตุเกสมีความเชี่ยวชาญ 
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108 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 นายเด็ทเลฟ เดาเคอ (Mr. Detlef Dauke) อธิบดีกรมนโยบายพลังงาน กระทรวงเศรษฐกิจ 

 และเทคโนโลยี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 นายเด็ทเลฟ เดาเคอ (Mr. Detlef Dauke) อธิบดีกรมนโยบายพลังงาน กระทรวงเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าเยี่ยมคารวะ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (ดร. วิจารย์ สิมาฉายา) เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 302  

อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือ 

ด้านพลังงานระหว่างไทยและเยอรมนี ได้แก่ แผนการดำเนินงานด้านพลังงานของกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือต่างๆ โดยกรมนโยบายพลังงาน  

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ดำเนินงานร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ (GIZ) การจัดทำ 

ร่างยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และการดำเนินโครงการกับ 

หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ Thai-German Strategic  

Dialogue ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 Dr. Wendy Watson-Wright ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ขององค์การยูเนสโก

 Dr. Wendy Watson-Wright ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ขององค์การยูเนสโก  

เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วิเชษฐ์ เกษมทองศรี)  

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแนะนำตัวและเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งหารือถึงการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านสมุทรศาสตร์  

เช่น การจัดตั้งเครือข่ายการฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเลในภูมิภาคอาเซียน การจัดทำระบบเตือนภัย 

และ War room โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งในเรื่องสภาพภูมิอากาศ น้ำท่วม โคลนถล่ม และ 

ไฟป่าหมอกควัน และจัดทำข้อมูลเป็นลักษณะ online และ real time จัดทำแผนภาพรวมของไทย 

ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงแผนฟื้นฟูทะเลไทย
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109ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

 นายโทนี่ ลินซ์ (H.E. Mr. Tony Lynch) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

 นายโทนี่ ลินซ์ (H.E. Mr. Tony Lynch) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย  

เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วิเชษฐ์ เกษมทองศรี)  

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม เพื่อแจ้งถึงนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะ 

คำมั่นเกี่ยวกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) (ใน 7 ปี ข้างหน้า)  

มีความตั้งใจที่จะกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยร้อยละ 5 จากปริมาณ 

การปล่อยในปี พ.ศ. 2535 โดยกำหนดที่จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2563 และแจ้ง 

กำหนดการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ และมีการแลกเปลี่ยน 

ความเห็นในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม 

และปศุสัตว์ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมและขนส่งด้วย

 Dr. Karsten Sach รองอธิบดีกรมนโยบายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กระทรวงสิ่งแวดล้อม  

 การอนุรักษ์ธรรมชาติ และความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 Dr. Karsten Sach รองอธิบดีกรมนโยบายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กระทรวงสิ่งแวดล้อม  

การอนรุกัษธ์รรมชาต ิและความปลอดภยัทางนวิเคลยีรแ์หง่สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ีและคณะ เขา้พบหารอื  

รองปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ดร. วจิารย ์สมิาฉายา) เมือ่วนัพธุที ่11 กนัยายน 2556  

เวลา 09.00 น. ณ ห้อง โอเมก้า ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือถึง 

ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและเยอรมันในปัจจุบัน ตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

ในการประชุมเชิงวิชาการ Thai-German Dialogue on Green and Low Carbon Economy และ 

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นถึงแนวทางความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในอนาคต โดยเน้นในเรื่องของนโยบาย 

พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาค ี

และระดับโลก ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม เช่น  

พลังงานทดแทน การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การป้องกันอุทกภัย เป็นต้น และในอนาคต 

จะมีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ด้านพลังงานหมุนเวียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
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110 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 นายวีระพน วีระวง (H.E. Mr. Viraphonh Viravong) รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงพลงังาน 

 และบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 นายวีระพน วีระวง (H.E. Mr. Viraphonh Viravong) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและ 

บ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (วเิชษฐ ์เกษมทองศร)ี เมือ่วนัจนัทรท์ี ่16 กนัยายน 2556 เวลา 15.00 น.  

ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือถึงความร่วมมือ 

ระหวา่งสองประเทศ รวมถึงรายงานความกา้วหน้าโครงการไฟฟา้พลังน้ำไซยะบรุ ีและโครงการไฟฟ้าพลงันำ้ 

ดอนสะหง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นต่อ 

การดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้ามแดน เนื่องจากลุ่มแม่น้ำโขงเป็นลุ่มน้ำที่ประเทศต่างๆ มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำร่วมกัน  

ประกอบกับปัจจุบันองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Governmental Organization : NGOs) เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นมากขึ้น จึงควรที่จะทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับ 

การดำเนินโครงการได้ 

 นายมาร์ก แอนดรวู ์เจฟฟรยี ์เคนต ์(H.E. Mr. Mark Andrew Geoffrey Kent) เอกอัครราชทตู 

 สหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย

 นายมาร์ก แอนดรูว์ เจฟฟรีย์ เคนต์ (H.E. Mr. Mark Andrew Geoffrey Kent) เอกอัครราชทูต 

สหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม (วิเชษฐ์ เกษมทองศรี) เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรอง  

ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสอบถามถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

อันเกิดจากการรั่วไหลของน้ำมันที่จังหวัดระยอง และท่าทีไทยในการเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภมูอิากาศ การพฒันาคารบ์อนตำ่ในประเทศไทย โดยมกีารดำเนนิโครงการเกีย่วกบัการลดการปลอ่ย 

ก๊าซเรือนกระจก อาทิ การส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตปริ้นต์ (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์ โครงการ 

ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) โครงการส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน  

“Cool Mode” และมาตรฐานมงกุฎไทย (Crown Standard)
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111ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

 นายสตีเว่น กลาสเตอร์ (Mr. Steven Glaster) ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีแลนด์  

 (Founder and Executive-Director)

 นายสตีเว่น กลาสเตอร์ (Mr. Steven Glaster) ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีแลนด์  

(Founder and Executive-Director) และทีมงาน เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วิเชษฐ์ เกษมทองศรี) เมื่อวันพุธที่  18 กันยายน 2556  

เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแนะนำ 

โครงการ ARREST และความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฟรีแลนด์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมรวมทั้ง หารือเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง 

สัตว์ป่า

 ผลลัพธ์ที่ได้

 การดำเนินความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับประเทศต่างๆ ในระดับโลก  

เป็นรูปแบบการบูรณาการอย่างมีเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

 ปัญหาอุปสรรค

 1. การดำเนินงานด้านความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

ตามพันธกิจ มีสาระสำคัญที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่อง ซึ่งบุคลากร 

ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยังมีไม่เพียงพอ

 2. บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ และมคีวามเชีย่วชาญดา้นกฎหมายสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ  

ตลอดจนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดียิ่ง ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

 3. งบประมาณสำหรบัการดำเนนิการเกีย่วกบัการจดัการประชมุเจรจานานาชาต ิและการเขา้รว่ม 

ประชุมเจรจานานาชาติไม่เพียงพอ

 4. ระยะเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลและท่าทีสำหรับการประชุมเจรจานานาชาติมีจำกัด 

ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่จะต้องจัดเตรียม ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และต้องมีความละเอียดรอบคอบ 

ในการจัดเตรียม 

 เงื่อนไขความสำเร็จ

 1. ความพร้อมของข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้ข้อตกลง  

กรอบความร่วมมือ และอนุสัญญาต่างๆ สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจของผู้แทนไทยในการเข้าร่วม 

ประชุมเจรจานานาชาติ

 2. มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะและมีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับสูง
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3ส่วนที่

รายงานการเงิน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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114 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2556

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

 

 สินทรัพย ์  

  สินทรัพย์หมุนเวียน  

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 185,787,417.61

   ลูกหนี้ระยะสั้น  4,005,298.84

   รายได้ค้างรับ  2,266,274.71

   สินค้าและวัสดุคงเหลือ  4,952,160.37

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  5,144.24

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  197,016,295.77

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 5 568,362,167.85

   สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 6 2.00

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 7 13,504,985.45

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  581,867,155.30

   รวมสินทรัพย์  778,883,451.07

 หนี้สิน  

  หนี้สินหมุนเวียน  

   เจ้าหนี้ระยะสั้น 8 22,632,327.47

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  7,046,675.64

   เงินรับฝากระยะสั้น 9 149,746,162.00

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  20,541,040.19

   รวมหนี้สินหมุนเวียน  199,966,205.30

  หนี้สินไม่หมุนเวียน  

   รายได้รอการรับรู้ระยะยาว  16,537,370.65

   เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 10 2,450,000.00

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  18,987,370.65

   รวมหนี้สิน  218,953,575.95

 สินทรัพย์สุทธิ  559,929,875.12

  สินทรัพย์สุทธิ  

   ทุน  152,509,011.36

   รายได้ (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 11 407,420,863.76

   รวมสินทรัพย์สุทธิ  559,929,875.12
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115ส่วนที่ 3 : รายงานการเงิน

 

งบรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2556

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

 

 รายได้จากการดำเนินงาน  

  รายได้จากรัฐบาล  

   รายได้จากงบประมาณ 12 1,820,381,388.62

   รวมรายได้จากรัฐบาล  1,820,381,388.62

  รายได้จากแหล่งอื่น  

   รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  62,607.40

   รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 13 931,991,371.30

   รายได้อื่น  3,631,603.97

   รวมรายได้จากแหล่งอื่น  935,685,582.67

 รวมรายได้จากการดำเนินงาน  2,756,066,971.29

 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน  

   ค่าใช้จ่ายบุคลากร 14 848,383,515.07

   ค่าบำเหน็จบำนาญ  381,661,305.06

   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  38,673,745.11

   ค่าใช้จ่ายเดินทาง  73,873,499.15

   ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย 15 1,261,868,290.80

   ค่าสาธารณูปโภค 16 55,142,690.98

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 17 123,873,957.42

   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน  739,877.00

   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  951,559.20

 รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน  2,785,168,439.79

 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน  (29,101,468.50)

 รายได้/ค่าใช้จ่าย ที่ ไม่เกินจากการดำเนินงาน  

   กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์  2,725,458.60

   รวมรายได้/ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน  2,725,458.60

 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ  (31,826,927.10)

 รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรกฎหมาย 18 20.00

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (31,826,947.10)
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116 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

 ข้อมูลทั่วไป

 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 สำนักงานปลัดกระทรวงฯ  

มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบาย 

ของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายและเกิดสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง 

เพื่อเป็นศูนย์การบริหารราชการของกระทรวง

 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7  

 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเหตุที่  1 – สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

   1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

    งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการและ 

นโยบายบญัช ีสำหรบัหนว่ยงานภาครฐั ฉบบัที ่2 ตามประกาศกระทรวงการคลงั เมือ่วนัที ่6 มกราคม 2546  

การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 

ที่ กค 0423.2/ว410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ  

รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีถัดไป

   1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน

    งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาค รวม 93 หน่วยเบิกจ่าย ได้แก่

    1.  ส่วนกลางในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

รหสัหนว่ยเบกิจา่ย 0900200001 รวม 1 หนว่ยเบกิจา่ย (ศนูยต์น้ทนุ 13 ศนูยต์น้ทนุ) ประกอบดว้ยศนูยต์น้ทนุ  

090020001 – 0900200011, 0900200104 – 105

    2.  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 ประกอบด้วยรหัสหน่วยเบิกจ่าย  

0900200012 – 0900200027 รวม 16 หน่วยเบิกจ่าย

    3.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประกอบด้วยรหัส 

หน่วยเบิกจ่าย 0900200028 – 0900200103 รวม 76 หน่วยเบิกจ่าย

หมายเหตุ  ระหว่างปี 2555 มีการจัดตั้งศูนย์ต้นทุนในส่วนกลางเพิ่ม จำนวน 2 ศูนย์ต้นทุน ได้แก่

    1.  สำนักพัฒนาบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ศูนย์ต้นทุน  

     0900200104 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0902001

    2.  กลุ่มกฎหมาย ศูนย์ต้นทุน 0900200105 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 090020001
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   1.3  ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน

    รายงานที่ปรากฏในงบการเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของ 

รัฐบาลในภาพรวม แต่ให้สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการให้แก่ 

รัฐบาลภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของ 

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ใช้เพื่อประโยชน์ของในการดำเนินงาน ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการ 

ที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง  

และส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด

   1.4  การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย

    รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง

    รายได้จากเงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้

    รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน

    รายไดจ้ากเงนิชว่ยเหลอืและเงนิบรจิาค รบัรูเ้มือ่ไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืหรอืเงนิบรจิาค  

เงนิทีไ่ดร้บัไมไ่ดร้ะบวุตัถปุระสงค ์รบัรูเ้ปน็รายไดท้ัง้จำนวน เงนิทีไ่ดร้บัระบวุตัถปุระสงค ์ทยอยรบัรูเ้ปน็รายได ้

ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายรับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างซึ่งไม่รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ยัง 

ไม่มีการอนุมัติเบิกจ่าย

   1.5  ลูกหนี้เงินยืมระยะสั้น

    รบัรูต้ัง้แตว่นัทีบ่นัทกึรายการขอเบกิเงนิตามจำนวนเงนิในสญัญาการยมืเงนิไมว่า่จะ 

จ่ายให้ยืมจากเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ

   1.6  วัสดุคงเหลือ

    แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือ โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

   1.7 อาคารและอุปกรณ์

    อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงาน 

มีกรรมสิทธิ์และอาคารที่หน่วยงานไม่มีกรรมสิทธิ์แต่ได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน

    อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

    อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่นำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์

    อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่  

30,000 บาทขึ้นไป

    อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไปบันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่  

5,000 บาทขึ้นไป

   1.8  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

   1.9  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

    วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

    โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

    อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 15 – 40 ปี

    อุปกรณ์ 5 – 12 ปี

    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี
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   1.10 เจ้าหนี้

    รับรู้เมื่อตรวจรับสินค้า หรือบริการจากผู้ขายหรือคู่สัญญาแล้ว

   1.11 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

    รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย โดยประมาณค่าตามระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น

   1.12 รายได้รอการรับรู้

    บัญชีรายได้รอการรับรู้ รับรู้เมื่อได้รับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือเป็นเงิน 

หรือสินทรัพย์และได้รับอนุญาตให้เก็บไว้เพื่อดำเนินงาน

    เงินที่ได้รับไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ หรือสินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ 

ส่วนราชการภายในรอบระยะเวลาบัญชี ให้บันทึกเป็นรายได้ทั้งจำนวน

    เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ หรือสินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วน 

ราชการมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีให้บันทึกเป็นหนี้สิน และทยอยรับรู้เป็นรายได้อย่างสมเหตุสมผล 

ตลอดเวลาเพื่อจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

   1.13  รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

    รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับหรือจัดเก็บแทนรัฐบาล  

และมีภาระผูกพันจะต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน รับรู้เมื่อปิดบัญชีรายได้แผ่นดิน และบัญชีรายได ้

แผ่นดินนำส่งคลัง ณ วันที่จัดทำรายงาน

   1.14 ทุน

   รับรู้เมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์ 

และหนี้สิน

หมายเหตุที่  2  ภาระผูกพัน

  – โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมาย 

ว่าด้วยน้ำบาดาลของราชการส่วนภูมิภาค

   ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา 

น้ำบาดาล ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ให้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลของราชการส่วนภูมิภาค  

โดยไดร้บังบประมาณสนบัสนนุจากกองทนุพฒันานำ้บาดาล ใหส้ำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

จังหวัด จำนวน 73 จังหวัด เป็นจำนวนเงิน 51,269,518.00 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพัน 

ห้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน) ด้วยวิธีการโอนขายบิลล์เข้ารหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00901 (ส่วนกลาง)

57-07-024_112-144_NI LUNG_A-Scg.indd   118 9/5/14   1:25:49 AM



119ส่วนที่ 3 : รายงานการเงิน

   ระยะเวลาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 - 31  

มกราคม 2557 รวม 12 เดือน โดยมีการกำหนดการใช้จ่ายเงินต้องรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน  

ไปที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 การโอนจัดสรรเงินกองทุนน้ำบาดาลงวดที่ 1 ครั้งที่ 1   20,201,612.00

 การโอนจัดสรรเงินกองทุนน้ำบาดาลงวดที่ 1 ครั้งที่ 2  1,799,516.00

 การโอนจัดสรรเงินกองทุนน้ำบาดาลงวดที่ 1 ครั้งที่ 3  419,784.00

 การโอนจัดสรรเงินกองทุนน้ำบาดาลงวดที่ 2 ครั้งที่ 1  5,406,256.00

 การโอนจัดสรรเงินกองทุนน้ำบาดาลงวดที่ 2 ครั้งที่ 2-3 1,713,120.00

 เงินที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  29,540,288.00

 มีเงินกองทุนน้ำบาดาลคงเหลือที่ยังไม่ได้โอนจัดสรรยกไป 21,729,230.00

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

หมายเหตุที ่ 3  รายละเอียดข้อคลาดเคลื่อนปีก่อนๆ และปีปัจจุบัน

   ข้อผิดพลาดปีปัจจุบัน

   บัญชีพักเงินนำส่ง มียอดติดลบ 20.00 บาท เป็นของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ที่มีข้อผิดพลาดเกิดจากธนาคารคีย์ยอดตามใบนำฝากเงินของสำนักงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผิดจากยอด 10.00 บาท เป็น 20.00 บาท และก็คีย์ระบบ 

เขา้ไปใหมย่อด 10.00 บาท โดยไมไ่ปยกเลกิใบนำฝากเงนิยอด 20.00 บาท ยอดจากระบบจนสิน้ปงีบประมาณ 

และมาปรับปรุงเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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หน่วย : บาท

2556

 
 หมายเหตุที่ 4 – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดในมือ  271,385.73

  เงินฝากสถาบันการเงิน  8,768,869.99

  เงินฝากคลัง  174,297,161.89

  รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น  2,450,000.00

 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  185,787,417.61

 

 หมายเหตุที่ 5 – ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  217,135,663.36

  หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม  119,163,412.27

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)  97,972,251.09

  อุปกรณ์  1,088,855,101.77

  หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม  618,465,185.01

 อุปกรณ์ (สุทธิ)  470,389,916.76

 รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)  568,362,167.85

 

 หมายเหตุที่ 6 – สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 

  สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น  4,597,409.86

  สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น – ค่าเสื่อมราคาสะสม  (4,597,407.86)

  รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)  2.00

 

 หมายเหตุที่ 7 – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  54,551,358.74

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – ค่าตัดจำหน่ายสะสม  (41,046,373.29)

  รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)  13,504,985.45

 

 หมายเหตุที่ 8 – เจ้าหนี้ระยะสั้น 

  เจ้าหนี้การค้า  12,252,719.27

  เจ้าหนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  8,261,487.66

  เจ้าหนี้ส่วนราชการ – รายได้รับแทนกัน  73,497.95

  เจ้าหนี้อื่นๆ  2,044,622.59

  รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น  22,632,327.47

 

 หมายเหตุที่ 9 – เงินรับฝากระยะสั้น 

  เงินรับฝากอื่น (เงินรับฝากของหน่วยงาน)  107,032,501.21

  เงินรับฝากทุนหมุนเวียน  42,713,660.79

  รวมเงินรับฝากระยะสั้น  149,746,162.00
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121ส่วนที่ 3 : รายงานการเงิน

 

หน่วย : บาท

2556

 
 หมายเหตุที่ 10 – เงินทดรองราชการรับจากคลัง–ระยะยาว 

  เงินทดรองเพื่อดำเนินงานตามปกติ  2,450,000.00

  รวมเงินทดรองราชการรับจากคลัง-ระยะยาว  2,450,000.00

 

 หมายเหตุที่ 11 – รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 

  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ณ 30 กันยายน 2555, 2554)  439,247,810.86

  บวก ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 

  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายระหว่างปี  (31,826,947.10)

  รายได้แผ่นดิน (หมายเหตุที่ 17)  -

  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ณ 30 กันยายน 2556, 2555)  407,420,863.76

 

 หมายเหตุที่ 12 – รายได้จากงบประมาณ 

  รายได้จากงบบุคลากร  737,038,277.44

  รายได้จากงบดำเนินงาน  310,148,981.80

  รายได้จากงบลงทุน  166,661,840.62

  รายได้จากงบอุดหนุน  739,703.00

  รายได้จากงบรายจ่ายอื่น  101,983,935.00

  รายได้จากงบกลางรัฐบาล  515,980,800.85

  หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ  (12,172,150.09)

  รวมรายได้จากงบประมาณ  1,820,381,388.62

 

 หมายเหตุที่ 13 – รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 

  รายได้จากการอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ  915,374,671.87

  รายได้ช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ  391,380.11

  รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 5,777,500.00

  รายได้จากการบริจาค  10,447,819.32

  รวมรายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค  931,991,371.30

 

 หมายเหตุที่ 14 – ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

  เงินเดือน  612,932,020.45

  เงินประจำตำแหน่ง  242,747.31

  เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ  85,998,134.57

  ค่าจ้าง  27,921,609.61

  เงินรางวัลประจำปี  1,831,341.41

  ค่ารักษาพยาบาล  51,095,739.14

  ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น  68,361,922.58

  รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร  848,383,515.07
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122 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

หน่วย : บาท

2556

 
	 หมายเหตุที	่15	–	ค่าวัสดุและค่าใช้สอย	

  ค่าวัสดุ  57,850,065.64

  ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา  77,900,771.23

  ค่าเชื้อเพลิง  12,484,492.20

  ค่าจ้างเหมาบริการ  116,399,775.86

  ค่าใช้จ่ายอื่น  997,233,185.87

	 	 รวมค่าวัสดุและค่าใช้สอย	 	 1,261,868,290.80

 

	 หมายเหตุที	่16	–	ค่าสาธารณูปโภค	

  ค่าไฟฟ้า  24,177,612.96

  ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล  1,184,713.51

  ค่าสาธารณูปโภคอื่น  29,780,364.51

	 	 รวมค่าสาธารณูปโภค	 	 55,142,690.98

 

	 หมายเหตุที	่17	–	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  7,572,233.91

  อุปกรณ์  108,280,075.18

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  8,021,648.33

	 	 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	 	 123,873,957.42

 

	 หมายเหตุที	่18	–	รายงานรายได้แผ่นดิน	

 รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 

	 	 รายได้แผ่นดิน-ภาษี	

   ภาษีอื่น  (29,077.50)

	 	 	 รวมรายได้ภาษี	 	 (29,077.50)

	 	 รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี	

   รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  (765,165.49)

   รายได้อื่น  (5,523,591.85)

	 	 	 รวมรายได้นอกจากภาษี	 	 (6,288,757.34)

 

	 	 รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	 	 (6,317,834.84)

   หัก รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย  6,317,797.26

     (37.58)

   รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง  57.58

	 	 	 รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย	 	 20.00
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123ส่วนที่ 3 : รายงานการเงิน

 

 

หมายเหตุที่	19		รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน	(2556)

หมายเหตุที	่20	–	รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน

รายการ การสำรองเงิน เบิกจ่ายงบสุทธิ ใบสั่งซื้อ/สัญญา คงเหลือ

	 แผนงาน	:

 จัดการสิ่งแวดล้อม     

	 ผลผลิต	:

 ระบบอำนวยการ

 และการบริหาร

 จัดการทรัพยากร

 ธรรมชาติและ

 สิ่งแวดล้อม     

 งบบุคลากร 803,294,100.00   736,346,612.01 66,947,487.99

 งบดำเนินงาน 270,508,308.09  13,648,171.14 256,042,938.40 817,198.55

 งบลงทุน 203,459,647.50  121,696,079.50 81,593,881.04 169,686.96

 งบรายจ่ายอื่น 60,321,644.41 3,000,000.00  56,971,367.96 350,276.45

 งบเงินอุดหนุน 775,000.00  739,703.00  35,297.00

	 				รวมทั้งสิ้น	 1,338,358,700.00	 3,000,000.00	 135,344,250.64	 1,131,694,502.41	 68,319,946.95

หมายเหตุ	: รายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จากงบดำเนินงาน มีรายการที่ไม่มีหน่วยงานที่ขอกันเงินอยู่ด้วย 
  จำนวน  23,422.40  บาท

 

รายการ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
เงินกันไว้เบิก

เหลื่อมปี	(สุทธิ)

 

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	 	 	 	

	 แผนงาน	:	บริหารจัดการ

 คุณภาพสิ่งแวดล้อม    

 ผลผลิต	: ระบบอำนวยการ

 และการบริหารจัดการ

 ทรัพยากร    

  งบดำเนินงาน 20,248,575.10 6,494,463.75 13,754,111.35 - ในจำนวนเงินคงเหลือ

       มีรายการเงินเหลือจ่าย 

       รวมอยู่ด้วย จำนวน 

       1,108,155.35 บาท และ

       รายการที่ไม่ได้รับอนุมัติ

       จากกรมบัญชีกลาง

       รายการเงินจูงใจ 

       จำนวน 1,350,000 บาท 

       (ยอดคงเหลือยกไป

       ปี 2557 จึงมีจำนวน 

       11,295,956 บาท)
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124 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

รายการ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
เงินกันไว้เบิก

เหลื่อมปี	(สุทธิ)

  งบลงทุน 68,502,799.00 57,411,378.00 11,091,421.00 -  ในจำนวนเงินคงเหลือมี 

       มีรายการเงินเหลือจ่าย 

       รวมอยู่ด้วย จำนวน 

       353,921 บาท 

       (ยอดคงเหลือยกไป

       ปี 2557 จึงมีจำนวน 

       10,737,500 บาท)

  งบรายจ่ายอื่น  19,964,900.00 13,260,900.00 6,704,000.00 -  ลดยอดจากยอดยกมา 

  ลดยอดจาก -420,000.00  -420,000.00  จำนวน 420,000 บาท  

  งบรายจ่ายอื่น     เนื่องจากต้องนำมาใช้เป็น

       ฐานในการรับรองยอดเงิน

       คงเหลือ เพื่อใช้ในการเบิก

       ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี และ

       กรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว 

       ตามหนังสือที่ กค 

       0406.6/31525

       ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556

      -  ในจำนวนเงินคงเหลือ 

       มีรายการที่ไม่ได้รับอนุมัติ

       จากกรมบัญชีให้กันไว้เบิก

       เหลื่อมปี คือรายการเงินจูงใจ 

       จากงบรายจ่ายอื่น 

       จำนวน 2,090,000 บาท และ

       มีเงินเหลือจ่ายอีกจำนวน 

       10,000 บาท (ยอดคงเหลือ

       ยกไปปี 2557 จึงมี

       จำนวน 4,184,000 บาท)

   108,716,274.10 77,166,741.75 31,549,532.35

   -420,000.00 -420,000.00 

	 											รวมทั้งสิ้น	 108,296,274.10	 77,166,741.75	 31,129,532.35	
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125ส่วนที่ 3 : รายงานการเงิน

 

รายการ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
เงินกันไว้เบิก

เหลื่อมปี	(สุทธิ)

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	 	 	 	

	 แผนงาน	: บริหารจัดการ

 คุณภาพสิ่งแวดล้อม    

	 ผลผลิต	:	ระบบอำนวยการ

 และการบริหารจัดการ

 ทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่งแวดล้อม

  งบลงทุน 1,200,000.00  1,200,000.00  รายการเงินจูงใจ

	 														รวม	 1,200,000.00	 	 1,200,000.00	
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4ส่วนที่
ผลงานสำคัญอื่น

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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128 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่

	 ดูแลความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ลงพื้นที่บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดง ริมคลองสามเสน  

เพื่อสำรวจความพร้อมของเครื่องสูบน้ำที่กรมทรัพยากรน้ำ 

ได้สนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการสูบน้ำ 

ในพื้นที่น้ำท่วมขัง กรมทรัพยากรน้ำได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ  

จำนวน 50 เครื่อง เป็นเครื่องขนาดใหญ่ 10 เครื่อง โดยติดตั้ง 

ในถนนทกุสาย นอกจากนี ้กรมทรพัยากรนำ้ยงัพรอ้มสนบัสนนุ  

เจ้าหน้าที่  200 นาย เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อให้  

การช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เยี่ยม

	 ผู้ประสบอุทกภัย	จังหวัดกาญจนบุร	ีและจังหวัดราชบุรี

 เมื่อวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2555 นายปรีชา  

เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาทิ นายเสรี  

โสภณดิเรกรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เดินทางลงพื้นที่ 

รับฟังสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย 

จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี โดยมีนายชัยวัฒน์  

ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายชนม์ชื่น  

บญุญานสุาสน ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบรุ ีนายววิฒัน ์โสเจยยะ  

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 (ราชบุรี)
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129ส่วนที่ 4 : ผลงานสำคัญอื่น

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบนโยบาย

	 การดำเนินงานภายใต้แผนการฟื้นฟู	การอนุรักษ์ป่า	และดิน	การทำฝาย

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 มอบนโยบายการประกอบการดำเนินงานของหน่วยงานใน

	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายการดำเนินงานและการตรวจติดตาม 

ผลการดำเนนิงานตามแผนการฟืน้ฟ ูการอนรุกัษป์า่ และดนิ การทำฝาย แกค่ณะผูบ้รหิาร หวัหนา้สว่นราชการ  

รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝั่ง ให้ถือปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคาร 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายการดำเนินงานประกอบการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโอกาสนี้ นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

องค์การมหาชน เข้าร่วมรับมอบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน
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130 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ	์อัครราชกุมาร	ี

	 ทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรต	ิจังหวัดปทุมธานี

	 การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง	ครั้งที	่2

 นายพิทยา พุกกะมาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

พร้อมด้วย นายศักดา นพสิทธิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ  

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 

พันธุ์พืช และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตร ี

ด้านการอนุรักษ์เสือโคร่งครั้งที่ 2 (The 2nd Asian Ministerial Conference on Tiger Conservation)   

ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน

 เมือ่วนัที ่26 ตลุาคม 2555 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ  

ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปยังสำนักงาน 

ทรัพยากรธรณี เขต 3 กรมทรัพยากรธรณี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทรงเปิดพิพิธภัณฑสถาน 

แห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอย่างเป็นทางการ โดยโอกาสนี้ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และ 

เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดปทุมธานี เป็น 1 ใน 12 โครงการตามแผนการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ 

เฉลมิพระเกยีรต ิทีก่รมทรพัยากรธรณ ีจดัสรา้งขึน้เพือ่ถวายเปน็ราชสกัการะแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี และเพื่อเป็นสถานที่อนุรักษ์แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมทั้งตัวอย่าง 

ที่สำคัญทางธรณีวิทยาสำหรับให้ประชาชนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของธรณีวิทยา
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131ส่วนที่ 4 : ผลงานสำคัญอื่น

	 มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ประจำป	ี2555	

	 “คุ้งบางกะเจ้า	เมืองในฝัน	ชุมชนน่าอยู่”

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2555 ภายใต้แนวคิด “คุ้งบางกะเจ้า เมืองในฝัน ชุมชนน่าอยู่” ดึงชุมชน 

ร่วมรักษาพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ไว้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำถวายแด่พระสงฆ์ 

ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม  

จังหวัดนครปฐม โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี
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132 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมใจร่วมบันทึกเทป

	 ถวายพระพรชัยมงคล	5	ธันวามหาราช

	 เมือ่วนัที	่22	พฤศจกิายน	2555	ณ	สถานวีทิยโุทรทศัน ์

แห่งประเทศไทย	 กรมประชาสัมพันธ์	 (NBT)	 นายปรีชา	 

เร่งสมบูรณ์สุข	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม	 พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	รว่มบนัทกึเทป 

โทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท	 ถวายพระพรชัยมงคลพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิม 

พระชนมพรรษา	5	ธันวาคม	2555	เพื่อแสดงความจงรักภักดี 

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

	 เมื่อวันที่	 3	 ธันวาคม	 2555	 เวลาประมาณ	 08.00	 น.	 ณ	 ตึกสันติไมตรี	 ทำเนียบรัฐบาล	 

นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 

และพลังของแผ่นดิน	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 5	 ธันวาคม	 2555	 จากนั้น	 เวลาประมาณ	 

09.30	น.	ณ	บริเวณโถง	ชั้น	 1	 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	นายสุรพล	ปัตตานี	 

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 นำคณะผู้บริหารระดับสูง	 หัวหน้าส่วนราชการ	 

ข้าราชการ	 พนักงาน	 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กล่าวคำถวาย 

สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 

5	ธันวาคม	2555

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อมเกล้าถวายสัตย์ปฏิญาณ	

	 เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน	เนื่องในโอกาส

	 วันเฉลิมพระชนมพรรษา	5	ธันวาคม	2555
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133ส่วนที่ 4 : ผลงานสำคัญอื่น

	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ

	 เครือข่ายจักรยานรณรงค์	ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

	 เมื่อวันที่	 4	 ธันวาคม	 2555	 ณ	 อาคาร	 100	 ปี	 

โรงพยาบาลศริริาช	กรงุเทพมหานคร	คณะผูบ้รหิารกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 นำโดย	 นายปรีชา	 

เร่งสมบูรณ์สุข	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม	 นายจตุพร	 บุรุษพัฒน์	 อธิบดีกรมส่งเสริม 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 นำขบวนจักรยานรณรงค์จากเครือข่าย 

อาสาสมคัรพทิกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มหมูบ่า้น	 

และสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย	 ร่วมถวายพระพร 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับ

	 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	วุฒิสภา

	 เมื่อวันที่	 6	 ธันวาคม	 2555	ณ	 ห้องประชุม	 202	 

ชั้น	 2	 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

นายปรีชา	 เร่งสมบูรณ์สุข	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

ระดบัสงู	ให้การตอ้นรบัคณะกรรมาธกิารทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม	วุฒิสภา	ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงาน

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการประชุมสัมมนา

	 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม	จริยธรรม	ของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด

	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556

	 เมื่อวันที่	 14	 ธันวาคม	 2555	 ณ	 ห้องประชุม 

ศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช	 ชั้น	 2	 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม	 นายวิจารย์	 สิมาฉายา	 รองปลัดกระทรวง 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	เปน็ประธานเปดิโครงการ 

ประชมุสมัมนาเพือ่เสรมิสรา้งคณุธรรม	จรยิธรรม	ของเจา้หนา้ที ่

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

ประจำปีงบประมาณ	2556
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134 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ให้การต้อนรับ	เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย

	 เมื่อวันที่	 14	 ธันวาคม	 2555	 นายโชติ	 ตราชู	 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ให้การ 

ต้อนรับและร่วมหารือกับ	 H.E.Mr.Vladimir	 Halgas	 

เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย	 

โดยมีผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำ	 และสำนักความร่วมมือ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

	 เมื่อวันที่ 	 4	 มกราคม	 2556	 ณ	 ห้องประชุม 

ศักดิ์สิทธิ์	 ตรีเดช	 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 นายปรีชา	 เร่งสมบูรณ์สุข	 รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นประธาน 

มอบรางวลั	“เพชรจรัสแสง”	ตน้แบบขา้ราชการและเจา้หนา้ที ่

ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ	 

สิ่งแวดล้อม	 และสำนักงานรัฐมนตรี	 ประจำปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2555

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดประชุมชี้แจงและติดตาม

	 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

	 สิ่งแวดล้อม	ระดับพื้นที	่ประจำปีงบประมาณ	2556

	 เมื่อวันที่	 4	 มกราคม	 2556	 นายสุรพล	 ปัตตานี	 

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและติดตามการดำเนินงาน 

ตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับพื้นที่	 ประจำปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2556	 พร้อมทั้ง 

ให้ข้อคิดเห็นประกอบการประชุมฯ	 เรื่องผลการพิจารณา 

สนบัสนนุงบประมาณโครงการพระราชดำร	ิประจำปงีบประมาณ	 

พ.ศ.	 2556	 ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ	 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนว 

พระราชดำริ

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 มอบรางวัลเพชรจรัสแสง	ต้นแบบข้าราชการและเจ้าหน้าที่

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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135ส่วนที่ 4 : ผลงานสำคัญอื่น

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ	

	 ประจำป	ี2556	ณ	พื้นที่ควบคุมในพระองค	์904

	 เมื่อวันที่	 12	 มกราคม	 2556	 เวลา	 09.00	 น.	 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ 	 พระวรชายาฯ	 

พร้อมด้วย	 พระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ	 

เสด็จไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด	 “งานวันเด็กแห่งชาติ	 

ประจำปี 	 2556”	 ณ	 สนามกีฬากลางพื้นที่ ควบคุม 

ในพระองค	์904	โดยมีนายสุรพล	ปัตตานี	รองปลัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม	 พร้อมด้วยคณะ 

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่ ง แวดล้ อม 	 ร่ วมรั บ เสด็ จพร้ อมถวายของขวัญแด่  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	 พระวรชายาฯ	 และ 

พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนา	

	 หลักสูตร	“การเป็นข้าราชการที่ดี”	รุ่นที	่6

	 เมือ่วนัที	่5	กมุภาพนัธ	์2556	ณ	หอ้งประชมุศกัดิส์ทิธิ	์ 

ตรีเดช	 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

นายวิจารย์	สิมาฉายา	รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม	 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนา 

หลักสูตร	 “การเป็นข้าราชการที่ดี”	 รุ่นที่	 6	 พร้อมทั้ง 

บรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 

ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม”	 โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกระทรวงฯ	 

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม	จำนวน	90	คน
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136 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมสืบสานประเพณีไทย

	 รดน้ำดำหัวผู้ ใหญ่	เนื่องในวันสงกรานต์

	 เมื่อวันที่ 	 9	 เมษายน	 2556	 ณ	 ห้องประชุม 

ศักดิ์สิทธิ์	ตรีเดช	ชั้น	2	อาคารกรมควบคุมมลพิษ	กระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 คณะผู้บริหารระดับสูง	 

อาท	ิ นายพิทยา	 พุกกะมาน	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 นายศักดา	 นพสิทธิ์	 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 นางสาวเพ็ญชิสา	 หงส์อุปถัมภ์ชัย	 ที่ปรึกษา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

นายโชติ	 ตราชู	 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 ร่วมรดน้ำขอพรจากนายปรีชา	 เร่งสมบูรณ์สุข	 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

เนื่องในวันสงกรานต์	 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย 

และสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างบุคคลและองค์กร

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด	

	 76	จังหวัด	ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

		 และโครงการประชาอาสาปลูกป่า	800	ล้านกล้า	80	พรรษามหาราชินีฯ

	 เมื่อระหว่างวันที	่ 15	 -	 17	มิถุนายน	2556	นายปรีชา	 เร่งสมบูรณ์สุข	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 นายประชา	 ประสพดี	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 และ	 

นายสิทธิชัย	กิตติธเนศวร	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย	ร่วมเปิดการประชุมและชี้แจงแนวทาง	 

และขัน้ตอนการดำเนนิโครงการปลกูปา่และฟืน้ฟปูา่ตน้นำ้	และโครงการประชาอาสาปลกูปา่	800	ลา้นกลา้	 

80	 พรรษามหาราชินีฯ	 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด	 76	 จังหวัด	 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่	 ในสังกัด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และกระทรวงมหาดไทย	 รวม	 76	 จังหวัด	 ให้การต้อนรับ 

และร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ	 ดังนี้	 ครั้งที่	 1	 วันเสาร์ที่	 15	 มิถุนายน	 2556	 

ณ	ห้องประชุมทองใหญ่	 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี	 ประกอบด้วย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือและภาคกลาง	รวม	35	จังหวัด
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137ส่วนที่ 4 : ผลงานสำคัญอื่น

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมสัมมนา

	 เชิงปฏิบัติการ	“ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวง	แผนปฏิบัติราชการ	4	ปี

  แผนปฏิบัติราชการประจำป	ีพ.ศ.	2557	และแนวทางการดำเนินงานปี	พ.ศ.	2557”

	 เมื่อวันที่	 29	 กรกฎาคม	 2556	ณ	 ห้องมรกต	 โรงแรมสามพราน	 ริเวอร์ไซด์	 จังหวัดนครปฐม	 

นายวิเชษฐ์	 เกษมทองศรี	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นประธานในพิธี 

เปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง	 “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวง	 แผนการบริหารราชการแผ่นดินของ	 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (พ.ศ.	 2555	 -	 2558)	 แผนปฏิบัติราชการ	 4	 ปี	 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี	 พ.ศ.	 2557	 และแนวทางการดำเนินงานป	ี พ.ศ.	 2557”	 การประชุมสัมมนา 

ในครั้งนี้	 กำหนดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่	 29	 –	 30	 กรกฎาคม	 2556	 โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา	 

ประกอบด้วย	 หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รองปลัด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 อธิบดี	 เลขาธิการ	 ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจ	 ผู้อำนวยการองค์การมหาชน	 หัวหน้ากลุ่ม 

พัฒนาระบบบริหาร	 เจ้าหน้าที่ด้านแผนงานและงบประมาณ	 เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงฯ	 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 รวมถึงผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ	 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ	 และ 

วิทยากรจากสถาบันการศึกษา	รวมจำนวนทั้งสิ้น	350	คน

57-07-024_112-144_NI LUNG_A-Scg.indd   137 9/5/14   1:30:40 AM



138 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท

	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	81	พรรษา	12	สิงหาคม	2556

	 เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนม- 

พรรษา	81	พรรษา	12	สิงหาคม	2556	กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 นำโดย	 นายวิเชษฐ์	 เกษมทองศรี	 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

นายอุดม	ไกรวัตนุสสรณ	์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 นายพิทยา	 พุกกะมาน	 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 และนายโชติ	 ตราชู	 ปลัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	นำคณะผูบ้รหิารระดบัสงูกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ร่วมบันทึกเทปถวาย 

พระพรแสดงความจงรกัภกัดแีละสำนกึในพระมหากรณุาธคิณุ	 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ทรงเจริญ 

พระชนมายุครบ	 81	 พรรษา	 ในวันที่	 12	 สิงหาคม	 2556	 

ณ	หอ้งสง่สถานวีทิยโุทรทศันแ์หง่ประเทศไทย	ถนนวภิาวดรีงัสติ	 

กรุงเทพฯ	เมื่อวันที	่30	กรกฎาคม	2556

	 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมพิธีเปิดกิจกรรม	

 “ครอบครัวต้นไม้ฯ	น้อมเกล้าฯ	ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ”

	 เมื่อวันที่	27	กรกฎาคม	2556	นายโชติ	ตราชู	ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม	 “ครอบครัวต้นไม้	 น้อมเกล้าฯ	 ถวาย	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จ	 

พระนางเจา้ฯ	พระบรมราชินนีาถ”	ณ	กรมทหารราบที	่11	รกัษาพระองค	์โดยมพีลเอก	ประยทุธ	์จนัทรโ์อชา	 

ผู้บัญชาการทหารบก	 เป็นประธานในพิธี	 กิจกรรม	 “ครอบครัวต้นไม้	 น้อมเกล้าฯ	 ถวายพระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ”	 จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงสำนึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 

ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม	้และทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไข	และปรับปรุงและพัฒนา 

ป่าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดังเดิม	 อีกทั้ง	 ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้

และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสังคม	 และเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ 

เพื่อลดภาวะโลกร้อน	เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
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139ส่วนที่ 4 : ผลงานสำคัญอื่น

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อมเกล้าฯ	

	 ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชินีนาถ

	 นายวิเชษฐ์	เกษมทองศรี	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหารระดับสูง	หัวหน้าส่วนราชการ	เดินทางไปยังพระบรมมหาราชวัง	เพื่อร่วมลงนามถวายพระพร 

แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องใน 

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	12	สิงหาคม	2556

 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ประจำป	ี2555-2556

	 เมือ่วนัที	่4	เมษายน	2556	ณ	โรงแรมรามาการเ์ดน้	โดยมทีา่นรองปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมนายวิจารย์	 สิมาฉายา	 เป็นประธานการประชุม	 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร	 
ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จำนวนทั้งสิ้น	 120	 คน	 โดยได้ 
เรียนเชิญวิทยากรจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ	 เรื่องความเป็นมา	 
ความสำคญัของสทิธมินษุยชน	สาระสำคญัของแผนสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ	ฉบบัที	่2	และแผนสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ	 ฉบับที่	 3	 พร้อมทั้งได้ทำการสำรวจความรู้	 ความเข้าใจ	 และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา	
ก่อนการเข้าร่วมและหลังการสัมมนา
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140 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ตรวจราชการและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ	์

	 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	จังหวัดอุทัยธานี

	 สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้สนับสนุนอากาศยานในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ 

ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารของ	 นายวิเชษฐ์	 เกษมทองศรี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	นายอุดม	ไกรวัตนุสสรณ์	เลขานุการฯ	และคณะผู้ติดตาม	พร้อมรับฟัง 

การบรรยายสรุปสถานการณ์	 ณ	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	 โดยมี	 นายมโนพัศ	 หัวเมืองแก้ว	 

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 และผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ให้การต้อนรับ	 และนำ 

พวงมาลาวางสกัการะอนสุาวรย์ี	สบื	นาคะเสถียร	ชมการสาธิตการลาดตระเวนเชงิคณุภาพ	(Smart	Patrol)	 

โดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและการลาดตระเวนทางยุทธวิธี	 โดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษ	 

สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า	กรมอุทยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	
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141ส่วนที่ 4 : ผลงานสำคัญอื่น

	 โครงการพระราชดำริ	ปฏิบัติการบินคุ้มครอง	ดูแล	ป่าสักนวมินทรราชินี

	 สมเดจ็พระนางเจา้ฯ	พระบรมราชนินีาถ	โปรดเกลา้ฯ	รบัปา่สกัแหง่นีไ้วเ้ปน็โครงการอนัเนือ่งมาจาก 

พระราชดำริ	 เมื่อวันที่	 18	 กุมภาพันธ์	 2553	 และได้พระราชทานชื่อป่าสักว่า	 “ป่าสักนวมินทรราชินี”	 

เป็นป่าสักที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	 หรืออาจจะกล่าวได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้	 

มีความหนาแน่นของไม้สัก	 20	 ต้นต่อ	 1	 ไร่	 มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า	 88,000	 ล้านบาท	 มีไม้สักที่มีขนาด 

ความโตตั้งแต	่500	เซนติเมตรขึ้นไป	(3	คนโอบ)	มีความสูงมากถึง	50	เมตร	ไม้สักบางกลุ่มขึ้นได้บนที่สูง 

มากถึง	1,300	เมตร	จากระดับน้ำทะเลปานกลาง	
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142 รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที	่5	พ.ศ.2555

	 การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 5	 พ.ศ.2555	 ระหว่างวันที่	 18-20	 ธันวาคม	 2555	 

ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา	 กรุงเทพฯ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการร่วมคิด	 ร่วมทำ 

ร่วมสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ	 เพื่อสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ	 โดยสมัชชาสุขภาพ 

หมายถึงกระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ 

เรียนรู้อย่างสมานฉันท์	 เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพที่ด ี

ของประชาชน	 โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม	 ภายใต้แนวคิด	 “ทุกนโยบาย	 

ห่วงใยสุขภาพ”	มีระเบียบวาระการประชุม	รวมทั้งสิ้น	9	เรื่อง	คือ	

	 1)		 การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน	

	 2)		 การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก	24	ชั่วโมง	:	กรณีเด็กไทยกับไอที	

	 3)		 พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ	

	 4)		 การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพในบริบท 

	 	 สังคมไทย	

	 5)		 การปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	(EIA/EHIA)

	 6)		 การป้องกันและลดผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล	

	 7)		 การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	

	 8)		 ความปลอดภัยทางอาหาร	:	การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช	

	 9)		 การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซยีน	โดยเฉพาะอาหารและสนิคา้เกษตรทีเ่ปน็อาหาร	และรายงานความกา้วหนา้การดำเนนิงาน 

ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	
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143ส่วนที่ 4 : ผลงานสำคัญอื่น

คณะผู้จัดทำ

	 ที่ปรึกษา

	 1.	 นายโชติ	ตราชู	 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 2.		นายวิจารย์	สิมาฉายา	 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 3.		นายสุรพล	ปัตตานี	 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 4.		นางมิ่งขวัญ	วิชยารังสฤษดิ์	 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 5.		นายสุพจน์	โตวิจักษ์ชัยกุล	 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

	 ควบคุมการจัดพิมพ์

	 1.		นายอำนาจ	ทองเบ็ญญ์	 	 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

	 2.		นางสาววนิดา	แย้มสรวล	 	 ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

	 3.		นางรัชนิกร	ดารกมาศ	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

	 4.		นายเผ่าพันธ์	ปรีชานนท์	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

	 5.		นางสาวมาริสา	ชะบา		 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
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ค่านิยมองค์กร
รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ
ค่านิยมร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม “RESOURCES”

R Responsilibity    หมายถึง รับผิดชอบต่องาน

E Enthusiasm       หมายถึง กระตือรือร้น และว่องไวในการทำงาน

S Service mind  หมายถึง มีจิตใจที่บริการ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส

O Open minded  หมายถึง ใจกว้าง ข้าราชการของ
   สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ต้องมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีมนุษยสัมพันธ์

U Unity  หมายถึง มีเอกภาพ ข้าราชการของ
   สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ต้องมีความสามารถ ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี

R Result  หมายถึง ผลลัพธ์ของงาน เน้นให้ผลลัพธ์ของงานบรรลุเป้าหมาย 
   ยึดหลักพอเพียง

C Courage  หมายถึง กล้าหาญ ข้าราชการของ
   สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง

E Equity  หมายถึง เป็นธรรม เที่ยงตรง และเสมอภาค

S Sample  หมายถึง เป็นข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างภาพพจน์ที่ดี
   ต่อองค์กร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2278-8649 โทรสาร 0-2265-6110 www.mnre.go.th
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