การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่อง
ถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน.
ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย่าง
ให้สมควรและถูกต้องตามหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม.
ข้อส�ำคัญ เมื่อจะท�ำการใด ต้องคิดให้ดี โดยค�ำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น
ให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้งานที่ท�ำบังเกิดผลดี
ที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว.
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
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สาร

จากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม

เป็ น ส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีนโยบายและทิศทางการบริหารงานในการเสริมสร้างบทบาท โดยการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ดานการอํานวยการ และระบบบริหารจัดการดา นแผน ดา นงบประมาณ ดา นระบบฐานขอ มูล สําหรับสนับสนุนการตัดสินใจ
และการบริหารราชการของผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนการพัฒนาระบบ การใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วในการด�ำเนินการ รวมทัง้ ประสานงานและสนับสนุนการด�ำเนินการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ในระดับพื้นที่ พัฒนาระบบบริหารจัดการและเสริมสรางศักยภาพบุคลากรใหทันต่อการเปลี่ยนแปลง สงเสริมความรวมมือ
และสรางเครือขายการอนุรักษ ฟนฟู เฝาระวัง ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อขยายและพัฒนาเครือข่าย รวมทั้งไดรับการแก้ไขปญหาความเดือดรอนอยางทั่วถึงและทันเหตุการณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้ปฏิบตั ภิ ารกิจส�ำคัญ ๆ
และภารกิจเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายรัฐบาล อาทิ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และแก้ปัญหาที่ดินท�ำกิน สนับสนุนการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท�ำลายป่าระดับจังหวัด ผ่านกลไก
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท�ำลายป่าระดับจังหวัด การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
การประสานและด�ำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พัฒนากระบวนการท�ำงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบข้อมูลกลางและเว็บไซต์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถรองรับการด�ำเนินภารกิจของหน่วยงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามลพิษข้ามแดนในกลุ่มประเทศอาเซียน
ตลอดจนการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การบูรณาการการใช้อากาศยานร่วมกับภาคพื้นดิน โดยมุ่งผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ให้การบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ไม้ลดลง รวมทัง้ การให้การสนับสนุนให้ชมุ ชนมีความรู้ ความเข้าใจมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน ตลอดจนการบู ร ณาการข้ อ มู ล ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
ในโอกาสนี้ กระผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมทุกท่านทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ านด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะอย่างเต็มความสามารถท�ำให้ภารกิจต่าง ๆ ประสบผลส�ำเร็จ
บรรลุวัตถุประสงค์ และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบความสุข
ความเจริ ญ มี สุ ข ภาพพลานามั ย ที่ ส มบู ร ณ์ แข็ ง แรง พร้ อ มที่ จ ะเป็ น ก�ำลั ง ส�ำคั ญ ในการร่ ว มกั น สร้ า งสรรค ์ สิ่ ง ดี ๆ
เพือ่ ขับเคลือ่ นภารกิจของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชนแ์ ก่ประชาชน
และประเทศชาติสืบไป
นายวิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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บทสรุป

5

ส�ำหรับผู้บริหาร

รายงานประจ�ำปี 2559 เป็ น การน�ำเสนอผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด�ำเนิ น งานของส�ำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ในรอบปีงบประมาณ 2559 ซึ่งถือว่าเป็นการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดที่เสนอต่อสาธารณชนเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี 2559
ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 1

เพิ่มประสิทธิภาพการบินส�ำรวจ และป้องกัน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
สนับสนุนการบินส�ำรวจ ตรวจตรา เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2,144 : 15 ชั่วโมงบิน ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 6,560,464 ไร่ โดยมีผลการปฏิบัติงานตามแผนการใช้อากาศยาน ดังนี้
1) การบินลาดตระเวนป้องปรามการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด�ำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย
6.5 ล้านไร่ คือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมฯ และสถานีควบคุม
ไฟป่าฯ) จ�ำนวน 11 แห่ง ปฏิบัติการบินทั้งสิ้น 206 : 55 ชั่วโมง บินพบจุดบุกรุกแผ้วถางป่าพื้นที่ใหม่ จ�ำนวน 51 จุด
เนื้อที่ประมาณ 156 ไร่ 2) การบินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริกิจกรรมพิเศษ การบินสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง
ในการตรวจราชการเร่งด่วน และการฝึกบินทบทวนตามมาตรฐานการบินใช้ชวั่ โมงปฏิบตั กิ ารบินทัง้ สิน้ 454 : 05 ชัว่ โมงบิน
3) การบินกู้ภัยและเหตุฉุกเฉิน จ�ำนวน 68 : 40 ชั่วโมงบิน 4) การป้องกันปราบปรามการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการอากาศยาน กับภาคพื้นดินจ�ำนวน 1,231 : 35 ชั่วโมงบิน 5) บินลาดตระเวนไฟป่าป้องกัน
การบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ ไม้พะยูงและไม้มีค่า จ�ำนวน 183 : 00 ชั่วโมงบิน
กลยุทธ์ที่ 2

เพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานเพือ่ แก้ไขปัญหาการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด
ก�ำกับ ติดตาม และเร่งรัดการด�ำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง
เกี่ยวกับที่ดินของรัฐได้ โดยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับราษฎรให้ได้ข้อยุติหรือสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายบรรเทาเบาบางลง
ตามมาตรการและหลักเกณฑ์ของ กบร. และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 66 เรื่อง จัดท�ำและสนับสนุนข้อมูล
ผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ส�ำหรับ กบร. จังหวัด ใช้ประกอบการพิจารณาพิสจู นส์ ทิ ธิการครอบครองทีด่ นิ
ของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ จ�ำนวน 77 ระวาง คิดเป็น เนื้อที่ 192,500 ไร่ ตลอดจนกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง
มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม ลดข้อขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างโอกาส
ให้แก่คนยากจนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด�ำริ โดยการผลักดัน
ให้ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด น้อมน�ำแนวทางการด�ำเนินงานตามแนวพระราชด�ำริมาขยายผล
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กลยุทธ์ที่ 3

พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสนับสนุนการด�ำเนินภารกิจให้ครอบคลุม
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด โดยด�ำเนินการ
พัฒนาเว็บไซตก์ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ใช้ในการสร้างเว็บไซต์และเครือข่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ให้มเี ว็บไซตท์ มี่ รี ปู แบบและมาตรฐานเดียวกัน มีระบบติดตามข้อสัง่ การผูบ้ ริหารเพือ่ ให้ผบู้ ริหารใช้ตดิ ตามผลการด�ำเนินงาน
รวมทัง้ หน่วยงานสามารถรายงานข้อสัง่ การต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที มีระบบรับเรือ่ งร้องเรียน เพือ่ ใช้ในการรับเรือ่ งร้องเรียน
ได้ในทุกช่องทาง รวมทัง้ อุปกรณส์ อื่ สารเคลือ่ นทีต่ า่ งๆ จัดท�ำศูนย์ปฏิบตั กิ ารกระทรวง (MOC) และศูนย์ปฏิบตั กิ ารส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (DOC) เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการส�ำนักนายก
รัฐมนตรี (PMOC) อันจะช่วยสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 1

ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง ดูแล รักษา ติดตาม ก�ำกับ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่
ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดซึ่งที่ผ่านมา
ได้ให้ ทสจ. 76 จังหวัด ด�ำเนินการตาม Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในกิจกรรมจัดประชุม
ร่วมกับประชาชนและผู้น�ำชุมชน ในการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และติดตาม การด�ำเนินงานตามแผนจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัด ตามกรอบระยะเวลาในแผนจัดการขยะมูลฝอยฯ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ระยะเร่งด่วน
จ�ำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต
ระยอง ลพบุรี สงขลา สมุทรปราการ และสระบุรี และกลุ่มที่ 2 ระยะปานกลาง และระยะยาว จ�ำนวน 52 จังหวัดที่เหลือ
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 10 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ล�ำปาง
แม่ฮ่องสอน ล�ำพูน พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก และตาก และในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง
และนครศรีธรรมราช
กลยุทธ์ที่ 2

พัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินการบริหารจัดการและการให้บริการ
โดยพั ฒ นาระบบการติ ด ตามตรวจสอบเฝ ้ า ระวั ง แหล่ ง ก�ำเนิ ด มลพิ ษ ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของส�ำนั ก งาน
สิง่ แวดล้อมภาคที่ 1- 16 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพกลไกและระบบการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับมลพิษให้มปี ระสิทธิภาพ
โดยเฉพาะแหล่งก�ำเนิดมลพิษที่ระบายน�้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพ
ของห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล สามารถตรวจวิเคราะห์น�้ำทิ้งจากแหล่งก�ำเนิดมลพิษ จ�ำนวน
7 รายการ และสอบตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 150 ตัวอย่าง 1,212 ข้อมูล โดยสามารถรายงานผลการทดสอบ
ทันตามเวลาที่ก�ำหนด (15 วันท�ำการ) เสริมสร้างสมรรถนะให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในระดับภูมิภาค ในการติดตาม
ตรวจสอบแหล่งก�ำเนิดมลพิษส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างความเข้าใจ รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานที่เหมาะสม
ในแต่ละพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบแหล่งก�ำเนิดมลพิษและการปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม

-ok.indd 6

7/12/2560 13:56:45

สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7

กลยุทธ์ที่ 3

พัฒนากระบวนการท�ำงานและเครื่องมือเพื่อให้การบริการของกระทรวง มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานในสังกัดและการให้บริการ
ประชาชน จัดสรรทรัพยากรในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สงู สุดและเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ ในการบริหารจัดการ มีระบบ
ตรวจสอบเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเครือข่ายสารสนเทศของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อคอยตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การจัดท�ำแผน
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 13 โครงการ ประเด็นนโยบายส�ำคัญตามแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ของส�ำนักนายกรัฐมนตรี จ�ำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และ 2) มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจการอ�ำนวยการด้านการบริหารจัดการโดยใช้การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่ส�ำคัญ
ของผู้บริหาร ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งการเสนอแนะแนวทาง
หรือมาตรการ เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าของการใช้
จ่ายเงิน และบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อการด�ำเนินงานอย่างสูงสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ คือ
ตรวจสอบการด�ำเนินการโครงการของกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล จ�ำนวน 4 โครงการ ด้านการสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวง (ค.ต.ป.ทส.) ตรวจสอบติดตามผลการด�ำเนินงานและดูงาน
ในพื้นที่ จ�ำนวน 3 พื้นที่
กลยุทธ์ที่ 4

เสริมสร้างศักยภาพการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
การด�ำเนินงานตามภารกิจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ภายใต้ภาคีอนุสัญญาต่างๆ มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม โดยการ
ประชุมดังกล่าวมีหลายระดับ อาทิ ระดับรัฐมนตรี ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับคณะท�ำงาน ในการประชุมแต่ละระดับ
หน่วยงานเจ้าของเรือ่ งท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำหนดท่าที การจัดท�ำค�ำกล่าวสุนทรพจน์ ประสานหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น และสาระส�ำคัญส�ำหรับการก�ำหนดแนวทางในการเจรจา
โดยพิจารณาถึงประโยชนท์ ปี่ ระเทศไทยจะได้รบั จากการประชุมเป็นส�ำคัญ รวมทัง้ ด�ำเนินการเกีย่ วกับการเสนอองคป์ ระกอบ
คณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุมเจรจาในแต่ละครั้งตามความเหมาะสม และคุ้มค่าเงินงบประมาณ เช่น การประชุม
สมัชชาสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ครัง้ ที่ 2 (The Second Session of the United Nations Environment Assembly
of UNEP : UNEA2) เมื่อวันที่ 22 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ ส�ำนักงานใหญ่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การเตรียมความพร้อมและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลยุทธ์ที่ 1

เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของชุมชนต้นแบบในการป้องกัน
และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ 2

ส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับมือภาวะโลกร้อน
มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและรักษาความมั่นคงในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแนวทาง
ในการด�ำเนินโครงการ ประกอบไปด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดการขยะมูลฝอย 2) การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ 3)
ประเด็นส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในพืน้ ที่ โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของเครือข่ายชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร กลไก และเครื่องมือ อย่างมีธรรมาภิบาล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้บุคลากรในองค์กร ได้เกิดการเรียนรู้และก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ทัศนคติ ซึ่งจะน�ำไปสู่การปฏิบัติงานที่ดีขึ้นและเกิดผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย ขององค์กร รวมถึงเป็นกระบวนการ
ที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะ ความช�ำนาญความสามารถของบุคคล เช่น สัมมนาหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี จ�ำนวน 309 คน
การฝึกอบรมหลักสูตร“นักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง (นบก.ทส.)” จ�ำนวน 45 คน ฝึกอบรม
หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผูน้ �ำ “การพัฒนาหัวหน้างาน” จ�ำนวน 40 คน ฝึกอบรมหลักสูตร “การด�ำเนินการ
ทางวินัยและการพิจารณาสอบสวน”เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้น�ำ
และเตรียมความพร้อม สู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน จ�ำนวน 44 คน
ฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิก (Infographic)” จ�ำนวน 44 คน เพื่อสนับสนุนการท�ำงานอย่างมืออาชีพ
และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการวิเคราะห์ เรียบเรียง และการออกแบบ รวมทั้งเข้าใจถึงแนวคิด กระบวนการ
ตลอดจนขั้นตอนในการออกแบบ Infographic
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สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2

9

สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 3

สร้างความตระหนัก จิตส�ำนึก และการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประชุ ม โครงการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ ์ วิ สั ย ทั ศ น ์ ป ระชาคมอาเซี ย นด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ภายหลั ง
ปี พ.ศ.2558 และการสนับสนุนการด�ำเนินการภายใต้ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
วิสยั ทัศน์ประชาคมอาเซียน แผนงานประชาคมอาเซียนด้านสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2559 – 2568 และน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน
ด้านอาเซียนสิง่ แวดล้อมทีส่ �ำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยการสร้างความร่วมมือด้านสิง่ แวดล้อม
กับประเทศสมาชิกอาเซียน การแสวงหาจุดร่วมของอาเซียน และยังคงสงวนทรัพยากรของประเทศให้ยังคงอยู่หรือ
ไม่ให้เกิดผลกระทบ อาทิ การร่วมกันจัดท�ำโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน อาทิ 1) การด�ำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุตาม
เปา้ หมายทีก่ �ำหนดไว้ 2) การเพิม่ จ�ำนวนพืน้ ทีป่ า่ ไม้ของประเทศไทย ซึง่ ตัง้ เปา้ หมายให้ประเทศไทยมีพนื้ ทีป่ า่ 35 เปอรเ์ ซ็นต์
ของพืน้ ทีป่ ระเทศทัง้ หมดในอีก 20 ปีขา้ งหน้า 3) การปฏิรปู หน่วยงานของส่วนราชการเพือ่ ให้เกิดการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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ทำ�เนียบผู้บริหาร

สำ�นักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
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11

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13

นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายนิวัติชัย คัมภีร์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายนพพล ศรีสุข

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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15

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสุณี ปิยะพันธ์พงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17

นายสากล ฐินะกุล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

นายเสริมยศ สมมั่น

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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19

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสาวจินตนา เหลืองวิไลย์
ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
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กลุ่มกฎหมาย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวิสาล ทฤษฎีคุณ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มกฎหมาย
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21

สำ�นักบริหารกลาง
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายไกวัล ไทยปาล

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารกลาง
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สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายอำ�นาจ ทองเบ็ญญ์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
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สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

23

สำ�นักตรวจและประเมินผล
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางดวงพร จั่นหยง

ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจและประเมินผล
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สำ�นักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล

ผู้อำ�นวยการสำ�นักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25

สำ�นักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
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สำ�นักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสมชาย ศิริสมฤทัย

ผู้อำ�นวยการสำ�นักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
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27

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์์

ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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สำ�นักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายอำ�นาจ ทองเบ็ญญ์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
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สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

29

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายไกวัล ไทยปาล

ผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสมชาย มีนุชนารถ

ผู้อำ�นวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
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31

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16
1. ภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

9. ภาคที่ 9 (อุดรธานี)

2. ภาคที่ 2 (ล�ำปาง)

10. ภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

3. ภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

11. ภาคที่ 11 (นครราชสีมา)

4. ภาคที่ 4 (นครสวรรค์)

12. ภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

5. ภาคที่ 5 (นครปฐม)

13. ภาคที่ 13 (ชลบุรี)

6. ภาคที่ 6 (นนทบุรี)

14. ภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

7. ภาคที่ 7 (สระบุรี)

15. ภาคที่ 15 (ภูเก็ต)

8. ภาคที่ 8 (ราชบุรี)

16. ภาคที่ 16 (สงขลา)

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล
นายอาวีระ ภัคมาตร์
นายถาวร เพ็ชรบัว

นางสาวสลวย เทียมสระคู
นายวรพล จันทร์งาม

นาวสาวจารุภา อยู่พล

นางประนอม ปิยะสาธุกิจ
นายปิยะ พรหมสถิต
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นางจันทนา ภาคย์ทองสุข
นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร

นายปัญญา วรเพชรายุทธ
นายยงยุทธ พนิตอังกูร
นางพรศรี สุทธนารักษ์
นายฮาเล็ม เจะมาริกัน
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ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคกลางและภาคตะวันออก
1. กาญจนบุรี
นายวัชระ ชมพูศรี

9. นนทบุรี
ดร.กาญจนา นิตยะ

17. สมุทรปราการ
นายอาทิตย์ ละเอียดดี

2. จันทบุรี
นางสาวเยาวนีย์ สุทธิพงศ์

10. ปทุมธานี
นายสินธพ โมรีรัตน์

18. สมุทรสงคราม
นายชากรี รอดไฝ

3. ฉะเชิงเทรา
นายอนุชา กระจายศรี

11. ปราจีนบุรี
นายชูศักดิ์ ตั้งศิริไพบูลย์

19. สมุทรสาคร
นายยรรยง เลขาวิจิตร

4. ชลบุรี
นายวีระ ทองประไพ

12. เพชรบุรี
นายพิภพ พัชรพรรณสกุล

20. สระบุรี
นายสายยนต์ สีหาบัว

5. ชัยนาท
นายสันติ บันเทิงจิตร

13. พระนครศรีอยุธยา
นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม

21. สระแก้ว
นายประพันธ์ กาใจทราย

6. ตราด
นายไพศาล ธนะเพิ่มพูน

14. ระยอง
นายสมชาย ทรงประกอบ

22. สิงห์บุรี
นายสามารถ มีต�ำเนิน

7. นครนายก
นายชัยรัตน์ หินทอง

15. ราชบุรี
นายสวง สุดประเสริฐ

23. สุพรรณบุรี
นายองอาจ ชนะชาญมงคล

8. นครปฐม
นายเชวง ไชยหลาก

16. ลพบุรี
นายชุติวัฒน์ ศรทอง

24. อ่างทอง
นายมิตรชัย อานันทนสกุล

-ok.indd 32

7/12/2560 13:57:36

สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

33

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25. กาฬสินธุ์
นายวิชัย ตะวัน

33. ยโสธร
นายอาคม ยุทธนา

41. อุดรธานี
นายไพศาล สถิตวิบูรณ์

26.ขอนแก่น
นายสมาน มานะกิจ

34. ร้อยเอ็ด
นางสาวสุวิน สิทธิบุตร

42. อุบลราชธานี
นายสุเมธ อ�ำภรณ์

27. ชัยภูมิ
นายอิสระ พรหมเดชบุญ

35. เลย
นายยงยุทธ ช�ำนาญรบ

43. อ�ำนาจเจริญ
นายนรินทร์ สายซอ

28. นครพนม
นายปรีชาญ สามารถ

36. ศรีษะเกษ
นายวิทยา วานิช

44. มหาสารคาม
นายชมพู มหันตะกาสี

29. นครราชสีมา
นายวิชัย อุดมรัตนะศิลป์

37. สกลนคร
นายอ�ำนาจ เจิมแหล่

30. บุรีรัมย์
นายสายยนต์ สีหาบัว

38. สุรินทร์
นายนิรันดร์ สุรัสวดี

31. บึงกาฬ
นายประเสริฐ ชุตาภรณ์

39. หนองคาย
นายพิชิต สมบัติมาก

32. มุกดาหาร
นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม

40. หนองบัวล�ำภู
นายสันธาน มั่นคง
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ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคเหนือ
45. ก�ำแพงเพชร
นายสรพงษ์ โกสุวินทร์

51. พิจิตร
นายสุเมธ ศิริลักษณ์

57. ล�ำปาง
นายฉลอง ของเดิม

46. เชียงราย
นายเก่งกาจ ศรีหาสาร

52. พิษณุโลก
นายอนันต์ พรหมดนตรี

58. ล�ำพูน
นายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย

47. เชียงใหม่
นายชานนท์ ค�ำทอง

53. เพชรบูรณ์
นายสุกิจ รัตนวิบูลย์

59. สุโขทัย
นายไพรัช นาคทรัพย์

48. ตาก
นายปัญญารัตน์ รังศิลป์

54. แพร่
นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ

60. อุตรดิตถ์
นายธีระ เงินวิลัย

49. นครสวรรค์
นายสมพงษ์ สิทธิโชคสกุลชัย

55. พะเยา
นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค

61. อุทัยธานี
นายไพโรจน์ ปานสมุทร์

50. น่าน
นายประสิทธิ์ พัฒนใหญ่ยิ่ง

56. แม่ฮ่องสอน
นายวรพจน์ ผ่องสมัย
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และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด
ภาคใต้
62. กระบี่
นายอาคม ยุทธนา

68. ปัตตานี
นายสามารถ ขุนศรีหวาน

74. สงขลา
นางจินตวดี พิทยเมธากูล

63. ชุมพร
นายขจรศักดิ์ ละอองเทพ

69. พังงา
นายสมชาย เลขาวิวัฒน์

75. สตูล
นายธนิตย์ หนูยิ้ม

64. ตรัง
นายมนภัทร วังศานุวัตร

70. พัทลุง
นายสา แสงสว่าง

76. สุราษฎร์ธานี
นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล

65. นครศรีธรรมราช
นายพฤกษ์ โสโน

71. ภูเก็ต
นายเกษม สุขวารี

66. นราธิวาส
นายสามารถ ขุนศรีหวาน

72. ยะลา
นายสมาน สะแต

67. ประจวบคีรีขันธ์
นายอร่าม ศรีปรางค์

73. ระนอง
นายถิน พิสูจน์
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1.1 โครงสร้าง
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 1.1 แผนภูมิโครงสร้างส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนภูมิโครงสร้างสำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กลุ่มกฎหมาย

ส่วนกลาง

หน่วยงานในสังกัดตามกฎกระทรวง

ส่วนภูมิภาค
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด
หน่วยงานจัดตั้งเป็นการภายใน

ส�ำนักบริหารกลาง
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักตรวจและประเมินผล
ส�ำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ส�ำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ส�ำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ประสานงานสนองพระราชด�ำริ ทส.
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16

-ok.indd 38

7/12/2560 13:57:40

สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

39

อ�ำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559
		
ส�ำนั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของกระทรวงในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริการราชการทั่วไปของกระทรวง
ให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง
อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เสนอความเห็นและค�ำแนะน�ำในการก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
4. ประสานการปฏิบัติงาน รวมทั้งก�ำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการและการด�ำเนิน
การเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
5. ก�ำหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงาน
และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
7. ประสานงานและสนั บ สนุ น ราชการส่ ว นภู มิ ภ าคและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ด�ำเนิ น การ รวมทั้ ง ประสานงานและสนั บ สนุ น การด�ำเนิ น การในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
9. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
10. ปฏิบตั งิ านด้านการบินและการสือ่ สาร เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
11. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามทีร่ ฐั มนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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หน่วยงานที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กลุ่มกฎหมาย (กกม.) มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ด�ำเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานนิ ติ ก รรมและสั ญ ญางานเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบทางแพ่ ง และอาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เสนอความเห็นและให้ค�ำปรึกษาข้อหารือทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษา พิจารณา ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี ของส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะและให้ค�ำปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการภายในส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ประสานและด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางและหน่วยงาน ในสังกัด
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
ราชการในสังกัด รวมทั้งจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง
2. ประสาน เร่งรัด และก�ำกับให้สว่ นราชการในสังกัดด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารปอ้ งกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3. รับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในส่วนราชการ
และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
5. ประสาน เร่งรัด และติดตามเกีย่ วกับการด�ำเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการในสังกัดและคุ้มครองจริยธรรมเสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5. ส�ำนักบริหารกลาง (สบก.) มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ด�ำเนินการเกีย่ วกับงานบริหารทัว่ ไป งานสารบรรณ งานช่วยอ�ำนวยการ และงานเลขานุการของส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ด�ำเนินการเกีย่ วกับการประชาสัมพันธแ์ ละเผยแพร่ผลงานของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ด�ำเนินการเกีย่ วกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. กลั่ น กรองและเสนอความเห็ น ทางวิ ช าการเพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของผู ้ บ ริ ห ารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด�ำเนินการอื่นใดที่มิได้ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด ในส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ด�ำเนินการเกีย่ วกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของหน่วยงาน ในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. พั ฒ นาระบบงานคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย และระบบสารสนเทศ รวมทั้ ง ให้ ค�ำปรึ ก ษาแนะน�ำ
และฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7. ส�ำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สกบ.) มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบตั งิ านด้านการบินและการสือ่ สาร เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
8. ส�ำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (สบร.) มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ด�ำเนินการเกีย่ วกับการแก้ไขปญ
ั หาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ รวมทั้งจัดท�ำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
2. ศึกษา วิเคราะห์ เพือ่ เสนอแนะให้มมี าตรการในการป้องกันและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ
ของรัฐ
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3. ประสานนโยบายและการปฏิบตั กิ บั หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
9. ส�ำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (สรป.) มีอ�ำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย ท่ า ที และแนวทางความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศและองค์ ก รระหว่ า งประเทศ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการเข้าร่วมในพันธกรณี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ
3. ด�ำเนินการและประสานการด�ำเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
10. ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ที่ 1 – 16 มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดท�ำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค
2. ประสานการด�ำเนินงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับภาค
3. จัดท�ำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาค
4. จัดท�ำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค
5. เสนอแนะและให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
6. ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานการด�ำเนินการเหตุฉุกเฉิน
ด้านสิ่งแวดล้อม
7. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค รวมทั้งฝึกอบรม
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

-ok.indd 42

7/12/2560 13:57:44

43

สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบในแต่ละส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

จ�ำนวนจังหวัด

ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ เชียงราย ล�ำพูน แม่ฮ่องสอน

4

ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ล�ำปาง) ล�ำปาง แพร่ พะเยา สุโขทัย

4

ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) พิษณุโลก พิจิตร น่าน อุตรดิตถ์

4

ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) นครสวรรค์ ตาก อุทัยธานี ก�ำแพงเพชร

4

ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) นครปฐม ชัยนาท สุพรรณบุรี สมุทรสาคร

4

ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) นนทบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ

6

ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) สระบุรี เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี นครนายก ลพบุรี

5

ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

5

ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) อุดรธานี หนองคาย เลย นครพนม สกลนคร บึงกาฬ

6

ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ หนองบัวล�ำภู

5

ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ

4

ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) อุบลราชธานี อ�ำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด

5

ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ชลบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สระแก้ว

6

ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง

4

ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา สตูล

5

ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) สงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี พัทลุง

5

11. ส�ำนักตรวจและประเมินผล (สตป.) มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ำแผนการตรวจราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
2. สนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจ�ำปีและแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ประสานการตรวจราชการกั บ หน่ ว ยรั บ ตรวจ และจั ด ท�ำข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจราชการ
เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ร่วมติดตาม และสนับสนุนผูต้ รวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในการตรวจราชการ
และการตรวจติดตามเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์
5. จัดท�ำรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเมินผล แผนงาน และโครงการในการตรวจราชการ
6. รับเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
7. สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและจัดท�ำรายงานผลหรือความคืบหน้า พร้อมความเห็นเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา
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8. ก�ำกับ เร่งรัด และติดตามการน�ำเสนอข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจราชการ รวมทั้งเรื่องร้องเรียน
และร้องทุกข์ไปสู่การปฏิบัติ
9. สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
12. ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดท�ำและพัฒนาแผนยุทธศาสตรแ์ ละแผนปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และประสานนโยบายและแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเร่งรัด ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ำข้อมูล เพื่อเสนอแนะในการก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อก�ำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการรวมทั้ง
จัดท�ำและประสานแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ด�ำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ประสานการด�ำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภาตามกรอบภารกิ จ หน้ า ที่
ของผูป้ ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) และติดตามผลการด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
13. ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 76 จังหวัด มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดท�ำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
2. ด�ำเนินตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วย
เลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
3. เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ก�ำกับดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ และบ�ำรุงรักษาระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน�้ำ
ในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดท�ำแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ก�ำกับดูแลการประกอบกิจการน�้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน�้ำบาดาล และกิจการน�้ำประปา
5. ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรกั ษแ์ ละฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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หน่วยงานจัดตั้งเป็นการภายใน
14. สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สพบ.) มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดท�ำแผนและด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. จัดท�ำแผนและด�ำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และน�ำมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรให้อย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะเอื้อต่อการเรียนรู้
5. สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้สามารถถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงาน
ไปยังบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องได้
6. ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละการสอนงานของหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ติดตามและประเมินผลการน�ำความรู้ ทักษะจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ส�ำหรับหน่วยงาน
8. ประสานงานจัดการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมแห่งชาติประจ�ำทุกปีของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ประสานการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง กับหน่วยงานภายนอกให้สามารถขับเคลือ่ น
แผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสัมฤทธิ์
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
15. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุริตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปท.) มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ด�ำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ี และติดตามสอดส่องการปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างสม�่ำเสมอ
2. สืบสวนข้อเท็จจริง การฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมี
ผู้ร้อง หรืออาจด�ำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควรก็ได้
3. ให้ความช่วยและดูแลข้าราชการ ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างตรงไปตรงมา
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ�ำนาจโดยไม่เป็นธรรม
4. มีหน้าที่จัดท�ำและผลักดันการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด
ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เป็นศูนย์กลางในการด�ำเนินการตามวาระแห่งชาติดา้ นจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมชิ อบในภาครัฐ มาตรฐานทางคุณธรรมและค่านิยมสร้างสรรค์ รวมทัง้ การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ก�ำกั บ ติ ด ตามเพื่ อ ให้ แ ผนและมาตรการสร้ า งราชการใสสะอาดของส�ำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบรรลุอย่างมีประสิทธิภาพ
7. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน และรายงานการตรวจสอบเพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับแก่ฝ่ายบริหาร
เพือ่ ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนกลยุทธ์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมสร้างราชการใสสะอาดต่อไป
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8. ท�ำหน้าทีฝ่ า่ ยเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
9. ด�ำเนิ น การอื่ น ตามที่ ก�ำหนดในประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ น หรื อ ตามที่ ป ลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ส�ำนักงาน ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบ
ต่อความเป็นอิสระของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมแต่อย่างใด
16. ส�ำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สปคร.)
มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. เป็นศูนย์กลางด้านการอ�ำนวยการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. เป็ น สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ระสานงาน ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การรั ก ษาความลั บ
และมีความพร้อมต่อการประสานงานด้วยระบบเครือข่ายสารสนเทศ (CABNET)
3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 วิสัยทัศน์ พั นธกิจ ค่านิยมองค์กร ค่านิยมร่วม
ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “RESOURCES”

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นอ�ำนวยการให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน
พั นธกิจ
1. อ�ำนวยการให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
การจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ประสานความร่วมมือในการด�ำเนินงานการป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสือ่ สารส�ำหรับการบริหารจัดการการตัดสินใจ
และการบริการประชาชน
ค่านิยมองค์กร
“รวมน�้ำใจ ใฝ่คุณธรรม น�ำสู่ความเป็นเลิศ”
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รวมน�้ำใจ หมายถึง บุคลากรของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกคนพร้อม
ทีจ่ ะร่วมมือ ร่วมใจ เป็นหนึง่ เดียว ในการปฏิบตั งิ านตามภาระหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มก�ำลังพร้อมทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมแบบ “I AM READY” ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 ที่ประกอบด้วย
(1) ท�ำงานอย่างมีศักดิ์ศรี (Integrity)
(2) ขยันตั้งใจท�ำงาน (Activeness)
(3) มีศีลธรรม คุณธรรม (Morality)
(4) รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ทันสมัย (Relevancy)
(5) มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (Efficiency)
(6) รับผิดชอบผลงานต่อสังคม (Accountability)
(7) มีใจและการกระท�ำที่เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วมโปร่งใส (Democracy)
(8) มุ่งเน้นผลงาน (Yield)
ใฝ่คุณธรรม หมายถึง บุคลากรของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกคน
จะยึดมัน่ ในข้อบังคับของ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 ประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน และจรรยาบรรณต่อประชาชน
และสังคม
น�ำสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง บุคลากรของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทุกคนจะปฏิบัติราชการอย่างมืออาชีพ ด้วยการใช้หลักวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ให้เป็นที่เชื่อถือ ของสาธารณะ
รวมทั้งน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ค่านิยมร่วมของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “RESOURCES”
R
E
S
O

Responsibility
Enthusiasm
Service mind
Open minded

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

U

Unity

หมายถึง

R
C

Result
Courage

หมายถึง
หมายถึง

E
S

Equity
Sample

หมายถึง
หมายถึง

-ok.indd 47

รับผิดชอบต่องาน
กระตือรือร้น และว่องไวในการท�ำงาน
มีจิตใจที่บริการ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
ใจกว้าง ข้าราชการของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้องมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีมนุษยสัมพันธ์
มีเอกภาพ ข้าราชการของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้องมีความสามารถท�ำงานเป็นทีม มีความสามัคคี
ผลลัพธ์ของงาน เน้นให้ผลลัพธ์ของงานบรรลุเป้าหมาย ยึดหลักพอเพียง
กล้าหาญ ข้าราชการของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กล้ายืนหยัดกระท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง
เป็นธรรม เที่ยงตรง และเสมอภาค
เป็นข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร
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รายงานประจำ�ปี 2559

1.3 เป้าหมายการให้บริการและกลยุทธ์การปฏิบัติงานของส�ำนักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี พ.ศ. 2559

ตารางที่ 1.2 แสดงความเชื่อมโยงกลยุทธ์การปฏิบัติงานของ สป.ทส. กับงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ สป.ทส.
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ทส.
1. สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ส่งเสริมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
บูรณาการที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม

2. รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม
เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
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กลยุทธ์การปฏิบัติงาน
ของ สป.ทส.

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3. พัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสนับสนุนการด�ำเนิน
ภารกิจให้ครอบคลุม

กิจกรรม : สนับสนุนการบิน ส�ำรวจ
ตรวจตรา เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สกบ.
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : สนับสนุนการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรม : การประสานและการ
สบร.
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง
เกี่ยวกับที่ดินของรัฐ
กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการ
สนย.
ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและ (ส่วนประสานและ
สิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนา
กิจการพิเศษ)
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนว
พระราชด�ำริ
กิจกรรม : พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ศทส.
สารสนเทศเพื่อป้องกันปัญหาการ
บุกรุกท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ

1. ส่งเสริมความร่วมมือและ
พัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์
ฟื้นฟู เฝ้าระวัง ดูแล รักษา
ติดตาม ก�ำกับการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่
2. พัฒนาประสิทธิภาพ
การด�ำเนินการบริหารจัดการ
และการให้บริการ
3. พัฒนากระบวนการท�ำงาน
และเครื่องมือเพื่อให้การ
บริหารงานและการบริการ
ของกระทรวงมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
4. เสริมสร้างศักยภาพ
การประสานความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สนย.
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
(ส่วนประสาน
สิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคม
และกิจการพิเศษ)
อาเซียน (ปัญหามลพิษข้ามแดน)
และสสภ. 1 - 16
กิจกรรม : การติดตามตรวจสอบ
แหล่งก�ำเนิดมลพิษและส่งเสริม
การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
(เช่น การพัฒนาห้องปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ตัวอย่างน�้ำทิ้งจาก
แหล่งก�ำเนิดมลพิษ)
กิจกรรม : พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ศทส.
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : การตรวจราชการ
สตป.
กิจกรรม : อ�ำนวยการด้านการ
กตน.
บริหารจัดการ
กิจกรรม : การเจรจาและประชุม
สรป.
นานาชาติ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบิน
ส�ำรวจและป้องกันเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่
ป่าไม้
2. เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนิน
งานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับ
จังหวัด
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กลยุทธ์การปฏิบัติงาน
ของ สป.ทส.

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ทส.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

3. ส่งเสริม สนับสนุน
การเตรียมความพร้อมและ
รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

1. เสริมสร้างสมรรถนะและ
ขีดความสามารถของชุมชน
ต้นแบบในการป้องกันและลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
2. ส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการรับมือภาวะ
โลกร้อน

กิจกรรรม : การบริหารจัดการ
สนย.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส่วนงบประมาณ)
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ

4. พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กร กลไก และเครื่องมือ
อย่างมีธรรมาภิบาล
2. สนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่
3. สร้างความตระหนัก จิตส�ำนึก
และการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สพบ.
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. โครงการเครือข่ายฝึกอบรม
สรป.
นานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในอาเซียน
กิจกรรม : สร้างความตระหนัก
ทสจ. 76 จังหวัด
จิตส�ำนึก และการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1.4 อัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�ำแนกตาม ส�ำนัก/ศู นย์/กลุ่ม

ตารางที่ 1.3 แสดงอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ ของ สป.ทส. จ�ำแนกตามส�ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
ล�ำดับที่

หน่วยงาน

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ
(ต�ำแหน่ง)
(อัตรา)

พนักงาน
ราชการ
(อัตรา)

รวม

อัตราก�ำลังส่วนกลาง
1

ต�ำแหน่งประเภทผู้บริหาร

15

-

-

15

2

ส�ำนักบริหารกลาง (สบก.)

69

-

57

126

3

ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)

27

-

35

62

4

ส�ำนักตรวจและประเมินผล (สตป.)

25

-

19

44

5

ส�ำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (สบร.)

26

-

13

39

6

ส�ำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สกบ.)

20

16

43

79

7

ส�ำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (สรป.)

19

-

18

37
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ล�ำดับที่

หน่วยงาน

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ
(ต�ำแหน่ง)
(อัตรา)

พนักงาน
ราชการ
(อัตรา)

รวม

อัตราก�ำลังส่วนกลาง
8

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

23

1

14

38

9

กลุ่มกฎหมาย (กกม.)

14

-

4

18

10

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

7

-

14

21

11

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

5

-

-

5

12

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)

9

-

5

14

13

ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ 1-16 (สสภ.)

285

49

108

441

1,357

-

213

1,570

1,901

66

543

2,509

อัตราก�ำลังส่วนภูมิภาค
15

ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ทสจ.) 76 จังหวัด
รวม

กราฟแสดงอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ
พนักงานราชการ

ภาพที่ 1.2 กราฟแสดงอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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1.5 งบประมาณรายจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรรงบ
ประมาณ จ�ำนวน 1,547.3802 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณจ�ำนวน
1,462.9762 ล้านบาท จะเห็นว่าได้รบั งบประมาณเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 84.4040 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.77 ทัง้ นีง้ บประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปี พ.ศ. 2558 จ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย
สรุปดังนี้
เปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ. 2558 และงบประมาณปี พ.ศ. 2559 จ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย
ตารางที่ 1.4 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2557 จ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย
หมวดรายจ่าย

งบประมาณปี 2558

งบประมาณปี 2559

+เพิ่ม/-ลด
(ล้านบาท)

+เพิ่ม/-ลด
(คิดเป็น%)

งบบุคลากร

804.0245

857.7337

+53.7092

+6.68

งบด�ำเนินงาน

254.5797

251.3061

-3.2736

-1.29

งบลงทุน

237.5720

276.2654

+38.6934

+16.29

งบรายจ่ายอื่น

166.0000

161.2500

-4.7500

-2.86

งบเงินอุดหนุน

0.8000

0.8250

+0.0250

+3.13

รวมทั้งสิ้น

1,462.9762

1,547.3802

+84.4040

+5.77

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ 2559
รายงานสถานะเบิกจ่ายงบประมาณของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 1.6 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

ยอดเบิกจ่าย
(ล้านบาท)

% การเบิกจ่าย

คงเหลือ
(ล้านบาท)

รายจ่ายงบประมาณปี 2559

1,547.3802

1400.8065

91.81

146.5737

งบรายจ่ายประจ�ำ

1,271.1148

1221.7394

96.12

49.3754

งบลงทุน

276.2654

179.0672

68.81

97.1982

งบรายจ่ายเหลื่อมปี (งบปี 2555)

95.0592

49.3286

51.89

45.7306

3,189.8196

2,850.9417

308.63

388.8779

ประเภทรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น
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3,189.8196

2,850.9417

308.63

388.8779
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ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2559
รายจายงบประมาณป 2559
งบลงทุน

งบรายจายประจํา
งบรายจายเหลื่อมป (งบป 2555)

1,271.1148

276.2654
95.0592

1,547.3802
หน่วย : ล้านบาท

หนวย : ลานบาท
ภาพที่ 1.3 กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภาพที่ 1.3 กราฟแสดงผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
~ 55 ~
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2.1 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส�ำนั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ จั ด ท�ำค�ำรั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการครอบคลุม 2 มิติ คือ
มิติที่ 1 มิติภายนอก
มิติที่ 2 มิติภายใน
การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้คะแนน
3.7135 ตามตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ดังนี้
ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รอบ 6 เดือน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

หน่วย น�้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน
วัด (ร้อยละ)
1 2 3 4 5

ผลการด�ำเนินงาน
ผลการ
ค่า คะแนน
ด�ำเนินงาน คะแนน ถ่วง
ที่ได้ น�้ำหนัก

มิติภายนอก (น�้ำหนัก : ร้อยละ 75)

3.5383

การประเมินประสิทธิผล (น�้ำหนัก : ร้อยละ 75)

3.5383

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส�ำเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวม
ของกระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) /ตัวชี้วัดร่วม
ระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล
และตัวชี้วัดภารกิจหลักของส�ำนักงานปลัดกระทรวง (น�้ำหนัก : ร้อยละ 75)

3.5383

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความส�ำเร็จในการบูรณาการ ระดับ
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของ
กระทรวง

20

1 2

3

4

5

3.2685

3.2685 0.6705

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำ ระดับ
แผนยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(พ.ศ. 2560 – 2664)

25

1 2

3

4

5

2.0000

2.0000 0.5128

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความส�ำเร็จของการ
ระดับ
ด�ำเนินการการจัดท�ำฐานข้อมูลปรับปรุงแผนที่
แนวเขตของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)

30

1 2

3

4

5

5.0000

5.0000 1.5385
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รอบ 6 เดือน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

หน่วย น�้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน
วัด (ร้อยละ)
1 2 3 4 5

ผลการด�ำเนินงาน
ผลการ
ค่า คะแนน
ด�ำเนินงาน คะแนน ถ่วง
ที่ได้ น�้ำหนัก

การประเมินคุณภาพ (น�้ำหนัก : -)
ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

0.0000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติภายใน (น�้ำหนัก : ร้อยละ 25)

4.2976

การประเมินประสิทธิภาพ (น�้ำหนัก : ร้อยละ 15)

3.7356

ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

5

-

1.9550

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน

ร้อยละ

2.5

75 78 81 84 87

68.8053

1.0000 0.0256

ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ

2.5

88 90 92 94 96

91.8201

2.9100 0.0746

ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงาน

ระดับ

2.5

1 2

3

4

5

4.7680

4.7680 0.1223

ตัวชี้วัดที่ 5 การประหยัดน�้ำ

ระดับ

2.5

1 2

3

4

5

-

ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ

ร้อยละ

5

40 45 50 55 60

70.00

การพัฒนาองค์การ ( น�้ำหนัก : ร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ 7 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ

-

-

5.0000 0.2564
5.0000

ระดับ

5

1 2

3

4

5

5.0000

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน

5

1 2

3

4

5

80.0100 5.0000 0.2564

รวม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการบิน ส�ำรวจและป้องกันเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
1.1 สนับสนุนการบิน ส�ำรวจ ตรวจตรา เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
ส�ำนักการบินอนุรกั ษท์ รัพยากรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานด้านการบินและการสือ่ สารเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคพื้นดินกับภาคอากาศในการใช้
อากาศยานร่วมกันกับหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมายและมีภารกิจหลักในการบินส�ำรวจตรวจตรา เฝา้ ระวัง
ป้องปราม รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้อย่างยัง่ ยืน เป็นฐานในการด�ำรงชีวติ ของประชาชนท�ำให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นโดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่มีการบุกรุกเพิ่ม
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พื้นที่กลุ่มป่า
กลุ่มป่าส�ำคัญของประเทศไทย
1. กลุ่มป่าลุ่มน�้ำปาย - สาละวิน
11. กลุ่มป่าตะวันตก
2. กลุ่มป่าศรีลานนา - ขุนตาล
12. กลุ่มป่าแก่งกระจาน
3. กลุ่มป่าดอยภูคา - แม่ยม
13. กลุ่มป่าชุมพร
4. กลุ่มป่าแม่ปิง - อมก๋อย
14. กลุ่มป่าคลองแสง - เขาสก
5. กลุ่มป่าภูเมี่ยง - ภูทอง
15. กลุ่มป่าเขาหลวง
6. กลุ่มป่าภูเขียว - น�้ำหนาว
16. กลุ่มป่าเขาบรรทัด
7. กลุ่มป่าภูพาน
17. กลุ่มป่าฮาลา - บาลา
8. กลุ่มป่าพนมดงรัก - ผาแต้ม
18. หมู่เกาะสิมิลัน - พีพี - อันดามัน
9. กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่
19. หมู่เกาะอ่างทอง - อ่าวไทย
10. กลุ่มป่าตะวันออก (รอยต่อ 5 จังหวัด)

ภาพที่ 1 แผนที่พื้นที่กลุ่มป่า เป้าหมายตามโครงการเป้าหมาย
โครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน

การก�ำหนดพื้นที่ปฏิบัติการบินป้องกันการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ ตามงบประมาณที่ได้รับ
เฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการบินตรวจสภาพป่า 1 ชั่วโมงบิน
สามารถท�ำการบินตรวจพื้นที่ ได้ประมาณ 25,000 ไร่
ขั้นตอนการก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายในการ
จัดท�ำแผนการใช้อากาศยาน
1) หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่
เสนอพื้นที่เพื่อปฏิบัติการบินป้องกันการ
บุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้
2) วิ เ คราะห ์ พื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ การ
บุกรุก เพื่อก�ำหนดเส้นทางการบิน ความถี่
ในการบิน ชั่วโมงบิน และน�้ำมันเชื้อเพลิง
อากาศยาน
3) จั ด ท�ำแผนการใช้ อ ากาศยาน
ให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ เ ป ้ า หมายทั้ ง หมดที่
ก�ำหนด
ภาพที่ 2 การก�ำหนดพื้นที่ปฏิบัติการบินป้องกันการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ภาพที่ 3 การปฏิ บั ติ ก ารบิ น ป ้ อ งกั น
การบุกรุกท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติการบิน

บูรณาการอากาศยาน
กับภาคพื้นดิน

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการบุกรุกท�ำลายป่า
- จุดบุกรุก
- ต�ำแหน่งหมู่บ้าน
- เส้นทางคมนาคม - ล�ำน�้ำสายหลัก
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน

* ปจั จัยทีใ่ ช้ในการวิเคราะหพ์ นื้ ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสมของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ เช่น บางพืน้ ทีเ่ ป็นจุดเสีย่ งต่อการลักลอบ
ตัดไม้ ก็ให้ท�ำการให้ค่าถ่วงน�้ำหนักในปัจจัยนั้นๆ ตามล�ำดับความส�ำคัญ
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ภาพที่ 5 การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง
การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
เข้ามาวิเคราะหพ์ นื้ ทีเ่ สีย่ งต่อการถูกบุกรุก และจัดท�ำเส้นทางปฏิบตั กิ ารบิน

ตั้งหมู่บ้าน - ชุมชน
เส้นทางคมนาคม
ล�ำน�้ำสายหลัก
ต�ำแหน่งจุดการบุกรุก
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระดั
ระดับบความเสี่ยงต่
วต่อการบุกรุกที่ดิน
ต�่ำ
ปานกลาง
สูง

การก�ำหนดเส้นทางการบินตามพื้นที่เสี่ยง และความถี่ตามระดับความเสี่ยง
แผนที่แสดงเส้นทางการปฏิบัติการบินตรวจปราบปรามการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ศูนย์ปฏิบัติการบินที่ 4 (นครสวรรค์)
แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
พื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ศูนย์ปฏิบัติการบินที่ 4 (นครสวรรค์)

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงและเส้นทางการปฏิบัติการบินตรวจปราบปรามการบุกรุกท�ำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ศูนย์ปฏิบัติการบินที่ 4 (นครสวรรค์)

การจัดท�ำเส้นทางปฏิบัติการบินป้องกันการบุกรุกท�ำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
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ผลการด�ำเนินงาน
1. ส�ำนั ก การบิ น อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ มี ก ารก�ำหนดแผนการใช้ อ ากาศยานเพื่ อ การอนุ รั ก ษ ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยใช้ อ ากาศยานท�ำการบิ น สนั บ สนุ น ภารกิ จ การป ้ อ งกั น การบุ ก รุ ก ท�ำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จัดท�ำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
		 1.1 แผนการใช้อากาศยานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 1.2 โครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกท�ำลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการ
อากาศยานกับภาคพื้นดิน
		 1.3 แผนปฏิบัติการบินลาดตระเวนไฟป่าป้องกันการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ ไม้พะยูงและไม้มีค่า
ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการปฏิบัติการบินเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยชั่วโมงบิน 1,684:00 ชั่วโมง ซึ่งสามารถปฏิบัติการบิน รวมชั่วโมงบินทั้งหมด 2,144:15 ชั่วโมง ดังนี้
ตารางที่ 1 ชั่วโมงปฏิบัติการบิน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน ผลการด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงาน รวมทัง้ สิน

1. แผนการใช้อากาศยานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 การบินลาดตระเวนป้องปรามการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

200:00

206:55

1.2 การบินปฏิบัติการเชิงรุก ส�ำรวจ ติดตาม สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10:00

0:00

1.3 การบินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ กิจกรรมพิเศษ การบินสนับสนุนผู้บริหาร
ระดับสูงในการตรวจราชการเร่งด่วน และการฝึกบินทบทวนตามมาตรฐานการบิน

165:00

454:05

1.4 การบินกู้ภัยและเหตุฉุกเฉิน

10:00

68:40

1.5 การบินตรวจสอบ ติดตามประเมินผลในพื้นที่ที่เคยตรวจพบการกระท�ำผิด

15:00

0:00

2. โครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน

1,150:00

1,231:35

3. แผนปฏิบัติการบินลาดตระเวนไฟป่าป้องกันการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ ไม้พะยูง
และไม้มีค่า

134:00

183:00

1,684:00

2,144:15

รวมทั้งสิ้น
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2. ด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานตามก�ำหนดระยะเวลา จ�ำนวน 11 ครั้ง
		 2.1 ซ่อมตามระยะเวลาชั่วโมงบิน 150 ชั่วโมง ประกอบด้วย
			 - เครื่องเฮลิคอปเตอร์ หมายเลข ทรัพยากร 1117 จ�ำนวน 1 ครั้ง
			 - เครื่องเฮลิคอปเตอร์ หมายเลข ทรัพยากร 1107 จ�ำนวน 3 ครั้ง
			 - เครื่องเฮลิคอปเตอร์ หมายเลข ทรัพยากร 1104 จ�ำนวน 2 ครั้ง
			 - เครื่องเฮลิคอปเตอร์ หมายเลข ทรัพยากร 1105 จ�ำนวน 1 ครั้ง
			 - เครื่องเฮลิคอปเตอร์ หมายเลข ทรัพยากร 1109 จ�ำนวน 1 ครั้ง
		 2.2 ซ่อมตามระยะเวลาชั่วโมงบิน 600 ชั่วโมง ประกอบด้วย
			 - เครื่องเฮลิคอปเตอร์ หมายเลข ทรัพยากร 1111 จ�ำนวน 1 ครั้ง
			 - เครื่องเฮลิคอปเตอร์ หมายเลข ทรัพยากร 1117 จ�ำนวน 1 ครั้ง
			 - เครื่องเฮลิคอปเตอร์ หมายเลข ทรัพยากร 1107 จ�ำนวน 1 ครั้ง
		 2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนิรภัยการบิน เพื่อให้มีการบริหารนิรภัยและด�ำเนินกิจกรรมนิรภัย
ตามแผนงานนิรภัย ของ สกบ.
		 2.4 ปรับปรุงระบบสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สกบ.)
		 2.5 การเข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ผลผลิต และ ผลลัพธ์
1. ผลตามแผนการใช้อากาศยาน
		 1.1 แผนการใช้อากาศยานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยแผนงานดังนี้
			 1) แผนการบินลาดตระเวนป้ อ งปรามการบุ ก รุ ก ท�ำลายทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด�ำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 6.5 ล้านไร่ คือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมฯ และสถานีควบคุมไฟป่าฯ) จ�ำนวน 11 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติน�้ำตกโยง
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติเขานัน อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้สัก
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ราษฎรบริ เวณลุ ่ ม น�้ ำ ของ - ลุ ่ ม น�้ ำ ปาย และสถานี ค วบคุ ม ไฟป่ า พื้ น ที่ ท รงงานดอยตุ ง
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ใช้ชั่วโมงปฏิบัติการบินทั้งสิ้น 206 : 55 ชั่วโมง พบจุดบุกรุก แผ้วถางป่าพื้นที่ใหม่
จ�ำนวน 51 จุด เนื้อที่ประมาณ 156 ไร่
			 จากการใช้ อ ากาศยานท�ำการบิ น สนั บ สนุ น การป ้ อ งกั น การบุ ก รุ ก ป่ า ในพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย
สามารถช่ ว ยยั บ ยั้ ง การบุ ก รุ ก พื้ น ที่ เ ป้ า หมายได้ โดยหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ที่ มี ก ารบุ ก รุ ก
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ตรวจพื้ น ที่ ไ ด้ ค รอบคลุ ม บริ เวณพื้ น ที่ เ สี่ ย งทั้ ง หมด ตลอดทั้ ง อากาศยานมี ผ ลทางด้ า นจิ ต วิ ท ยา
ต่อผูท้ ตี่ อ้ งการเข้ามาบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ หรือขยายพืน้ ทีท่ �ำกินเข้ามาในพืน้ ทีป่ า่ ท�ำให้สภาพปญ
ั หาการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้
ในพื้นที่เป้าหมายลดลง โดยเปรียบเทียบการบุกรุกพื้นที่ในพื้นที่เป้าหมายที่ก�ำหนดในช่วงปี 2557 - 2559 พบว่า
การบุกรุกพื้นที่ลดลง โดยพิจารณาจากการบุกรุกพื้นที่ในพื้นที่เป้าหมายที่ด�ำเนินการ 6.5 ล้านไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.0049
0.0049 และ 0.0024 ของพื้นที่ด�ำเนินการ ตามล�ำดับ
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รอยละ 0.0049
รอยละ 0.0024

ป พ.ศ. 2557

ป พ.ศ. 2558

ป พ.ศ. 2559

รอยละการบุกรุกพื้นที่ปารายป (จากการบินปองกันฯ)
ที่ดนําการปี
เนินการป
2557-2559
ที่รวม 6,560,464
ภาพที่ 1 ร้ อ ยละของการ
พื้นทีพื่ด้น�ำเนิ
2557-2559
(เนื้อที่ร(เนื
วม้อ6,560,464
ไร่) ไร)
1. เขตรั
ก
ษาพั
น
ธุ

ส
ั
ต
ว
ป

า
ห
ว
ยขาแข
ง
เนื
้
อ
ที
่
1,777,587
ไร
2.อุ
ท
่อนศรีในนพื
คริ้นนทีทร
บุยานแห
กรุกพืง้นชาติ
ที่ปเ่าขืรายปี
่
1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เนื้อที่ 1,777,587 ไร่
เนื้อที่ 957,500
ไร
3.อุ
ท
ยานแห
ง
ชาติ
เ
ขาใหญ
เนื
้
อ
ที
่
1,353,472
ไร
4.
อุ
ท
ยานแห
ง
ชาติ
เ
ขานั
2. อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เนื้อที่ 957,500 ไร่
เป้ า หมาย ตามแผนการ น
เนื้อที่ 256,121
ไร 5.อุ
ทยานแห
ตกโยง เนืไร่้อที่ 128,125 ไร 6. อุทยานแหงชาติเขาหลวง
3. อุทยานแห่
งชาติ
เขาใหญ่งชาติ
เนื้อนที้ํา่ 1,353,472
บิ น ลาดตระเวนป ้ อ งปราม
เนื้อที่ 356,250
ไร
7.อุ
ท
ยานแห
ง
ชาติ
แ
ม
ว
งก
เนื
้
อ
ที
่
558,750
ไร
8.อุ
ท
ยานแหงชาติคลองลาน เนื้อที่
4. อุทยานแห่งชาติเขานัน เนื้อที่ 256,121 ไร่
การบุกรุกท�ำลายทรัพยากร
187,500 ไร5. 9.อุ
ทยานแห
งชาติ
คลองวัเนืงเจ้อทีา่ 128,125
เนื้อที่ 466,875
ไร 10.โครงการอนุรักษพันธุกรรมไมสักฯ
อุทยานแห่
งชาติ
น�้ำตกโยง
ไร่
แ ละสิ
แวดล้
อม
ลุมน้ําของ-ลุ6.มน้อุําทปาย
้อที่ เขาหลวง
310,725เนื้อไรที่ 356,250
11.สถานีไร่ควบคุมไฟปาพื้นที่ทธรรมชาติ
รงงานดอยตุ
งอัน่ งเนื
่องมาจาก
ยานแห่เนืงชาติ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ถึง 2559
พระราชดําริ7.เนือุ้อททียานแห่
่ 343,284
งชาติไรแม่วงก์ เนื้อที่ 558,750 ไร่
(งบด�ำเนินงาน)
8. อุทยานแห่งชาติคลองลาน เนื้อที่ 187,500 ไร่
อุทยานแห่งชาติกครุลองวั
้อที่ 466,875
ภาพที่ 1 9.รอยละของการบุ
กพื้นงเจ้ที่ปา าเนืรายป
ในพื้นที่เไร่ปาหมาย ตามแผนการบินลาดตระเวนปองปราม
10.
โครงการอนุ
รกั ษพ์ พนั ยากรธรรมชาติ
ธุกรรมไม้สกั ฯ ลุแม่ ละสิ
น�ำ้ ของ
- ลุม่ อน�มำ้ ประจํ
ปาย าป พ.ศ. 2557 ถึง 2559
การบุ
กรุกทําลายทรั
่งแวดล
		(งบดํ
เนื้อาทีเนิ่ 310,725
นงาน) ไร่
11. สถานีควบคุมไฟป่าพืน้ ทีท่ รงงานดอยตุงอันเนือ่ งมาจาก
2) แผนการบิ น ปฏิ บั ติการเชิงรุก สํารวจ ติดตามสถานการณเปลี่ย นแปลงของทรัพยากร
		 พระราชด�ำริ เนื้อที่ 343,284 ไร่

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 10 ชั่วโมง ซึ่งเปนการปฏิบัติการบินสํารวจ ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ชายฝงทะเลและพื้นที่ทรัพยากรปาไมโดยใชอากาศยานปกตรึง ซึ่งไมไดดําเนินการ
			 3)2)แผนการบิ
แผนการบินนโครงการอั
ปฏิบัติการเชิ
ก ส�ำรวจ ติดตามสถานการณ์
นเนืง่อรุงมาจากพระราชดํ
าริ กิจกรรมพิเปลี
เศษ่ยนแปลงของทรั
การบินสนับสนุพยากรธรรมชาติ
นผูบริหาร
และสิระดั
่งแวดล้
ม จ�ำนวน 10 ชั่วโมงงดซึว่งนเป็นและการฝ
การปฏิบกัตบิิกนารบิ
นส�ำรวจ ติดตามการเปลีน่ยจํนแปลงพื
้นที่ชชัายฝั
บสูงอในการตรวจราชการเร
ทบทวนตามมาตรฐานการบิ
านวน 165
่วโมง่งทะเลและพื
ใชชั่วโมง ้นที่
ทรัพยากรป่
ไม้โดยใช้
ง ซึซึ่ง่ไม่
ด�ำเนินเปการ
ปฏิบัติกาารบิ
นทั้งอสิากาศยานปี
้น 454:05 ชัก่วตรึโมง
งสไวด้นใหญ
นการสนับสนุนภารกิจของผูบริหารระดับสูงของกระทรวง
			
แผนการบิ
นเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ กิจกรรมพิเศษ การบินสนับสนุนผูบ้ ริหารระดับสูง
ทรัพยากรธรรมชาติ3)และสิ
่งแวดลนอโครงการอั
มในการตรวจราชการ
ในการตรวจราชการเร่ง4)ด่วแผนการบิ
น และการฝึ
ทบทวนตามมาตรฐานการบิ
โมง ใช้ชัช่วั โมงปฏิ
บตั กิ นารบิ
นทัง้ สิน้
นกูกภบิัยนและเหตุ
ฉุกเฉิน ใชชั่วโมงปฏินบัตจ�ำนวน
ิการบิน165
ทั้งสิชั้นว่ 68:40
โมง โดยเป
การใช
454 อากาศยานในการดั
: 05 ชั่ ว โมง ซึ่ ง ส่บวไฟป
นใหญ่
า เ ป็ น การสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
5) แผนการบินตรวจสอบ ติดตามประเมินผลในพื้นที่ที่เคยตรวจพบการกระทําผิด จํานวน 10 ชั่วโมง
และสิ่งแวดล้อมในการตรวจราชการ
ซึ่งเปนการตรวจติด4)ตามผลการปฏิ
าความผิ
ไมไดดําชัเนิ
นการโดยเป็นการใช้
			
แผนการบินกูบ้ภัตัยิงานในพื
และเหตุ้นฉทีุก่ทเฉิี่เคยตรวจพบการกระทํ
น ใช้ชั่วโมงปฏิบัติการบิ
นทั้งสิด้นซึ่ง68:40
่วโมง
อากาศยานในการดับไฟป่า
			 5) แผนการบินตรวจสอบ ติดตามประเมินผลในพืน้ ทีท่ เี่ คยตรวจพบการกระท�ำผิด จ�ำนวน 10 ชัว่ โมง
~ 65 ~
ซึ่งเป็นการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในพื
้นที่ทดกระทรวงทรั
ี่เคยตรวจพบการกระท�ำความผิ
สํานักงานปลั
พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ด ซึ่งไม่ได้ด�ำเนินการ
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ชั่วโมงบินตามแผนการใชอากาศยานเพื่ออนุรักษ
ทรันพตามแผนการใช
ยากรธรรมชาติแอละสิ
่งแวดลอม่ออนุรักษ
ชั่วโมงบิ
ากาศยานเพื

68:40:00

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

454:05:00

454:05:00

68:40:00

206:55:00

206:55:00

65

1.1 การบินลาดตระเวนปองกัน
ปราบปรามการบุ
กรุกทําลาย องกัน
1.1 การบินลาดตระเวนป
ทรัพปราบปรามการบุ
ยากรธรรมชาติและสิ
กรุก่งทํแวดล
าลายอม

พยากรธรรมชาติ
่งแวดลอม
1.2ทรั
การบิ
นโครงการอันเนืแ่อละสิ
งมาจาก
พระราชดําริกิจกรรมพิเศษ และการฝกบิน
1.2 และการบิ
การบินโครงการอั
ทบทวน
นสนับสนุนนเนื
ผูบ่อริงมาจาก
หาร
าริกิจกรรมพิเศษงดและการฝ
กบิน
ระดัพระราชดํ
บสูงในการตรวจราชการเร
วน
ทบทวน และการบินสนับสนุนผูบริหาร
บสูนงกูในการตรวจราชการเร
1.3 ระดั
การบิ
ภ ัยและเหตุฉุกเฉิน งดวน
1.3 การบินกูภ ัยและเหตุฉุกเฉิน

ภาพที
่ 2 ่ 2 ชัชั่ว่วโมงปฏิ
โมงปฏิบบัตัติกิการบิ
ารบินนแผนการใช้
แผนการใชอากาศยานเพื
อากาศยานเพื
่ออนุ
พยากรธรรมชาติ
และสิ
่งแวดล
ภาพที
่ออนุ
รักรษ์ักทษรัทพรัยากรธรรมชาติ
และสิ
่งแวดล้
อม อม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจ�ำปี
2559
ภาพที
่ 2 งบประมาณ
ชั่วโมงปฏิบพ.ศ.
ัติการบิ
นแผนการใชอากาศยานเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.2 โครงการป องกั นการบุ กรุ กประจํ
ทํ าลายทรั
พยากรป าไมพ.ศ.
โดยบู
รณาการอากาศยานกั บภาคพื้นดิ น
าปงบประมาณ
2559
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
		 1.2
โครงการป
งกั
โดยบู
ณาการอากาศยานกั
ภาคพื
1.2 จากการใช
โครงการปอ้ออากาศยานปฏิ
งกันนการบุ
การบุกกบรุรุัตกกิกท�ำลายทรั
ทํารบิ
าลายทรั
ยากรป
นปองกัพพนยากรป่
การบุกาารุไม้
กไมทําโดยบู
ลายทรัรรณาการอากาศยานกั
พยากรปาไม ในพื้นที่เปบบาภาคพื
หมาย้้นนดิดิ นน
ประจ�ำปี
บประมาณ
2559
ประจํ
าปงบประมาณ
2559
ที่กํางหนด
ตามพื้นพ.ศ.
ที่กลุพ.ศ.
มปาในประเทศไทย
โดยกําหนดชั่วโมงปฏิบัติการบิน จํานวน 1,150 ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่
			
จากการใช้
อ
ากาศยานปฏิ
การบุ
ท�ำลายทรั
ในพื
ารบิ
งกั
การบุกกรุรุกงกชาติ
ทําลายทรั
ยากรปซึาาไม้
ในพื้น้นทีที่เ่เป้ปบาาัตหมาย
หมาย
ประมาณ 50.6 ลาจากการใช
นไร ในพื้นอทีากาศยานปฏิ
่ปาอนุรัก ษ พืบบ้นัตัติกทีิการบิ
่ปาฟนนนปปฟู้อองกั
ปานนสงวนแห
(พื้น ทีพพ่ ยากรป่
AO4)
่งไมจากการปฏิ
ิ
ทีก่ �ำหนด
ตามพื
น้ ทีก่ ลุ้นาม่ ทีการบิ
ป่่กาลุในประเทศไทย
โดยก�ำหนดชั
ว่ โมงปฏิ
บโมง
ตั กิ ารบิ
ว่ โมง ครอบคลุ
มพืน้ ทีป่ ระมาณ
ทีการบิ
่กําหนด
ตามพื
มนปโดยใช
าในประเทศไทย
าหนดชั
บัตนิกจ�ำนวน
ารบิน จํ1,150
านวนชั1,150
ชั่วโมง ครอบคลุ
มพื้นที่
นสามารถทํ
ชั่วโมงทั
้งสิ้นโดยกํ
1,231:35
ชั่ว่วโมงปฏิ
50.6ประมาณ
ล้านไร่ ในพื
น
้
ที
ป
่
า
่
อนุ
ร
ก
ั
ษ์
พื
น
้
ที
ป
่
า
่
ฟื้
น
ฟู
ป่
า
สงวนแห่
ง
ชาติ
(พื
น
้
ที
่
AO4)
ซึ
ง
่
จากการปฏิ
บ
ต
ั
ิ
การบิ
น
สามารถท�ำการบิ
50.6 ลานไร ในพื้น ที่ปาอนุรัก ษ พื้น ที่ปาฟน ฟู ปาสงวนแหงชาติ (พื้น ที ่ AO4) ซึ่ง จากการปฏิบนัติ
ชั่วโมงบิ
โดยใช้
ชั่วโมงทั
้ง160สิ้น 1,231:35
่วโมง ชั่วโมงทั้งสิ้น 1,231:35
การบิ
นสามารถทํ
าการบินชัโดยใช
ชั่วนโมง
140
120
160
100
140
80
120
60
100
40
20
80
600

ชั่วโมงบิน

40
20
0

ชั่วโมงบิน

ภาพที่ 3 ชั่วโมงบินโครงการปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม โดยบูรณาการอากาศยานกับ
ชั่วโมงบิน
ภาคพื้นดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภาพที่ 3่ 3ชั่วชัโมงบิ
่วโมงบินนโครงการป
โครงการป้อองกังกันนการบุ
การบุกกรุรุกก~ทํท�ำลายทรั
าาไม้ไม โดยบู
66า~ลายทรัพ
ภาพที
พละสิยากรป่
ยากรป
โดยบูรรณาการอากาศยาน
ณาการอากาศยานกับ
สํ
า
นั
ก
งานปลั
ด
กระทรวงทรั
พ
ยากรธรรมชาติ
แ
ง
่
แวดล
อ
ม
กับภาคพื้นดินประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ.
2559
ภาคพื้นดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
~ 66 ~
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รายงานประจำ�ปี 2559

ภาพที่ 4 พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย และจุดบุกรุกทีต่ รวจพบตามโครงการปอ้ งกันการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้
โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จากการใช้อากาศยานท�ำการบินสนับสนุนการปอ้ งกันการบุกรุกป่าในพืน้ ทีเ่ ปา้ หมาย สามารถปอ้ งกันการบุกรุก
ท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่กลุ่มป่าที่ก�ำหนด โดยด�ำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2559 และมีการเพิ่มพื้นที่
เป้าหมายทุกปี ดังนี้ 20.2 ล้านไร่, 24.2 ล้านไร่ และ 50.6 ล้านไร่ ตามล�ำดับ สามารถยับยั้งการบุกรุกพื้นที่เป้าหมายได้
ซึ่งจากการปฏิบัติการบินตรวจพบจุดบุกรุกแผ้วถางป่าจ�ำนวน 826 จุด เนื้อที่รวมประมาณ 3,195 ไร่ เมื่อเปรียบเทียบ
การบุกรุกพื้นที่ในพื้นที่เป้าหมายที่ก�ำหนดในช่วงปี 2557 - 2559 พบว่าปัญหาการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้
มีแนวโน้มลดลง โดยพิจารณาจากการบุกรุก ในพื้นที่เป้าหมายที่ด�ำเนินการในแต่ละปี โดยคิดเป็นร้อยละ 0.0089 0.0106
และ 0.0063 ของพื้นที่ด�ำเนินการ ตามล�ำดับ
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รายงานประจำ�ปี 2559

2. ด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงรักษาอากาศยานตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ก�ำหนดระยะเวลาให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจอย่างปลอดภัย สนับสนุนภารกิจ การบินที่มี
การสั่งบินตามแผนปฏิบัติการบินปกติและแผนปฏิบัติการบินเพิ่มเติม โดยมีค�ำสั่งปฏิบัติการบินทั้งหมดจ�ำนวน 71 ครั้ง
สามารถปฏิบัติการบินได้ทั้งหมด 71 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
3. การด�ำเนินงานปฏิบตั ติ ามแผนงานนิรภัย โดยคณะกรรมการบริหารนิรภัยการบินและส่วนนิรภัยการบิน
และสารสนเทศการบิน (สนส.) ดังนี้
		 3.1 ส�ำรวจโรงเก็บและลานจอดอากาศยานเชียงใหม่ และนครสวรรค์ สามารถป้องกันอุบัติเหตุ
หรืออันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอากาศยานและลานจอดหรือพื้นที่ปฏิบัติงาน การซ่อมบ�ำรุง
อากาศยาน การบริการอากาศยาน การใช้บริภัณฑ์ภาคพื้น เพื่อสนับสนุนหรือบริการอากาศยาน
		 3.2 จัดท�ำโครงการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานงานนิรภัยภาคพืน้ แผนการขนย้ายเมือ่ เกิดอัคคีภยั (Emergency Plan)
เพื่อน�ำไปใช้กับโรงเก็บอากาศยาน และลานจอดอากาศยานเชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการบิน ที่ 2 (เชียงใหม่) และ
โรงเก็บอากาศยานและลานจอดอากาศยานนครสวรรค์ ศูนย์ปฏิบัติการบินที่ 4 (นครสวรรค์) สามารถลดอุบัติเหตุหรือ
อันตรายไม่ให้เกิดขึ้น
4. ปรับปรุงระบบสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
		 4.1 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงในเว็บไซต์ สกบ. เพื่อให้บุคคลทั่วไป และเจ้าหน้าที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว
		 4.2 เผยแพร่ผลการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลงในเว็บไซต์ เป็นการเปิดเผยข้อมูลผลการด�ำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลด
การทุจริตคอรัปชั่น
5. กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
		 ร่วมจัดแสดงนิทรรศการตลาดนัดองค์ความรู้ ในการประชุมแถลงผลการด�ำเนินงานการจัดการความรู้
สู่การปฏิบัติของ สป.ทส. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ของ สกบ. ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์
ให้เกิดการเรียนรู้ และน�ำไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส�ำนักการบินอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่วนนิรภัยการบินและสารสนเทศการบิน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ และแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้จากการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยเข้าศึกษาดูงานด้านนิรภัยการบิน
ณ สนามบินคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 กันยายน 2559 เป็นการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน
ด้านนิรภัย ระหว่าง สกบ. กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของ สกบ. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ปัญหา อุปสรรค
1. ด้านบุคลากร
		 1.1 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 ลงมติเห็นชอบในหลักการมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มสมรรถนะอากาศยานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการขอ
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คงต�ำแหน่งนักบิน ช่างเครือ่ งบิน และช่างวิทยุการบิน กรณีการเกษียณอายุราชการ ขยายอัตราก�ำลังตามจ�ำนวนอากาศยาน
ที่จัดหาเพิ่ม ซึ่งได้รับการอนุมัติให้จ้างพนักงานราชการต�ำแหน่งนักบิน ช่างเครื่องบิน และช่างวิทยุการบิน รวม 22 อัตรา
แต่มีข้อจ�ำกัดในด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จึงไม่สามารถจัดจ้างได้ครบตามจ�ำนวนที่ได้รับอนุมัติ
		 1.2 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ได้อนุมตั กิ รอบอัตราก�ำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 ไม่สอดคล้องกับลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่งด้านการบินและการซ่อม
บ�ำรุงอากาศยานที่จ�ำเป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะตัว ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นบุคคลที่ต้อง
ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก�ำหนด อีกทัง้ การอนุมัตกิ รอบแตกต่างไปจากกรอบอัตราก�ำลังพนักงาน
ราชการ รอบที่ 3 พ.ศ.2556 - 2559 ที่ส�ำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ จึงท�ำให้ไม่สามารถท�ำการต่อสัญญา
จ้างพนักงานราชการได้ ซึ่งมีความจ�ำเป็นต้องจ้างพนักงานราชการตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อให้มีกรอบ
อัตราก�ำลังพนักงานราชการทดแทนกรอบอัตราก�ำลังลูกจ้างประจ�ำที่เกษียณอายุ
2. ด้านอากาศยาน
		 2.1 อากาศยานที่ประจ�ำการส�ำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการออกแบบและผลิตจาก
ต่างประเทศ ต้องได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากล และต้องได้รับการดูแล บ�ำรุงรักษาอย่างละเอียดและต่อเนื่อง เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยส์ นิ ของทางราชการอย่างสูงสุดเมือ่ ครบชัว่ โมงบินหรืออายุการใช้งาน ในการเปลีย่ นอะไหล่จะต้อง
เป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานเป็นของแท้และจัดจ�ำหน่ายโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตเท่านั้น ไม่สามารถ
น�ำอะไหล่ที่มีคุณภาพใกล้เคียงมาทดแทนได้และการซ่อมใหญ่อากาศยานต้องท�ำการตรวจสอบก่อนจึงจะท�ำการซ่อมได้
ซึง่ บริษทั หรือช่างที่ท�ำการตรวจสอบต้องได้รับการรับรองเช่นเดียวกัน แต่ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีขนั้ ตอน
และวิธกี ารหลายขัน้ ตอน เมือ่ ด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธตี า่ งๆ แล้วไม่ประสบผลส�ำเร็จ อันท�ำให้เกิดความล่าช้านอกจาก
วิธีพิเศษจึงจะประสบความส�ำเร็จ จึงเป็นอุปสรรคเมื่ออากาศยานต้องได้รับการซ่อมบ�ำรุงตามชั่วโมงบินที่ก�ำหนดไว้
		 2.2 กรณีอากาศยานครบ 100 ชั่วโมงบิน ซึ่งถึงก�ำหนดที่จะต้องซ่อมบ�ำรุงตามก�ำหนดระยะเวลา
หากมีความจ�ำเป็นต้องใช้อากาศยานต่อเนือ่ งเพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจ ตามคูม่ อื ซ่อมบ�ำรุงรักษาอากาศยานได้ระบุไว้ ให้อากาศยาน
สามารถท�ำการบินได้ไม่เกินร้อยละ 10 ภายหลังจากชั่วโมงครบซ่อม 100 ชั่วโมง
3. ด้านแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ
		 3.1 การปฏิบัติงานตามแผนการใช้อากาศยานฯ ในบางครั้ง บางช่วงของแต่ละฤดูกาลเกิดเหตุการณ์
ภัยพิบัติต่างๆ ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการบินที่ก�ำหนดไว้ จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างเร่งด่วน เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และการบินดับไฟบ่อขยะ เป็นต้น รวมทั้งภารกิจสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง
และภารกิจอื่นๆ นอกแผน ท�ำให้ต้องมีการปรับแผนในบางครั้ง
		 3.2 เร่งรัดด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิรภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานการบิน
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		 4.1 ข้อมูลแนวเขตพืน้ ที่ป่าตามกฎหมายไม่มีความชัดเจน
5. สภาพภูมิประเทศ
		 5.1 ในพื้นที่ที่ปฏิบัติการบิน เมื่อส�ำรวจหรือตรวจพบเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินที่จ�ำเป็นต้องน�ำ
อากาศยานลงจอด พื้นที่มีสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ�ำนวย ซึ่งอาจท�ำให้เกิด (FOREIGN OBJECT DAMAGE : FOD) เป็นเหตุ
ให้เกิดการขัดข้องกับอากาศยาน
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6. สภาพภูมิอากาศ
		 6.1 ฤดูมรสุม ฝนตกหนัก หมอกไอน�้ำปกคลุมตลอดทั้งวัน ก่อให้เกิดความเสี่ยงหากท�ำการบิน ส่งผลให้
การปฏิบัติงานไม่สามารถท�ำได้หรือท�ำได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพตามแผน
		 6.2 ระยะเวลาของแต่ละฤดูกาล มีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การปฏิบัติงาน
ในฤดูร้อนอาจประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างทันที เช่น ฝนฟา้ คะนอง พายุฤดูร้อน และลมมรสุม
เป็นต้น
เงื่อนไขความส�ำเร็จ
1. ด้านบุคลากร
		 1.1 จัดการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระดับต่างๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน
และผู้ปฏิบัติ
		 1.2 ด�ำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร เพื่อท�ำการจ้างเป็นพนักงานราชการของส�ำนักการบิน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
		 1.3 สร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับอากาศยานเห็นควร
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ทุกคนในหน่วยงาน สกบ. มีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมด้านนิรภัยต่างๆ ให้มากขึ้น
2. ด้านอากาศยาน
		 2.1 ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วทันการณ์
		 2.2 จัดหาอากาศยานเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
		 2.3 ต้องได้รับการซักซ้อมความเข้าใจในการประสานงานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาคพื้น/
หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ภาคีภาคประชาชน เครือข่ายภายใต้ภาครัฐ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการวางแผนการปฏิบตั งิ าน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้มคี วามชัดเจนและไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงมีการแบ่งปนั ด้านข้อมูลข่าวสาร
อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
		 2.4 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ ในการเพิ่มสมรรถนะให้อากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่
ให้สูงขึ้น และมีความปลอดภัยตามหลักนิรภัยการบิน
		 2.5 สร้างโรงเก็บและลานจอดอากาศยาน เพื่อใช้ในการเก็บรักษาอากาศยานป้องกันการเสื่อมสภาพ
การใช้งานและยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
		 2.6 ได้รับงบประมาณสนับสนุนนอกแผนปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินหรือปัญหาเร่งด่วน
ที่ต้องรีบเข้าด�ำเนินการ เพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนปฏิบัติงานปกติ
		 2.7 มีการติดตามการปฏิบัติการบิน เพื่อประเมินและปรับปรุงการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานให้เหมาะสม
3. ด้านแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ
		 3.1 ต้องได้รับความร่วมมือในการประสานงานจากภาคีเครือข่ายภาคพื้น/หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ภาคีภาคประชาชน เครือข่ายภายนอกภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวางแผนปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมให้มคี วามชัดเจนและไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงมีการแบ่งปันด้านข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะ
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะช่วยให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		 4.1 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านการบินต้องจัดหาเพิ่ม และยังต้องการการพัฒนาปรับปรุง
ทัง้ ในด้านอุปกรณ์ (Hardware) โปรแกรม (Software) และบุคลากร (People ware) ให้มศี กั ยภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ สนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ ข้อมูลแผนที่ภายในเครื่อง GPS ที่ติดกับอากาศยานเพื่อใช้น�ำร่องต้องได้รับการปรับปรุงข้อมูล
ทุกๆ ปี การติดตั้งกล้องถ่ายภาพทางอากาศคุณภาพสูง และอุปกรณ์ระบุต�ำแหน่งชี้เป้าหมายจุดบุกรุกที่ถูกต้องแม่นย�ำ
ให้กับทางภาคพื้นดิน
		 4.2 ควรติดตัง้ กล้องถ่ายภาพทางอากาศคุณภาพสูง เพือ่ น�ำผลการปฏิบตั ภิ ารกิจนัน้ ๆ มาเป็นภาพประกอบ
การวิเคราะห์จุดเสี่ยง และยังเป็นหลักฐานทางกฎหมายในการด�ำเนินการจับกุมผู้กระท�ำผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
		 4.3 ควรมีการอบรมเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านเพือ่ เพิม่ ความรูค้ วามสามารถในการใช้งานระบบภูมสิ ารสนเทศ
(GIS) และระบบฐานข้อมูล มาประยุกต์ใช้สร้างแผนที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

โรงเก็บอากาศยานของส�ำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2 แห่ง

ศูนย์ปฏิบัติการบินที่ 2 (เชียงใหม่)

ศูนย์ปฏิบัติการบินที่ 4 (นครสวรรค์)
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การปฏิบัติการบินลาดตระเวนป้องปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติการบินตักน�้ำ ดับไฟ

การปฏิบัติการบินกู้ภัยช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน
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การซ่อมบ�ำรุงรักษาอากาศยานเพื่อการสนับสนุนภารกิจการบิน

กลยุทธ์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท�ำลาย
ทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด
1.2

การประสานและด�ำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับที่ดินของรัฐ  
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 ได้ก�ำหนดให้ส�ำนัก
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (สบร.) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) มีอ�ำนาจหน้าที่ประสานนโยบายและการปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ค�ำสั่ง ระเบียบ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
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ผลการด�ำเนินงาน
ด�ำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ
ระหว่างบุคคลกับหน่วยงานของรัฐ ให้ได้ข้อยุติที่คลี่คลายบรรเทาเบาบางลงตามมาตรการ ของ กบร. เรื่อง พิสูจน์สิทธิ
การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่าย
ทางอากาศ ตลอดจนกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส�ำคัญ ดังนี้
ผลผลิต
ผลผลิตของงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรมประสานและด�ำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ
2. โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
2.1 การจัดท�ำแผนที่และอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประกอบการ
พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ
2.2 การจัดประชุมสัมมนามาตรการและเกณฑ์ของ กบร. (รายจังหวัด)
2.3 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

หน่วยนับ

ผลผลิตปี 59

เรื่อง

66

ระวาง

77

จังหวัด
ครั้ง

12
2

ผลลัพธ์

1. ปัญหาข้อพิพาท หรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับราษฎรได้รับการแก้ไข
ปัญหา จนได้ข้อยุติหรือสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายบรรเทาเบาบางลง ตามมาตรการของ กบร. และ
กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ จ�ำนวน 66 เรื่อง
2. จัดท�ำและสนับสนุนข้อมูลผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ส�ำหรับ กบร. จังหวัด ใช้ประกอบ
การพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครองครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ จ�ำนวน 77 ระวาง คิดเป็นเนื้อที่ 192,500 ไร่
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กบร. จังหวัดต่างๆ รวม 12 จังหวัด จ�ำนวน 2,146 คน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและหลักเกณฑ์ของ กบร. อย่างเข้าถึงตัวบุคคล และประเด็นปัญหามากยิ่งขึ้น
4. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายได้ด�ำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ และหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ประชาชนที่มีปัญหาข้อพิพาท หรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ
ได้รับการแก้ไขปัญหาตามหลักเกณฑ์ของ กบร. อย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
ปัญหาอุปสรรค
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ไม่มีอ�ำนาจบังคับตามกฎหมาย ท�ำให้การก�ำกับการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการบุกรุก ที่ดินของรัฐ ของหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงพอเท่าที่ควร
เงื่อนไขความส�ำเร็จ
การสนับสนุนเชิงนโยบายและความทันสมัยของกฎ ระเบียบและมาตรการ และประสิทธิภาพการใช้ก�ำกับ
การปฏิบัติงาน
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ข้อเสนอแนะ

1. ยกระดับระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
2. ปรับปรุงมาตรการปอ้ งกันและแก้ไขปญ
ั หาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐให้ทนั สมัย มีความคล่องตัวต่อการปฏิบตั ิ
และสอดคล้องรองรับกับ พ.ร.บ.
3. พัฒนาการปฏิบัติงานของ สบร. ให้ด�ำเนินการในเชิงรุกด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

การประชุมสัมมนามาตรการและหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดล�ำพูน

การประชุมสัมมนามาตรการและหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสัมมนามาตรการและหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดราชบุรี

การประชุมสัมมนามาตรการและหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี
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1.3 โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท�ำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
ด�ำเนินการปราบปรามการตัดไม้ท�ำลายป่า ผ่านกลไกของส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)
76 จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาปรากฏว่าสถานการณ์การตัดไม้ท�ำลายป่าได้ทวีความรุนแรงและมีวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้
การประสานงานและการตรวจติดตามการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการปราบปรามและหยุดยัง้ การบุกรุกท�ำลายป่า
ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางกลไกของ ทสจ. ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การตัดไม้ท�ำลายป่า ระดับจังหวัด (คปป.จ.) และสอดคล้องกับค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 64/2557
ลงวันที่ 14 มิถนุ ายน พุทธศักราช 2557 เรือ่ ง การปราบปรามและหยุดยัง้ การบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ จึงได้มอบหมายให้
ทสจ. ด�ำเนินงาน ดังนี้
1. ให้ ทสจ. ใช้กลไก คปป.จ. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552
ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้
ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการครบทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ทสจ. ในฐานะเลขานุการ คปป.จ. จัดประชุมทุกเดือน
เพื่อเร่งรัดและติดตามการด�ำเนินการ
2. ให้ ทสจ. เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการในทุกพื้นที่จังหวัด โดยให้เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานสนับสนุน
3. ให้ ทสจ. สั่งการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ผลการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขยายการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปราม
การตัดไม้ท�ำลายป่าระดับจังหวัดให้ครอบคลุมถึงระดับอ�ำเภอ โดยจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท�ำลาย
ทรัพยากรป่าไม้ ระดับอ�ำเภอ (น�ำร่อง) จ�ำนวนร้อยละ 10 ของอ�ำเภอทั้งหมดใน 12 จังหวัดวิกฤตรุนแรง (รวมทั้งสิ้น
16 อ�ำเภอ) ดังนี้ เพชรบูรณ์ (1 อ�ำเภอ) พิษณุโลก (1 อ�ำเภอ) สุโขทัย (1 อ�ำเภอ) น่าน (1 อ�ำเภอ) ล�ำปาง (1 อ�ำเภอ)
อุบลราชธานี (2 อ�ำเภอ) นครราชสีมา (3 อ�ำเภอ) เลย (1 อ�ำเภอ) กระบี่ (1 อ�ำเภอ) เชียงใหม่ (2 อ�ำเภอ) ตาก (1 อ�ำเภอ)
และแม่ฮ่องสอน (1 อ�ำเภอ) และได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันฯ ระดับอ�ำเภอ จัดท�ำแผนป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ระดับอ�ำเภอ
ผลผลิต และผลลัพธ์
ทุ ก จั ง หวั ด สามารถด�ำเนิ น งานป้ อ งกั น และปราบปรามการตั ด ไม้ ท�ำลายป่ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามเป้าหมายการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดไว้
ปัญหา อุปสรรค
- ไม่มี –
เงื่อนไขความส�ำเร็จ
- ไม่มี ข้อเสนอแนะ
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การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการตัดไม้ท�ำลายป่า
ระดับจังหวัด

1.4

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด�ำริ (โครงการปิดทองหลังพระ)
ภารกิจของโครงการปิดทองหลังพระ มุง่ เน้นการน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่สู่ชุมชนโดยท�ำหน้าที่ตัวกลางในการบริหารจัดการให้เปิดการบูรณาการองค์ความรู้ตามแนว
พระราชด�ำริ
1. น�ำหลักการทรงงานและโครงการพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เป็นองค์ต้นแบบ เพื่อน�ำ
ไปสู่การขยายผลการพัฒนาในชุมชนเป้าหมาย
2. ยึดองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�ำริ 6 มิติ ได้แก่ น�้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทนป่า และสิ่งแวดล้อม
โดยพิจารณาความสอดคล้องกับภูมิสังคม องค์ความรู้ที่เป็นสากล และองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นกรอบ
การท�ำงาน
3. ปฏิรูปการท�ำงานโดยสร้างระบบพัฒนาภูมิภาคยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area Based Approach) และมุ่งเน้น
ความส�ำเร็จ จากระดับชุมชน (Community Level)
4. เปลี่ยนวิธีคิดในการท�ำงาน โดยยึดถือความคิด ความต้องการและศักยภาพของประชาชนเป็นที่ตั้ง
รับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนมากขึ้น (หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ) โดยประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท�ำ
และเป็นเจ้าของโครงการเอง
5. สร้างต้นแบบ “แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�ำริ” ที่บูรณาการการท�ำงานของทีม
ปฏิบัติงานของส่วนราชการระดับอ�ำเภอและระดับจังหวัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการด�ำเนินการตามแผน
พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด�ำริ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาในส่วนของมิติที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในมิติน�้ำ ป่า และสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความส�ำเร็จของ
การด�ำเนินโครงการนี้ จะสามารถเป็นต้นแบบในการให้คนอยู่กับป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อไป
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ผลการด�ำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้จดั สรรงบประมาณ
ให้ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 48 จังหวัด ในพื้นที่เป้าหมายด�ำเนินการจัดประชุมร่วม
กับชุมชน เพื่อจัดท�ำแผนหรือทบทวนแผนชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์และ
เฝ้าระวัง จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการระดับอ�ำเภอ/จังหวัด เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาชนบทฯ และส�ำรวจสภาพพื้นที่
ร่วมกับผูน้ �ำชุมชน นอกจากนัน้ ยังได้สนับสนุนงบประมาณเพือ่ ด�ำเนินโครงการจ�ำเป็น/เร่งด่วน ในมิติ นำ�้ ป่า และสิง่ แวดล้อม
จ�ำนวน 27 โครงการ
ผลผลิต และผลลัพธ์
พื้นที่เป้าหมายในจังหวัดได้รับการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ 48 จังหวัด
ปัญหา อุปสรรค
- ไม่มี เงื่อนไขความส�ำเร็จ
- ไม่มี –
ข้อเสนอแนะ

โครงการปิดทองหลังพระ

- ไม่มี –

		

1.5

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด�ำริของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โครงการตามแนวพระราชด�ำริกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ด�ำเนินการ
ตามแนวพระราชด�ำริที่ได้มาจากการตามเสด็จโดยตรงของส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (กปร.) และเจ้าหน้าที่ของ ทส. ที่ตามเสด็จพระราชด�ำเนินได้รับทราบแล้ว น้อมน�ำมาปฏิบัติ
เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาในมิติต่างๆ รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งที่ผ่านมา ทส. ได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ
มาเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานตลอด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ และโครงการตามแนวพระราชด�ำริ รวมกันทั้ง 76 จังหวัด ไม่ต�่ำกว่า 600 โครงการ และมีโครงการที่น้อมน�ำ
แนวทางการด�ำเนินงานตามแนวพระราชด�ำริมาขยายผลไม่ตำ�่ กว่า 2,000 โครงการ ซึง่ มีโครงการส�ำคัญ เช่น โครงการรักษน์ ำ�้
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เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ด�ำเนินการในพื้นที่ 6 จังหวัด โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ด�ำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ด�ำเนินการในพื้นที่ 19 จังหวัด โครงการความร่วมมือไทย - จีน
หมู่บ้านไร้มลพิษ ด�ำเนินการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โครงการชั่งหัวมัน ด�ำเนินการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด�ำริ โครงการ
บ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการบริหารจัดการพื้นที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก (เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เป็นต้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ทส. ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ด�ำเนินงาน
โครงการพระราชด�ำริอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) จึงได้มีการวางกรอบแนวทางการสนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการ
พระราชด�ำริของกระทรวง เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สงั กัดกระทรวงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ
การด�ำเนินงานตามพระราชด�ำริอย่างแท้จริง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากโครงการสนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จึงได้
มอบหมายให้ ทสจ. ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการพระราชด�ำริของหน่วยงานในสังกัดในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
(ทุกจังหวัดที่มีการด�ำเนินงานโครงการพระราชด�ำริ) ท�ำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งวางกรอบแนวทาง
การด�ำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ผลการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สป.ทส. ได้จัดสรรงบประมาณให้ ทสจ. 9 จังหวัด ที่มีการด�ำเนินโครงการ
ตามแนวพระราชด�ำริในพื้นที่จ�ำนวนมาก (ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช เพชรบูรณ์ เพชรบุรี
นราธิวาส และตาก) ติดตามและขับเคลื่อนการด�ำเนินงานโครงการตามแนวพระราชด�ำริและกิจการพิเศษของหน่วยงาน
ในสังกัด ทส. ในพื้นที่จังหวัด นอกจากนี้ สป.ทส. ยังได้สนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการจ�ำเป็น/เร่งด่วน ในพื้นที่ 2 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดเลย โครงการเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชน โดยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้พื้นที่ป่า
เป็นธนาคารอาหารของชุมชน : โครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ด�ำเนินการในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดยะลา
โครงการพัฒนาสร้างการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต และผลลัพธ์
โครงการตามแนวพระราชด�ำริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดไว้
ปัญหา อุปสรรค
- ไม่มี –
เงื่อนไขความส�ำเร็จ
- ไม่มี –
ข้อเสนอแนะ
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โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด�ำริ

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสนับสนุน
การด�ำเนินภารกิจให้ครอบคลุม
1.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ การสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดท�ำเว็บไซต์ของกระทรวง
(http://www.mnre.go.th) ในลักษณะ Web Portal เพือ่ ให้หน่วยงานใช้เครือ่ งมือทีม่ ใี นระบบในการบริหารจัดการเว็บไซต์
ของหน่วยงาน อีกทั้งที่ผ่านมาข้อมูลสถิติต่างๆ ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อมูลอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อ
การบริหารงาน กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่างๆ ยากต่อการเข้าถึง ท�ำให้การใช้ประโยชน์ของข้อมูลในการบริหาร
ราชการ เป็นไปได้อย่างยากล�ำบาก ซึง่ จากเหตุผลข้างต้นจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีศ่ นู ยเ์ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
จะต้องท�ำความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ในการใช้งานระบบเว็บไซต์กระทรวง การจัดท�ำข้อมูลสถิติทางการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการด�ำเนินงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ โดยมีส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ส�ำนักงาน เป็นส่วนงานหนึ่งที่ท�ำหน้าที่ในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานในสังกัด และการให้บริการประชาชน จากภารกิจดังกล่าวส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการส�ำนักงาน
จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด�ำเนินการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการสร้างเว็บไซต์และเครือข่ายเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้มีเว็บไซต์ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน มีระบบติดตามข้อสั่งการผู้บริหารเพื่อผู้บริหารใช้ติดตามผล
การด�ำเนินงานรวมทั้งหน่วยงานสามารถรายงานข้อสั่งการต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที มีระบบรับเรื่องร้องเรียน เพื่อใช้ในการ
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รับเรื่องร้องเรียนได้ในทุกช่องทาง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่างๆ จัดท�ำศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และศูนย์
ปฏิบตั กิ ารส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (DOC) เพือ่ ใช้ในการเชือ่ มโยงข้อมูลไปยังศูนยป์ ฏิบตั ิ
การส�ำนักนายกรัฐมนตรี (PMOC) อันจะช่วยสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนีย้ งั ได้รว่ มกับส�ำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการร่วมกัน พิจารณาหลักในการด�ำเนินกา
รบูรณาการข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและบริหารโครงสร้างภาครัฐ
ผลผลิต และผลลัพธ์
ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ผลผลิตปี 58

เป้าหมายปี 59

ผลผลิตปี 59

1. จ�ำนวนระบบที่สามารถด�ำเนินการจัดหาผู้พัฒนา
ระบบสารสนเทศได้

ระบบ

-

4

4

2. จ�ำนวนเว็ บ ไซต ์ ที่ มี ก ารน�ำระบบเว็ บ ไซต ์ ข อง
กระทรวงมาใช้งาน

เว็บไซต์

74

77

77

3. ร้ อ ยละความส�ำเร็ จ ของการด�ำเนิ น งาน
ตามแผนการด�ำเนิ น การในการบริ ห ารจั ด การ
คณะกรรมการบูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
และโครงสร้างภาครัฐ

ร้อยละ 50

-

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

1. มีระบบสารสนเทศที่สามารถด�ำเนินการได้ตามแผนที่ก�ำหนด 4 ระบบ ได้แก่ ระบบติดตามข้อสั่งการ
ระบบเว็บไซต์กระทรวง ระบบรับเรื่องร้องเรียน และจัดท�ำศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงและศูนย์ปฏิบัติการส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถ
น�ำเข้า และปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของตนเองได้ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยงาน
2. มีหน่วยงานที่ใช้งานระบบเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถน�ำเข้า และ
ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของตนเองได้ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยงาน
3. มี ก ารบริ ห ารจั ด การการด�ำเนิ น การให้ ส ามารถด�ำเนิ น การไปตามที่ ก�ำหนด ในการบริ ห ารจั ด การ
คณะกรรมการบูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างภาครัฐ
ปัญหา อุปสรรค
1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบงาน และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเพียงพอ
2. นโยบายของผู้บริหารยังไม่มีความชัดเจน
3. ไม่มีงบประมาณในการด�ำเนินงานทั้งระบบ
เงื่อนไขความส�ำเร็จ
1. ผู้บริหารให้ความส�ำคัญในการใช้งานระบบโดยก�ำหนดเป็นนโยบายการด�ำเนินงานการใช้งานระบบ
สารสนเทศ
2. การได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านสารสนเทศอย่างพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
ผู้บริหารให้ความส�ำคัญในการก�ำกับ ดูแล ติดตามการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตามที่สั่งการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง ดูแล รักษา
ติดตาม ก�ำกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่
2.1

โครงการประสานความร่วมมือในการก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ได้สนับสนุนการด�ำเนินงานตาม
แผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยมอบหมายให้ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
76 จังหวัด (ทสจ.) ด�ำเนินการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และประสานกับจังหวัด
ในการประชุมร่วมกับส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง องคก์ รปกครองส่วนท้องถิน่ และผูน้ �ำชุมชนในการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการยอมรับ
และมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น ลดความขัดแย้งในทุกภาคส่วน จึงจ�ำเป็นต้องมีการก�ำกับ ติดตาม การด�ำเนินงาน
ตามแผนจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัด โดยจะต้องด�ำเนินไปในลักษณะของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของทุกภาคส่วน ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงรูปแบบระบบบริหารจัดการ
ด้านเทคนิควิชาการ และการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมร่วมกับการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย รวมถึงการมีระบบเฝ้าระวัง และการประสานงานระหว่างภาคีต่างๆ เพื่อให้การจัดการปัญหาเป็นไป
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สป.ทส. จะสนับสนุนขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามแผน
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ ทั้งในระดับภาค และจังหวัด
ผลการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สป.ทส. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการประสานความร่วมมือในการ
ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมา ได้ให้ ทสจ. 76 จังหวัด
ด�ำเนินการตาม Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในกิจกรรมจัดประชุมร่วมกับประชาชนและ
ผูน้ �ำชุมชนในการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และติดตามการด�ำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
จังหวัด ภายใต้ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยฯ โดยแบ่งกลุ่ม ทสจ. ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามกรอบระยะเวลาในแผน
จัดการขยะมูลฝอยฯ ดังนี้
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กลุ่ม 1 ระยะเร่งด่วน จ�ำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครปฐม นคราชสีมา นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต ระยอง ลพบุรี สงขลา สมุทรปราการ และสระบุรี
กลุ่ม 2 ระยะปานกลาง และระยะยาว จ�ำนวน 52 จังหวัดที่เหลือ
ผลผลิต และผลลัพธ์
เพิ่มประสิทธิภาพการก�ำกับติดตามการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล ของเสียอันตรายชุมชน
มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
		
ปัญหา อุปสรรค
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		
เงื่อนไขความส�ำเร็จ
- ไม่มี –
ข้อเสนอแนะ
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2.2

โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่วิกฤต   
ปัญหาหมอกควันภาคเหนือเกิดขึน้ เป็นประจ�ำในช่วงหน้าแล้ง (เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน) ซึง่ สาเหตุหลัก
ของปัญหาเกิดจาก
1. ลักษณะภูมิประเทศและสภาพอุตุนิยมวิทยาของภาคเหนือเป็นแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและ
ในช่วงหน้าแล้งอากาศแห้ง ความกดอากาศสูง ท�ำให้อากาศปิด หมอกควันไม่ฟุ้งกระจาย
2. กิจกรรมในพื้นที่
		 - พื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเกิดการเผาจากการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ท�ำกินจาก
การเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนประชากรและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ด้วยความสูงและลาดชันของ
พื้นที่ท�ำให้การเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและก�ำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรจ�ำเป็นต้องใช้วิธีเผา การเผาในพื้นที่ป่าเพื่อล่าสัตว์
และหาของป่า รวมทั้งการเผาในพื้นที่รอบป่าลามเข้าสู่ป่าเกิดเป็นไฟป่า
		 - พื้นที่เกษตร มีการเพิ่มขึ้นของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเกษตรกรจะเผา
เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและก�ำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรเช่นเดียวกับเกษตรในพื้นที่ป่า
3. หมอกควันข้ามแดน จากภาพถ่ายดาวเทียมพบจุดความร้อนและหมอกควันหนาแน่นในอนุภมู ภิ าคแม่โขง
		 มลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ พบว่ามีการยกเลิกและ
เลื่อนเที่ยวบินเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากทัศนวิสัยต�่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รว่ มกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารปอ้ งกันและแก้ไขปญ
ั หาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินงานโดยเน้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุ ไม่ให้เกิดการเผา การลุกลามของไฟจนยากที่จะควบคุม เพื่อลดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยได้ระดมสรรพก�ำลังจากทุกภาคส่วน เครือข่ายอาสาสมัคร อุปกรณ์เครื่องมือ ด�ำเนิน
การเฝ้าระวังและป้องกันการเผาและไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงการให้ความรู้และเข้าถึงชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและ
การมีส่วนร่วมในการลด การเผาตลอดช่วงวิกฤต ปี 2559 ในช่วงวิกฤตหมอกควันที่จังหวัดก�ำหนด จะบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดกับผู้ลักลอบเผา โดยบูรณาการและสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบศูนย์สั่งการแบบเบ็ดเสร็จ
(Single Command) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำไปปฏิบัติ
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย
เชียงใหม่ ล�ำปาง แม่ฮ่องสอน ล�ำพูน พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก และตาก และในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี
ยะลา สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช รวมถึงส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคได้ด�ำเนินงานตามแผนงานและนโยบายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตหมอกควันระหว่างมกราคมถึงเมษายน
เพือ่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจึงได้จดั ท�ำโครงการแก้ไขปญ
ั หาไฟป่าและหมอกควันในพืน้ ทีว่ กิ ฤต เพือ่ มุง่ เน้นการบูรณาการการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานและทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
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ผลการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้ด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ าร
แก้ไขปญ
ั หาหมอกควันภาคเหนือในพืน้ ที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ซึง่ การด�ำเนินงานดังกล่าว เป็นการสนธิก�ำลังของส่วนราชการ
ในพื้นที่จังหวัด บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่โดยการด�ำเนินการตามมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่ง
ของพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุม ป้องกัน และลดไฟป่า โดยด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการระดับจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล เพื่อประสานงาน
สัง่ การ วางแผน และก�ำหนดมาตรการด�ำเนินงานเพือ่ ปอ้ งกันและแก้ไขปญ
ั หาหมอกควันในระดับพืน้ ที่ ใช้เครือข่ายราษฎร/
อาสาสมัคร ท�ำหน้าทีล่ าดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่าในพืน้ ที่ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรปลอดการเผา (การไถกลบ
ตอซัง) การน�ำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์ ท�ำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง/สร้างฝายชะลอน�้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่า
การปลูกไม้ผล/ไม้ยนื ต้น เพือ่ ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดียว รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือ ความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายเกีย่ วกับการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งการเกิดหมอกควัน
และการเผาในทีโ่ ล่ง ลดฝุน่ ละออง และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอันเป็นผลกระทบจากมลพิษ หมอกควัน
รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล
- ประสานและจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับภาค (จ�ำนวน 6 ภาค)
- รณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจัดอบรมให้ความรู้การลด ละ เลิก การเผา (จ�ำนวน 4 ภาค)
- จัดประชุมร่วมกับประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ
แนวทางการด�ำเนินงานด้านการจัดการหมอกควันและไฟป่า และประสานงานด้านการจัดการหมอก ควันและไฟป่าในพืน้ ที่
ภาคเหนือ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมุง่ เน้นการสร้างเครือข่ายผ่านทางอาสาสมัครพิทกั ษท์ รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) (ทสจ. จ�ำนวน 10 จังหวัด)
- ด�ำเนินการเฝา้ ระวังและเตือนภัยหมอกควันข้ามแดนและการเผาในป่าพรุ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ (จ�ำนวน 2 ภาค
และ ทสจ. 5 จังหวัด)
- ติดตามประเมินผลการด�ำเนินการจัดการไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ (จ�ำนวน 3 ภาค และ
ทสจ. 10 จังหวัด)
ผลผลิต และผลลัพธ์
- ไม่มี –
ปัญหา อุปสรรค
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงื่อนไขความส�ำเร็จ
- ไม่มี ข้อเสนอแนะ
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ประมวลภาพกิจกรรมในการจัดการไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่วิกฤติ

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินการบริหารจัดการและการให้บริการ
2.3

การติดตามตรวจสอบแหล่งก�ำเนิดมลพิษและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2559
สาระส�ำคัญ
ความเชือ่ มัน่ ในการรายงานผลการทดสอบเป็นปจั จัยหนึง่ ซึง่ ทุกห้องปฏิบตั กิ ารต้องด�ำเนินการสร้างความเชือ่ มัน่
และควบคุมคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารให้มคี วามถูกต้องแม่นย�ำ ปจั จุบนั ห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นทีย่ อมรับทัว่ ไปต้องได้รบั การรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 หรือจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักปฏิบตั ทิ ดี่ สี �ำหรับห้องปฏิบตั กิ าร (GLP : Good Laboratory
Practice) โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวจะช่วยให้ห้องปฏิบัติการเป็นที่ยอมรับในผลการวิเคราะห์
ส�ำนักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 1-16 เป็นองค์กรวิชาการมีหน้าทีใ่ นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ เพือ่ บ่งชีส้ าเหตุและ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด�ำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องอาศัยข้อมูลการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากห้องปฏิบัติการที่มีความถูกต้อง แม่นย�ำ น่าเชื่อถือ และทันต่อเหตุการณ์ จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่าง น�้ำ อากาศ และของเสีย ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยาที่ได้มาตรฐานต่อไป
ผลการด�ำเนินงาน
1. การพัฒนาประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (คุณภาพน�้ำ)
ให้ได้ตามมาตรฐานก�ำหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ส�ำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคมีการพัฒนาขีดความสามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวอย่างน�้ำ ได้ครบ 28 พารามิเตอร์
ได้แก่ อุณหภูมิ (Temperature) ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) ความน�ำไฟฟ้า (Conductivity)
ความเค็ม (Salinity) ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solids)
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สารแขวนลอย (Suspended Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)
ความกระด้าง (Hardness) ไนเตรต (Nitrate) แอมโมเนีย (Ammonia) ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD)โคลิฟอรม์ แบคทีเรีย (Coliform Bacteria) ฟีคลั โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
(Faecal Coliform Bacteria) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ตะกั่ว (Pb)
ไนไตรต์ (Nitrite) น�้ำมัน และไขมัน (Oil & Grease) ซัลไฟด์ (Sulfide) ไนโตรเจนทั้งหมด (Total kjeldahl Nitrogen)
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) และปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการใช้เพื่อออกซิเดชันสารอินทรีย์ในน�้ำ
ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน�้ำ (Chemical Oxygen Demand : COD) ในปีงบประมาณ 2559 ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาค 1 - 16 ยังคงมีเปา้ หมายทีต่ อ้ งการพัฒนาศักยภาพในการตรวจวิเคราะหใ์ ห้เพิม่ ขึน้ อีก เช่น การตรวจวิเคราะหพ์ ารามิเตอร์
ด้านสารพิษและอิออน รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ตัวอย่างอากาศและตัวอย่างดินเพื่อรองรับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมมากขึ้นต่อไป
2. การพัฒนาประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล โดยการจัดท�ำระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) ในปีงบประมาณ 2552 ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จ�ำนวน 16 แห่ง ได้รับการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ คือ ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) ในขอบข่ายโลหะหนักตะกั่ว และซีโอดี และ
ส�ำนักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ในขอบข่ายแมงกานีส และความกระด้างในน�ำ้ ผิวดิน ในปีงบประมาณ 2553
(ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จ�ำนวน 5 แห่ง ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์บริการคือ ส�ำนักงาน
สิง่ แวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) ในขอบข่ายทองแดงและแมงกานีสในนำ�้ ผิวดิน ส�ำนักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)
ในขอบข่ายปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) ในแหล่งน�้ำและน�้ำเสียส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
(นครสวรรค์) ในขอบข่ายทองแดงในน�้ำผิวดิน ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) ในขอบข่ายทองแดงและเหล็ก
ในน�้ำผิวดิน และส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) ในขอบข่ายทองแดงในน�้ำผิวดิน และอีก 1 แห่ง ได้รับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ
ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ล�ำปาง) ในขอบข่ายทองแดงในน�้ำ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2553 ส�ำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบไปแล้วทั้งสิ้น 8 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม จ�ำนวน 8 แห่ง คือ ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ในขอบข่ายปริมาณของแข็งแขวนลอย
(Total Suspended Solids : TSS) ในน�้ำผิวดินและน�้ำทิ้ง (ก�ำลังยื่นขอการรับรองมาตรฐานสากล ISO 17025
ในพารามิเตอร์ Chemical Oxygen Demand : COD) ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ในขอบข่ายปริมาณ
ของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids : TSS) ในน�้ำผิวดินและน�้ำทิ้ง ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)
ในขอบข่ายแมงกานีสในนำ�้ ผิวดิน (ก�ำลังยืน่ ขอการรับรองมาตรฐานสากล ISO 17025 ในขอบข่ายปริมาณของแข็งแขวนลอย
(Total Suspended Solids : TSS) ในน�ำ้ ผิวดินและนำ�้ ทิง้ ส�ำนักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ในขอบข่ายปริมาณของแข็ง
แขวนลอย (Total Suspended Solids: TSS) ส�ำนักงาน สิง่ แวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุร)ี ในขอบข่ายปริมาณของแข็งแขวนลอย
(Total Suspended Solids : TSS) ในน�้ำผิวดิน และน�้ำทิ้ง ทองแดงและแมงกานีสในน�้ำผิวดิน ในพารามิเตอร์
Chemical Oxygen Demand : COD ในน�้ำทิ้ง แคดเมียม ในน�้ำผิวดิน ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)
ในขอบข่ายความกระด้างในน�้ำผิวดิน สารแขวนลอยทั้งหมดในน�้ำผิวดินและน�้ำเสีย สารที่ละลายได้ทั้งหมดในน�้ำเสีย
ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) ในขอบข่ายของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids : TSS) ในน�้ำผิวดิน
และนำ�้ ทิง้ ส�ำนักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ในขอบข่ายจ�ำนวน 2 พารามิเตอร์ ได้แก่ พารามิเตอรข์ องแข็งแขวนลอย
(Total Suspended Solids : TSS) และพารามิเตอร์ Chemical Oxygen Demand : COD

-ok.indd 87

7/12/2560 13:57:54

88

รายงานประจำ�ปี 2559

ผลผลิตและผลลัพธ์
ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

เป้าหมายปี 59

ผลผลิตปี 59

1. ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาศักยภาพ

แห่ง

16

16

2. ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติ
การ (ISO/IEC17025)

แห่ง

16

16

ตัวอย่าง/ข้อมูล

1,920

1,920

3. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค
1. ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงานตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก�ำเนิดมลพิษ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 คือ ฐานข้อมูลแหล่งก�ำเนิดมลพิษไม่ทนั สมัย ไม่ครอบคลุมทุกประเภทแหล่งก�ำเนิดตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และเจ้าของแหล่งก�ำเนิดมลพิษขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสีย และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. งบประมาณหมวดรายจ่ายอื่นที่ได้รับของโครงการฯ ถูกจัดสรรเป็นงบลงทุนเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ให้มีศักยภาพตามที่มาตรฐานก�ำหนด แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อใช้ในการจัดระบบการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติ
การให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลไม่เพียงพอเมือ่ เทียบกับค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารเช่น การตรวจ
สภาพและบ�ำรุงรักษาเครือ่ งมืออย่างต่อเนือ่ ง เช่น เครือ่ งวิเคราะหโ์ ลหะหลายธาตุ (ICP - OES) ชุดวิเคราะหไ์ นโตรเจน ชุดท�ำ
น�้ำบริสุทธิ์ส�ำหรับห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง แก๊สหรืออะไหล่ส�ำรองต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าขนส่งที่แปรผันตามระยะทางจากส่วนกลางถึงส่วนภูมิภาค
3. เนื่องจากอุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการบางประเภทมีอายุการใช้งานเป็นเวลา
หลายปี ท�ำให้การทดสอบตัวอย่างล่าช้า
4. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรภายในส่วนงาน ท�ำให้ต้องมีการแก้ไขเอกสารต่างๆ ในระบบมาตรฐาน ISO/
IEC 17025 หลายฉบับ เมื่อมีการตรวจติดตามภายในห้องปฏิบัติการตามข้อก�ำหนด ISO/IEC 17025 จึงส่งผลให้เกิด
ข้อบกพร่อง
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เงื่อนไขความส�ำเร็จ
1. การได้รับทรัพยากรทางด้านบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ
2. มีการวางแผนสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้
3. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบแหล่งก�ำเนิดมลพิษ
มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลจัดการระบบบ�ำบัดน�้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างจริงจัง
4. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสามารถน�ำความรู้ เทคนิคการวิเคราะห์ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ ที่ได้จาก
การฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
5. หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการตรวจสอบข้อมูลแหล่งก�ำเนิดมลพิษ
ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน และควรมีการขอรับการรับรองในพารามิเตอร์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้อง กับสภาพปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
6. บุคลากรในระบบ ได้รบั การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ด้าน ISO/IEC 17025 และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนากระบวนการท�ำงานและเครื่องมือเพื่อให้การบริการของกระทรวง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.4

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ศูนยเ์ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารของหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้แก่ การให้บริการเครือข่าย
สารสนเทศแก่หน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด การก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระบบข้อมูล
สารสนเทศ พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก�ำกับดูแล และบ�ำรุง
รักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร รวมทัง้ ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ สนับสนุนเครือ่ งมือและอุปกรณค์ อมพิวเตอร์
รวมทัง้ จัดฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมเพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลากรภายในหน่วยงานมีความรู้
สามารถน�ำไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมีวตั ถุประสงคเ์ พือ่ พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรสมัยใหม่
โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพเพือ่ ให้ประชาชนและหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนได้รบั การบริการดีขนึ้ รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ย
ในการประสานการปฏิบัติราชการ การติดตามความคืบหน้าผลการด�ำเนินงานการรับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรค
และการให้ ข ้ อ เสนอแนะในการแก้ ไขปั ญ หาที่ ทั น ต่ อ สถานการณ์ อั น เป็ น การป้ อ งกั น บรรเทาความเสี ย หายทั้ ง ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมตลอดจนการเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมบนพืน้ ฐาน
ของความเสมอภาคเท่าเทียม
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รายงานประจำ�ปี 2559

ผลการด�ำเนินการ
1. มีวงจรสือ่ สัญญาณความเร็วสูง โดยมีความเร็วในการเชือ่ มโยงระบบอินเตอรเ์ น็ตแบบองคก์ ร ทีม่ คี วามเร็ว
ในประเทศ 180 เมกกะบิตต่อวินาที และระหว่างประเทศ 60 เมกกะบิตต่อวินาที วงจรเครือข่ายระยะไกล (Wide Area
Network) เชือ่ มโยงระหว่างหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค และหน่วยงานระดับกรมในสังกัด ทส. เพือ่ ใช้ในการติดต่อประสานงานการบูรณาการแลกเปลีย่ นถ่ายทอด
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประหยัดเวลา ตลอดจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
2. จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑค์ อมพิวเตอร์ให้กบั หน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เพือ่ ทดแทน
อุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี ซึ่งเสื่อมสภาพหรือช�ำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. มี ร ะบบตรวจสอบเฝ ้ า ระวั ง ภั ย คุ ก คามทางเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของส�ำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคอยตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายสารสนเทศ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน โดยครอบคลุมการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด
รวมทัง้ เจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานภายนอกทีใ่ ช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านไอซีทีให้มีความพร้อม ทั้งทางด้านเครื่องมือในการวิเคราะห์ ป้องกัน
การโจมตี ตรวจสอบช่องโหว่ และบริการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกิดกับระบบโครงข่ายและระบบ
สารสนเทศรวมถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิตและผลลัพธ์
ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ผลผลิต
ปี 58

เป้าหมาย
ปี 59

ผลผลิต
ปี 59

1. จ�ำนวนวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง (WAN & INTERNET) ส�ำหรับ
หน่วยงานในสังกัดสป.ทส.โดยมีความเร็วในการเชื่อมโยงระบบ
อินเตอร์เน็ตแบบองค์กรที่มีความเร็วในประเทศ 180 เมกกะบิตต่อวินาที
และระหว่างประเทศ 60 เมกกะบิตต่อวินาที

วงจร

1

1

1

2.จ�ำนวนวงจรเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network) ส�ำหรับหน่วย
งานในสังกัดสป.ทส. และหน่วยงานในระดับกรม

วงจร

102

102

102

3.จ�ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

เครื่อง

347

349

349

4.จ�ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

เครื่อง

-

26

26

5. จ�ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คส�ำหรับงานส�ำนักงาน

เครื่อง

284

-

-

6. จ�ำนวนเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส�ำหรับกระดาษขนาด A3

เครื่อง

109

-

-

7. จ�ำนวนเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

เครื่อง

-

37

37

8. จ�ำนวนเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด�ำ

เครื่อง

251

266

266

9. จ�ำนวนเครื่องส�ำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

เครื่อง

347

334

334

ชุด

-

375

375

10. จ�ำนวนชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส�ำหรับเครื่องไมโคร
คอมพิวเตอร์
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หน่วยนับ

ผลผลิต
ปี 58

เป้าหมาย
ปี 59

ผลผลิต
ปี 59

ชุด

-

375

375

12. จ�ำนวนอุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันการบุกรุกบนระบบเครือข่าย
(Intrusion Prevention System)

เครื่อง

-

1

1

13.จ�ำนวนอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามบนระบบเว็บไซต์
(Web application Firewall : WAP)

เครื่อง

-

1

1

ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
11. จ�ำนวนชุดโปรแกรมจัดการส�ำนักงาน

1. มีวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง (WAN & INTERNET) เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัด ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) โดยมีความเร็วในการเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรที่มี
ความเร็วในประเทศ 180 เมกกะบิตต่อวินาที และระหว่างประเทศ 60 เมกกะบิตต่อวินาที
2. มีวงจรเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network) ส�ำหรับหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. และหน่วยงาน
ในระดับกรมจ�ำนวน 102 วงจร
3. สามารถจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ได้ครบตามจ�ำนวน
4. มีอุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันการบุกรุกบนระบบเครือข่าย (Intrusion Prevention System)
5. มีอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามบนระบบเว็บไซต์ (Web application Firewall : WAP)
ปัญหา อุปสรรค
การให้บริการวงจรเครือข่ายสื่อสารของหน่วยงานยังพบปัญหาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนระบบ
เครือข่าย เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูงในการเช่าใช้ระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย ให้ครอบคลุมทุกด้าน
ประกอบกับในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบภัยคุกคามใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เงื่อนไขความส�ำเร็จ
การได้รับสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอต่อการด�ำเนินงาน
ข้อเสนอแนะ

ควรเพิ่มงบประมาณในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่าย
และการฝึกอบรม
2.5

การตรวจราชการ
การตรวจราชการเป็นมาตรการส�ำคัญประการหนึง่ ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สงั กัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงและนโยบายรัฐบาล
โดยส�ำนักตรวจและประเมินผล ในฐานะหน่วยงานหลัก ท�ำหน้าที่อ�ำนวยการและสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ในการตรวจติดตามและก�ำกับการด�ำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง เป็นไปตาม
แผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ผลการด�ำเนินงาน
1. จัดท�ำแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการร่วมกับส�ำนักนายกรัฐมนตรี ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะผูต้ รวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้มกี ารประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการ/
กิจกรรม ตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง และค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับประเด็นนโยบายการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของส�ำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อบรรจุในแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�ำหรับแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ก�ำหนดแนวทางในการตรวจราชการ ประกอบด้วย
การตรวจราชการ 5 ประเภท ดังนี้
		 1) การตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรก์ ระทรวงฯ ภายใต้ 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย
(1) ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 5 โครงการ (2) ด้านการบริหารจัดการน�้ำ (แก้ไขปัญหาภัยแล้ง) จ�ำนวน
3 โครงการ และ (3) ด้านการจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาและการบุกรุกที่ดินของรัฐ จ�ำนวน 5 โครงการ รวมทั้งหมด
13 โครงการ
		 2) การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูต้ รวจราชการร่วมกับส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ภายใต้นโยบายส�ำคัญของรัฐบาล จ�ำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ (1) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และ (2) มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
		 3) การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
		 4) การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
		 5) การตรวจราชการหน่วยงาน และเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ
2. การสนั บ สนุ น การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
		 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจ
ตามแผนการตรวจราชการกระทรวง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 – 18 และหน่วยรับตรวจระดับกรมในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 10 กรม รัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน 3 แห่ง รวม 2 รอบ ดังนี้
		 รอบที่ 1 (Project and Progress Review) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 เพื่อสร้าง
ความเข้าใจแนวทางและรับทราบแผนการตรวจราชการกระทรวงประจ�ำปี รวมทัง้ รับฟงั แผนการด�ำเนินงานโครงการภายใต้
แผนการตรวจราชการฯ และแผนการด�ำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจ
		 รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2559 เพื่อตรวจติดตาม
ความส�ำเร็จ ปัญหาอุปสรรค การด�ำเนินงานภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงฯ
		 โดยสรุปผลการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในแต่ละประเภท ได้ดังนี้
		 - การสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
		 รอบที่ 1 (Project and Progress Review) จ�ำนวน 14 ครั้ง ครอบคลุม 18 เขตตรวจราชการ
		 รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) จ�ำนวน 33 ครั้ง ครอบคลุม 18 เขตตรวจราชการ
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- การสนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ร่วมกับส�ำนักนายกรัฐมนตรี
		 รอบที่ 1 (Project and Progress Review) เพื่อตรวจติดตามผลการด�ำเนินงานและปัญหาอุปสรรค
ในการด�ำเนินงานด้านขยะมูลฝอย และให้ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559
จ�ำนวน 6 ครั้ง รวม 10 จังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1, 2, 4, 5, 8 และ 17
		 รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานด้าน
ขยะมูลฝอย และการติดตามผลการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะในภาพรวมให้ไว้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างเดือน
สิงหาคม – กันยายน 2559 จ�ำนวน 10 ครั้ง รวม 16 จังหวัด ในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16,
และ 17
- การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 12 ก�ำหนดให้ผู้ตรวจราชการ
มีอ�ำนาจและหน้าที่ประการหนึ่งในการสอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียน หรือ
มีเหตุอันสมควร โดยประสานการด�ำเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
หรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด�ำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ�ำนวนทั้งสิ้น 34 เรื่อง จ�ำแนกเป็น
1. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับพฤติกรรมหารปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงฯ
จ�ำนวน 20 เรื่อง
2. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงฯ
ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ชีวิตของประชาชน จ�ำนวน 14 เรื่อง
ซึ่งคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้มีการด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูลของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และ
ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม รวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพร้อมสรุปน�ำเรียน
ปลัดกระทรวงฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เพื่อพิจารณาแล้ว
- การสนับสนุนการตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้รับมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และปลัดกระทรวงฯ ด�ำเนินการ
ตรวจติดตามการด�ำเนินงานภารกิจของกระทรวงฯ จ�ำนวน 3 ประเด็น ดังนี้
		 1) การตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการของกรมทรั พ ยากรน�้ ำ บาดาลประจ� ำ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559
		 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการของกรมทรัพยากร
น�ำ้ บาดาลในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะโครงการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 4 โครงการ ได้แก่
(1) โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (2) โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลเพื่อแก้ไข
ปญ
ั หาการขาดแคลนน�ำ้ อุปโภคบริโภค (3) โครงการพัฒนาแหล่งน�ำ้ บาดาล เพือ่ สนับสนุนน�ำ้ สะอาดให้กบั โรงเรียนทัว่ ประเทศ
และ (4) โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
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		 โดยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ด�ำเนินการตรวจสอบโครงการของกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
จ�ำนวน 4 โครงการ ดังนี้
			 1.1) จั ด ท�ำแบบสอบถามเรื่ อ ง การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ำ ของกรมทรั พ ยากรน�้ำ บาดาล
(พ.ศ. 2559)
			 1.2) จัดการประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
เพื่อหารือการจัดท�ำแบบสอบถามโครงการของกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล และเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการใช้
แบบสอบถามดังกล่าว และพิจารณาโครงร่างการจัดท�ำรายงาน
			 1.3) น�ำส่ ง แบบสอบถามฯ จ�ำนวน 1,765 ชุ ด ให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ในพื้ น ที่ ก รอกข้ อ มู ล
ตามแบบสอบถามที่ก�ำหนด
			 ส�ำนักตรวจและประเมินผล ได้ด�ำเนินการประมวลข้อมูลจากแบบสอบถามและจัดท�ำสรุปผลการตรวจ
ติดตามประเมินผลโครงการของกรมทรัพยากรนำ�้ บาดาล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายและเสนอ
ผู้บริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป
		 2) ติดตามและตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ เพื่อกิจการเหมืองแร่ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
			 2.1) คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการตรวจสอบและติดตามผล
การใช้ประโยชน์พนื้ ทีป่ า่ ไม้เพือ่ กิจการเหมืองแร่ ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เพือ่ ก�ำหนดกรอบแนวทาง
การติดตาม และตรวจสอบผลการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เพื่อกิจการเหมืองแร่ ประกอบด้วย วิธีการติดตามและตรวจสอบ
ขอบเขตการติดตามและตรวจสอบและรายงานผลการติดตาม และตรวจสอบจองคณะกรรมการฯ ในการปฏิบตั งิ านให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย ซึ่งจะมีการตรวจราชการต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
			 2.2) ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายนพพล ศรีสุข) ประธานคณะกรรมการด�ำเนินการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ เพื่อกิจการเหมืองแร่ ประจ�ำเขตตรวจราชการที่ 8, 13, และ 15 เพื่อก�ำหนดคัดเลือก
พื้นที่ติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เพื่อกิจการเหมืองแร่ของคณะกรรมการฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8
(ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล) เขตตรวจราชการที่ 13 (ยโสธร ศรีษะเกษ อ�ำนาจเจริญ อุบลราชธานี) และ
เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�ำปาง ล�ำพูน)
		 3) ติดตามตรวจสอบการด�ำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(งบเหลือจ่าย) สรุปผลได้ ดังนี้
		 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการด�ำเนินโครงการฯ ของส�ำนักทรัพยากรน�้ำภาค
(สทภ.) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบเหลือจ่าย) (สทภ.1 – 9 และ 11) ซึ่งได้จัด
ท�ำแบบรายงานการด�ำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบเหลือจ่าย) ในการตรวจติดตาม
5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การจัดท�ำแผนงานโครงการ (2) ความพร้อมด้านแบบแปลน (3) ความพร้อมด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
(4) การบริหารโครงการ (การก่อสร้าง) และ (5) การส่งมอบโครงการโดยได้รายงานผลการตรวจติดตามดังกล่าวต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และปลัดกระทรวงฯ เพื่อทราบและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน�้ำ
ด�ำเนินการ ตามข้อเสนอแนะคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในการถือปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม รวมทัง้ ให้ค�ำนึงถึงขีดความสามารถและศักยภาพทีห่ น่วยงานจะด�ำเนินการได้ เพือ่ ให้การด�ำเนินโครงการถูกต้อง
และเกิดความคุ้มค่าอย่างยั่งยืน
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ผลผลิตและผลลัพธ์
ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. แผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ
จ�ำนวน 2 รอบ
2.1) เอกสารประกอบการตรวจราชการโครงการตามแผนการ
ตรวจราชการ และการตรวจราชการตามภารกิจ ส�ำหรับผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2) รายงานสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
กระทรวง (เป็นรายครั้ง)
3. การสนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการร่วมกับส�ำนักนายกรัฐมนตรี จ�ำนวน 2 รอบ
3.1) เอกสารประกอบการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
3.2) รายงานสรุปผลการเข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการ
(เป็นรายครั้ง)
3.3) รายงานผลภาพรวมการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (ส่งให้ สปน.)
4. รายงานผลการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ
กระทรวงฯ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หน่วยนับ

ผลผลิต ปี
58

เป้าหมาย ปี
58

ผลผลิต ปี
59

เล่ม

250

250

250

ชุด

23

23

47

ฉบับ

23

23

47

ชุด

14

14

13

ฉบับ

14

14

13

ฉบับ

2

2

2

เล่ม

250

250

250

ผลลัพธ์

การตรวจราชการของคณะผู ้ ต รวจราชการกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม สามารถ
ขับเคลื่อนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ของหน่วยงานภายใต้สงั กัดกระทรวง ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคได้ส�ำเร็จตามแผนฯ และหน่วยรับตรวจมีการน�ำ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ไปด�ำเนินการแก้ไขปัญหา และเกิดผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
- การสนับสนุนการตรวจราชการหน่วยงาน และเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ตรวจติดตามก�ำกับการท�ำงานของหน่วยงานระดับกรมที่รับผิดชอบ
และตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการ จ�ำนวน 18 เขต ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภารกิจตามแผนการตรวจราชการ
กระทรวงฯ นอกเหนือจากแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ โดยตรวจราชการในรูปแบบการจัดประชุม ตรวจเยีย่ มในส่วนกลาง
และลงพื้นที่ตรวจติดตามการด�ำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค
1.1 หน่วยรับตรวจยังไม่สามารถด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากเท่าที่ควร จากขึ้นอยู่กับนโยบายการด�ำเนินงาน และการผลักดันของหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ปีงบประมาณ
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1.2 การจะก�ำหนดและจัดท�ำแผนปฏิบัติการออกตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงฯ ไม่สามารถด�ำเนินการให้ชัดเจนและครอบคลุมพร้อมกันทั้งแผนการตรวจราชการกระทรวง และแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ เนือ่ งจากต้องรอแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูต้ รวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งจะก�ำหนดโดยส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เงื่อนไขความส�ำเร็จ
หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ควรให้ความส�ำคัญในการน�ำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงฯ ไปปฏิบัติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางการด�ำเนินงานที่ชัดเจนสามารถ
ถ่ายทอดไปยังเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด
ข้อเสนอแนะ

1. หัวหน้าส่วนราชการ ควรน�ำข้อเสนอแนะของผูต้ รวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ไปผลักดันให้สามารถด�ำเนินงานได้ส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
2. ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ควรก�ำหนดแผนปฏิบัติการการตรวจราชการแบบบูรณาการให้ชัดเจนในเรื่อง
วัน เวลา และสถานที่ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ น�ำมาก�ำหนดจัดท�ำแผนปฏิบัติการออกตรวจ
ราชการให้ครอบคลุมทั้งแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ และแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการต่อไป
3. ควรประเมินผลสัมฤทธิ์ของการตรวจราชการกระทรวงที่ผ่านมา เพื่อน�ำมาพัฒนางานการตรวจราชการ
กระทรวงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ภาพประกอบการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รอบที่ 1 (Project and Progress Review) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		

ประชุมจัดท�ำแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ทส.
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เขตตรวจราชการที่ 15 - 18 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดเชียงราย

เขตตรวจราชการที่ 10 - 14 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดขอนแก่น

ตรวจราชการตามภารกิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นิวัติชัย คัมภีร์)
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ตรวจราชการตามภารกิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายนพพล ศรีสุข)

2. การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ร่วมกับผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี

เขต 17 ร่วมกับผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสวรรค์)
วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และอุตรดิตถ์

เขต 1 ร่วมกับผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์)
วันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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เขต 5 ร่วมกับผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์)
วันที่ 9 มีนาคม 2559 จังหวัดสมุทรสงคราม

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายเสริมยศ สมมั่น)
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ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายสากล ฐินะกุล)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง)

2.6 อ�ำนวยการด้านการบริหารจัดการ  
		 ในการอ�ำนวยการด้านการบริหารจัดการโดยใช้การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่ส�ำคัญ
ของผู้บริหารในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางหรือ
มาตรการ เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อการด�ำเนินงานอย่างสูงสุด ซึ่งมีกลุ่มตรวจสอบภายในขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ผลการด�ำเนินงาน
- การตรวจสอบภายในด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
- การตรวจสอบตามข้อสั่งของผู้บริหาร
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1. ด้านการตรวจสอบภายใน
1.1 การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี
		 ตรวจสอบการบริ ห ารงานด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี พั ส ดุ แ ละยานพาหนะและการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชี ของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16
1.2 การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
		 1.2.1 การประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6)
		 1.2.2 การควบคุม ติดตามดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยรวบรวมสรุปข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายในจังหวัด 32 รายงาน 27 จังหวัด
		 1.2.3 ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 4
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 – 3
		 1.2.4 สอบทานผลการปฏิบตั กิ ารจัดซือ้ จัดจ้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 10 หน่วยงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 4 และประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไตรมาสที่ 1 – 3
		 1.2.5 สอบทานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ญ ชี ข องส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 10 หน่วยงาน ประจ�ำปีงบประมาร พ.ศ. 2559 (6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง)
		 1.2.6 สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
1.3 การบริการให้ค�ำปรึกษา
		 ให้ค�ำปรึกษาแก่หน่วยงานรับตรวจในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้ค�ำปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์
และด้วยตนเอง จ�ำนวน 10 เรื่อง
1.4 งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
		 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กลุ่มตรวจสอบภายในตรวจสอบ
การด�ำเนินการโครงการของกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล จ�ำนวน 4 โครงการ ดังนี้
		 1) โครงการจัดหาน�้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านหาน�้ำยากทั่วประเทศ
		 2) โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน�้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ
		 3) โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
		 4) โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
2. ด้านการสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวง

(ค.ต.ป.ทส.)
		 2.1 การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวง จ�ำนวน 12 ครั้ง
		 2.2 สอบทานและจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
และจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล (รอบ 6 เดือน) เสนอปลัดกระทรวง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และส�ำนักงาน
ก.พ.ร. เพื่อน�ำเรียนคณะรัฐมนตรี
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		 2.3 ตรวจสอบติดตามผลการด�ำเนินงานและดูงานในพื้นที่ จ�ำนวน 3 พื้นที่
			 1) โครงการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน�้ำ 25 ลุ่มน�้ำหลัก (โครงการลุ่มน�้ำเจ้าพระยา) จังหวัดชัยนาท
ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
			 2) โครงการบริหารจัดการองคก์ รลุม่ นำ�้ 25 ลุม่ นำ�้ หลัก (โครงการลุม่ นำ�้ ปราจีนบุร)ี จังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2559
			 3) โครงการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รลุ ่ ม น�้ ำ 25 ลุ ่ ม น�้ ำ หลั ก โครงการลุ ่ ม น�้ ำ ชี แ ละลุ ่ ม น�้ ำ โขง
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2559
ผลผลิต และผลลัพธ์
1. รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ ของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จ�ำนวน 16 ภาค
ให้ ผู ้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาและสั่ ง การให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจด�ำเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขการปฏิ บั ติ ง านตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ช่วยให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินโครงการเพื่อสรุปผล
การด�ำเนินงานโดยมีขอ้ สังเกต และให้ขอ้ เสนอแนะ เพือ่ ปรับปรุงการด�ำเนินงานครัง้ ต่อไปให้มปี ระสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ปัญหา อุปสรรค
1. หน่วยรับตรวจมีเอกสารให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วน เช่นเอกสารขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจ้าง เอกสารการอนุมตั ิ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ด�ำเนินการบางพื้นที่ และเอกสารการจัดสรรเงินงบประมาณโครงการจากส�ำนักงบประมาณ
2. ไม่สามารถขอข้อมูลและรายละเอียดเชิงลึกได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลมิใช่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
โดยตรง
3. หน่วยรับตรวจจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงาน หรือส่งเอกสาร
ล่าช้ากว่าที่ก�ำหนด
เงื่อนไขความส�ำเร็จ
1. ผูบ้ ริหารระดับสูงให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ให้การสนับสนุนทุกเนแก่ผตู้ รวจสอบภายใน
2. วัฒนธรรมขององค์กรในการให้ความร่วมมือในงานตรวจสอบภายใน
การพัฒนาการตรวจสอบภายใน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบได้รับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสอนงานภายในหน่วยงานอย่างสม�่ำเสมอ
3. ผู้บริหารให้การสนับสนุนกรอบอัตราก�ำลังให้เหมาะสม และความก้าวหน้าของผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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กลยุทธ์ที่ 4
เสริมสร้างศักยภาพการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
2.7

การเจรจาและประชุมนานาชาติ
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามความร่วมมือทวิภาคี
Joint Crediting Mechanism (JCM) กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) ระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับประเทศญี่ปุ่น โดยมีนางทามาโยะ มารุกาวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ลงนามร่วม
ณ กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ซึ่งความร่วมมือทวิภาคี JCM มุ่งส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน
การเติบโตแบบคารบ์ อนตำ�่ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการร่วม (Joint Committee) และผลักดันการด�ำเนินงานกลไก JCM ส�ำหรับ
ฝ่ายไทยจะมีการจัดตัง้ ส�ำนักเลขาธิการกลไก JCM ประเทศไทย (Thailand JCM Secretariat) โดยมีองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ท�ำหน้าที่ส�ำนักเลขาธิการกลไก JCM เพื่อด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลไก
JCM ซึ่งประเทศญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนความรู้ทางด้านเทคนิค และงบประมาณไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ
โดยโครงการของไทยที่ได้รับคัดเลือก ในปี 2558 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการได้แก่ 1. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกใน
โรงงานทอผ้า โดยใช้เครื่องทอผ้าประหยัดพลังงาน 2. โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาโรงงาน
3. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศและตู้แช่เย็นในร้านสะดวกซื้อ และ 4. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงานของระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงงานผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวน�ำ รวมทั้ง 4 โครงการคาดว่าจะ
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 8,200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี นอกจากนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
เปิดเผยว่า “จากความร่วมมือของไทยและญี่ปุ่นในครั้งนี้ ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์กลไก JCM หลายประการทั้งเงิน
ลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูง ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการผลิต ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และช่วยลดก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการ
ขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางของการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอน
ต�่ำต่อไป”
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2. รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และนายเซอร์เกร์ ดอนสกอย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐ
รัสเซีย ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือในการพิทกั ษส์ งิ่ แวดล้อม ณ นครเซนตป์ เี ตอรส์ เบิรก์
สหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสทีน่ ายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์ อชา) เดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ
ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2559 โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีวตั ถุประสงคเ์ พือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการให้ความร่วมมือ
ทางวิชาการในสาขาการปกปอ้ งสิง่ แวดล้อม ระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและราชอาณาจักรไทย บนพืน้ ฐานของความเสมอภาค
และผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีขอบเขตความร่วมมือด้านวิชาการ อาทิ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูถิ่นที่อยู่ของประชากรสัตว์
และพืชสายพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ การสงวนรักษาและการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน�้ำ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
ด้านสิง่ แวดล้อมในการควบคุมมลพิษ การจัดการพืน้ ทีค่ มุ้ ครองและการจัดการป่าไม้ การสร้างความตระหนักด้านสิง่ แวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น โดยจะมีการด�ำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางปฏิบัติที่ดี
ฝึกอบรม วิจัยร่วม และแลกเปลี่ยนผลการศึกษาและการทดลอง แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากสถาบันวิจัย
และเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สองฝ่ายจะจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อหารือถึงประเด็นที่สนใจ
จะด�ำเนินการร่วมกันในโอกาสแรกต่อไป
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3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ
กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม กับ นายยูน ซองกยู รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมเป็นสักขีพยาน
ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับกระทรวงที่มีขอบเขตกว้างขวาง อาทิ การแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน รวมถึงการท�ำวิจัยร่วมกันในด้านต่างๆ ได้แก่
การจัดการน�้ำเสียชุมชน การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง การผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำและน�้ำบาดาล การบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติและแหล่งมรดกโลก
ทางธรรมชาติ เป็นต้น ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้หารือทวิภาคีร่วมกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีประเด็นที่สองฝ่ายให้ความส�ำคัญและสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ องค์ความรู้ และเทคโนโลยี อาทิ การจัดการน�ำ้ เสียและขยะการฟนื้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ ไม้ การจัดการน�ำ้ ปญ
ั หาหมอกควัน
ข้ามแดน ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยในเบือ้ งต้นสาธารณรัฐเกาหลีขอให้รฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมจัดท�ำแผนแม่บท (Master Plan)
ด้ า นการจั ด การน�้ ำ เสี ย ในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกทั้ ง นี้ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ได้เน้นย�้ำนโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในภูมิภาค
และของโลกด้วยดุลยภาพใหม่ทเี่ กือ้ กูลกัน และไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง และชีแ้ จงข้อเท็จจริงของสถานการณ์ทางการเมืองของไทย
รวมทั้งการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสิง่ แวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลี ได้แสดงความขอบคุณทีป่ ระเทศไทยเป็นมิตรประเทศทีม่ สี ว่ นร่วมในประวัตศิ าสตร์
ของชนชาติเกาหลีมาอย่างยาวนาน
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4. การประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 2 (The Second Session of the United
Nations Environment Assembly of UNEP: UNEA2)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย พร้อมทัง้ ผูแ้ ทน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ พร้อมด้วยผูแ้ ทนส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
และส�ำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 2 (The Second Session of the United Nations
Environment Assembly of UNEP: UNEA2) ระหว่างวันที่ 22 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ ส�ำนักงานใหญ่โครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา มีหัวข้อหลักของการประชุมคือ Delivering on the
Environmental Dimension of the 2030 Agenda for Sustainable Development เพื่อก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ที่มีการบูรณาการมิติสิ่งแวดล้อมร่วมกับมิติเศรษฐกิจและสังคม
โดยที่ประชุมฯ ได้รับรองข้อมติที่ส�ำคัญประกอบด้วยการจัดการของเสียและสารเคมี การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
การลดการสูญเสียจากอาหาร (Food wastes reduction) การจัดการทะเลและมหาสมุทร ขยะพลาสติกในทะเล
การจัดการปะการัง การค้าขายสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับ
การขจัดความยากจน เป็นต้น
โดยผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม UNEA2 สนับสนุนร่างข้อมติต่างๆ และความเห็นเพิ่มเติมใน
3 ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ 1) การจัดการขยะและสารเคมีที่เหมาะสม (Sound management of Chemicals and wastes)
2) การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production) 3) การจัดการขยะพลาสติกในทะเล
(Marine plastic debris and micro-plastic) ส�ำหรับการด�ำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีประเด็นที่สอดคล้องกับร่างมติดังกล่าว เช่น เห็นควรส่งเสริมให้มีการจัดการขยะครบวงจร โดยให้ความส�ำคัญของการ
ลดขยะที่ต้นทางใช้หลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) และการก�ำจัดขยะปลายทางอย่างเหมาะสม เช่น การน�ำขยะ
เป็นพลังงาน การให้ความส�ำคัญการจัดการขยะในพื้นที่ชุมชน จะสามารถลดปัญหาขยะพลาสติกในทะเลได้ ส่วนเรื่อง
การจัดการสารเคมี และของเสีย ควรบูรณาการและร่วมกันระหว่างอนุสัญญาต่างๆ และการส่งเสริมให้ทุกประเทศ
เน้นการมีส่วนร่วมทั้งของภาครัฐและเอกชนในการผลิตสินค้าและบริการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทย
ได้ด�ำเนินการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาครัฐตั้งแต่ ปี 2551 เป็นต้นมา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริม สนับสนุน การเตรียมความพร้อม และรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลยุทธ์ที่ 1 และ 2
- เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของชุมชนต้นแบบในการป้องกัน
และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับมือภาวะโลกร้อน
3.1

โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ส�ำนักงานปลัดกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมกับ
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดทัว่ ประเทศด�ำเนินโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะ และขีดความสามารถในการป้องกันและลดผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงสภาวะภูมอิ ากาศ พร้อมขับเคลือ่ นนโยบายตาม Road map การจัดการขยะของรัฐบาลไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ในพื้นที่ ก่อให้เกิดการริเริ่มการสร้างชุมชนสีเขียวภายใต้การผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งแนวทางในการด�ำเนินโครงการ ประกอบไปด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดการขยะมูลฝอย 2) การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
และ 3) ประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในระดับพืน้ ที่
ท�ำให้เกิดประโยชนต์ อ่ ชุมชนและองคก์ รทีเ่ ข้าร่วมโครงการ รวมถึงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ให้มีการจัดการขยะเป็นระบบ และอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในชุมชน
ผลการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด โดยด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอย
กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการน�้ำเสีย และการอนุรักษ์พลังงาน/การลดการใช้พลังงาน ได้ด�ำเนินการจัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อเสริม
สร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดท�ำแผนงาน/โครงการเพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในระดับ
พืน้ ที่ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารพร้อมทัง้ ชีแ้ จงแนวทางการด�ำเนินงานโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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ผลจากการด�ำเนินโครงการฯ ปี 2559 ท�ำให้เกิดเครือข่ายในชุมชน/โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง รณรงค์ แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนสภาวะภูมิอากาศ และมีแผนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ มีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงที่ดูแลโดยคนในชุมชน
ท�ำให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้การถ่ายทอดองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี ประชาชนมีพฤติกรรม ในการอุปโภค บริโภคเป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น ส่งผลให้ปัญหาโลกร้อนได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน
ผลผลิต และ ผลลัพธ์ที่ได้
1. มีพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศมากกว่า 30 ชุมชน
2. มีเครือข่าย/ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง รณรงค์เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 76 เครือข่าย/ชุมชน
3. ปริมาณขยะมูลฝอยทีถ่ กู คัดแยกเพือ่ จ�ำหน่ายหรือรีไซเคิล จ�ำนวน 13,183.95 ตัน และปริมาณ ขยะอินทรีย์
ที่น�ำมาท�ำปุ๋ยหมัก/น�้ำหมัก จ�ำนวน 2,867.79 ตัน
4. มีพื้นที่สีเขียวในชุมชนมากขึ้นจากการปลูกต้นไม้ 195,737 ต้น และการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเดิม 5,814 ไร่
5. จากการด�ำเนินโครงการฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 42,688.47 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
6. เครือข่าย/ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักวิชาการการใช้ประโยชน์
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการคัดแยกขยะ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
7. เครือข่าย ชุมชนและองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นแกนน�ำ
ในการผลักดันให้ชุมชนใกล้เคียงมีส่วนร่วมเพื่อเข้าสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ
8. เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านทีเ่ ข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารมีความรูค้ วามเข้าใจในการจัดท�ำแผนงาน/โครงการ
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด�ำเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
- ไม่มี –
เงื่อนไขความส�ำเร็จ
การมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เนื่องจากความส�ำคัญของผลจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากโครงการประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี ส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ดีขึ้น ควรมีการ
ขยายระยะเวลาการด�ำเนินโครงการ รวมทัง้ ขยายผลในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เพือ่ ให้สอดรับกับแผนแม่บทรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (พ.ศ. 2558 - 2593) ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหาร และจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร กลไก และเครื่องมือ
อย่างมีธรรมมาภิบาล
4.1

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในการด�ำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์องค์กรนัน้ คงปฏิเสธไม่ได้วา่ ต้นทุนทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ในการขับเคลือ่ นองคก์ ร
ไปสู่ความส�ำเร็จนั้น คือ ต้นทุนมนุษย์ และหากต้องการที่จะสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศนั้น องค์กรหรือหน่วยงานจ�ำเป็น
ต้องมีทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี วามรู้ ความสามารถ มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ องคก์ รตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองด้วย
ดั ง นั้ น การพัฒนาศัก ยภาพบุคลากรจึงเป็นสิ่ ง จ�ำเป็ นเพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ พั ฒ นาทั ก ษะ ขี ด สมรรถนะ
สร้างจิตส�ำนึกที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรสามารถดึงความรู้ ความสามารถของตนออกมาใช้ในการท�ำงาน
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรได้ สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดดล้อม จึงได้น�ำรูปแบบการพัฒนาศักยภาพโดยวิธตี า่ งๆ
เช่น การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา รวมถึงการศึกษาดูงาน เพื่อให้บุคลากรในองค์กร ได้เกิดการเรียนรู้และก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ซึ่งจะน�ำไปสู่การปฏิบัติงานได้ดีขึ้นและเกิดผลส�ำเร็จ ตามเป้าหมายขององค์กร
รวมถึงเป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะ ความช�ำนาญ ความสามารถของบุคคล ตลอดจนการให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
ผลการด�ำเนินงาน
สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมระดับกรม และบุคลากรในหน่วยงานสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการด�ำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ประกอบด้วยกระบวนการ
ด�ำเนินงานพัฒนาศักยภาพดังกล่าว 3 กระบวนการ ได้แก่ การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน
สรุปผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”
พัฒนาบุคลากรข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการและพัฒนาข้าราชการทีอ่ ยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ จะต้องผ่าน
การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันในหลักสูตร “การเป็นข้าราชการทีด่ ”ี กลุม่ เปา้ หมายเป็นข้าราชการทีอ่ ยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั ิ

-ok.indd 114

7/12/2560 13:58:18

สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

115

หน้าที่ราชการจากส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถ มีสมรรถนะ และจรรยาบรรณทีเ่ หมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการและเพือ่ ปลูกฝงั จิตส�ำนึก
ค่านิยม ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการยุคใหม่ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ ในการท�ำงานและการประสานงานเป็นเครือข่ายของข้าราชการรุ่นใหม่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น
สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” จ�ำนวน 3 รุ่น
คือ โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 13 มีผู้อบรมจ�ำนวน 75 คน โดยใช้ระยะ
เวลา 12 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 27 พฤศจิกายน 2558 สถานที่ในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ได้แก่ โรงแรมกานต์มณี
พาเลซ กรุงเทพมหานคร ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการป่า สิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จังหวัดชลบุรี สถานีเพาะเลีย้ งสัตวป์ า่ บางละมุง จังหวัดชลบุรี ศูนยเ์ รียนรูเ้ กษตรธรรมชาติ บ้านจ�ำรุง (มหาวิทยาลัยบ้านนอก)
จังหวัดระยอง สถานีพฒ
ั นาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ระยอง) จังหวัดระยอง และส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมเขาพลอย จังหวัดชลบุรี
โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 14 มีผู้อบรมจ�ำนวน 74 คน โดยใช้ระยะเวลา
13 วัน ระหว่างวันที่ 14 – 29 มีนาคม 2559 สถานที่ในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ได้แก่ โรงแรมเอ็ม ทู เดอ บางกอก
กรุงเทพฯ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ำกัด (มหาชน) จังหวัด
สระบุรี อุทยานแห่งชาติน�้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี
และส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) และโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”
รุ่นที่ 15 มีผู้อบรมจ�ำนวน 160 คน โดยใช้ระยะเวลา 13 วัน ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2559 สถานที่ใน
การจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ได้แก่ โรงแรมกานตม์ ณี พาเลส กรุงเทพฯ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ศูนยศ์ กึ ษา
การพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์เรียนรูเ้ กษตรธรรมชาติบา้ นจ�ำรุง (มหาวิทยาลัย
บ้านนอก) จังหวัดระยอง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1 (ระยอง) ป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ จังหวัดชลบุรี และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 13 - 15
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2. การฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง (นบก.ทส.)” รุ่นที่ 5
สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ด�ำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง (นบก.ทส.)” รุ่นที่ 5 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประเภทวิชาการ ระดับช�ำนาญการพิเศษ หรือข้าราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จ�ำนวน 45 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ และบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ และบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส�ำหรับนักบริหารยุคใหม่ โดยให้ความส�ำคัญกับ
การประสานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมทุกส่วนและเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเข้าสู่ต�ำแหน่งนักบริหาร
และมีคุณสมบัติที่จะน�ำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งนักบริหาร ประเภทอ�ำนวยการระดับต้น
และอ�ำนวยการระดับสูงต่อไป
การฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง (นบก.ทส.)” รุ่นที่ 5
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3. การฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น�ำ “การพัฒนาหัวหน้างาน” รุ่นที่ 1
สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ด�ำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น�ำ
“การพัฒนาหัวหน้างาน” รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ความเข้าใจ และสมรรถนะเบื้องต้น
ของการเป็นผู้น�ำ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน
โดยใช้ระยะเวลา จ�ำนวน 6 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2559 สถานที่ในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ได้แก่
สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และโครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา (การเรียนรู้เชิงประจักษ์ ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง)

4. การฝึกอบรมหลักสูตร “การด�ำเนินการทางวินัยและการพิจารณาสอบสวน”
ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ มี ข ้ อ สั่ ง การให้ ส ถาบั น พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
จัดฝึกอบรมนิติกรในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดหรือการด�ำเนินการสอบสวนและการก�ำหนดโทษ สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล จึงได้จดั ท�ำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การด�ำเนินการทางวินยั และการพิจารณาสอบสวน” กลุม่ เปา้ หมาย
ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จ�ำนวน 44 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้น�ำ
และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยใช้ระยะเวลา
จ�ำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระรามหก กรุงเทพฯ
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5. การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “การสร้ า งอิ น โฟกราฟฟิ ก (Infographic) เพื่ อ สนั บ สนุ น การท� ำ งาน
อย่างมืออาชีพ”
เพื่ อ ให้ ข ้ า ราชการหรื อ พนั ก งาน ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ ด้ า นแผนงานยุ ท ธศาสตร์ การประชาสั ม พั น ธ์
และการสื่อสารของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 44 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการวิเคราะห์ เรียบเรียง และการออกแบบ รวมทั้งเข้าใจถึงแนวคิด
กระบวนการ ตลอดจนขั้นตอนในการออกแบบ Infographic โดยใช้ระยะเวลา จ�ำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง
2 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม อารียส์ มั พันธ์ ห้องประชุม 303 และห้องประชุม 304 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
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กลยุทธ์ที่ 2 และ 3
- สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่
- สร้างความตระหนักจิตส�ำนึก และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังปี 2558
และการสนับสนุนการด�ำเนินการภายใต้ประชาคมอาเซียน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้จดั ประชุมประชาสัมพันธว์ สิ ยั ทัศนป์ ระชาคมอาเซียนด้านสิง่ แวดล้อมภายหลัง ปี 2558 การสนับสนุนการด�ำเนินการภายใต้
ประชาคมอาเซียน และแผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2559 – 2568)
รวมถึงการด�ำเนินงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุน
การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่
6 – 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวว่า การรวมตัวของประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน แต่เมื่อรวมเป็นอาเซียนแล้วยังมีมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องอีกหลายเรื่อง เช่น
ด้ า นความมั่นคง หรือด้านสิ่งแวดล้อม เป็ นต้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารเข้ า ร่ วมกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย นของประเทศไทย
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องพิจารณา ดังนี้
1. ยึดยุทธศาสตร์ชาติของประเทศเป็นหลัก
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถมากน้อยอย่างไร
3. ประเทศไทยจะต้องปรับตัวและเปลีย่ นวิธคี ดิ อย่างไร เพือ่ ให้การพัฒนาประเทศเดินไปพร้อมกับกลุม่ ประเทศ
อาเซียน และประชาคมโลก
ทั้งนี้ ในการจัดประชุมโครงการดังกล่าว ได้มีการน�ำเสนอวีดิทัศน์ผลการด�ำเนินงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
ของกระทรวงฯ, การเสวนาเรื่อง วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. 2558 และมุมมองต่อประเด็นสิ่งแวดล้อม
และเรือ่ งทิศทางการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมภายหลังการเป็นประชาคมอาเซียน, การท�ำ Working Group การด�ำเนินงาน
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม 7 คณะ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญกับการเป็นประชาคมอาเซียน
ซึง่ ได้รบั เกียรติจากวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ การเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เป็นต้น โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และประชาชน
อนึง่ ในการด�ำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ได้จดั ท�ำกรอบแนวทางในการด�ำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมภายหลังการเป็นประชาคม
อาเซียน ใน ปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียน และสามารถปกป้องคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้จดั ท�ำหนังสือ “ความร่วมมืออาเซียน
ด้านสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีข้อมูลของอาเซียน ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของประเทศอาเซียน กลไกการปฏิบัติงาน
ของอาเซียน วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 แผนงานประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 และแนวทาง
การด�ำเนินที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�ำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศในฐานะ
หน่วยงานกลางประสานการด�ำเนินการด้านอาเซียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิดการประสานงานระหว่างเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งได้พัฒนาไว้แล้วในปี พ.ศ. 2558 ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมด้านสิง่ แวดล้อมระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568)
และสนับสนุนการด�ำเนินการภายใต้ประชาคม สังคมวัฒนธรรมอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยงานภายในกระทรวง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ผลการด�ำเนินงานสิ่งแวดล้อมในอาเซียน ตลอดจนบทบาทและแนวทางที่จะด�ำเนินการ
ต่อไปในอีก 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2559 - 2568) ภายใต้ “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน
ด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังปี 2558 และการสนับสนุนการด�ำเนินการภายใต้ประชาคมอาเซียน ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559”
ผลการด�ำเนินงาน
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วสิ ยั ทัศน์ประชาคมอาเซียนด้านสิง่ แวดล้อมภายหลังปี 2558 และการสนับสนุน
การด�ำเนินการภายใต้ประชาคมอาเซียน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมือ่ วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมเปิดตัวการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วิสัย
ทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2559 – 2568)
จัดนิทรรศการและกิจกรรมการเปิดตัวการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย โดยน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน
อาเซี ย นด้ า นสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ผ ่ า นมา และแนวทางการด�ำเนิ น งาน
ตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2559 - 2568) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสัย
ทัศน์ประชาคมอาเซียน ด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังปี 2558
ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 วีดีทัศน์ โปสเตอร์
แผ่นพับ เป็นต้น
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2. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ รับฟังความคิดเห็นและก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม
ในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ส�ำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระหว่าประเทศ จัดการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ้ แ ละความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ป ระชาคมอาเซี ย น พ.ศ. 2568 และแผนงานประชาคมอาเซี ย น
พ.ศ. 2559 – 2568 และแนวทางการด�ำเนินงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในหัวข้อ
“วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. 2558” และหัวข้อ “ทิศทางการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายหลัง
การเป็นประชาคมอาเซียน” โดยวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา รวมทั้ง
ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อน�ำเสนอแผนงาน/โครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 200 ราย ในการประชุมดังกล่าว
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาคมสังคม และภาคการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. 2558
และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568) และสามารถน�ำไปใช้
เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อประเทศไทย ได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปัญหา อุปสรรค
เนื่องจากปี พ.ศ. 2559 เป็นปีแรกของการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ดังนั้น การด�ำเนินการ
ตามแผนงานประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 จึงเป็นระยะเริ่มต้นของการด�ำเนินงาน ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ชี้แจงและท�ำความเข้าใจในสาระและรายละเอียดของแผนงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการจัดประชุม
จึงเป็นปัจจัยจ�ำกัดในการด�ำเนินโครงการ
ข้อเสนอแนะ

ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 และแผนงานประชาคมอาเซียน
พ.ศ. 2559 - 2568 ลงสู่หน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานต่อไป
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รายงานรายได้แผ่นดิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
2559
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน-ภาษี
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
ปรับ รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
รวม รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
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(หน่วย : บาท)
2558

10,240,818.63
10,240,818.63
127.36
10,240,691.27
10,239,153.71
1,537.56
1,500.00
37.56

-

620,462.15
9,620,356.48
10,240,818.63

859,407.00
6,519,558.80
7,378,965.80

7,378,965.80
7,378,965.80
7,378,965.80
7,313,159.94
65,805.86
66,223.86
(418.00)
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
ทุน

รายได้สูง/(ต�่ำ)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอื่น
ของสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

127

(หน่วย : บาท)
รวม
สินทรัพย์สุทธิ
/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 152,509,011.36
ถึงตามที่รายงานไว้เดิม

453,485,989.00

605,995,000.36

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ปีก่อน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ถึงหลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุนส�ำหรับปี 2558
การเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ทุนเพิ่ม/ลด
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับงวด
ก�ำไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ถึงตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ปีก่อน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ถึงหลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ทุนเพิ่ม/ลด
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับงวด
ก�ำไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

19,533,670.77

19,533,670.77
-

152,509,011.36

152,509,011.36
152,509,011.36

473,019,659.77

-

625,528,671.13

124,302,164.49

124,302,164.49

597,321,824.26
597,321,824.26

749,830,835.62
749,830,835.62

-

165,097,426.56

165,097,426.56
-

152,509,011.36

762,419,250.82

-

57,688,600.10

57,688,600.10

152,509,011.36

820,107,850.92

914,928,262.18

-

972,616,862.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ
1

ข้อมูลทั่วไป

2

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

3

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

4

ข้อคลาดเคลื่อนในงบการเงิน

5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

ลูกหนี้ระยะสั้น

7

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

8

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

9

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

10

เจ้าหนี้ระยะสั้น

11

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน

12

เงินรับฝากระยะสั้น

13

รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

14

รายได้จากงบประมาณ

15

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

16

รายได้อื่น

17

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

18

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

19

ค่าตอบแทน

20

ค่าใช้สอย

21

ค่าวัสดุ

22

ค่าสาธารณูปโภค

23

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

24

ค่าใช้จ่ายอื่น
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ส�ำงานปลัดกระทรวงฯ มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลาง
การบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตรแ์ ละแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบตั ิ จัดสรรทรัพยากรให้บรรลุ
เป้าหมายและเกิดสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงเพื่อเป็นศูนย์การบริหารราชการของกระทรวง
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงฯ ตั้งอยู่เลขที่ 92 ถนน พหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด
93 แห่ง ประกอบด้วย ส่วนกลาง 1 แห่ง ส่วนภูมิภาค 16 แห่ง และจังหวัด 76 แห่ง
หมายเหตุที่ 2 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ซึ่งรวมถึง
หลักการและนโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการ
ในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1
เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 410
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 จัดท�ำงบการเงินตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการน�ำเสนองบการเงิน
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
หมายเหตุที่ 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 - เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจ�ำเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้
เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สิน
ไม่หมุนเวียน
		 - รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนด
ที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากธนาคารประเภทต่าง ๆ และเงินฝากคลัง
3.2 ลูกหนี้ระยะสั้น
		 - รั บ รู ้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ บั น ทึ ก รายการขอเบิ ก เงิ น ตามจ�ำนวนเงิ น ในสั ญ ญาการยื ม เงิ น ไม่ ว ่ า จะจ่ า ย
ให้ยืมจากเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ
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3.3 วัสดุคงเหลือ
		 - วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองนอกจากสินค้าที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน
ตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือ โดยวิธีเข้าก่อน
ออกก่อน (FIFO)
3.4 อาคารและอุปกรณ์
		 - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงาน
มีกรรมสิทธิแ์ ละไม่มกี รรมสิทธิแ์ ต่หน่วยงานได้ครอบครองและน�ำมาใช้ประโยชนใ์ นการด�ำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชี
ที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
			 อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วย
ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
			 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่
และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งท�ำให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผล
การด�ำเนินงานทางการเงิน
3.5 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ก�ำหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
					
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 15 - 40 ปี
					
อุปกรณ์			
5 - 12 ปี
					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
4 ปี			
		 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
3.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
3.7 เจ้าหนี้
		 เจ้าหนี้ รับรู้เมื่อตรวจรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือคู่สัญญาแล้ว
3.8 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รับรู้เมื่อเกิดรายการโดยประมาณค่าตามระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น
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3.9 รายได้รอการรับรู้
		 รายได้รอการรับรูเ้ ป็นรายได้ของหน่วยงาน ทีเ่ กิดจากการรับเงินตามโครงการช่วยเหลือหรือความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรรับรู้เมื่อได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับเงินบริจาคเป็นเงินหรือสินทรัพย์และได้รับอนุญาตให้เก็บไว้เพื่อใช้
ในการด�ำเนินงาน
		 - เงินที่ได้รับไม่ระบุวัตถุประสงค์ หรือสินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการภายใน
รอบระยะเวลาบัญชี บันทึกรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่รับเงินหรือสินทรัพย์นั้น
		 - เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
บันทึกรับรู้เป็นหนี้สิน และทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่าย กรณีเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับมาและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้รับรู้เป็นรายได้ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ตามเกณฑ์
สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์นั้น
3.10 รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
		 รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับหรือจัดเก็บแทนรัฐบาล และมีภาระผูกพัน
จะต้องน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน รับรูเ้ มือ่ ปิดบัญชีรายได้แผ่นดิน และบัญชีรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง ณ วันทีจ่ ดั ท�ำรายงาน
3.11 ทุน
		 รับรู้เมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน
3.12 รายได้จากเงินงบประมาณ
		
รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้เมื่อหน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผล
การด�ำเนินงานทางการเงินตามจ�ำนวนเงินงบประมาณทีข่ อเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกัน
แสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
3.13 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
		
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้
เพื่อใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ
3.14 รายได้แผ่นดิน
		 รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถน�ำมาใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้
ด้วยยอดสุทธิจากหักส่วนทีจ่ ดั สรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามทีไ่ ด้รบั การยกเว้น รายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
ไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
3.15 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
		 รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงินยกเว้น
ในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ำกัด ที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์
ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์
การค�ำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
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หมายเหตุที่ 4 ข้อคลาดเคลื่อนในงบการเงิน
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค หน่วยเบิกจ่ายที่ 0900200086 เมื่อวันที่ 04.12.2015 มีการจัดเก็บรายได้
แทนกรมน�้ำบาดาลแต่ได้บันทึกรับรายได้ในระบบ GFMIS เป็นรหัสของกรมป่าไม้ และในวันที่ 01.09.2016 ได้รับรายได้
ในระบบ GFMIS ใหม่เป็นรหัสของกรมน�้ำบาดาลที่ถูกต้อง แต่ยังไม่ได้ด�ำเนินการยกเลิกเอกสารของวันที่ 04.12.2015
จึงท�ำให้สินทรัพย์เงินสดสูงไป 10.00 บาท และหนี้สิน บัญชีเจ้าหนี้รับแทนกัน สูงไป 10.00 บาท และได้ยกเลิกเอกสาร
ที่บันทึกผิดพลาดในวันที่ 7.10.2016 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินทดรองราชการ
เงินฝากคลัง
รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
เงินจ่ายล่วงหน้า
รวม ลูกหนี้ระยะสั้น

(หน่วย : บาท)
2559

(หน่วย : บาท)
2558

4,469.92
16,200,752.87
2,450,000.00
164,145,625.38
182,800,848.17

151,958.19
20,669,073.56
2,450,000.00
158,467,249.43
181,738,281.18

5,255,650.89
3,929,987.00
6,417,393.55
15,603,031.44

6,111,407.68
3,815,732.00
3,559,115.62
271,375.01
13,757,630.31

ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
และการส่งใช้ใบส�ำคัญ
2559
4,479,781.89
2558
3,853,648.18
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
และการส่งใช้ใบส�ำคัญ
2559
3,929,987.00
2558
3,815,732.00
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ถึงก�ำหนดช�ำระ
และการส่งใช้ใบส�ำคัญ
60,000.00
419,457.00

เกินก�ำหนดช�ำระ
และการส่งใช้ใบส�ำคัญ
715,869.00
1,838,302.50

ถึงก�ำหนดช�ำระ
และการส่งใช้ใบส�ำคัญ
0
0

เกินก�ำหนดช�ำระ
และการส่งใช้ใบส�ำคัญ
0
0
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(หน่วย : บาท)
2559

(หน่วย : บาท)
2558

279,513,051.83
122,385,967.30
157,127,084.53
1,555,924,950.10
767,196,558.49
788,728,391.61
14,541,589.68
960,397,065.82

267,030,674.61
137,222,531.12
129,808,143.49
1,400,936,725.97
842,488,966.88
558,447,759.09
22,570,828.68
710,826,731.26

4,597,409.86
4,597,407.86
2.00

4,597,409.86
4,597,407.86
2.00

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

105,162,116.74
92,280,456.34
12,881,660.40

89,591,258.74
86,688,899.76
2,902,358.98

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น ๆ
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบส�ำคัญค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น

23,858,273.87
735,347.79
5,055,321.84
5,297,422.10
215,793.09
35,162,158.69

15,495,362.66
703,813.90
5,537,551.57
5,912,776.16
171,638.11
27,821,142.40

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน
รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน

127.36
12,090,612.88
3,295.00
12,094,035.24

10,115,359.58
65,641.48
10,181,001.06

หมายเหตุ 7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
ครุภัณฑ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
หมายเหตุ 8 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
รวม สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

-ok.indd 133

7/12/2560 13:58:33

134

รายงานประจำ�ปี 2559

หมายเหตุ 12 เงินรับฝากระยะสั้น
เงินรับฝากอื่น
เงินรับฝากทุนหมุนเวียน
เงินประกันผลงาน
เบิกเกินรอน�ำส่ง
เงินประกันอื่น
รวม เงินรับฝากระยะสั้น

(หน่วย : บาท)
2559

(หน่วย : บาท)
2558

107,848,124.59
25,884,890.77
833,750.00
1,000.00
21,638,812.75
156,206,578.11

119,312,259.62
25,256,908.18
1,220,470.00
21,386,705.09
167,176,342.89

หมายเหตุ 13 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

453,485,989.00

(ณ 30 กันยายน 2557)

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
(ณ 30 กันยายน 2558)

บวก ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
รายการปรับปรุงระหว่างงวด
รายได้สูง/ (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
(ณ 30 กันยายน 2559,2558)

หมายเหตุ 14 รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รายได้งบกลางจากรัฐบาล
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวม รายได้จากงบประมาณ
หมายเหตุ 15 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการด�ำเนินงานจากองค์การปกครองท้องถิ่น
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน
รายได้จากการบริจาค
รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
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57,688,600.10

19,533,670.77
124,302,164.49

820,107,850.92

597,321,824.26

835,508,746.03
273,620,667.93
243,916,998.78
824,999.70
215,055,303.91
660,953,654.13
(14,289,706.21)
2,215,590,664.27

813,096,882.76
295,238,662.86
271,723,697.14
799,998.20
206,708,455.02
547,015,090.63
(14,389,119.48)
2,120,193,667.13

15,822,625.45
405,509.22
1,908,689.85
18,136,824.52

1,478,265.49
1.00
2,251,350.54
3,729,617.03
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หมายเหตุ 16 รายได้อื่น
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
รายได้อื่น
รวม รายได้อื่น
หมายเหตุ 17 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าจ้าง
เงินรางวัลประจ�ำปี
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชย กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร
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(หน่วย : บาท)
2559

(หน่วย : บาท)
2558

3,215,315.00
3,215,315.00

836.00
5,152,553.02
5,153,389.02

697,272,587.05
5,917,301.97

672,495,606.39
5,249,455.72
115,328,876.41
26,234,359.22
163,000.00
49,668,079.97
7,396,996.75
541,230.00
11,770,552.46
17,655,828.20
715,974.76
4,399,721.00
17,817,218.92
2,514.50
8,350,414.74
937,789,829.04

119,806,896.38
25,955,615.62
132,948.75
58,252,025.18
7,663,340.25
578,574.60
9,830,493.52
14,745,740.34
717,758.49
6,233,420.54
17,761,794.85
7,519,036.64
972,387,534.18
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หมายเหตุ 18 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
เงินบ�ำเหน็จ
เงินบ�ำเหน็จตกทอด
เงินบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ
บ�ำนาญปกติ
บ�ำนาญพิเศษ
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัด
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�ำนาญ
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ�ำนาญตาย
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
บ�ำเหน็จบ�ำนาญอื่น
รวม ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
หมายเหตุ 19 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนตามต�ำแหน่ง
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอื่น
รวม ค่าตอบแทน
หมายเหตุ 20 ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น
รวม ค่าใช้สอย
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(หน่วย : บาท)
2559

(หน่วย : บาท)
2558

1,842,100.20
19,381,483.98
24,750,135.00
297,754,086.77
848,003.56
4,199,913.21
42,773,413.53
2,195,484.44
57,118,645.21
917,343.25
4,415,670.00
456,196,279.15

4,079,765.30
13,894,179.27
13,713,692.40
262,358,098.74
860,034.91
4,296,095.89
42,913,307.19
1,748,682.18
60,414,293.89
976,780.25
3,844,622.00
409,099,552.02

3,410,604.00
5,455,472.00
8,866,076.00

538,709.68
2,693,769.50
5,129,575.00
8,362,054.18

63,177,393.73
100,905,460.50
27,281,549.55
185,791,164.74
84,027.62
11,783,733.50
3,584,436.50
29,181,436.88
326,434.70
3,189,009.07
8,501,817.90
433,806,464.69

66,435,111.57
78,798,999.24
33,820,724.35
137,848,908.81
18,499.42
16,490,500.00
3,746,583.58
23,503,845.53
717,965.00
3,907,469.19
7,947,696.79
373,236,303.48

7/12/2560 13:58:33

สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ 21 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์
รวม ค่าวัสดุ
หมายเหตุ 22 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน�้ำประปาและน�้ำบาดาล
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
รวม ค่าสาธารณูปโภค
หมายเหตุ 23 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
หมายเหตุที่ 24 ค่าใช้จ่ายอื่น
ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น
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(หน่วย : บาท)
2559

(หน่วย : บาท)
2558

83,249,036.20
20,162,238.45
4,899,712.66
108,310,987.31

59,042,950.14
20,451,126.99
5,635,643.33
85,129,720.46

20,335,510.89
1,049,212.04
7,315,763.74
15,105,214.63
3,738,899.00
47,544,600.30

23,125,737.94
1,369,930.83
7,517,532.57
20,722,472.94
3,766,400.96
56,502,075.24

9,856,384.35
111,555,700.39
4,921,999.33
126,334,084.07

9,858,225.10
118,680,001.47
6,272,682.17
134,810,908.74

27,201,545.56
331,569.59
27,533,115.15

78,917.66
(641,766.70)
(562,849.04)
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4

ผลงานสำ�คัญ
อื่นๆ
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กิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 15.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ทรงเป็นประธานเปิดและปิดการจัดกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 และทรงน�ำขบวนพสกนิกรผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
โดย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ข้าราชการ
พนักงาน และเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดกระทรวงฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมร่วมชมคอนเสิรต์ บทเพลงเพือ่ แม่ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่ “แม่ของแผ่นดิน”
กิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ในครั้งนี้ รัฐบาลพร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
12 สิงหาคม 2558 และให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่แม่ของแผ่นดิน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วย
เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติและส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกก�ำลังกาย
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พระราชทาน ส.ค.ส ประจ�ำปี 2559
ศาสตราจารย ์ ดร. สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี องค์ ป ระธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส.พระราชทาน
ประจ�ำปี 2559 มอบให้ แ ก่ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี นายเกษมสั น ต ์ จิ ณ ณวาโส
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและยังความปลาบปลื้ม
ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงฯ เป็นล้นพ้น

มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตเครื่องคลื่นหัวใจอัตโนมัติ AED ให้แก่โรงพยาบาล
และสโมสรเสือป่าและลูกเสือสยาม
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ในฐานะทีป่ รึกษาสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวติ Fire And Rescue Association (FARA) ให้การต้อนรับ
นายคณาทัต จันทรศ์ ริ ิ ประธานโครงการการกุศลของสมาคมฯ และคณะในโอกาสเข้ารายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2558
ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ 18 ปี ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยโอกาสนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ได้มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตเครื่องคลื่นหัวใจอัตโนมัติ AED ให้แก่โรงพยาบาลและ
สโมสรเสือป่าและลูกเสือสยาม จ�ำนวน 5 หน่วยงาน
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การมอบหมายนโยบายหลักจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)
“โปร่งใส เป็นธรรม มุง่ ผลสัมฤทธิ์ รับใช้ประชาชนด้วยหัวใจ” เป็นนโยบายหลักที่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบให้ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยึดถือปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ได้มีการประชุมหัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมอบนโยบายจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายหลัก 4 ข้อ คือ
1. การแต่งตั้ง โยกย้าย ให้ใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อเลือกคนดีเข้าสู่ระบบบริหาร
2. ท�ำงานด้วยความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและคอรัปชั่น
3. ท�ำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นที่ตั้ง
4. ให้เป็นข้าราชการที่ดีด้วยหัวใจที่รักประชาชน
นอกจากนโยบายดังกล่าวแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานอื่น ๆ ดังนี้
- การจัดล�ำดับความส�ำคัญของการปฏิบัติงานโดยยึดถือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเป็นล�ำดับแรก
- ให้มีการส่งเสริมโครงการปั่นจักรยานในพื้นที่ของหน่วยงานตามความเหมาะสม
- ให้มีการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม
- ให้ใช้หลักวิชาการในการปฏิบัติงาน
- พื้นที่ที่มีความส�ำคัญให้หัวหน้าส่วนราชการดูแลเป็นพิเศษ
- ให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนรับทราบ
- ให้มีการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่เข้าใจวิธีการด�ำเนินงาน
- ให้มีบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดแบบไร้รอยต่อ
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ทส. ร่วมเปิดโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (ONE MAP)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับทีด่ นิ ของรัฐ ด�ำเนินการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (ONE MAP) โดยจัดท�ำเป็นแผนที่ดิจิทัล และพัฒนาเป็น
แอพพลิเคชั่น เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ และเพื่อให้ทุกส่วนราชการใช้และยึดถือเป็นแนวเดียวกัน
โดยในวันนี้ (21 มกราคม 2559) ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมในพิธเี ปิดโครงการ
การปรับปรุงแผนทีแ่ นวเขตทีด่ นิ ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (ONE MAP) และร่วมรับฟงั แนวทางการปฏิบตั งิ าน
จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ในโอกาสนี้ด้วย

ทส. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559
วันที่ 5 มกราคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และคณะรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 โดยมี
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกไทยคู่ฟ้า ท�ำเนียบรัฐบาล
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ทส. ปล่อยแถวขบวนนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า พร้อมรับมือหมอกควันไฟป่า
เวลา 08.00 น. เช้าวันนี้ (20 ธันวาคม 2558) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. เดินทางไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อร่วมปล่อยขบวนนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า (Bike against forest fire) โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวให้โอวาทแก่เหล่า
นักปัน่ อาสา พร้อมทัง้ ให้สญ
ั ญานปล่อยขบวนและปน่ั จักรยานน�ำขบวนนักปน่ั อาสาตรวจหาไฟป่าเส้นทางอุทยานราชพฤกษ์ คันคลองชลประทาน - เกษตรแม่เหียะ - อุทยานแห่งชาติ รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีนักปั่นอาสาและ
เครือข่ายไฟป่าภาคประชาชนเข้าร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้กว่า 1,000 คน

นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 นายกลิน ที. เดวีส์ (Mr. Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจ�ำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม เพือ่ แนะน�ำตัวเนือ่ งในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง ชัน้ 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการกล่าวถึงประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเวทีระดับนานาชาติ
อาทิ การลงนาม Paris Agreement และร่วมหารือกับทีมงาน Smoky Mountains National Park ณ สหรัฐอเมริกา
รวมถึงมีข้อริเริ่มความร่วมมือของสหรัฐอเมริกาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเวทีระดับนานาชาติ 3 เรื่อง คือ
1) Clean Power Asian 2) Global Heath Security Agenda และ 3) Wildlife Trafficking ยืนยันการสนับสนุน
การด�ำเนินการของประเทศไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และหวังว่า
จะเพิ่มความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างสองประเทศมากขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงความพยายามของไทยในการอนุรักษ์สัตว์และความตั้งใจของคนไทย ซึ่งแม้
จะต่างความคิดแต่ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือประชาธิปไตย
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นางอาบัน มาร์เกอร์ คาบราจิ (Mrs. Aban Marker Kabraji) ผู้อ�ำนวยการสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์
ประจ�ำภูมิภาคเอเชีย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นางอาบัน มาร์เกอร์ คาบราจิ (Mrs. Aban Marker
Kabraji) ผู้อ�ำนวยการสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (International Union for Conservation of Nature :
IUCN) ประจ�ำภูมิภาคเอเชีย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นร่างข้อมติคณะกรรมการมรดกโลก
สมัยสามัญ ครั้งที่ 40 ดังนี้ 1) การบรรจุแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ในบัญชีแหล่งมรดกโลกในภาวะ
อันตราย (in danger list) และ 2) การเสนอให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงการด�ำเนินงานของรัฐบาลปัจจุบัน ที่ได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ
ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ในการปฏิบัติ และรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ให้ทหารและต�ำรวจร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิดการลักลอบตัดไม้ท�ำลายป่า การให้คดีป่าสงวนเป็นคดีพิเศษ รวมถึงเร่งรัดพัฒนา
ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ โดยการตั้งสถาบันพิทักษ์ป่าที่จังหวัดแพร่ และสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเลที่จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานส�ำคัญที่จะเป็นการปฏิรูป การด�ำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของไทยอย่างยั่งยืน ส�ำหรับกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่และพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานนั้นถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ส�ำคัญของประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทยอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
โดยประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด�ำเนิ น งานตามร่ า งข้ อ มติ ข อง
คณะกรรมการ มรดกโลกนัน้ ประเทศไทยเชือ่ มัน่ ว่าได้มกี ารด�ำเนินงาน
อย่ า งเต็ ม ที่ ม าโดยตลอด และจะด�ำเนิ น การเพื่ อ ให้ ข ้ อ เท็ จ จริ ง ต่ อ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องและคณะกรรมการมรดกโลก ซึง่ จะมีการประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 40 ในระหว่างวันที่ 10 - 20 กรกฎาคม 2559 ณ นครอิสตันบูล
สาธารณรัฐตุรกี ทัง้ นี้ IUCN แจ้งว่า เห็นถึงความพยายามของประเทศไทย
และขอชืน่ ชมการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา พร้อมให้การสนับสนุนประเทศไทย
อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ IUCN ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม IUCN World
Conservation Congress ระหว่างวันที่ 1 - 10 กันยายน 2559
ณ เมืองฮาวาย สหรัฐอเมริกา ด้วย
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นางแมรี โจ เอ. แบร์นร์โด - อารากอน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประจ�ำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับนางแมรี โจ เอ. แบร์นร์โด - อารากอน (Mrs. Mary Jo Bernardo-Aragon) เอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจ�ำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือ
ถึงรูปแบบความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างสองประเทศ ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 อาคาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึง
ความคล้ายคลึงกันระหว่างสาธารณรัฐฟิลปิ ปินสแ์ ละประเทศไทย ทัง้ ลักษณะของประชากร รูปแบบทางการเมือง พร้อมทัง้
กล่าวถึงการด�ำเนินงานตาม Roadmap ของรัฐบาลปัจจุบันเพื่อน�ำมาสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้
เอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้การต้อนรับ และกล่าวถึง
ความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน และแสดงความหวังว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศร่วมก่อตั้งประชาคมอาเซียน
จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการสนับสนุนให้อาเซียนมีการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2560 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
จะเป็นประธานอาเซียน ซึ่งครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมแห่งนี้ จึงหวังที่จะได้รับการสนับสนุนการด�ำเนินงาน
จากประเทศไทยต่อไป ส�ำหรับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหา
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนเป็นประเด็นส�ำคัญที่ประเทศในอาเซียนต้องร่วมมือกันด�ำเนินการจึงจะประสบความส�ำเร็จ
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการพัฒนา และริเริ่มความร่วมมือทวิภาคีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศไทย
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นายฟิลิป คาลเวิร์ต เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจ�ำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ให้การต้อนรับนายฟิลปิ คาลเวิรต์ (Mr. Philip Calvert) เอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ อี �ำนาจเต็มแห่งแคนาดา
ประจ�ำประเทศไทย และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องรับรอง
ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปิดโอกาสให้เข้าเยีย่ มคารวะ ซึง่ ประเทศแคนาดาให้ความส�ำคัญต่อประเด็นการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยิง่ โดยเฉพาะเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวชื่นชมความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศแคนาดา และได้แลกเปลี่ยนด้านนโยบาย รวมทั้งแจ้งว่า ประเทศไทย
ให้ความส�ำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและได้มีการตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจน
และยังให้ความส�ำคัญกับประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ การบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ อย่างผิดกฎหมาย การจัดตัง้ ศูนยป์ ระชารัฐ
พิทักษ์ป่าและทะเลที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกระทรวงฯ ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น
โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการให้
ความส�ำคัญ กับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศก�ำลังพัฒนา ดังนั้นความสมดุลระหว่างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเรื่องที่ต้องค�ำนึงถึง และกล่าวถึงประเด็นการเมืองไทย โดยรัฐบาลปัจจุบันภายใต้
การน�ำของ พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา มีเป้าหมายในการเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาที่สะสม มาจากอดีตรวมถึงการวางแผนงาน
เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพในอีก 20 ปีข้างหน้า และแม้ว่ารัฐบาลจะมาจากการปฏิวัติแต่ก็ไม่ได้ลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ทั้งยังปรับแก้กฎระเบียบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การท�ำงานของภาครัฐให้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้เป็น
ฐานทีม่ นั่ คงและส่งเสริมการท�ำงานของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องโดยเฉพาะภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ จากนัน้ เอกอัครราชทูตฯ
มีความเห็นว่าปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยค่อนข้างซับซ้อน ในส่วนด้านการเมืองนั้น
เป็นเรื่องของหลักการ พร้อมทั้ง กล่าวชื่นชมความตั้งใจจริงของรัฐบาลปัจจุบัน และกล่าวถึงหลักการแก้ไขปัญหาของ
ประเทศแคนาดาว่าเน้นที่การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่วนของความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยและประเทศแคนาดานั้น หากประเทศไทยต้องการการสนับสนุนจากประเทศแคนาดาในด้านใด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องและอนุรักษ์ พื้นที่ป่าซึ่งแคนาดามีความเชี่ยวชาญ ก็พร้อมที่จะประสานการด�ำเนินการ
ด้วยความยินดี
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นายฟรังซิชกู เด อัสซิช มูไรช์ เอ คูญา วาซ ปัตตู เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส
ประจ�ำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นายฟรังซิชกู เด อัสซิช มูไรช์ เอ คูญา วาซ ปัตตู (Mr. Francisco de Assis Morais
e Cunha Vaz Patto) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสประจ�ำประเทศไทย ในโอกาส
เข้าเยีย่ มคารวะเพือ่ แนะน�ำตัวเนือ่ งจากเข้ารับต�ำแหน่งใหม่ โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานมากว่า 500 ปี พร้อมทั้งยินดีสนับสนุน
การด�ำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของสาธารณรัฐโปรตุเกสหากมีโอกาส ซึง่ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าว
ขอบคุณทีเ่ ปิดโอกาสให้เข้าเยีย่ มคารวะ และกล่าวถึงการด�ำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของสาธารณรัฐ
โปรตุเกสว่าประสบปัญหาเรื่องไฟป่า และมลพิษข้ามพรมแดน ในขณะเดียวกันสาธารณรัฐโปรตุเกสมีความโดดเด่น
และเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานจากคลื่นในทะเล โดยหวังว่าจะได้มีความร่วมมือกับประเทศไทยทั้งใน
เวทีพหุภาคีและทวิภาคี ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ กล่าวถึงการด�ำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้
รัฐบาลปัจจุบัน อาทิ การปรับปรุงและการออกกฎระเบียบใหม่ รวมถึงการลงนามในความตกลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การด�ำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ทั้งยังมีการวางเป้าหมายการท�ำงานใน 20 ปีข้างหน้าเพื่อให้ทิศทางการด�ำเนินการมีความชัดเจน และขอให้สาธารณรัฐ
โปรตุเกสในฐานะคณะกรรมการมรดกโลกเห็นถึงความพยายามของไทยและให้การสนับสนุนการขอแก้ไขร่างข้อมติสถานะ
มรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ เพื่อไม่ให้ถูกจัดเข้าสู่บัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายในการประชุมคณะกรรมการมรดก
โลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 40 ณ กรุงอิสตันบลู สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 10 – 20 กรกฎาคม 2559
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นิตยสาร Oxford Business Group และ Time Magazine
ขอสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อนุญาตให้นิตยสารชื่อดังระดับโลก ได้แก่ Oxford Business Group และ Time Magazine สัมภาษณ์
ถึงนโยบายและแผนการด�ำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ทั้งนี้ บทสัมภาษณ์
ดั ง กล่ า วคาดว่ า จะได้ รั บ การตี พิ ม พ ์ เ ผยแพร่ ใ น
รายงานประจ�ำปีของนิตยสาร Oxford Business
Group และ Time Magazine รอบปี พ.ศ. 2560 ถึง
2561 ซึ่งการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี
ทีจ่ ะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธแ์ ละสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องแก่นานาประเทศถึงนโยบายของรัฐบาล
ในการด�ำเนิ น งานด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
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นายนายอู วิน หม่อง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจ�ำประเทศไทย
ขอหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้หารือกับนายนายอู วิน หม่อง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจ�ำประเทศไทย
ถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ปัญหาหมอกควันข้ามแดนทั้งในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี การเชื่อมต่อผืนป่าอาเซียน และความร่วมมือผืนป่าตะวันตกกลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงโครงการปลูกป่าอาเซียนซึ่งจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์
ของประเทศสมาชิกอาเซียนให้แน่นแฟ้นในอีกมิติหนึ่ง ในส่วนของปัญหาหมอกควันข้ามแดนนั้น ประเทศไทยหวังว่า
จะได้มีโอกาสหารือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในเวทีทวิภาคีเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ร่วมกัน ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าต่อไป ซึง่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจ�ำประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวยินดีที่ประเทศไทยด�ำเนินการลุล่วงตาม Roadmap
ที่ตั้งไว้อีกก้าวหนึ่ง นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ในทุกมิติ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า ปัจจุบันไทยและเมียนมาก็มีความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับพื้นที่
และมีความยินดีทจี่ ะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทัง้ ในเรือ่ งการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้และการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนให้เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ และความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ
ที่จะท�ำให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาก้าวไปสู่ความมั่นคง และเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียนต่อไป
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นาย อับเดลอิละฮ์ เอล ฮูนนี เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจ�ำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 29 สิ ง หาคม 2559 รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้การต้อนรับ นายอับเดลอิละฮ์ เอล ฮูนนี เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจ�ำประเทศไทย เพื่อแนะน�ำตัว
และเชิญรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่
ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศสมัยที่ 22 (Conference of the Parties: COP22) ระหว่างวันที่ 7 - 18 พฤศจิกายน 2559
ณ เมืองมาร์ราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งปัญหาภัยแล้งและน�้ำท่วม พร้อมทั้งมีความเห็นตรงกันว่าปัญหา
ไม่ได้เกิดกับเฉพาะภูมภิ าคใดภูมภิ าคหนึง่ แต่ทวั่ โลกต่างได้รบั ผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยอาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์และภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันด�ำเนินการเพื่อรองรับ
ผลกระทบและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อชนรุ่นต่อไป ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโก หวังเป็น
อย่างยิง่ ว่า นอกจากความร่วมมือในเวทีพหุภาคี อาทิ เวทีการประชุมรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศสมัยที่ 22 (UNFCCC COP22) แล้ว ประเทศไทยและราชอาณาจักรโมร็อกโกควรสร้างความร่วมมือในระดับ
ทวิภาคีดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมระหว่างกัน เพือ่ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในภาพรวมเนือ่ งในโอกาส
ครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการอีกด้วย
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การประชุม East Asia Constituency Meeting ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2559
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
การประชุม East Asia Constituency Meeting จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน 2559 ณ กรุงฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่
Operational Focal Point (OFP) และ Political Focal Point (PFP) หรือผู้แทน ของประเทศสมาชิกในกลุ่มประเทศ
East Asia จ�ำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐ
มองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งผู้
แทนจากส�ำนักเลขาธิการกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF Secretariat) โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
(1) การแต่งตัง้ ประเทศทีจ่ ะเป็นผูแ้ ทนหลัก (Member) ของกลุม่ East Asia เพือ่ เข้าร่วมการประชุม GEF Council Meeting
ครั้งที่ 51 ในระหว่าง วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ซึ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ได้รับเป็นผู้แทนหลักของกลุ่ม ด�ำรงต�ำแหน่งรอบวาระปี พ.ศ.2559 – 2561 (2) การให้การสนับสนุนแก่ประเทศสมาชิก
ในการด�ำเนินงานร่วมกับ GEF (Country Support Program) (3) การประชุม GEF-7 Replenishment Negotiation
(4) ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน ในรอบ GEF-6 รวมถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคของแต่ละประเทศสมาชิก
(5) สถานภาพทางการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (6) การติดตามตรวจสอบหน่วยงานบริหารโครงการ (GEF Agency)
ในการปฏิบัติตามนโยบายของ GEF ใน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรการความปลอดภัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Environmental
and Social Safeguards) เพศ (Gender) และมาตรฐาน ความไว้วางใจ (Fiduciary Standards) (7) รายงานความก้าวหน้า
ของคณะท�ำงาน (Working Group) เกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของภาคสาธารณะ และ (8) การจัดตัง้ กองทุน Capacity-building
Initiative for Transparency (CBIT) ของ GEF เพื่อสนับสนุนประเทศก�ำลังพัฒนาตามความตกลงปารีส
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ Expanded Constituency Workshops (ECWs)
for the GEF South and East Asian Countries
		 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Expanded Constituency Workshops
(ECWs) for the GEF South and East Asian Countries เมื่อวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์
ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก
รวม 14 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐมัลดีฟส์
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐประชาธิปไตยศรีลงั กา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย มองโกเลีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผูแ้ ทนหน่วยงานกลางประสานการด�ำเนินงานเชิงปฏิบตั กิ าร
(Operational Focal Point : OPF) ผู้แทนหน่วยงานกลางประสานการด�ำเนินงาน เชิงนโยบาย (Political Focal Point :
PFP) ผู้แทนหน่วยงานประสานการด�ำเนินงานตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานภาคประชาสังคม และผู้แทนจาก
หน่วยงานบริหารโครงการ (GEF Agencies) โดยรูปแบบการฝึกอบรม จะแบ่งการประชุมเป็นกลุ่มๆ แยกเป็นกลุ่มประเทศ
รวมประมาณ 140 คน ซึ่งผู้แทนประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนจาก ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า พันธุ์พืช กระทรวง
การต่างประเทศ และกรมพัฒนาที่ดิน โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการท�ำกิจกรรมและอภิปรายแบบกลุ่ม
ย่อยในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายและประวัติของ GEF แนวทางการสนับสนุนโครงการในรอบ GEF - 7 เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการองค์ความรู้ การติดตามและประเมินผล ของส�ำนักประเมินผลกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และ
การบริหารโครงการ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาดูงานผลการด�ำเนินโครงการ Industry Energy Efficiency (IEE) ณ โรงงานของ
บริษัท ข้าว ซี.พี. จ�ำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ขอรับการสนับสนุนจาก GEF - 4 ภายใต้สาขาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ การศึกษาดูงานประกอบด้วยการเรียนรู้จาก Learning Stations จ�ำนวน 5 Stations เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานในด้านระบบการจัดการที่สอดคล้องกับระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน หรือ ISO 50001 เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ การใช้พลังงานและการลดการใช้พลังงาน
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การประชุมมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธานี
ส�ำนักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายโดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็นประธานในประชุมมอบนโยบายหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วม อาทิ ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำ ส�ำนักทรัพยากรน�้ำบาดาล และส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวล�ำภู เลย หนองคาย ขอนแก่น บึงกาฬ นครพนม สกลนคร โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับและร่วมประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม
ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 10 อุดรธานี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โครงการ “คืนชีวิตให้ล�ำน�้ำห้วยหลวง” จังหวัดอุดรธานี
ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ได้จัดท�ำโครงการ “คืนชีวิตให้ล�ำน�้ำห้วยหลวง” เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการคืนชีวิตให้ล�ำน�้ำห้วยหลวง และชี้แจงรายละเอียดของแผนบูรณาการ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพน�้ำล�ำน�้ำ
ห้วยหลวงเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี และแนวทางการน�ำแผนฯ ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เป็นรูปธรรม ตามนโยบายปรับปรุงคุณภาพนำ�้
ล�ำน�้ำห้วยหลวง เขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้เปิดตัวโครงการในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ที่ท�ำการ
โครงการส่งนำ�้ และบ�ำรุงรักษาห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี
นายสมหวัง พ่วงบางโพ เป็นประธานในพิธีเปิดตัว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 3 อ�ำเภอต่างๆ ที่ติดเขตล�ำน�้ำ
ห้วยหลวง ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�ำ้ จืดอุดรธานี โครงการส่งนำ�้ และบ�ำรุงรักษาห้วยหลวงและประชาชนในพืน้ ทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมเป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในพืน้ ทีใ่ ห้รคู้ ณ
ุ ค่าของล�ำน�ำ้ ห้วยหลวง ร่วมกันรักษาไม่ทงิ้ น�ำ้ เสีย
และสิ่งปฏิกูลลง “เพราะน�้ำคือชีวิต” เพื่อชาวอุดรธานีจะได้มีน�้ำอุปโภค บริโภค และท�ำกิจกรรมต่างๆ ในการด�ำรงชีวิต
ตลอดไป
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การด�ำเนินงานโครงการส�ำนักงานสีเขียว (Green Office)
ในปีงบประมาณ 2559 ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้สมัครเข้าร่วมโครงการส�ำนักงานสีเขียว
(Green Office) และได้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมการด�ำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาและประเมินผลการด�ำเนินงานส�ำนักงาน
สีเขียวกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีหลักการ
ส�ำคัญของการด�ำเนินงานส�ำนักงานสีเขียว คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในส�ำนักงานฯ ให้มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยลดการใช้พลังงานและริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณ
ขยะโดยการลดการใช้การใช้ซึ่งการน�ำกลับมาใช้ใหม่การลดและเลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ภายใต้กรอบ/หลักเกณฑ์
การประเมิน ทั้ง 8 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์การ
หมวดที่ 2 การด�ำเนินงานตามระบบมาตรฐาน Green Office
หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากรของส�ำนักงาน
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
หมวดที่ 5 การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส�ำนักงาน
หมวดที่ 6 การด�ำเนินงานจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)
หมวดที่ 7 การปรับปรุงการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
โดยส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้ด�ำเนินการแต่งตั้งคณะท�ำงานส�ำนักงานสีเขียว ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 10 ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน / การฝึกอบรมบุคลากร ตลอดจนด�ำเนินงานเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
ปรับปรุง ด�ำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินของหน่วยประเมินอย่างเคร่งครัด ภายใต้การร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการตรวจประเมิ น ส�ำนั ก งานสี เขี ย ว (Green Office) ระดั บ ประเทศได้ มี ก ารด�ำเนิ น การ
ตรวจประเมินการด�ำเนินงานของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จ�ำนวน 2 ครั้ง และที่ประชุมของคณะกรรมการ
มีมติเห็นชอบให้ “ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น ผ่านเกณฑ์การประเมินส�ำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระดับดีเยี่ยม (ทอง)”
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รายงานประจำ�ปี 2559

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ ให้เป็นกลไกส�ำคัญที่จะช่วย
ให้ปัญหาหารทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการลดน้อยลง ดังนั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและคุม้ ครองจริยธรรม ในแนวทางการให้ความรู้ ปลุกจิตส�ำนึก สร้างความตระหนักรู้ การตรวจสอบ
และเฝ้าระวังเชิงรุก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมีเปา้ หมายเพือ่ สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ รวมทัง้ ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบตั ภิ ารกิจให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐและประเทศชาติ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงาน
1. เพื่อสร้างความร่วมมือในการด�ำเนินงานต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรมเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจในการต่อต้านการทุจริต ที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2. เพือ่ ปลุกจิตส�ำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและคุม้ ครองจริยธรรม และเรือ่ งผลประโยชนท์ บั ซ้อน
แก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และปฏิบตั กิ ารเชิงรุกด้านการป้องกัน ป้องปรามและปราบปรามการทุจริตและคุม้ ครอง
จริยธรรม
3. เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
วิธีด�ำเนินงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้ด�ำเนินการประสานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จ�ำนวน
5 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
ด�ำเนินการจัดพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบ ในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมกับภาคีความร่วมมือ เมือ่ วันพุธที่ 27 มกราคม 2559
รายละเอียดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
บันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว มีสาระส�ำคัญของความร่วมมือ ประกอบด้วย (1) การปอ้ งกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ
(2) การป้องปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ และ (4) จัดตัง้ คณะกรรมการร่วม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทีร่ ว่ มลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถติดตามงานและรายละเอียดของงานได้
อย่างรวดเร็ว
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เกิดความตระหนัก
และร่วมต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม และเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้การด�ำเนินงานในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มมากขึ้น
4. ข้าราชการ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตยส์ จุ ริต และเกิดค่านิยมต่อต้านการทุจริตภาครัฐ
5. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความส�ำคัญกับการบริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริต ให้บริการด้วยความเป็นธรรม

การฝึกอบรมสร้างเครือข่ายผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก จัดฝึกอบรมสร้างเครือข่ายผู้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนจังหวัดพิษณุโลก
ณ โรงแรมวังแก้ว โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายชูชาติ กีฬาแปง) กล่าวเปิด และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก (นายอนันต์ พรหมดนตรี) กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับ
การอบรมเครือข่าย 5 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอชาติตระการ อ�ำเภอนครไทย อ�ำเภอวังทอง อ�ำเภอวัดโบสถ์ และอ�ำเภอพรหมพิราม
รวมจ�ำนวน 60 คน
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การจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ลดการเผา ควบคุมไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม
Kick off รณรงค์ ล ดการเผา ควบคุ ม ไฟป่ า และหมอกควั น จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยมี ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
(นายชูชาติ กีฬาแปง) เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมประกอบด้วย
การเดินรณรงค์ของนักเรียนนักศึกษา เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมไฟป่า/ การสาธิตดับไฟป่า สลายหมอกควัน
โดยชุดเสือไฟ เครื่องพ่นสลายหมอกควัน และเฮลิคอปเตอร์บินสาธิต การดับไฟ/ การแสดงนิทรรศการ/ การปล่อยขบวน
ชุดดับไฟป่าไปยังพื้นที่ปฏิบัติการจัดท�ำแนวกันไฟ และร่วมปฏิบัติการจัดท�ำแนวกันไฟ ณ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน
อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
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ส�ำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และน�ำเฮลิคอปเตอร์
ร่วมตั้งแสดงการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจ�ำปี 2559
ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2559 ณ กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการบิ น อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของส�ำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน /
วิธีการ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีท่ีอากาศยานและเรือที่ประสบอุบัติเหตุ และช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
บนอากาศยาน สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้
ส่วนนิรภัยการบินและสารสนเทศการบิน โดยคณะกรรมการบริหารนิรภัยการบินจัดกิจกรรม ศึกษาดูงาน
ด้านนิรภัยภาคพื้นและนิรภัยสนับสนุนการบิน ณ ส�ำนักงานนิรภัยทหารอากาศ และท่าอากาศยานทหาร บน.6 ดอนเมือง
ในวันที่ 23 กันยายน 2559

การเข้าร่วมจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมการช่วยเหลือ
อากาศยานทีป่ ระสบภัย ประจำ�ปี 2559
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คณะ

ผู้ จั ด ท ํา

ที่ปรึกษา
1. นายวิจารย์ สิมาฉายา		
2. นายเสริมยศ สมมั่น		
3. นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์		
4. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
5. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง 		

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ควบคุมการจัดพิมพ์
1. นายอ�ำนาจ ทองเบ็ญญ์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร		

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

3. นางสาวสมหญิง พงษ์สมุทร

ผู้อ�ำนวยการส่วนนโยบายและแผน
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

4. นางรัชนิกร ดารกมาศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

5. นางสาวสุชาดา จินดารักษ์		

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

6. นางสาวเพียงสุรีย์ ภักดีพรหมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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