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 ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม มนีโยบายและทศิทางการบรหิารงานในการเสรมิสร้างบทบาท โดยการเพิม่ประสิทธภิาพ 
ด้านการอาํนวยการ และระบบบรหิารจดัการด้านแผน ด้านงบประมาณ ด้านระบบฐานข้อมลู สาํหรบัสนบัสนนุการตัดสินใจ 
และการบริหารราชการของผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก 
รวดเรว็ในการดําเนนิการ รวมทัง้ประสานงานและสนบัสนนุการดําเนนิการในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
ในระดับพื้นที่ พัฒนาระบบบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมความร่วมมือ 
และสร้างเครือข่ายการอนุรักษ ฟนฟู เฝาระวัง ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดองคความรู้ 
เพื่อขยายและพัฒนาเครือข่าย รวมทั้งได้รับการแก้ไขปญหาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้ปฏบัิตภิารกิจสําคญั ๆ  
และภารกิจเร่งด่วนท่ีได้รับมอบหมายตามนโยบายรัฐบาล อาทิ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และแก้ปญหาที่ดินทํากิน สนับสนุนการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าระดับจังหวัด ผ่านกลไก
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าระดับจังหวัด การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
การประสานและดําเนินการแก้ไขปญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับท่ีดินของรัฐ การบริหารจัดการการใช้ประโยชนที่ดินของรัฐ 
เพื่อแก้ไขปญหาความเดือดร้อน พัฒนากระบวนการทํางาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบข้อมูลกลางและเว็บไซต  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถรองรับการดําเนินภารกิจของหน่วยงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปญหามลพิษข้ามแดนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ตลอดจนการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การบูรณาการการใช้อากาศยานร่วมกับภาคพ้ืนดิน โดยมุ่งผลลัพธในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม ให้การบุกรกุพืน้ทีป่่าไม้ลดลง รวมทัง้การให้การสนบัสนนุให้ชมุชนมคีวามรู ้ความเข้าใจมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนการบูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ  
 ในโอกาสน้ี กระผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิง่แวดล้อมทกุท่านทีไ่ด้ปฏบิตังิานด้วยความวริยิะอตุสาหะอย่างเตม็ความสามารถทาํให้ภารกจิต่าง ๆ  ประสบผลสาํเรจ็
บรรลุวัตถุประสงค และขออาราธนาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบความสุข 
ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง พร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการร่วมกันสร้างสรรคสิ่งดี ๆ  
เพือ่ขบัเคลือ่นภารกจิของสาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้เจรญิก้าวหน้าเป็นประโยชนแก่ประชาชน 
และประเทศชาติสืบไป

 นายวิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาร
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 รายงานประจําปี 2559 เป็นการนําเสนอผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ในรอบปีงบประมาณ 2559 ซึ่งถือว่าเป็นการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดที่เสนอต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2559  
ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร โดยสรุปดังนี้

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สงวน อนุรักษ์ ฟื ้นฟู ส่งเสริมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการที่ตอบสนอง 
 ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบินส�ารวจ และป้องกัน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
 สนับสนุนการบินสํารวจ ตรวจตรา เฝาระวัง เพ่ือปองกันและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
2,144 : 15 ชั่วโมงบิน ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ 6,560,464 ไร่ โดยมีผลการปฏิบัติงานตามแผนการใช้อากาศยาน ดังนี้  
1) การบินลาดตระเวนปองปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนินการในพื้นที่เปาหมาย  
6.5 ล้านไร่ คือ พื้นที่ป่าอนุรักษ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุสัตวป่า โครงการอนุรักษพันธุกรรมฯ และสถานีควบคุม 
ไฟป่าฯ) จํานวน 11 แห่ง ปฏิบัติการบินทั้งสิ้น 206 : 55 ชั่วโมง บินพบจุดบุกรุกแผ้วถางป่าพื้นที่ใหม่ จํานวน 51 จุด 
เนื้อที่ประมาณ 156 ไร่ 2) การบินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกิจกรรมพิเศษ การบินสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง 
ในการตรวจราชการเร่งด่วน และการฝึกบนิทบทวนตามมาตรฐานการบนิใช้ชัว่โมงปฏบิติัการบินทัง้ส้ิน 454 : 05 ชัว่โมงบิน 
3) การบินกู้ภัยและเหตุฉุกเฉิน จํานวน 68 : 40 ชั่วโมงบิน 4) การปองกันปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการอากาศยาน กับภาคพื้นดินจํานวน 1,231 : 35 ชั่วโมงบิน 5) บินลาดตระเวนไฟป่าปองกัน
การบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ ไม้พะยูงและไม้มีค่า จํานวน 183 : 00 ชั่วโมงบิน

กลยุทธ์ท่ี 2 เพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิงานเพือ่แก้ไขปัญหาการบกุรกุท�าลายทรพัยากรป่าไม้ในระดบัจังหวัด
 กํากับ ติดตาม และเร่งรัดการดําเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง 
เกี่ยวกับที่ดินของรัฐได้ โดยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปญหาข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ 
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับราษฎรให้ได้ข้อยุติหรือสามารถหาแนวทางแก้ไขปญหาให้คลี่คลายบรรเทาเบาบางลง 
ตามมาตรการและหลักเกณฑของ กบร. และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง จํานวน 66 เรื่อง จัดทําและสนับสนุนข้อมูล 
ผลการอ่าน แปล ตคีวามภาพถ่ายทางอากาศ สําหรบั กบร. จงัหวดั ใช้ประกอบการพจิารณาพสิจูนสทิธกิารครอบครองท่ีดนิ 
ของบุคคลในเขตท่ีดินของรัฐ จํานวน 77 ระวาง คิดเป็น เนื้อที่ 192,500 ไร่ ตลอดจนกระบวนการอื่นที่เก่ียวข้อง  
มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมลํ้าของสังคม ลดข้อขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างโอกาส
ให้แก่คนยากจนในการเข้าถึงและใช้ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามแนวพระราชดําริ โดยการผลักดัน
ให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด น้อมนําแนวทางการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริมาขยายผล

บทสรุป ส�าหรับผู้บริหาร
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสนับสนุนการด�าเนินภารกิจให้ครอบคลุม
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด โดยดําเนินการ
พฒันาเว็บไซตกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เพือ่ใช้ในการสร้างเวบ็ไซตและเครอืข่ายเวบ็ไซตของหน่วยงาน
ให้มีเว็บไซตทีม่รีปูแบบและมาตรฐานเดยีวกนั มรีะบบตดิตามข้อสัง่การผูบ้รหิารเพือ่ให้ผูบ้รหิารใช้ตดิตามผลการดําเนนิงาน
รวมทัง้หน่วยงานสามารถรายงานข้อสัง่การต่างๆ ได้อย่างทนัท่วงท ีมรีะบบรับเร่ืองร้องเรียน เพ่ือใช้ในการรับเร่ืองร้องเรยีน
ได้ในทกุช่องทาง รวมทัง้อปุกรณสือ่สารเคลือ่นท่ีต่างๆ จัดทาํศนูยปฏิบติัการกระทรวง (MOC) และศนูยปฏบิติัการสาํนกังาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (DOC) เพื่อใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูลไปยังศูนยปฏิบัติการสํานักนายก
รัฐมนตรี (PMOC) อันจะช่วยสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง ดูแล รักษา  ติดตาม ก�ากับ 
 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่
 กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพ้ืนที่จังหวัดซ่ึงที่ผ่านมา  
ได้ให้ ทสจ. 76 จังหวัด ดําเนินการตาม Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในกิจกรรมจัดประชุม 
ร่วมกับประชาชนและผู้นําชุมชน ในการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และติดตาม การดําเนินงานตามแผนจัดการ 
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัด ตามกรอบระยะเวลาในแผนจัดการขยะมูลฝอยฯ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ระยะเร่งด่วน 
จํานวน 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี น่าน บุรีรัมย ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต  
ระยอง ลพบุรี สงขลา สมุทรปราการ และสระบุรี และกลุ่มที่ 2 ระยะปานกลาง และระยะยาว จํานวน 52 จังหวัดที่เหลือ 
ดําเนินการแก้ไขปญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 10 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลําปาง 
แม่ฮ่องสอน ลําพูน พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก และตาก และในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง 
และนครศรีธรรมราช

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินการบริหารจัดการและการให้บริการ
 โดยพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบเฝาระวังแหล่งกําเนิดมลพิษในพื้นท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน 
ส่ิงแวดล้อมภาคที ่1- 16 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพกลไกและระบบการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัมลพษิให้มปีระสิทธภิาพ 
โดยเฉพาะแหล่งกําเนิดมลพิษที่ระบายนํ้าทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพ 
ของห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล สามารถตรวจวิเคราะหนํ้าทิ้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษ จํานวน  
7 รายการ และสอบตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม จํานวน 150 ตัวอย่าง 1,212 ข้อมูล โดยสามารถรายงานผลการทดสอบ
ทันตามเวลาที่กําหนด (15 วันทําการ) เสริมสร้างสมรรถนะให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในระดับภูมิภาค ในการติดตาม 
ตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างความเข้าใจ รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษท้ังในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสม 
ในแต่ละพ้ืนที่ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
สิ่งแวดล้อม 

รายงานประจำ ปี 25596
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการท�างานและเครื่องมือเพื่อให้การบริการของกระทรวง มีประสิทธิภาพ
 และเกิดประสิทธิผล
 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตัริาชการของหน่วยงานในสงักดัและการให้บรกิาร
ประชาชน จดัสรรทรพัยากรในหน่วยงานให้เกิดประโยชนสูงสดุและเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมอืสําคญั ในการบริหารจดัการ มรีะบบ
ตรวจสอบเฝาระวังภัยคุกคามทางเครือข่ายสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือคอยตรวจสอบและปองกันการบุกรุกระบบเครือข่ายสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การจัดทําแผน 
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 13 โครงการ ประเด็นนโยบายสําคัญตามแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ของสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และ 2) มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจการอํานวยการด้านการบริหารจัดการโดยใช้การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่สําคัญ 
ของผู้บริหาร ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งการเสนอแนะแนวทาง 
หรือมาตรการ เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าของการใช้
จ่ายเงิน และบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อการดําเนินงานอย่างสูงสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ คือ 
ตรวจสอบการดําเนินการโครงการของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล จํานวน 4 โครงการ ด้านการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง (ค.ต.ป.ทส.) ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานและดูงาน 
ในพื้นที่ จํานวน 3 พื้นที่

กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างศักยภาพการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
 การดําเนินงานตามภารกิจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
ภายใต้ภาคีอนุสัญญาต่างๆ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม โดยการ 
ประชุมดังกล่าวมีหลายระดับ อาทิ ระดับรัฐมนตรี ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับคณะทํางาน ในการประชุมแต่ละระดับ 
หน่วยงานเจ้าของเรือ่งทําหน้าทีใ่นการกําหนดท่าท ีการจดัทาํคาํกล่าวสนุทรพจน ประสานหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น และสาระสําคัญสําหรับการกําหนดแนวทางในการเจรจา  
โดยพจิารณาถงึประโยชนทีป่ระเทศไทยจะได้รบั จากการประชมุเป็นสาํคญั รวมทัง้ดาํเนนิการเกีย่วกบัการเสนอองคประกอบ
คณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุมเจรจาในแต่ละคร้ังตามความเหมาะสม และคุ้มค่าเงินงบประมาณ เช่น การประชุม
สมชัชาสิง่แวดล้อมแห่งสหประชาชาต ิครัง้ที ่2 (The Second Session of the United Nations Environment Assembly 
of UNEP : UNEA2) เมื่อวันที่ 22 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ สํานักงานใหญ่โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  
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 
ในการดําเนินโครงการ ประกอบไปด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดการขยะมูลฝอย 2) การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ 3) 
ประเดน็สําคญัท่ีเกีย่วข้องกบัปญหาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที ่โดยเน้นการมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายชมุชน  
และองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร กลไก และเครื่องมือ อย่างมีธรรมาภิบาล
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรในองคกร ได้เกิดการเรียนรู้และก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ทัศนคติ ซึ่งจะนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ดีขึ้นและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย ขององคกร รวมถึงเป็นกระบวนการ
ที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะ ความชํานาญความสามารถของบุคคล เช่น สัมมนาหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี จํานวน 309 คน 
การฝึกอบรมหลักสูตร“นักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง (นบก.ทส.)” จํานวน 45 คน  ฝึกอบรม
หลกัสตูร การเสรมิสร้างศกัยภาพการเป็นผูน้าํ “การพัฒนาหวัหน้างาน” จํานวน 40 คน  ฝึกอบรมหลักสูตร “การดาํเนนิการ 
ทางวินัยและการพิจารณาสอบสวน”เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้นํา 
และเตรียมความพร้อม สู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน จํานวน 44 คน  
ฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิก (Infographic)” จํานวน 44 คน เพื่อสนับสนุนการทํางานอย่างมืออาชีพ  
และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการวิเคราะห เรียบเรียง และการออกแบบ รวมทั้งเข้าใจถึงแนวคิด กระบวนการ  
ตลอดจนขั้นตอนในการออกแบบ Infographic

รายงานประจำ ปี 25598
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กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่

กลยุทธ์ที่  3 สร้างความตระหนัก จิตส�านึก และการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
 การประชุมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธวิสัยทัศนประชาคมอาเซียนด้านส่ิงแวดล้อม ภายหลัง 
ปี พ.ศ.2558 และการสนับสนุนการดําเนินการภายใต้ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ 
วสิยัทศันประชาคมอาเซยีน แผนงานประชาคมอาเซยีนด้านสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2559 – 2568 และนําเสนอผลการดําเนนิงาน 
ด้านอาเซยีนสิง่แวดล้อมทีสํ่าคญัของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการสร้างความร่วมมอืด้านสิง่แวดล้อม 
กับประเทศสมาชิกอาเซียน การแสวงหาจุดร่วมของอาเซียน และยังคงสงวนทรัพยากรของประเทศให้ยังคงอยู่หรือ 
ไม่ให้เกิดผลกระทบ อาทิ การร่วมกันจัดทําโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันเพื่อแก้ไขปญหาหมอกควันข้ามแดน เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน อาทิ 1) การดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตรชาติ และขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุตาม 
เปาหมายทีก่าํหนดไว้ 2) การเพิม่จาํนวนพืน้ทีป่่าไม้ของประเทศไทย ซึง่ตัง้เปาหมายให้ประเทศไทยมพีืน้ทีป่่า 35 เปอรเซน็ต
ของพืน้ทีป่ระเทศทัง้หมดในอกี 20 ปีข้างหน้า 3) การปฏรูิปหน่วยงานของส่วนราชการเพือ่ให้เกดิการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น

9สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ทำ�เนียบผู้บริหาร
สำ นักงานปลัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ประจำ ปีงบประมาณ 2559

รายงานประจำ ปี 255910
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นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นายจตุพร บุรุษพัฒน์
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำ ปี 255912
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นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

13สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นายนิวัติชัย คัมภีร์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายนพพล ศรีสุข
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำ ปี 255914
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นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

15สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นางสุณี ปิยะพันธ์พงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำ ปี 255916
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นายสากล ฐินะกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

นายเสริมยศ สมมั่น
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

17สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานประจำ ปี 255918
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ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวจินตนา เหลืองวิไลย์
ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

19สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นายวิสาล ทฤษฎีคุณ
ผู้อ�านวยการกลุ่มกฎหมาย

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มกฎหมาย

รายงานประจำ ปี 255920
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นายไกวัล ไทยปาล
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำ�นักบริหารกลาง

21สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นายอ�านาจ ทองเบ็ญญ์
ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์

รายงานประจำ ปี 255922
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นางดวงพร จั่นหยง
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจและประเมินผล

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำ�นักตรวจและประเมินผล

23สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล
ผู้อ�านวยการส�านักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำ�นักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำ ปี 255924
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นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์
ผู้อ�านวยการส�านักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำ�นักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

25สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นายสมชาย ศิริสมฤทัย
ผู้อ�านวยการส�านักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำ�นักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

รายงานประจำ ปี 255926
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นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์์
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นายอ�านาจ ทองเบ็ญญ์
ผู้อ�านวยการส�านักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำ�นักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

รายงานประจำ ปี 255928
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นายไกวัล ไทยปาล
ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

29สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นายสมชาย มีนุชนารถ
ผู้อ�านวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำ ปี 255930
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1. ภาคที่ 1 (เชียงใหม่)
นายระพีศักดิ์  มาลัยรุ่งสกุล

9.  ภาคที่ 9 (อุดรธานี)
นายเฉลียว ลีสง่า

2. ภาคที่ 2 (ล�าปาง)
นายอาวีระ ภัคมาตร์

10. ภาคที่ 10 (ขอนแก่น)
นางสิริวรรณา เดชวิถี

3. ภาคที่ 3 (พิษณุโลก)
นายถาวร เพ็ชรบัว

11. ภาคที่ 11 (นครราชสีมา)
นางจันทนา ภาคย์ทองสุข

4. ภาคที่ 4 (นครสวรรค์)
นางสาวสลวย เทียมสระคู

12. ภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)
นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร

5. ภาคที่ 5 (นครปฐม)
นายวรพล จันทร์งาม

13. ภาคที่ 13 (ชลบุรี)
นายปัญญา วรเพชรายุทธ

6. ภาคที่ 6 (นนทบุรี)
นาวสาวจารุภา อยู่พล

14. ภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)
นายยงยุทธ พนิตอังกูร

7. ภาคที่ 7 (สระบุรี)
นางประนอม ปิยะสาธุกิจ

15. ภาคที่ 15 (ภูเก็ต)
นางพรศรี สุทธนารักษ์

8. ภาคที่ 8 (ราชบุรี)
นายปิยะ พรหมสถิต

16. ภาคที่ 16 (สงขลา)
นายฮาเล็ม เจะมาริกัน

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่�1�-�16
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ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติ

 ภาคกลางและภาคตะวันออก

1. กาญจนบุรี

นายวัชระ  ชมพูศรี

2. จันทบุรี

นางสาวเยาวนีย  สุทธิพงศ

3. ฉะเชิงเทรา

นายอนุชา  กระจายศรี

4. ชลบุรี

นายวีระ  ทองประไพ

5. ชัยนาท

นายสันติ  บันเทิงจิตร

6. ตราด

นายไพศาล  ธนะเพิ่มพูน

7. นครนายก

นายชัยรัตน  หินทอง

8. นครปฐม

นายเชวง  ไชยหลาก

9. นนทบุรี

ดร.กาญจนา  นิตยะ 

10. ปทุมธานี

นายสินธพ  โมรีรัตน

11. ปราจีนบุรี

นายชูศักดิ์  ตั้งศิริไพบูลย

12. เพชรบุรี

นายพิภพ  พัชรพรรณสกุล

13. พระนครศรีอยุธยา

นางสาวมาลี  ศรีรัตนธรรม

14. ระยอง

นายสมชาย  ทรงประกอบ

15. ราชบุรี

นายสวง  สุดประเสริฐ

16. ลพบุรี

นายชุติวัฒน ศรทอง

17. สมุทรปราการ

นายอาทิตย ละเอียดดี

18. สมุทรสงคราม

นายชากรี  รอดไฝ

19. สมุทรสาคร

นายยรรยง  เลขาวิจิตร

20. สระบุรี

นายสายยนต  สีหาบัว

21. สระแก้ว

นายประพันธ  กาใจทราย

22. สิงห์บุรี

นายสามารถ  มีตําเนิน

23. สุพรรณบุรี

นายองอาจ  ชนะชาญมงคล

24. อ่างทอง 

นายมิตรชัย  อานันทนสกุล

รายงานประจำ ปี 255932
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และสิ่งแวดล้อมจังหวัด�76�จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25. กาฬสินธุ์

นายวิชัย  ตะวัน

26.ขอนแก่น

นายสมาน  มานะกิจ

27. ชัยภูมิ

นายอิสระ  พรหมเดชบุญ

28. นครพนม

นายปรีชาญ  สามารถ

29. นครราชสีมา

นายวิชัย  อุดมรัตนะศิลป์

30. บุรีรัมย์

นายสายยนต  สีหาบัว

31. บึงกาฬ

นายประเสริฐ  ชุตาภรณ

32. มุกดาหาร

นายไพบูลย  รัตนะเจริญธรรม

33. ยโสธร

นายอาคม  ยุทธนา

34. ร้อยเอ็ด

นางสาวสุวิน  สิทธิบุตร

35. เลย

นายยงยุทธ  ชํานาญรบ

36. ศรีษะเกษ

นายวิทยา  วานิช

37. สกลนคร

นายอํานาจ  เจิมแหล่

38. สุรินทร์

นายนิรันดร  สุรัสวดี

39. หนองคาย

นายพิชิต  สมบัติมาก

40. หนองบัวล�าภู

นายสันธาน  มั่นคง

41. อุดรธานี

นายไพศาล สถิตวิบูรณ

42. อุบลราชธานี

นายสุเมธ  อําภรณ

43. อ�านาจเจริญ

นายนรินทร  สายซอ

44. มหาสารคาม

นายชมพู  มหันตะกาสี

33สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติ

ภาคเหนือ

45. ก�าแพงเพชร

นายสรพงษ  โกสุวินทร

46. เชียงราย

นายเก่งกาจ  ศรีหาสาร

47. เชียงใหม่

นายชานนท  คําทอง

48. ตาก

นายปญญารัตน  รังศิลป์

49. นครสวรรค์

นายสมพงษ  สิทธิโชคสกุลชัย

50. น่าน

นายประสิทธิ์  พัฒนใหญ่ยิ่ง

51. พิจิตร

นายสุเมธ  ศิริลักษณ

52. พิษณุโลก

นายอนันต  พรหมดนตรี

53. เพชรบูรณ์

นายสุกิจ  รัตนวิบูลย

54. แพร่

นายชูเกียรติ  พงศศิริวรรณ

55. พะเยา

นายดุลยวิชญ  รัตนภาค

56. แม่ฮ่องสอน

นายวรพจน  ผ่องสมัย

57. ล�าปาง

นายฉลอง  ของเดิม

58. ล�าพูน

นายสุวรรณทัสน  ธนัญชัย

59. สุโขทัย

นายไพรัช  นาคทรัพย

60. อุตรดิตถ์

นายธีระ  เงินวิลัย

61. อุทัยธานี

นายไพโรจน  ปานสมุทร

รายงานประจำ ปี 255934
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และสิ่งแวดล้อมจังหวัด�76�จังหวัด

ภาคใต้

62. กระบี่

นายอาคม  ยุทธนา

63. ชุมพร

นายขจรศักดิ์  ละอองเทพ

64. ตรัง

นายมนภัทร  วังศานุวัตร

65. นครศรีธรรมราช

นายพฤกษ  โสโน

66. นราธิวาส

นายสามารถ  ขุนศรีหวาน

67. ประจวบคีรีขันธ์

นายอร่าม  ศรีปรางค

68. ปัตตานี

นายสามารถ  ขุนศรีหวาน

69. พังงา

นายสมชาย  เลขาวิวัฒน

70. พัทลุง

นายสา  แสงสว่าง

71. ภูเก็ต

นายเกษม  สุขวารี

72. ยะลา

นายสมาน  สะแต

73. ระนอง

นายถิน  พิสูจน

74. สงขลา

นางจินตวดี  พิทยเมธากูล

75. สตูล

นายธนิตย  หนูยิ้ม

76. สุราษฎร์ธานี

นายอภิชัย  เชียรศิริกุล

35สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ข้ อ มู ล
ภาพรวม

ส่�ว�น�ที่ 1
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แผนภูมิโครงสร้างสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด

ภาพที่ 1.1 แผนภูมิโครงสร้างสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 โครงสร้าง
ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ศูนยปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงานในสังกัดตามกฎกระทรวง

หน่วยงานจัดตั้งเป็นการภายใน

สํานักบริหารกลาง

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ศูนยประสานงานสนองพระราชดําริ ทส.

ศูนยปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ศูนยบริการร่วม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

สํานักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

สํานักตรวจและประเมินผล

สํานักแก้ไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

สํานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

สํานักการบินอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16

กลุ่มกฎหมาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

รายงานประจำ ปี 255938
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อ�านาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ของส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2559

  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับเป็นศูนยกลางการบริหารราชการของกระทรวงในการพัฒนา
ยุทธศาสตรและแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริการราชการท่ัวไปของกระทรวง
ให้บรรลุเปาหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง

อ�านาจหน้าที่ของส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 1. เสนอความเห็นและคําแนะนําในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง
 2. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
 3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน
 4. ประสานการปฏิบัติงาน รวมทั้งกํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการและการดําเนิน
การเรื่องราวร้องทุกขของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
 5. กําหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศ และองคกรระหว่างประเทศด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงาน
และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
 7. ประสานงานและสนับสนุนราชการส่วนภูมิภาคและองคกรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. ดําเนินการ รวมทั้งประสานงานและสนับสนุนการดําเนินการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
 9. ดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
 10. ปฏบิตังิานด้านการบินและการส่ือสาร เพ่ือสนับสนนุการปฏบิติังานด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
 11. ปฏิบัตกิารอืน่ใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าทีข่องสํานกังานปลดักระทรวงหรอืตามท่ีรฐัมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

39สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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หน่วยงานที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 1. กลุ่มกฎหมาย (กกม.) มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง และอาญา 
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. เสนอความเห็นและให้คําปรึกษาข้อหารือทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 4. ศึกษา พิจารณา ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับยุทธศาสตร 
การพฒันาระบบราชการภายในสํานักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมและกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม
 2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางและหน่วยงาน ในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
ราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส่วนราชการ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง
 2. ประสาน เร่งรดั และกาํกบัให้ส่วนราชการในสังกดัดาํเนนิการตามแผนปฏบิติัการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
 3. รับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในส่วนราชการ 
และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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 4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 5. ประสาน เร่งรดั และตดิตามเกีย่วกบัการดําเนนิการตาม (3) และ (4) และร่วมมอืในการปองกนัและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
ส่วนราชการในสังกัดและคุ้มครองจริยธรรมเสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 5. ส�านักบริหารกลาง (สบก.) มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. ดาํเนนิการเกีย่วกบังานบริหารท่ัวไป งานสารบรรณ งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานกุารของสํานกังาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. ดาํเนนิการเกีย่วกบัการประชาสมัพนัธและเผยแพร่ผลงานของสาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ดาํเนนิการเกีย่วกบัการจดัระบบงานและบรหิารงานบคุคลของสํานกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 4. ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. กลั่นกรองและเสนอความเห็นทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู ้บริหารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใด ในสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. ดาํเนนิการเกีย่วกบัการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของหน่วยงาน ในสงักัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเครือข่าย และระบบสารสนเทศ รวมท้ังให้คําปรึกษาแนะนํา  
และฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอรและการใช้โปรแกรม
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 7. ส�านักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สกบ.) มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. ปฏบิตังิานด้านการบินและการส่ือสาร เพ่ือสนบัสนนุการปฏบิติังานด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 8. ส�านักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (สบร.) มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. ดาํเนนิการเกีย่วกับการแก้ไขปญหาการบกุรกุทีดิ่นของรฐัตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการแก้ไข
ปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ รวมทั้งจัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการแก้ไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
 2. ศกึษา วเิคราะห เพือ่เสนอแนะให้มมีาตรการในการปองกนัและมาตรการในการแก้ไขปญหาการบกุรกุทีด่นิ
ของรัฐ
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 3. ประสานนโยบายและการปฏบิตักิบัหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ตดิตามตรวจสอบและประเมินผล
การแก้ไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 9. ส�านักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (สรป.) มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้
 1. กําหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศและองคกรระหว่างประเทศ 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. ประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการเข้าร่วมในพันธกรณี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ
 3. ดําเนินการและประสานการดําเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 10. ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ที่ 1 – 16 มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค
 2. ประสานการดําเนินงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมระดับภาค
 3. จัดทํารายงานสถานการณสิ่งแวดล้อมภาค
 4. จัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค
 5. เสนอแนะและให้คําปรึกษาทางวิชาการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพของส่วนราชการและองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 6. ติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานการดําเนินการเหตุฉุกเฉิน 
ด้านสิ่งแวดล้อม
 7. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค รวมทั้งฝึกอบรม 
เผยแพร่และประชาสัมพันธด้านสิ่งแวดล้อม
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบในแต่ละส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 

ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ จ�านวนจงัหวดั

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)  เชียงใหม่  เชียงราย  ลําพูน  แม่ฮ่องสอน 4

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลําปาง)  ลําปาง  แพร่  พะเยา  สุโขทัย 4

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)  พิษณุโลก  พิจิตร  น่าน  อุตรดิตถ 4

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค)  นครสวรรค  ตาก  อุทัยธานี กําแพงเพชร 4

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)  นครปฐม  ชัยนาท  สุพรรณบุรี  สมุทรสาคร 4

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  นนทบุรี  สิงหบุรี  อ่างทอง  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  สมุทรปราการ 6

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)  สระบุรี  เพชรบูรณ  ปราจีนบุรี  นครนายก  ลพบุรี 5

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)  ราชบุรี  กาญจนบุรี  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ 5

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)  อุดรธานี  หนองคาย  เลย  นครพนม  สกลนคร บึงกาฬ 6

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)  ขอนแก่น  มหาสารคาม  กาฬสินธุ  ชัยภูมิ  หนองบัวลําภู 5

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)  นครราชสีมา  สุรินทร  บุรีรัมย  ศรีษะเกษ 4

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)  อุบลราชธานี  อํานาจเจริญ  ยโสธร  มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด 5

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)  ชลบุรี  ระยอง  ตราด  ฉะเชิงเทรา  จันทบุรี  สระแก้ว 6

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎรธานี)  สุราษฎรธานี  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  ระนอง 4

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)  ภูเก็ต  ตรัง  กระบี่  พังงา  สตูล 5

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)  สงขลา  นราธิวาส  ยะลา  ปตตานี  พัทลุง 5

 11. ส�านักตรวจและประเมินผล (สตป.) มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนการตรวจราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
 2. สนบัสนนุการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจําปีและแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ประสานการตรวจราชการกับหน่วยรับตรวจ และจัดทําข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ   
เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ร่วมตดิตาม และสนบัสนนุผูต้รวจราชการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในการตรวจราชการ
และการตรวจติดตามเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข
 5. จัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเมินผล แผนงาน และโครงการในการตรวจราชการ
 6. รับเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกขที่อยู่ในอํานาจหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เบื้องต้น และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
 7. สบืสวนสอบสวนข้อเทจ็จริงและจัดทํารายงานผลหรือความคบืหน้า พร้อมความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
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 8. กํากับ เร่งรัด และติดตามการนําเสนอข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจราชการ รวมทั้งเรื่องร้องเรียน 
และร้องทุกขไปสู่การปฏิบัติ
 9. สนบัสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจาํกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 12. ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. จดัทําและพฒันาแผนยทุธศาสตรและแผนปฏบัิตริาชการของสํานักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมและกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และประสานนโยบายและแผนไปสูก่ารปฏบิตัใิห้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเร่งรัด ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. ศึกษา วิเคราะห และจัดทําข้อมูล เพื่อเสนอแนะในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ 
ของงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ แผนงาน โครงการรวมทั้ง
จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ประสานการดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามกรอบภารกิจหน้าที ่
ของผูป้ระสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา (ปคร.) และตดิตามผลการดําเนนิงานตามมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 13. ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 76 จังหวัด มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
 2. ดําเนินตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วย
เลื่อยโซ่ยนต กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตวป่า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ และบํารุงรักษาระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า 
ในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. กํากับดูแลการประกอบกิจการนํ้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยนํ้าบาดาล และกิจการนํ้าประปา
 5. ส่งเสรมิ เผยแพร่ และสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการสงวน อนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

รายงานประจำ ปี 255944
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   หน่วยงานจัดตั้งเป็นการภายใน

 14. สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สพบ.)  มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1. จัดทําแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. จัดทําแผนและดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม
 4. การสร้างองคความรู้ใหม่ และนํามาปรับใช้ในการพัฒนาองคกรให้อย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้าง
วัฒนธรรมองคกรที่มีลักษณะเอื้อต่อการเรียนรู้
 5. สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้สามารถถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงาน
ไปยังบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องได้
 6. ส่งเสรมิ สนบัสนนุการแลกเปล่ียนเรยีนรูแ้ละการสอนงานของหน่วยงานในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. ติดตามและประเมินผลการนําความรู้ ทักษะจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชนสําหรับหน่วยงาน
 8. ประสานงานจดัการประชมุวชิาการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมแห่งชาตปิระจําทกุปีของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. ประสานการพฒันาบุคลากรของหน่วยงานในสงักดักระทรวง กับหน่วยงานภายนอกให้สามารถขบัเคลือ่น
แผนยุทธศาสตรให้ประสบผลสัมฤทธิ์
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 15. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุริตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปท.) มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. ดาํเนนิการเผยแพร่ ปลกูฝง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี และติดตามสอดส่องการปฏบิตัิ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างสมํ่าเสมอ 
 2. สืบสวนข้อเท็จจริง การฝ่าฝนจริยธรรมเพ่ือรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจม ี
ผู้ร้อง หรืออาจดําเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควรก็ได้
 3. ให้ความช่วยและดูแลข้าราชการ ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างตรงไปตรงมา 
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม 
 4. มีหน้าที่จัดทําและผลักดันการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด  
ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. เป็นศนูยกลางในการดาํเนนิการตามวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภบิาล และการปองกันการทจุรติ
และประพฤตมิชิอบในภาครฐั มาตรฐานทางคุณธรรมและค่านยิมสร้างสรรค รวมทัง้การตดิต่อประสานงานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. กํากับ ติดตามเพื่อให้แผนและมาตรการสร้างราชการใสสะอาดของสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบรรลุอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และรายงานการตรวจสอบเพื่อเป็นข้อมูลปอนกลับแก่ฝ่ายบริหาร 
เพ่ือปรบัปรงุหรอืพัฒนาแผนกลยทุธสํานกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมสร้างราชการใสสะอาดต่อไป
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 8. ทาํหน้าทีฝ่่ายเลขานกุารของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานกังานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 9. ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือตามท่ีปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่สํานักงาน ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบ
ต่อความเป็นอิสระของผู้ดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมแต่อย่างใด 

 16. ส�านักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สปคร.)
มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. เป็นศนูยกลางด้านการอาํนวยการประสานงานคณะรัฐมนตรแีละรฐัสภาของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 2. เป็นสถานท่ีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู ้ประสานงาน ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการรักษาความลับ  
และมีความพร้อมต่อการประสานงานด้วยระบบเครือข่ายสารสนเทศ (CABNET)
 3. ศึกษา วิเคราะห พัฒนาระบบประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามที่ได้รับมอบหมาย

 วิสัยทัศน์

 มุ่งมั่นอํานวยการให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

 พันธกิจ

 1. อํานวยการให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
 2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. ประสานความร่วมมือในการดําเนินงานการปองกันและการแก้ไขปญหาด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
 4. พฒันาระบบสารสนเทศและเครอืข่ายคอมพวิเตอรและการสือ่สารสาํหรบัการบรหิารจดัการการตัดสินใจ
และการบริการประชาชน

 ค่านิยมองค์กร

 “รวมน�้าใจ ใฝ่คุณธรรม น�าสู่ความเป็นเลิศ”

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ค่านิยมร่วม
ของส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม “RESOURCES”

รายงานประจำ ปี 255946
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 รวมน�้าใจ หมายถึง บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทุกคนพร้อม 
ทีจ่ะร่วมมือ ร่วมใจ เป็นหนึง่เดยีว ในการปฏบิตังิานตามภาระหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายอย่างเตม็กาํลงัพร้อมท่ีจะปรับเปลีย่น
กระบวนทัศน วัฒนธรรม ค่านิยมแบบ “I AM READY” ตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย ที่คณะรัฐมนตร ี
มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 ที่ประกอบด้วย
 (1) ทํางานอย่างมีศักดิ์ศรี (Integrity)
 (2) ขยันตั้งใจทํางาน (Activeness)
 (3) มีศีลธรรม คุณธรรม (Morality)
 (4) รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ทันสมัย (Relevancy)
 (5) มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (Efficiency)
 (6) รับผิดชอบผลงานต่อสังคม (Accountability)
 (7) มีใจและการกระทําที่เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วมโปร่งใส (Democracy)
 (8) มุ่งเน้นผลงาน (Yield)

 ใฝ่คุณธรรม หมายถึง บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทุกคน 
จะยดึม่ันในข้อบังคบัของ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2537 ประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อตนเอง 
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน และจรรยาบรรณต่อประชาชน
และสังคม

 น�าสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ทุกคนจะปฏิบัติราชการอย่างมืออาชีพ ด้วยการใช้หลักวิชาการที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง ให้เป็นที่เชื่อถือ ของสาธารณะ  
รวมทั้งนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน

ค่านิยมร่วมของส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “RESOURCES”

R Responsibility   หมายถึง รับผิดชอบต่องาน

E Enthusiasm      หมายถึง กระตือรือร้น และว่องไวในการทํางาน

S Service mind หมายถึง มีจิตใจที่บริการ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส

O Open minded หมายถึง ใจกว้าง ข้าราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้องมีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผ่ มีมนุษยสัมพันธ

U Unity หมายถึง มีเอกภาพ ข้าราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้องมีความสามารถทํางานเป็นทีม มีความสามัคคี

R Result หมายถึง ผลลัพธของงาน เน้นให้ผลลัพธของงานบรรลุเปาหมาย ยึดหลักพอเพียง

C Courage หมายถึง กล้าหาญ ข้าราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กล้ายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้อง

E Equity หมายถึง เป็นธรรม เที่ยงตรง และเสมอภาค

S Sample หมายถึง เป็นข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างภาพพจนที่ดีต่อองคกร
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ตารางที่ 1.2 แสดงความเชื่อมโยงกลยุทธ์การปฏิบัติงานของ สป.ทส. กับงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ สป.ทส.

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ทส.
กลยุทธ์การปฏิบัติงาน 

ของ สป.ทส. 
งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. สงวน อนุรักษ ฟนฟู 
ส่งเสริมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
บูรณาการที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่และใช้
ประโยชนอย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบิน
สํารวจและปองกันเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปญหาการบุกรุกพื้นที่
ป่าไม้
2. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนิน
งานเพื่อแก้ไขปญหาการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับ
จังหวัด

3. พัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสนับสนุนการดําเนิน
ภารกิจให้ครอบคลุม

กิจกรรม : สนับสนุนการบิน สํารวจ
ตรวจตรา เฝาระวัง เพื่อปองกันและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม : สนับสนุนการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
กิจกรรม : การประสานและการ
ดําเนินการแก้ไขปญหาข้อขัดแย้ง
เกี่ยวกับที่ดินของรัฐ
กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต ตามแนว
พระราชดําริ
กิจกรรม : พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อปองกันปญหาการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

สกบ. 

สบร.

สนย. 
(ส่วนประสานและ

กิจการพิเศษ)

ศทส.

2. รักษา ฟนฟู ส่งเสริม 
เฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

1. ส่งเสริมความร่วมมือและ
พัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ 
ฟนฟู เฝาระวัง ดูแล รักษา 
ติดตาม กํากับการใช้ประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่
2. พัฒนาประสิทธิภาพ
การดําเนินการบริหารจัดการ
และการให้บริการ
3. พัฒนากระบวนการทํางาน
และเครื่องมือเพื่อให้การ
บริหารงานและการบริการ
ของกระทรวงมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
4. เสริมสร้างศักยภาพ
การประสานความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ปญหามลพิษข้ามแดน)
กิจกรรม : การติดตามตรวจสอบ
แหล่งกําเนิดมลพิษและส่งเสริม
การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
(เช่น การพัฒนาห้องปฏิบัติการ
การวิเคราะหตัวอย่างนํ้าทิ้งจาก
แหล่งกําเนิดมลพิษ)
กิจกรรม : พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม : การตรวจราชการ  
กิจกรรม :  อํานวยการด้านการ
บริหารจัดการ        
กิจกรรม : การเจรจาและประชุม
นานาชาติ

สนย.
(ส่วนประสาน

และกิจการพิเศษ)
และสสภ. 1 - 16

ศทส.

สตป.
กตน.

สรป.

1.3 เป้าหมายการให้บริการและกลยุทธ์การปฏิบัติงานของส�านักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประจ�าปี พ.ศ. 2559

รายงานประจำ ปี 255948
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ทส.
กลยุทธ์การปฏิบัติงาน 

ของ สป.ทส. 
งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3. ส่งเสริม สนับสนุน 
การเตรียมความพร้อมและ
รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

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

กิจกรรรม : การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

สนย.  
(ส่วนงบประมาณ)

4. พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการองคกร
อย่างมีธรรมาภิบาล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องคกร กลไก และเครื่องมือ
อย่างมีธรรมาภิบาล
2. สนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่
3. สร้างความตระหนัก จิตสํานึก 
และการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. โครงการเครือข่ายฝึกอบรม
นานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในอาเซียน
กิจกรรม :  สร้างความตระหนัก 
จิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สพบ.

สรป.

ทสจ.  76 จังหวัด

ตารางที่ 1.3 แสดงอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ ของ สป.ทส. จ�าแนกตามส�านัก/ศูนย์/กลุ่ม

ล�าดับที่ หน่วยงาน
ข้าราชการ
(ต�าแหน่ง)

ลูกจ้างประจ�า
(อัตรา)

พนักงาน
ราชการ
(อัตรา)

รวม

อัตราก�าลังส่วนกลาง

1 ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 15 - - 15

2 สํานักบริหารกลาง (สบก.) 69 - 57 126

3 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร (สนย.) 27 - 35 62

4 สํานักตรวจและประเมินผล (สตป.) 25 - 19 44

5 สํานักแก้ไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (สบร.) 26 - 13 39

6 สํานักการบินอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (สกบ.) 20 16 43 79

7 สํานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (สรป.)

19 - 18 37

1.4 อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ของส�านักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ�าแนกตาม ส�านัก/ศูนย์/กลุ่ม
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ล�าดับที่ หน่วยงาน
ข้าราชการ
(ต�าแหน่ง)

ลูกจ้างประจ�า
(อัตรา)

พนักงาน
ราชการ
(อัตรา)

รวม

อัตราก�าลังส่วนกลาง

8 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) 23 1 14 38

9 กลุ่มกฎหมาย (กกม.) 14 - 4 18

10 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 7 - 14 21

11 ศูนยปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 5 - - 5

12 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) 9 - 5 14

13 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ 1-16 (สสภ.) 285 49 108 441

อัตราก�าลังส่วนภูมิภาค

15 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ทสจ.) 76 จังหวัด

1,357 - 213 1,570

รวม 1,901 66 543 2,509

กราฟแสดงอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ของส�านักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 1.2 กราฟแสดงอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ�า

พนักงานราชการ

รายงานประจำ ปี 255950
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรรงบ
ประมาณ จํานวน 1,547.3802 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณจํานวน 
1,462.9762 ล้านบาท จะเหน็ว่าได้รบังบประมาณเพิม่ขึน้ จาํนวน 84.4040 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 5.77 ทัง้นีง้บประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปี พ.ศ. 2558 จําแนกตามหมวดรายจ่าย  
สรุปดังนี้

เปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ. 2558 และงบประมาณปี พ.ศ. 2559 จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย
ตารางที่ 1.4 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2557 จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2558 งบประมาณปี 2559
+เพิ่ม/-ลด
(ล้านบาท)

+เพิ่ม/-ลด
(คิดเป็น%)

งบบุคลากร 804.0245 857.7337 +53.7092 +6.68

งบด�าเนินงาน 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�าปีงบประมาณ 2559
รายงานสถานะเบิกจ่ายงบประมาณของส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1.6 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทรายจ่าย 
วงเงินงบประมาณ

(ล้านบาท)
ยอดเบิกจ่าย 
(ล้านบาท)

% การเบิกจ่าย 
คงเหลือ

(ล้านบาท)

รายจ่ายงบประมาณปี 2559 1,547.3802 1400.8065 91.81 146.5737

งบรายจ่ายประจํา 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

รวมทั้งสิ้น 3,189.8196 2,850.9417 308.63 388.8779

1.5 งบประมาณรายจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2559
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สวนที่ 1 

 
ผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2559 

รายงานสถานะเบิกจายงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ตารางท่ี 1.6 แสดงผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ประเภทรายจาย  
วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท) 
ยอดเบิกจาย
(ลานบาท) 

% การเบิกจาย  
คงเหลือ 

(ลานบาท) 
รายจายงบประมาณป 2559 1,547.3802 1400.8065 91.81 146.5737 
งบรายจายประจํา 1,271.1148 1221.7394 96.12 49.3754 
งบลงทุน 276.2654 179.0672 68.81 97.1982 
งบรายจายเหลื่อมป (งบป 2555) 95.0592 49.3286 51.89 45.7306 

รวมท้ังส้ิน 3,189.8196 2,850.9417 308.63 388.8779 

 
 
 

 
 

หนวย : ลานบาท 
 

    

1,547.3802 

1,271.1148 
276.2654 

95.0592 

ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2559 

รายจายงบประมาณป 2559 งบรายจายประจํา 

งบลงทุน งบรายจายเหลื่อมป (งบป 2555) 

ภาพท่ี 1.3 กราฟแสดงผลการเบกิจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 
~ 55 ~ 

   สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  

ภาพที่ 1.3 กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วย : ล้านบาท

รายงานประจำ ปี 255952
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ผลการปฏิบัติ
ร า ช ก า ร

ส่�ว�น�ที่ 2

�����������������-ok.indd   55 7/12/2560   13:57:49



 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการครอบคลุม 2 มิติ คือ
 มิติที่ 1 มิติภายนอก
 มิติที่ 2 มิติภายใน
 การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามคํารบัรองการปฏบิตัริาชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้คะแนน 
3.7135 ตามตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ดังนี้

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 รอบ 6 เดือน

 รอบ 9 เดือน

 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วย
วัด

น�้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลการ
ด�าเนินงาน

ค่า 
คะแนน

ที่ได้

คะแนน
ถ่วง 

น�้าหนัก

มิติภายนอก (น�้าหนัก : ร้อยละ 75) 3.5383

การประเมินประสิทธิผล (น�้าหนัก : ร้อยละ 75) 3.5383

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส�าเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวม
ของกระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) /ตัวชี้วัดร่วม
ระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาล 
และตัวชี้วัดภารกิจหลักของส�านักงานปลัดกระทรวง (น�้าหนัก : ร้อยละ 75)

3.5383

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จในการบูรณาการ
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของ
กระทรวง

ระดับ 20 1 2 3 4 5 3.2685 3.2685 0.6705

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(พ.ศ. 2560 – 2664)

ระดับ 25 1 2 3 4 5 2.0000 2.0000 0.5128

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการการจัดทําฐานข้อมูลปรับปรุงแผนที่
แนวเขตของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)

ระดับ 30 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 1.5385

2.1 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
   ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

   ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายงานประจำ ปี 255956
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 รอบ 6 เดือน

 รอบ 9 เดือน

 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วย
วัด

น�้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลการ
ด�าเนินงาน

ค่า 
คะแนน

ที่ได้

คะแนน
ถ่วง 

น�้าหนัก

การประเมินคุณภาพ (น�้าหนัก : -) 0.0000

ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ - - - - - - - - - -

มิติภายใน (น�้าหนัก : ร้อยละ 25) 4.2976

การประเมินประสิทธิภาพ (น�้าหนัก : 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�้า ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 - - -

ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ

ร้อยละ 5 40 45 50 55 60 70.00 5.0000 0.2564

การพัฒนาองค์การ ( น�้าหนัก : ร้อยละ 10) 5.0000

ตัวชี้วัดที่ 7 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2564

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ระดับ 5 1 2 3 4 5 80.0100 5.0000 0.2564

รวม 100 ค่าคะแนนที่ได้ 3.7135
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สงวน�อนุรักษ์�ฟื้นฟู�ส่งเสริมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่�และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการบิน�ส�ารวจและป้องกันเพื่อสนับสนุน

การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้

1.1�สนับสนุนการบิน�ส�ารวจ�ตรวจตรา�เฝ้าระวัง�เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
� และสิ่งแวดล้อม�� 
 สาํนกัการบนิอนรุกัษทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานด้านการบนิและการส่ือสารเพ่ือสนบัสนนุการปฏบิติังาน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคพ้ืนดินกับภาคอากาศในการใช้
อากาศยานร่วมกนักบัหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รบัมอบหมายและมภีารกจิหลกัในการบนิสํารวจตรวจตรา เฝาระวงั 
ปองปราม รกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้อย่างยัง่ยนื เป็นฐานในการดํารงชวีติของประชาชนทําให้เกดิคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นโดยพื้นที่ป่าอนุรักษไม่มีการบุกรุกเพิ่ม

รายงานประจำ ปี 255958
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พื้นที่กลุ่มป่า

11. กลุ่มป่าตะวันตก

12. กลุ่มป่าแก่งกระจาน

13. กลุ่มป่าชุมพร

14. กลุ่มป่าคลองแสง - เขาสก

15. กลุ่มป่าเขาหลวง

16. กลุ่มป่าเขาบรรทัด

17. กลุ่มป่าฮาลา - บาลา

18. หมู่เกาะสิมิลัน - พีพี - อันดามัน

19. หมู่เกาะอ่างทอง - อ่าวไทย

กลุ่มป่าส�าคัญของประเทศไทย

1. กลุ่มป่าลุ่มนํ้าปาย - สาละวิน

2. กลุ่มป่าศรีลานนา - ขุนตาล

3. กลุ่มป่าดอยภูคา - แม่ยม

4. กลุ่มป่าแม่ปิง - อมก๋อย

5. กลุ่มป่าภูเมี่ยง - ภูทอง

6. กลุ่มป่าภูเขียว - นํ้าหนาว

7. กลุ่มป่าภูพาน

8. กลุ่มป่าพนมดงรัก - ผาแต้ม

9. กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่

10. กลุ่มป่าตะวันออก (รอยต่อ 5 จังหวัด)

ขั้นตอนการก�าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการ
จัดท�าแผนการใช้อากาศยาน
 1) หน ่วยงานรับผิดชอบพื้นที่  
เสนอพื้นที่เพื่อปฏิบัติการบินปองกันการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้
 2) วิ เคราะห  พ้ืนท่ีเสี่ยงต ่อการ
บุกรุก เพ่ือกําหนดเส้นทางการบิน ความถี่
ในการบิน ชั่วโมงบิน และน้ํามันเชื้อเพลิง
อากาศยาน
 3) จัดทําแผนการใช้อากาศยาน 
ให ้ครอบคลุมพื้นที่ เป าหมายทั้งหมดที่
กําหนด

เฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการบินตรวจสภาพป่า 1 ชั่วโมงบิน

สามารถท�าการบินตรวจพื้นที่ ได้ประมาณ 25,000 ไร่

การก�าหนดพื้นที่ปฏิบัติการบินป้องกันการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้ ตามงบประมาณที่ได้รับ

ภาพที่ 1 แผนที่พื้นที่กลุ่มป่า เปาหมายตามโครงการเปาหมาย
โครงการปองกันปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน

ภาพที่ 2 การกําหนดพื้นที่ปฏิบัติการบินปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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* ปจจยัทีใ่ช้ในการวเิคราะหพืน้ทีส่ามารถปรบัเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมของพืน้ทีน่ัน้ ๆ  เช่น บางพืน้ทีเ่ป็นจดุเสีย่งต่อการลกัลอบ

ตัดไม้ ก็ให้ทําการให้ค่าถ่วงนํ้าหนักในปจจัยนั้นๆ ตามลําดับความสําคัญ

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการบุกรุกท�าลายป่า
- จุดบุกรุก - ตําแหน่งหมู่บ้าน
- เส้นทางคมนาคม - ลํานํ้าสายหลัก
- การใช้ประโยชนที่ดิน

ภาพที่  3 การปฏิบั ติการบินป องกัน 
การบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 4 การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงต่อการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

บูรณาการอากาศยาน
กับภาคพื้นดิน

ปฏิบัติการบิน
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ภาพที่ 5 การประยุกตใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) มาวิเคราะหพื้นที่เสี่ยง

การประยุกตใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 
เข้ามาวเิคราะหพืน้ทีเ่สีย่งต่อการถกูบกุรกุ และจัดทาํเส้นทางปฏบิติัการบนิ

ตั้งหมู่บ้าน - ชุมชน

เส้นทางคมนาคม

ลํานํ้าสายหลัก

ตําแหน่งจุดการบุกรุก

การใช้ประโยชนที่ดิน

ระดับความเสี่ยวต่อการบุกรุกที่ดิน

 ตํ่า

 ปานกลาง

 สูง

ระดับความเสี่ยงต่อการบุกรุกที่ดิน

การจัดท�าเส้นทางปฏิบัติการบินป้องกันการบุกรุกท�าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

การก�าหนดเส้นทางการบินตามพื้นที่เสี่ยง และความถี่ตามระดับความเสี่ยง

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
พื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ศูนยปฏิบัติการบินที่ 4 (นครสวรรค)

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงและเส้นทางการปฏิบัติการบินตรวจปราบปรามการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ศูนยปฏิบัติการบินที่ 4 (นครสวรรค)

แผนที่แสดงเส้นทางการปฏิบัติการบินตรวจปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
พื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ศูนยปฏิบัติการบินที่ 4 (นครสวรรค)
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ผลการด�าเนินงาน
 1. สํานักการบินอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มีการกําหนดแผนการใช้อากาศยานเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้อากาศยานทําการบินสนับสนุนภารกิจการปองกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
  1.1 แผนการใช้อากาศยานเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  1.2 โครงการปองกันปราบปรามการบุกรุกทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการ
อากาศยานกับภาคพื้นดิน
  1.3 แผนปฏิบัติการบินลาดตระเวนไฟป่าปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ ไม้พะยูงและไม้มีค่า
 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการปฏิบัติการบินเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ด้วยชั่วโมงบิน 1,684:00 ชั่วโมง ซึ่งสามารถปฏิบัติการบิน  รวมชั่วโมงบินทั้งหมด 2,144:15 ชั่วโมง  ดังนี้

ตารางที่ 1 ชั่วโมงปฏิบัติการบิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนงาน/โครงการ
แผนงาน

ด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงาน

รวมทั้งสิน

1. แผนการใช้อากาศยานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

   1.1 การบินลาดตระเวนปองปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 200:00 206:55

   1.2 การบินปฏิบัติการเชิงรุก สํารวจ ติดตาม สถานการณเปลี่ยนแปลงของ
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10:00 0:00

   1.3 การบินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กิจกรรมพิเศษ การบินสนับสนุนผู้บริหาร
        ระดับสูงในการตรวจราชการเร่งด่วน และการฝึกบินทบทวนตามมาตรฐานการบิน 

165:00 454:05

   1.4 การบินกู้ภัยและเหตุฉุกเฉิน 10:00 68:40

   1.5 การบินตรวจสอบ ติดตามประเมินผลในพื้นที่ที่เคยตรวจพบการกระทําผิด 15:00 0:00

2. โครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน

1,150:00 1,231:35

3. แผนปฏิบัติการบินลาดตระเวนไฟป่าป้องกันการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้ ไม้พะยูง
และไม้มีค่า

134:00 183:00

รวมทั้งสิ้น 1,684:00 2,144:15
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 2. ดําเนินการซ่อมบํารุงอากาศยานตามกําหนดระยะเวลา จํานวน 11 ครั้ง 
  2.1 ซ่อมตามระยะเวลาชั่วโมงบิน 150 ชั่วโมง  ประกอบด้วย
   - เครื่องเฮลิคอปเตอร หมายเลข ทรัพยากร 1117 จํานวน 1 ครั้ง 
   - เครื่องเฮลิคอปเตอร หมายเลข ทรัพยากร 1107  จํานวน 3 ครั้ง 
   - เครื่องเฮลิคอปเตอร หมายเลข ทรัพยากร 1104  จํานวน 2 ครั้ง 
   - เครื่องเฮลิคอปเตอร หมายเลข ทรัพยากร 1105  จํานวน 1 ครั้ง 
   - เครื่องเฮลิคอปเตอร หมายเลข ทรัพยากร 1109  จํานวน 1 ครั้ง 
  2.2 ซ่อมตามระยะเวลาชั่วโมงบิน 600 ชั่วโมง ประกอบด้วย
   - เครื่องเฮลิคอปเตอร หมายเลข ทรัพยากร 1111 จํานวน 1 ครั้ง 
   - เครื่องเฮลิคอปเตอร หมายเลข ทรัพยากร 1117  จํานวน 1 ครั้ง 
   - เครื่องเฮลิคอปเตอร หมายเลข ทรัพยากร 1107  จํานวน 1 ครั้ง
  2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนิรภัยการบิน เพื่อให้มีการบริหารนิรภัยและดําเนินกิจกรรมนิรภัย 
ตามแผนงานนิรภัย ของ สกบ.
  2.4 ปรับปรุงระบบสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซตของหน่วยงาน (สกบ.)
  2.5 การเข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน

ผลผลิต และ ผลลัพธ์
 1. ผลตามแผนการใช้อากาศยาน 
  1.1 แผนการใช้อากาศยานเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยแผนงานดังนี้
   1) แผนการบินลาดตระเวนปองปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ดําเนินการในพื้นท่ีเปาหมาย 6.5 ล้านไร่ คือ พื้นที่ป่าอนุรักษ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุสัตวป่า โครงการอนุรักษ 
พันธุกรรมฯ และสถานีควบคุมไฟป่าฯ) จํานวน 11 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาตินํ้าตกโยง  
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติเขานัน อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า  
อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก เขตรักษาพันธุสัตวป่าห้วยขาแข้ง โครงการอนุรักษพันธุกรรมไม้สัก 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุ่มนํ้าของ - ลุ ่มนํ้าปาย และสถานีควบคุมไฟป่า พื้นที่ทรงงานดอยตุง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใช้ช่ัวโมงปฏิบัติการบินทั้งสิ้น 206 : 55 ชั่วโมง พบจุดบุกรุก แผ้วถางป่าพื้นที่ใหม่  
จํานวน 51 จุด เนื้อที่ประมาณ 156 ไร่ 
   จากการใช ้อากาศยานทําการบินสนับสนุนการป องกันการบุกรุกป ่าในพ้ืนที่ เป าหมาย  
สามารถช่วยยับยั้งการบุกรุกพื้นที่เปาหมายได้ โดยหน่วยงานรับผิดชอบพ้ืนท่ีสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ที่มีการบุกรุก 
ได้อย่างรวดเร็ว ตรวจพื้นท่ีได้ครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีเสี่ยงทั้งหมด ตลอดทั้งอากาศยานมีผลทางด้านจิตวิทยา 
ต่อผูท่ี้ต้องการเข้ามาบุกรกุพืน้ท่ีป่าหรอืขยายพืน้ทีทํ่ากนิเข้ามาในพืน้ทีป่่า ทําให้สภาพปญหาการบกุรกุทําลายทรพัยากรป่าไม้ 
ในพื้นที่เปาหมายลดลง โดยเปรียบเทียบการบุกรุกพื้นที่ในพื้นที่เปาหมายที่กําหนดในช่วงปี 2557 - 2559 พบว่า 
การบุกรุกพื้นที่ลดลง โดยพิจารณาจากการบุกรุกพื้นที่ในพื้นที่เปาหมายที่ดําเนินการ 6.5 ล้านไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.0049 
0.0049 และ 0.0024 ของพื้นที่ดําเนินการ ตามลําดับ 

63สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

�����������������-ok.indd   63 7/12/2560   13:57:50



   2) แผนการบินปฏิบัติการเชิงรุก สํารวจ ติดตามสถานการณเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จํานวน 10 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการปฏิบัติการบินสํารวจ ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝ่งทะเลและพื้นที่
ทรัพยากรป่าไม้โดยใช้อากาศยานปีกตรึง ซึ่งไม่ได้ดําเนินการ
   3) แผนการบินโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิกจิกรรมพเิศษ การบนิสนบัสนนุผูบ้รหิารระดบัสงู 
ในการตรวจราชการเร่งด่วน และการฝึกบินทบทวนตามมาตรฐานการบนิ จํานวน 165 ชัว่โมง ใช้ชัว่โมงปฏบิตักิารบินทัง้สิน้ 
454 : 05 ชั่วโมง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนภารกิจของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในการตรวจราชการ
   4) แผนการบินกู้ภัยและเหตุฉุกเฉิน ใช้ชั่วโมงปฏิบัติการบินทั้งส้ิน 68:40 ช่ัวโมง โดยเป็นการใช้
อากาศยานในการดับไฟป่า
   5) แผนการบนิตรวจสอบ ตดิตามประเมนิผลในพืน้ทีท่ี่เคยตรวจพบการกระทาํผดิ จาํนวน 10 ชัว่โมง       
ซึ่งเป็นการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เคยตรวจพบการกระทําความผิด ซึ่งไม่ได้ดําเนินการ

       สวนท่ี 2 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  รอยละของการบุกรุกพ้ืนท่ีปารายปในพ้ืนท่ีเปาหมาย ตามแผนการบินลาดตระเวนปองปราม
การบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประจําป พ.ศ. 2557 ถึง 2559  

             (งบดําเนินงาน) 
 

2) แผนการบินปฏิบัติการเชิงรุก สํารวจ ติดตามสถานการณเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 10 ชั่วโมง ซ่ึงเปนการปฏิบัติการบินสํารวจ ติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ี
ชายฝงทะเลและพ้ืนท่ีทรัพยากรปาไมโดยใชอากาศยานปกตรึง ซ่ึงไมไดดําเนินการ 

3) แผนการบินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กิจกรรมพิเศษ การบินสนับสนุนผูบริหาร
ระดับสูงในการตรวจราชการเรงดวน และการฝกบินทบทวนตามมาตรฐานการบิน จํานวน 165 ชั่วโมง ใชชั่วโมง
ปฏิบัติการบินท้ังสิ้น 454:05 ชั่วโมง ซ่ึงสวนใหญเปนการสนับสนุนภารกิจของผูบริหารระดับสูงของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการตรวจราชการ 

4) แผนการบินกูภัยและเหตุฉุกเฉิน ใชชั่วโมงปฏิบัติการบินท้ังสิ้น 68:40 ชั่วโมง โดยเปนการใช
อากาศยานในการดับไฟปา 

5)  แผนการบินตรวจสอบ ติดตามประเมินผลในพ้ืนท่ีท่ีเคยตรวจพบการกระทําผิด จํานวน 10 ชั่วโมง       
ซ่ึงเปนการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีเคยตรวจพบการกระทําความผิด ซ่ึงไมไดดําเนินการ 
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ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559 

รอยละการบุกรุกพ้ืนท่ีปารายป (จากการบินปองกันฯ) 

 

พ้ืนท่ีดําเนินการป 2557-2559 (เนื้อท่ีรวม 6,560,464 ไร) 
1. เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง เนื้อท่ี 1,777,587 ไร 2.อุทยานแหงชาติเข่ือนศรีนครินทร                

เนื้อท่ี 957,500 ไร 3.อุทยานแหงชาติเขาใหญ เนื้อท่ี 1,353,472 ไร 4. อุทยานแหงชาติเขานัน                
เนื้อท่ี 256,121 ไร 5.อุทยานแหงชาติน้ําตกโยง เนื้อท่ี 128,125 ไร 6. อุทยานแหงชาติเขาหลวง                    
เนื้อท่ี 356,250 ไร 7.อุทยานแหงชาติแมวงก เนื้อท่ี 558,750 ไร 8.อุทยานแหงชาติคลองลาน เนื้อท่ี 
187,500 ไร 9.อุทยานแหงชาติคลองวังเจา เนื้อท่ี 466,875 ไร 10.โครงการอนุรักษพันธุกรรมไมสักฯ            
ลุมน้ําของ-ลุมน้ําปาย เนื้อท่ี 310,725 ไร 11.สถานีควบคุมไฟปาพ้ืนท่ีทรงงานดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิเนื้อท่ี 343,284 ไร 

~ 65 ~ 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

พื้นที่ด�าเนินการปี 2557-2559 (เนื้อที่รวม 6,560,464 ไร่)

 1. เขตรักษาพันธุสัตวป่าห้วยขาแข้ง เนื้อที่ 1,777,587 ไร่ 

 2. อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร เนื้อที่ 957,500 ไร่ 

 3. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เนื้อที่ 1,353,472 ไร่ 

 4. อุทยานแห่งชาติเขานัน เนื้อที่ 256,121 ไร่ 

 5. อุทยานแห่งชาตินํ้าตกโยง เนื้อที่ 128,125 ไร่ 

 6. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง เนื้อที่ 356,250 ไร่ 

 7. อุทยานแห่งชาติแม่วงก เนื้อที่ 558,750 ไร่ 

 8. อุทยานแห่งชาติคลองลาน เนื้อที่ 187,500 ไร่ 

 9. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เนื้อที่ 466,875 ไร่ 

 10. โครงการอนรุกัษพนัธุกรรมไม้สกัฯ ลุม่น้ําของ - ลุม่น้ําปาย  

  เนื้อที่ 310,725 ไร่ 

 11. สถานีควบคมุไฟป่าพ้ืนทีท่รงงานดอยตงุอนัเนือ่งมาจาก 

  พระราชดําริ เนื้อที่ 343,284 ไร่

ภาพที่ 1 ร้อยละของการ
บุกรุกพื้นที่ป่ารายปีในพ้ืนที่ 
เป  าหมาย ตามแผนการ
บินลาดตระเวนปองปราม 
การบุกรุกทําลายทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจาํปี พ.ศ. 2557 ถึง 2559 
(งบดําเนินงาน)

รายงานประจำ ปี 255964

�����������������-ok.indd   64 7/12/2560   13:57:50



  1.2 โครงการปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   จากการใช้อากาศยานปฏิบัติการบินปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่เปาหมาย 
ทีกํ่าหนด ตามพืน้ทีก่ลุม่ป่าในประเทศไทย โดยกําหนดชัว่โมงปฏบิตักิารบนิ จํานวน 1,150 ชัว่โมง ครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 
50.6 ล้านไร่ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ พื้นที่ป่าฟนฟู ป่าสงวนแห่งชาติ (พื้นที่ AO4) ซึ่งจากการปฏิบัติ การบินสามารถทําการบิน
โดยใช้ชั่วโมงทั้งสิ้น 1,231:35 ชั่วโมง 

       สวนท่ี 2 

 
 

ภาพท่ี 2  ช่ัวโมงปฏิบัติการบินแผนการใชอากาศยานเพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  1.2 โครงการปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพ้ืนดิน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  จากการใชอากาศยานปฏิบัติการบินปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม ในพ้ืนท่ีเปาหมาย            
ท่ีกําหนด ตามพ้ืนท่ีกลุมปาในประเทศไทย โดยกําหนดชั่วโมงปฏิบัติการบิน จํานวน 1,150 ชั่วโมง ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ประมาณ 50.6 ลานไร ในพื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที่ปาฟนฟู ปาสงวนแหงชาติ (พื้นที่ AO4) ซึ่งจากการปฏิบัต ิ           
การบินสามารถทําการบินโดยใชชั่วโมงท้ังสิ้น 1,231:35 ชั่วโมง  

 

ภาพท่ี 3 ช่ัวโมงบินโครงการปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม โดยบูรณาการอากาศยานกับ
ภาคพ้ืนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

206:55:00 454:05:00 

68:40:00 

 ชั่วโมงบินตามแผนการใชอากาศยานเพ่ืออนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 1.2 การบินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริกิจกรรมพิเศษ และการฝกบิน 
ทบทวน และการบินสนับสนุนผูบริหาร
ระดับสูงในการตรวจราชการเรงดวน 

1.3 การบินกูภัยและเหตฉุุกเฉิน 

1.1 การบินลาดตระเวนปองกัน

ปราบปรามการบุกรุกทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

~ 66 ~ 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

       สวนท่ี 2 

 
 

ภาพท่ี 2  ช่ัวโมงปฏิบัติการบินแผนการใชอากาศยานเพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  1.2 โครงการปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพ้ืนดิน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  จากการใชอากาศยานปฏิบัติการบินปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม ในพ้ืนท่ีเปาหมาย            
ท่ีกําหนด ตามพ้ืนท่ีกลุมปาในประเทศไทย โดยกําหนดชั่วโมงปฏิบัติการบิน จํานวน 1,150 ชั่วโมง ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ประมาณ 50.6 ลานไร ในพื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที่ปาฟนฟู ปาสงวนแหงชาติ (พื้นที่ AO4) ซึ่งจากการปฏิบัต ิ           
การบินสามารถทําการบินโดยใชชั่วโมงท้ังสิ้น 1,231:35 ชั่วโมง  

 

ภาพท่ี 3 ช่ัวโมงบินโครงการปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม โดยบูรณาการอากาศยานกับ
ภาคพ้ืนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

206:55:00 454:05:00 

68:40:00 

 ชั่วโมงบินตามแผนการใชอากาศยานเพ่ืออนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 1.2 การบินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริกิจกรรมพิเศษ และการฝกบิน 
ทบทวน และการบินสนับสนุนผูบริหาร
ระดับสูงในการตรวจราชการเรงดวน 

1.3 การบินกูภัยและเหตฉุุกเฉิน 

1.1 การบินลาดตระเวนปองกัน

ปราบปรามการบุกรุกทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

~ 66 ~ 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ภาพที่ 2 ชั่วโมงปฏิบัติการบินแผนการใช้อากาศยานเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภาพที่ 3 ชั่วโมงบินโครงการปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ โดยบูรณาการอากาศยาน 
กับภาคพื้นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

65สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 จากการใช้อากาศยานทําการบินสนบัสนนุการปองกนัการบกุรกุป่าในพืน้ทีเ่ปาหมาย สามารถปองกันการบุกรกุ
ทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่กลุ่มป่าที่กําหนด โดยดําเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2559 และมีการเพิ่มพื้นที ่
เปาหมายทุกปี ดังนี้ 20.2 ล้านไร่, 24.2 ล้านไร่ และ 50.6 ล้านไร่ ตามลําดับ สามารถยับยั้งการบุกรุกพื้นที่เปาหมายได้  
ซึ่งจากการปฏิบัติการบินตรวจพบจุดบุกรุกแผ้วถางป่าจํานวน 826 จุด เนื้อที่รวมประมาณ 3,195 ไร่ เมื่อเปรียบเทียบ 
การบุกรุกพื้นที่ในพื้นที่เปาหมายที่กําหนดในช่วงปี 2557 - 2559 พบว่าปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ 
มีแนวโน้มลดลง โดยพิจารณาจากการบุกรุก ในพื้นที่เปาหมายที่ดําเนินการในแต่ละปี โดยคิดเป็นร้อยละ 0.0089 0.0106 
และ 0.0063 ของพื้นที่ดําเนินการ ตามลําดับ 

ภาพที ่4 พืน้ท่ีเปาหมาย และจดุบกุรกุทีต่รวจพบตามโครงการปองกนัการบกุรกุทําลายทรพัยากรป่าไม้  
โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

รายงานประจำ ปี 255966
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  1.3 แผนปฏิบัติการบินลาดตระเวนไฟป่าปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ ไม้พะยูง และไม้มีค่า 
ในพื้นที่ทั้ง 17 กลุ่มป่า จํานวน 134 ชั่วโมง ใช้ชั่วโมงปฏิบัติการบินทั้งสิ้น 183:00 ชั่วโมง

       สวนท่ี 2 

 
 

ภาพท่ี 6  รอยละของการบุกรุกพ้ืนท่ีปารายปในพ้ืนท่ีเปาหมาย โครงการปองกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรปาไม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพ้ืนดิน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

1.3 แผนปฏิบัติการบินลาดตระเวนไฟปาปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม ไมพะยูง                
และไมมีคา ในพ้ืนท่ีท้ัง 17 กลุมปา จํานวน 134 ชั่วโมง ใชชั่วโมงปฏิบัติการบินท้ังสิ้น 183:00 ชั่วโมง 
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 2. ด�าเนินการซ่อมบ�ารุงรักษาอากาศยานตามระยะเวลาที่ก�าหนด
 กําหนดระยะเวลาให้มีความสมบูรณพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจอย่างปลอดภัย สนับสนุนภารกิจ การบินที่ม ี
การสั่งบินตามแผนปฏิบัติการบินปกติและแผนปฏิบัติการบินเพิ่มเติม โดยมีคําสั่งปฏิบัติการบินท้ังหมดจํานวน 71 ครั้ง 
สามารถปฏิบัติการบินได้ทั้งหมด 71 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 3. การด�าเนนิงานปฏบิตัติามแผนงานนริภยั โดยคณะกรรมการบรหิารนริภยัการบนิและส่วนนริภยัการบิน
และสารสนเทศการบิน (สนส.) ดังนี้
  3.1 สํารวจโรงเก็บและลานจอดอากาศยานเชียงใหม่ และนครสวรรค สามารถปองกันอุบัติเหตุ 
หรืออันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเก่ียวกับอากาศยานและลานจอดหรือพื้นที่ปฏิบัติงาน การซ่อมบํารุง
อากาศยาน การบริการอากาศยาน การใช้บริภัณฑภาคพื้น เพื่อสนับสนุนหรือบริการอากาศยาน
  3.2 จดัทําโครงการปฏบิตัติามมาตรฐานงานนริภยัภาคพืน้ แผนการขนย้ายเมือ่เกดิอคัคภียั (Emergency Plan) 
เพ่ือนําไปใช้กับโรงเก็บอากาศยาน และลานจอดอากาศยานเชียงใหม่ ศูนยปฏิบัติการบิน ที่ 2 (เชียงใหม่) และ 
โรงเก็บอากาศยานและลานจอดอากาศยานนครสวรรค ศูนยปฏิบัติการบินที่ 4 (นครสวรรค) สามารถลดอุบัติเหตุหรือ 
อันตรายไม่ให้เกิดขึ้น 

 4. ปรับปรุงระบบสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  4.1 เผยแพร่และประชาสัมพันธข่าวสารลงในเว็บไซต สกบ. เพื่อให้บุคคลทั่วไป และเจ้าหน้าที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว
  4.2 เผยแพร่ผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างลงในเว็บไซต เป็นการเปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลด 
การทุจริตคอรัปชั่น

 5. กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
  ร่วมจัดแสดงนิทรรศการตลาดนัดองคความรู้ ในการประชุมแถลงผลการดําเนินงานการจัดการความรู้
สู่การปฏิบัติของ สป.ทส. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการประชาสัมพันธและเผยแพร่องคความรู้ของ สกบ. ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน
ให้เกิดการเรียนรู้ และนําไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สํานักการบินอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่วนนิรภัยการบินและสารสนเทศการบิน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ และแลกเปล่ียน 
องคความรู้จากการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยเข้าศึกษาดูงานด้านนิรภัยการบิน  
ณ สนามบินคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 กันยายน 2559 เป็นการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองคความรู้และประสบการณจากการปฏิบัติงาน
ด้านนิรภัย ระหว่าง สกบ. กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของ สกบ. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ปัญหา อุปสรรค
 1. ด้านบุคลากร
  1.1 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 ลงมติเห็นชอบในหลักการมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มสมรรถนะอากาศยานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการขอ 
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คงตาํแหน่งนกับิน ช่างเครือ่งบิน และช่างวทิยกุารบนิ กรณกีารเกษยีณอายรุาชการ ขยายอตัรากาํลังตามจาํนวนอากาศยาน
ที่จัดหาเพิ่ม ซึ่งได้รับการอนุมัติให้จ้างพนักงานราชการตําแหน่งนักบิน ช่างเครื่องบิน และช่างวิทยุการบิน รวม 22 อัตรา 
แต่มีข้อจํากัดในด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จึงไม่สามารถจัดจ้างได้ครบตามจํานวนที่ได้รับอนุมัติ
  1.2 คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ (คพร.) ได้อนมุติักรอบอตัรากาํลังพนกังานราชการ รอบที ่4 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 ไม่สอดคล้องกับลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งด้านการบินและการซ่อม
บํารุงอากาศยานที่จําเป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะตัว ความรู้ความสามารถ ประสบการณเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นบุคคลที่ต้อง
ผา่นหลักสตูรการฝึกอบรมตามมาตรฐานวชิาชพีที่กําหนด อีกทัง้การอนุมัตกิรอบแตกตา่งไปจากกรอบอัตรากาํลังพนักงาน
ราชการ รอบที่ 3 พ.ศ.2556 - 2559 ที่สํานักการบินอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติได้รับ จึงทําให้ไม่สามารถทําการต่อสัญญา
จ้างพนักงานราชการได้ ซึ่งมีความจําเป็นต้องจ้างพนักงานราชการตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อให้มีกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการทดแทนกรอบอัตรากําลังลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุ

 2. ด้านอากาศยาน
  2.1 อากาศยานที่ประจําการสํานักการบินอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการออกแบบและผลิตจาก
ต่างประเทศ ต้องได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากล และต้องได้รับการดูแล บํารุงรักษาอย่างละเอียดและต่อเนื่อง เพื่อความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิของทางราชการอย่างสูงสุดเมือ่ครบชัว่โมงบนิหรืออายกุารใช้งาน ในการเปล่ียนอะไหล่จะต้อง
เป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานเป็นของแท้และจัดจําหน่ายโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตเท่านั้น ไม่สามารถ
นําอะไหล่ที่มีคุณภาพใกล้เคียงมาทดแทนได้และการซ่อมใหญ่อากาศยานต้องทําการตรวจสอบก่อนจึงจะทําการซ่อมได้  
ซึง่บริษทัหรือชา่งที่ทาํการตรวจสอบต้องไดร้ับการรบัรองเช่นเดยีวกัน แตร่ะเบยีบที่เกี่ยวข้องกบัการจัดซื้อจัดจา้งมีขัน้ตอน
และวิธีการหลายขัน้ตอน เมือ่ดําเนนิการจดัซือ้จดัจ้างโดยวธิต่ีางๆ แล้วไม่ประสบผลสําเรจ็ อนัทําให้เกดิความล่าช้านอกจาก
วิธีพิเศษจึงจะประสบความสําเร็จ จึงเป็นอุปสรรคเมื่ออากาศยานต้องได้รับการซ่อมบํารุงตามชั่วโมงบินที่กําหนดไว้
  2.2 กรณีอากาศยานครบ 100 ชั่วโมงบิน ซึ่งถึงกําหนดที่จะต้องซ่อมบํารุงตามกําหนดระยะเวลา  
หากมคีวามจําเป็นต้องใช้อากาศยานต่อเนือ่งเพ่ือปฏบิติัภารกจิ ตามคูม่อืซ่อมบํารงุรกัษาอากาศยานได้ระบไุว้ ให้อากาศยาน
สามารถทําการบินได้ไม่เกินร้อยละ 10 ภายหลังจากชั่วโมงครบซ่อม 100 ชั่วโมง

 3. ด้านแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ
  3.1 การปฏิบัติงานตามแผนการใช้อากาศยานฯ ในบางคร้ัง บางช่วงของแต่ละฤดูกาลเกิดเหตุการณ 
ภัยพิบัติต่างๆ ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการบินที่กําหนดไว้ จําเป็นต้องดําเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างเร่งด่วน เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และการบินดับไฟบ่อขยะ เป็นต้น รวมทั้งภารกิจสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง 
และภารกิจอื่นๆ นอกแผน ทําให้ต้องมีการปรับแผนในบางครั้ง
  3.2 เร่งรัดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิรภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานการบิน

 4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4.1 ข้อมูลแนวเขตพื้นที่ป่าตามกฎหมายไม่มีความชัดเจน

 5. สภาพภูมิประเทศ
  5.1 ในพื้นที่ที่ปฏิบัติการบิน เมื่อสํารวจหรือตรวจพบเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินที่จําเป็นต้องนํา
อากาศยานลงจอด พื้นที่มีสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออํานวย ซึ่งอาจทําให้เกิด (FOREIGN OBJECT DAMAGE : FOD) เป็นเหตุ
ให้เกิดการขัดข้องกับอากาศยาน 
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 6. สภาพภูมิอากาศ
  6.1 ฤดูมรสุม ฝนตกหนัก หมอกไอนํ้าปกคลุมตลอดทั้งวัน ก่อให้เกิดความเสี่ยงหากทําการบิน ส่งผลให ้
การปฏิบัติงานไม่สามารถทําได้หรือทําได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพตามแผน
  6.2 ระยะเวลาของแต่ละฤดูกาล มีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การปฏิบัติงาน
ในฤดูร้อนอาจประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างทันที เช่น ฝนฟาคะนอง พายุฤดูร้อน และลมมรสุม 
เป็นต้น

เงื่อนไขความส�าเร็จ
 1. ด้านบุคลากร
  1.1 จัดการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระดับต่างๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน
และผู้ปฏิบัติ
  1.2 ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร เพื่อทําการจ้างเป็นพนักงานราชการของสํานักการบิน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
  1.3 สร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับอากาศยานเห็นควร 
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ทุกคนในหน่วยงาน สกบ. มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมด้านนิรภัยต่างๆ ให้มากขึ้น

 2. ด้านอากาศยาน
  2.1 ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วทันการณ
  2.2 จัดหาอากาศยานเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
  2.3 ต้องได้รับการซักซ้อมความเข้าใจในการประสานงานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาคพื้น/ 
หน่วยงานภาครฐัท่ีเกีย่วข้อง ภาคภีาคประชาชน เครอืข่ายภายใต้ภาครฐั และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการวางแผนการปฏบัิตงิาน 
ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้มคีวามชดัเจนและไปในทศิทางเดียวกนั รวมถงึมกีารแบ่งปนด้านข้อมูลข่าวสาร
อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
  2.4 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอ ในการเพ่ิมสมรรถนะให้อากาศยานเฮลิคอปเตอรที่มีอยู่
ให้สูงขึ้น และมีความปลอดภัยตามหลักนิรภัยการบิน
  2.5 สร้างโรงเก็บและลานจอดอากาศยาน เพ่ือใช้ในการเก็บรักษาอากาศยานปองกันการเสื่อมสภาพ 
การใช้งานและยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
  2.6 ได้รับงบประมาณสนับสนุนนอกแผนปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินหรือปญหาเร่งด่วน 
ที่ต้องรีบเข้าดําเนินการ เพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนปฏิบัติงานปกติ
  2.7 มีการติดตามการปฏิบัติการบิน เพื่อประเมินและปรับปรุงการซ่อมบํารุงอากาศยานให้เหมาะสม

 3. ด้านแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ
  3.1 ต้องได้รับความร่วมมือในการประสานงานจากภาคีเครือข่ายภาคพ้ืน/หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
ภาคีภาคประชาชน เครือข่ายภายนอกภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวางแผนปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมให้มคีวามชดัเจนและไปในทศิทางเดยีวกนั รวมถงึมกีารแบ่งปนด้านข้อมลูข่าวสารอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่า และพันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ง จะช่วยให้การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

รายงานประจำ ปี 255970
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 4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4.1 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารด้านการบินต้องจัดหาเพ่ิม และยังต้องการการพัฒนาปรับปรุง 
ทัง้ในด้านอปุกรณ (Hardware) โปรแกรม (Software) และบคุลากร (People ware) ให้มศีกัยภาพมากยิง่ขึน้ เพ่ือสนบัสนนุ
การปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ ข้อมูลแผนที่ภายในเครื่อง GPS ที่ติดกับอากาศยานเพื่อใช้นําร่องต้องได้รับการปรับปรุงข้อมูล 
ทุกๆ ปี การติดตั้งกล้องถ่ายภาพทางอากาศคุณภาพสูง และอุปกรณระบุตําแหน่งชี้เปาหมายจุดบุกรุกที่ถูกต้องแม่นยํา 
ให้กับทางภาคพื้นดิน
  4.2 ควรตดิตัง้กล้องถ่ายภาพทางอากาศคุณภาพสงู เพ่ือนาํผลการปฏบิติัภารกิจนัน้ๆ มาเป็นภาพประกอบ
การวิเคราะหจุดเสี่ยง และยังเป็นหลักฐานทางกฎหมายในการดําเนินการจับกุมผู้กระทําผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  4.3 ควรมกีารอบรมเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบติังานเพือ่เพิม่ความรูค้วามสามารถในการใช้งานระบบภมูสิารสนเทศ 
(GIS) และระบบฐานข้อมูล มาประยุกตใช้สร้างแผนที่ในการวิเคราะหข้อมูลได้

ข้อเสนอแนะ
  - ไม่มี -

 
 โรงเก็บอากาศยานของส�านักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  2 แห่ง

ศูนย์ปฏิบัติการบินที่ 2 (เชียงใหม่)

ศูนย์ปฏิบัติการบินที่ 4 (นครสวรรค์)
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การปฏิบัติการบินลาดตระเวนป้องปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติการบินกู้ภัยช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน

การปฏิบัติการบินตักน�้า ดับไฟ

รายงานประจำ ปี 255972
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กลยุทธ์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท�าลาย

ทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด

1.2� การประสานและด�าเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับที่ดินของรัฐ��
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 ได้กําหนดให้สํานัก
แก้ไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (สบร.) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการแก้ไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) มีอํานาจหน้าที่ประสานนโยบายและการปฏิบัติระหว่าง 
หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการแก้ไขปญหาและปองกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ คําส่ัง ระเบียบ  
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

การซ่อมบ�ารุงรักษาอากาศยานเพื่อการสนับสนุนภารกิจการบิน
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ผลการด�าเนินงาน
 ดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปญหาข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ
ระหว่างบุคคลกับหน่วยงานของรัฐ ให้ได้ข้อยุติที่คลี่คลายบรรเทาเบาบางลงตามมาตรการ ของ กบร. เรื่อง พิสูจนสิทธิ 
การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่าย
ทางอากาศ ตลอดจนกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญ ดังนี้

ผลผลิต

ผลผลิตของงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก หน่วยนับ ผลผลิตปี 59

1. กิจกรรมประสานและดําเนินการแก้ไขปญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ
2. โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชนที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปญหาความยากจน
   2.1 การจัดทําแผนที่และอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประกอบการ 
        พิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ 
   2.2 การจัดประชุมสัมมนามาตรการและเกณฑของ กบร. (รายจังหวัด)
   2.3 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

เรื่อง

ระวาง

จังหวัด
ครั้ง

66

77

12
2

ผลลัพธ์
 1. ปญหาข้อพิพาท หรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับราษฎรได้รับการแก้ไข
ปญหา จนได้ข้อยุติหรือสามารถหาแนวทางแก้ไขปญหาให้คลี่คลายบรรเทาเบาบางลง ตามมาตรการของ กบร. และ
กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ จํานวน 66 เรื่อง
 2. จดัทําและสนบัสนนุข้อมลูผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ สําหรับ กบร. จังหวดั ใช้ประกอบ
การพิจารณาพิสูจนสิทธิการครองครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ จํานวน 77 ระวาง คิดเป็นเนื้อที่ 192,500 ไร่
 3. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กบร. จังหวัดต่างๆ รวม 12 จังหวัด จํานวน 2,146 คน 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและหลักเกณฑของ กบร. อย่างเข้าถึงตัวบุคคล และประเด็นปญหามากยิ่งขึ้น
 4. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายได้ดําเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ และหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. ประชาชนท่ีมีปญหาข้อพิพาท หรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ 
ได้รับการแก้ไขปญหาตามหลักเกณฑของ กบร. อย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย

ปัญหาอุปสรรค
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ไม่มีอํานาจบังคับตามกฎหมาย ทําให้การกํากับการปฏิบัติงานแก้ไขปญหาการบุกรุก ที่ดินของรัฐ ของหน่วยงานของรัฐ 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงพอเท่าที่ควร

เงื่อนไขความส�าเร็จ
 การสนับสนุนเชิงนโยบายและความทันสมัยของกฎ ระเบียบและมาตรการ และประสิทธิภาพการใช้กํากับ 
การปฏิบัติงาน

รายงานประจำ ปี 255974
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ข้อเสนอแนะ
 1. ยกระดับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
 2. ปรบัปรงุมาตรการปองกนัและแก้ไขปญหาการบกุรกุทีด่นิของรฐัให้ทนัสมยั มคีวามคล่องตวัต่อการปฏบัิติ
และสอดคล้องรองรับกับ พ.ร.บ.
 3. พัฒนาการปฏิบัติงานของ สบร. ให้ดําเนินการในเชิงรุกด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

การประชุมสัมมนามาตรการและหลักเกณฑ์

ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดราชบุรี

การประชุมสัมมนามาตรการและหลักเกณฑ์

ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี

การประชุมสัมมนามาตรการและหลักเกณฑ์

ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดล�าพูน

การประชุมสัมมนามาตรการและหลักเกณฑ์

ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
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1.3�โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท�าลายป่าระดับจังหวัด�(คปป.จ.)
 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 
ดําเนินการปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า ผ่านกลไกของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)  
76 จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาปรากฏว่าสถานการณการตัดไม้ทําลายป่าได้ทวีความรุนแรงและมีวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให ้
การประสานงานและการตรวจตดิตามการดาํเนนิงานของหน่วยงานต่างๆ ในการปราบปรามและหยดุยัง้การบกุรุกทาํลายป่า 
ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางกลไกของ ทสจ. ซ่ึงเป็นเลขานุการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การตัดไม้ทําลายป่า ระดับจังหวัด (คปป.จ.) และสอดคล้องกับคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 64/2557  
ลงวนัท่ี 14 มถินุายน พทุธศกัราช 2557 เรือ่ง การปราบปรามและหยดุยัง้การบกุรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ จึงได้มอบหมายให้ 
ทสจ. ดําเนินงาน ดังนี้
 1. ให้ ทสจ. ใช้กลไก คปป.จ. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552  
ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้  
ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการครบทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ทสจ. ในฐานะเลขานุการ คปป.จ. จัดประชุมทุกเดือน 
เพื่อเร่งรัดและติดตามการดําเนินการ
 2. ให้ ทสจ. เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการในทุกพ้ืนท่ีจังหวัด โดยให้เจ้าหน้าท่ีจากกรมป่าไม ้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่า และพันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ง เป็นหน่วยงานสนับสนุน
 3. ให้ ทสจ. สั่งการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ 
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ผลการด�าเนินงาน 
 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขยายการดําเนินงานปองกันและปราบปราม
การตัดไม้ทําลายป่าระดับจังหวัดให้ครอบคลุมถึงระดับอําเภอ โดยจัดตั้งศูนยปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ ระดับอําเภอ (นําร่อง) จํานวนร้อยละ 10 ของอําเภอทั้งหมดใน 12 จังหวัดวิกฤตรุนแรง (รวมท้ังสิ้น 
16 อําเภอ) ดังนี้ เพชรบูรณ (1 อําเภอ)  พิษณุโลก (1 อําเภอ)  สุโขทัย (1 อําเภอ)  น่าน (1 อําเภอ) ลําปาง (1 อําเภอ)  
อุบลราชธานี (2 อําเภอ)  นครราชสีมา (3 อําเภอ)  เลย (1 อําเภอ)  กระบี่ (1 อําเภอ) เชียงใหม่ (2 อําเภอ)  ตาก (1 อําเภอ) 
และแม่ฮ่องสอน (1 อําเภอ) และได้มอบหมายให้ศูนยปองกันฯ ระดับอําเภอ จัดทําแผนปองกันและปราบปรามการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป่าไม้ระดับอําเภอ

ผลผลิต และผลลัพธ์
 ทุกจังหวัดสามารถดําเนินงานปองกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตามเปาหมายการดําเนินงานที่กําหนดไว้

ปัญหา อุปสรรค
 - ไม่มี –

เงื่อนไขความส�าเร็จ
 - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี 
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1.4� โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมชุมชน� ตามแผนพัฒนาชนบท 
� เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด�าริ�(โครงการปิดทองหลังพระ)�
 ภารกจิของโครงการปิดทองหลังพระ มุง่เน้นการน้อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร - 
มหาภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่สู่ชุมชนโดยทําหน้าที่ตัวกลางในการบริหารจัดการให้เปิดการบูรณาการองคความรู้ตามแนว
พระราชดําริ
 1. นาํหลกัการทรงงานและโครงการพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ์
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค เป็นองคต้นแบบ เพื่อนํา
ไปสู่การขยายผลการพัฒนาในชุมชนเปาหมาย
 2. ยึดองคความรู้ตามแนวพระราชดําริ 6 มิติ ได้แก่ นํ้า ดิน เกษตร พลังงานทดแทนป่า และสิ่งแวดล้อม  
โดยพิจารณาความสอดคล้องกับภูมิสังคม องคความรู้ที่เป็นสากล และองคความรู้ของครูภูมิปญญาท้องถิ่นเป็นกรอบ 
การทํางาน
 3. ปฏิรูปการทํางานโดยสร้างระบบพัฒนาภูมิภาคยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area Based Approach) และมุ่งเน้น
ความสําเร็จ จากระดับชุมชน (Community Level)
 4. เปลี่ยนวิธีคิดในการทํางาน โดยยึดถือความคิด ความต้องการและศักยภาพของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
รับฟงความคิดเห็นของภาคประชาชนมากขึ้น (หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ) โดยประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา  
และเป็นเจ้าของโครงการเอง
 5. สร้างต้นแบบ “แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ” ที่บูรณาการการทํางานของทีม
ปฏิบัติงานของส่วนราชการระดับอําเภอและระดับจังหวัด
 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลกัในการสนบัสนนุการดาํเนนิการตามแผน
พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามแนวพระราชดําริ ได้ขับเคล่ือนการพัฒนาในส่วนของมิติที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที ่
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในมิติน้ํา ป่า และสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสําเร็จของ 
การดําเนินโครงการนี้ จะสามารถเป็นต้นแบบในการให้คนอยู่กับป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อไป

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการตัดไม้ท�าลายป่า

ระดับจังหวัด
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ผลการด�าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้จดัสรรงบประมาณ
ให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 48 จังหวัด ในพื้นที่เปาหมายดําเนินการจัดประชุมร่วม
กับชุมชน เพื่อจัดทําแผนหรือทบทวนแผนชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายการอนุรักษและ 
เฝาระวัง จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการระดับอําเภอ/จังหวัด เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาชนบทฯ และสํารวจสภาพพื้นที่
ร่วมกบัผูน้าํชมุชน นอกจากน้ัน ยงัได้สนับสนุนงบประมาณเพือ่ดาํเนนิโครงการจาํเป็น/เร่งด่วน ในมติ ินํา้ ป่า และสิง่แวดล้อม 
จํานวน 27 โครงการ

ผลผลิต และผลลัพธ์
 พื้นที่เปาหมายในจังหวัดได้รับการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 48 จังหวัด 

ปัญหา อุปสรรค
 - ไม่มี - 

เงื่อนไขความส�าเร็จ
 - ไม่มี –

ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี – 

 
  

1.5� โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามแนวพระราชด�าริของกระทรวง 
� ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม��
 โครงการตามแนวพระราชดําริกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นโครงการที่ดําเนินการ 
ตามแนวพระราชดําริท่ีได้มาจากการตามเสด็จโดยตรงของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) และเจ้าหน้าที่ของ ทส. ที่ตามเสด็จพระราชดําเนินได้รับทราบแล้ว น้อมนํามาปฏิบัต ิ
เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาในมิติต่างๆ รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ซึ่งที่ผ่านมา ทส. ได้น้อมนําแนวพระราชดําริ
มาเป็นแนวทางในการดําเนินงานตลอด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบัน โดยมีโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ และโครงการตามแนวพระราชดําริ รวมกันทั้ง 76 จังหวัด ไม่ตํ่ากว่า 600 โครงการ และมีโครงการที่น้อมนํา
แนวทางการดําเนินงานตามแนวพระราชดํารมิาขยายผลไม่ต่ํากว่า 2,000 โครงการ ซึง่มีโครงการสําคญั เช่น โครงการรกัษน้ํา 

โครงการปิดทองหลังพระ
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เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ดําเนินการในพื้นที่ 6 จังหวัด โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ดําเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการในพื้นที่ 19 จังหวัด โครงการความร่วมมือไทย - จีน
หมู่บ้านไร้มลพิษ ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โครงการชั่งหัวมัน ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามแนวพระราชดําริ โครงการ
บ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการบริหารจัดการพื้นที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก (เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เป็นต้น
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ทส. ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ดําเนินงาน
โครงการพระราชดําริอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าว สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) จึงได้มีการวางกรอบแนวทางการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ 
พระราชดาํรขิองกระทรวง เพือ่ให้การดาํเนนิงานของหน่วยงานภายใต้สังกดักระทรวงเป็นไปในทศิทางเดียวกัน สอดคล้องกับ
การดาํเนนิงานตามพระราชดาํรอิย่างแท้จรงิ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากโครงการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จึงได้ 
มอบหมายให้ ทสจ. ลงพืน้ท่ีเพือ่ตดิตามประเมนิผลการดาํเนนิงานโครงการพระราชดาํรขิองหน่วยงานในสงักัดในพ้ืนทีจ่งัหวดั 
(ทุกจังหวัดที่มีการดําเนินงานโครงการพระราชดําริ) ทําให้สามารถวิเคราะหปญหา อุปสรรค รวมทั้งวางกรอบแนวทาง 
การดําเนินงานในภาพรวมของกระทรวงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ผลการด�าเนินงาน
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สป.ทส. ได้จัดสรรงบประมาณให้ ทสจ. 9 จังหวัด ที่มีการดําเนินโครงการ 
ตามแนวพระราชดําริในพื้นที่จํานวนมาก (ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช เพชรบูรณ เพชรบุรี 
นราธิวาส และตาก) ติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตามแนวพระราชดําริและกิจการพิเศษของหน่วยงาน 
ในสังกัด ทส. ในพื้นที่จังหวัด นอกจากนี้ สป.ทส. ยังได้สนับสนุนการดําเนินงานโครงการจําเป็น/เร่งด่วน ในพื้นที่ 2 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเลย โครงการเสริมสร้างความอุดมสมบูรณของป่าชุมชน โดยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้พื้นที่ป่า
เป็นธนาคารอาหารของชุมชน : โครงการรักษนํ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดเลยและจังหวัดยะลา 
โครงการพัฒนาสร้างการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต และผลลัพธ์
 โครงการตามแนวพระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศ สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเปาหมายการดําเนินงานที่กําหนดไว้ 

ปัญหา อุปสรรค
 - ไม่มี –

เงื่อนไขความส�าเร็จ
 - ไม่มี –

ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี – 
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โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด�าริ

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสนับสนุน

การด�าเนินภารกิจให้ครอบคลุม

1.6�พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ การสงวน อนุรักษ และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการการใช้ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจึงได้จัดทําเว็บไซตของกระทรวง  
(http://www.mnre.go.th) ในลกัษณะ Web Portal เพ่ือให้หน่วยงานใช้เคร่ืองมอืท่ีมใีนระบบในการบริหารจดัการเวบ็ไซต 
ของหน่วยงาน อีกทั้งที่ผ่านมาข้อมูลสถิติต่างๆ ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อมูลอื่นๆ ที่จําเป็นต่อ 
การบริหารงาน กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่างๆ ยากต่อการเข้าถึง ทําให้การใช้ประโยชนของข้อมูลในการบริหาร
ราชการ เป็นไปได้อย่างยากลําบาก ซึง่จากเหตผุลข้างต้นจงึเป็นสิง่จําเป็นอย่างยิง่ทีศ่นูยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
จะต้องทําความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ในการใช้งานระบบเว็บไซตกระทรวง การจัดทําข้อมูลสถิติทางการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลการด�าเนินงาน
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจในการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ โดยมีส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สํานักงาน เป็นส่วนงานหนึ่งท่ีทําหน้าท่ีในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานในสังกัด และการให้บริการประชาชน จากภารกิจดังกล่าวส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงาน 
จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดําเนินการพัฒนาเว็บไซตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือใช้ในการสร้างเว็บไซตและเครือข่ายเว็บไซต
ของหน่วยงานให้มีเว็บไซตที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน มีระบบติดตามข้อสั่งการผู้บริหารเพื่อผู้บริหารใช้ติดตามผล
การดําเนินงานรวมทั้งหน่วยงานสามารถรายงานข้อสั่งการต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที มีระบบรับเรื่องร้องเรียน เพื่อใช้ในการ

รายงานประจำ ปี 255980
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รับเรื่องร้องเรียนได้ในทุกช่องทาง รวมทั้งอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ต่างๆ จัดทําศูนยปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และศูนย
ปฏบิตักิารสํานกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (DOC) เพ่ือใช้ในการเชือ่มโยงข้อมลูไปยงัศนูยปฏบิตัิ
การสํานกันายกรฐัมนตร ี(PMOC) อันจะช่วยสนับสนนุการบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนีย้งัได้ร่วมกบัสํานกังานพฒันา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการร่วมกัน พิจารณาหลักในการดําเนินกา
รบูรณาการข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและบริหารโครงสร้างภาครัฐ 

ผลผลิต และผลลัพธ์

ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยนับ ผลผลิตปี 58 เป้าหมายปี 59 ผลผลิตปี 59

1. จํานวนระบบที่สามารถดําเนินการจัดหาผู้พัฒนา
ระบบสารสนเทศได้

ระบบ - 4 4

2. จํานวนเว็บไซตที่มีการนําระบบเว็บไซตของ
กระทรวงมาใช้งาน

เว็บไซต 74 77 77

3 .  ร ้ อยละความ สํา เร็ จของการ ดํา เนินงาน 
ตามแผนการดําเนินการในการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการบูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
และโครงสร้างภาครัฐ

ร้อยละ 50 - ร้อยละ 50 ร้อยละ 50

 1. มีระบบสารสนเทศที่สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนด 4 ระบบ ได้แก่ ระบบติดตามข้อสั่งการ 
ระบบเว็บไซตกระทรวง ระบบรับเรื่องร้องเรียน และจัดทําศูนยปฏิบัติการกระทรวงและศูนยปฏิบัติการสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเว็บไซตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถ 
นําเข้า และปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซตของตนเองได้ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยงาน
 2. มีหน่วยงานท่ีใช้งานระบบเว็บไซตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถนําเข้า และ
ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซตของตนเองได้ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยงาน
 3. มีการบริหารจัดการการดําเนินการให้สามารถดําเนินการไปตามที่กําหนด ในการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการบูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างภาครัฐ

ปัญหา อุปสรรค
 1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบงาน และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเพียงพอ
 2. นโยบายของผู้บริหารยังไม่มีความชัดเจน
 3. ไม่มีงบประมาณในการดําเนินงานทั้งระบบ

เงื่อนไขความส�าเร็จ
 1. ผู้บริหารให้ความสําคัญในการใช้งานระบบโดยกําหนดเป็นนโยบายการดําเนินงานการใช้งานระบบ
สารสนเทศ
 2. การได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านสารสนเทศอย่างพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
 ผู้บริหารให้ความสําคัญในการกํากับ ดูแล ติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตามที่สั่งการ
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รักษา�ฟื้นฟู�ส่งเสริม�เฝ้าระวัง�ติดตาม�ตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์�ฟื้นฟู�เฝ้าระวัง�ดูแล�รักษา�
ติดตาม�ก�ากับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่

2.1� โครงการประสานความร่วมมอืในการก�ากบัตดิตามการด�าเนนิงานตามแผนจัดการขยะมลูฝอย 
� และของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด�
 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ได้สนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยมอบหมายให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด  
76 จังหวัด (ทสจ.) ดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และประสานกับจังหวัด 
ในการประชมุร่วมกบัส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้อง องคกรปกครองส่วนท้องถิน่และผูนํ้าชมุชนในการสร้างเครอืข่ายภาคประชาชน 
เพือ่ให้การขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานตามแผนจัดการขยะมลูฝอยในพืน้ท่ีจงัหวดัเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ เกิดการยอมรบั
และมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถ่ิน ลดความขัดแย้งในทุกภาคส่วน จึงจําเป็นต้องมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน 
ตามแผนจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีจังหวัด โดยจะต้องดําเนินไปในลักษณะของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ประชาสัมพันธให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของทุกภาคส่วน ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงรูปแบบระบบบริหารจัดการ
ด้านเทคนิควิชาการ และการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมร่วมกับการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการปญหาขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตราย รวมถึงการมีระบบเฝาระวัง และการประสานงานระหว่างภาคีต่างๆ เพื่อให้การจัดการปญหาเป็นไป
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สป.ทส. จะสนับสนุนขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ ทั้งในระดับภาค และจังหวัด

ผลการด�าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สป.ทส. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการประสานความร่วมมือในการ
กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมา ได้ให้ ทสจ. 76 จังหวัด 
ดําเนินการตาม Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในกิจกรรมจัดประชุมร่วมกับประชาชนและ 
ผูนํ้าชมุชนในการสร้างเครอืข่ายภาคประชาชน และติดตามการดําเนนิงานตามแผนจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย
จังหวัด ภายใต้ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยฯ โดยแบ่งกลุ่ม ทสจ. ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามกรอบระยะเวลาในแผน
จัดการขยะมูลฝอยฯ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2
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 กลุ่ม 1 ระยะเร่งด่วน จํานวน 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครปฐม นคราชสีมา นนทบุรี น่าน บุรีรัมย ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต ระยอง ลพบุรี สงขลา สมุทรปราการ และสระบุรี
 กลุ่ม 2 ระยะปานกลาง และระยะยาว จํานวน 52 จังหวัดที่เหลือ 
 
ผลผลิต และผลลัพธ์
 เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับติดตามการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล ของเสียอันตรายชุมชน 
มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
  
ปัญหา อุปสรรค
 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนและองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
  
เงื่อนไขความส�าเร็จ
 - ไม่มี –

ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี –
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2.2� โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่วิกฤต���
 ปญหาหมอกควนัภาคเหนอืเกิดขึน้เป็นประจําในช่วงหน้าแล้ง (เดือนมกราคมถงึเดือนเมษายน) ซึง่สาเหตหุลกั
ของปญหาเกิดจาก
 1. ลักษณะภูมิประเทศและสภาพอุตุนิยมวิทยาของภาคเหนือเป็นแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและ 
ในช่วงหน้าแล้งอากาศแห้ง ความกดอากาศสูง ทําให้อากาศปิด หมอกควันไม่ฟุงกระจาย
 2. กิจกรรมในพื้นที่
  - พื้นที่ป่าอนุรักษและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเกิดการเผาจากการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ทํากินจาก
การเพิม่ขึน้ของจํานวนประชากรและการขยายตวัอย่างรวดเรว็ของการปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว ด้วยความสงูและลาดชันของ
พื้นที่ทําให้การเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกและกําจัดเศษวัสดุทางการเกษตรจําเป็นต้องใช้วิธีเผา การเผาในพื้นที่ป่าเพื่อล่าสัตว
และหาของป่า รวมทั้งการเผาในพื้นที่รอบป่าลามเข้าสู่ป่าเกิดเป็นไฟป่า
  - พื้นที่เกษตร มีการเพิ่มขึ้นของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งเกษตรกรจะเผา
เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและกําจัดเศษวัสดุทางการเกษตรเช่นเดียวกับเกษตรในพื้นที่ป่า
 3. หมอกควนัข้ามแดน จากภาพถ่ายดาวเทยีมพบจดุความร้อนและหมอกควนัหนาแน่นในอนภุมิูภาคแม่โขง
  มลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน  
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของพ้ืนที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเท่ียว รวมถึงบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ พบว่ามีการยกเลิกและ 
เลื่อนเที่ยวบินเป็นจํานวนมาก เนื่องจากทัศนวิสัยต่ํากว่าเกณฑปลอดภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง จดัทาํแผนปฏบิตักิารปองกนัและแก้ไขปญหาหมอกควนัภาคเหนอื ปี 2559 เพือ่เป็นแนวทาง
ในการดําเนินงานโดยเน้นการปองกันก่อนเกิดเหตุ ไม่ให้เกิดการเผา การลุกลามของไฟจนยากท่ีจะควบคุม เพื่อลดความ 
เสียหายที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยได้ระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วน เครือข่ายอาสาสมัคร อุปกรณเครื่องมือ ดําเนิน
การเฝาระวังและปองกันการเผาและไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงการให้ความรู้และเข้าถึงชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและ
การมีส่วนร่วมในการลด การเผาตลอดช่วงวิกฤต ปี 2559 ในช่วงวิกฤตหมอกควันที่จังหวัดกําหนด จะบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดกับผู้ลักลอบเผา โดยบูรณาการและสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบศูนยสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ  
(Single Command) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 เห็นชอบแผนปฏิบัติการปองกัน
และแก้ไขปญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติ
 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย 
เชียงใหม่ ลําปาง แม่ฮ่องสอน ลําพูน พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก และตาก และในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปตตานี  
ยะลา สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช รวมถึงสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคได้ดําเนินงานตามแผนงานและนโยบายในการปองกันและ 
แก้ไขปญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตหมอกควันระหว่างมกราคมถึงเมษายน 
เพือ่ให้สามารถแก้ไขปญหาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้เพือ่สนบัสนนุการดาํเนนิงานดงักล่าว กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมจงึได้จดัทาํโครงการแก้ไขปญหาไฟป่าและหมอกควนัในพ้ืนท่ีวกิฤต เพ่ือมุง่เน้นการบรูณาการการดาํเนนิงาน
ของหน่วยงานและทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
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ผลการด�าเนินงาน
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ดาํเนนิการตามแผนปฏบัิตกิาร
แก้ไขปญหาหมอกควนัภาคเหนอืในพืน้ที ่9 จงัหวดัภาคเหนอื ซึง่การดาํเนนิงานดงักล่าว เป็นการสนธกิาํลงัของส่วนราชการ
ในพื้นท่ีจังหวัด บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่โดยการดําเนินการตามมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่ง
ของพื้นที่ชุมชนและพื้นท่ีเกษตรกรรม เพื่อควบคุม ปองกัน และแก้ไขปญหามลพิษหมอกควัน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ 
การควบคุม ปองกัน และลดไฟป่า โดยดําเนินการจัดตั้งศูนยอํานวยการระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล เพื่อประสานงาน  
สัง่การ วางแผน และกําหนดมาตรการดําเนนิงานเพ่ือปองกนัและแก้ไขปญหาหมอกควนัในระดับพืน้ที ่ใช้เครอืข่ายราษฎร/
อาสาสมคัร ทาํหน้าท่ีลาดตระเวน เฝาระวงั และดับไฟป่าในพืน้ที ่ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยเีกษตรปลอดการเผา (การไถกลบ
ตอซัง) การนําเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน ทําแนวกันไฟในพื้นที่เส่ียง/สร้างฝายชะลอน้ําเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่า  
การปลกูไม้ผล/ไม้ยนืต้น เพือ่ทดแทนการปลกูพืชเชงิเดยีว รณรงคเผยแพร่ประชาสมัพนัธสร้างความร่วมมอื ความตระหนกั  
ความรู ้ความเข้าใจ และสร้างเครอืข่ายเกีย่วกบัการปองกนัแก้ไขปญหาหมอกควนัและไฟป่า ในพ้ืนท่ีเส่ียงการเกดิหมอกควนั
และการเผาในทีโ่ล่ง ลดฝุน่ละออง และลดผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัของประชาชนอนัเป็นผลกระทบจากมลพษิ หมอกควนั 
รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล 
 - ประสานและจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ องคกรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระดับภาค (จํานวน 6 ภาค)
 - รณรงคเผยแพร่ ประชาสัมพันธ และจัดอบรมให้ความรู้การลด ละ เลิก การเผา (จํานวน 4 ภาค)
 - จัดประชุมร่วมกับประชาชน องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ 
แนวทางการดาํเนนิงานด้านการจดัการหมอกควนัและไฟป่า และประสานงานด้านการจัดการหมอก ควนัและไฟป่าในพืน้ท่ี
ภาคเหนือ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมุง่เน้นการสร้างเครอืข่ายผ่านทางอาสาสมัครพทิกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) (ทสจ. จํานวน 10 จังหวัด)
 - ดาํเนนิการเฝาระวงัและเตอืนภยัหมอกควนัข้ามแดนและการเผาในป่าพร ุในพืน้ทีภ่าคใต้  (จํานวน 2 ภาค 
และ ทสจ. 5 จังหวัด)
 - ติดตามประเมินผลการดําเนินการจัดการไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ (จํานวน 3 ภาค และ 
ทสจ. 10 จังหวัด)

ผลผลิต และผลลัพธ์
 - ไม่มี –

ปัญหา อุปสรรค
 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนและองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงื่อนไขความส�าเร็จ
 - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี –
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ประมวลภาพกิจกรรมในการจัดการไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่วิกฤติ

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินการบริหารจัดการและการให้บริการ

2.3� การติดตามตรวจสอบแหล่งก�าเนิดมลพิษและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม� 
 ปีงบประมาณ 2559   
สาระส�าคัญ
 ความเชือ่มัน่ในการรายงานผลการทดสอบเป็นปจจยัหนึง่ซึง่ทกุห้องปฏบิตักิารต้องดําเนนิการสร้างความเช่ือม่ัน 
และควบคุมคณุภาพห้องปฏบัิตกิารให้มคีวามถกูต้องแม่นยํา ปจจบุนัห้องปฏบิตักิารทีเ่ป็นทีย่อมรบัทัว่ไปต้องได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 หรอืจะต้องปฏบัิติตามหลักปฏบิติัทีดี่สาํหรับห้องปฏบิติัการ (GLP : Good Laboratory 
Practice) โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวจะช่วยให้ห้องปฏิบัติการเป็นที่ยอมรับในผลการวิเคราะห
 สาํนกังานสิง่แวดล้อมภาคที ่1-16 เป็นองคกรวชิาการมหีน้าทีใ่นการวิเคราะห ตรวจสอบ เพือ่บ่งช้ีสาเหตุและ
เสนอแนวทางการแก้ไขปญหาในการดําเนนิงานตามภารกิจดังกล่าวจําเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องอาศยัข้อมลูการตรวจวเิคราะห
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากห้องปฏิบัติการที่มีความถูกต้อง แม่นยํา น่าเชื่อถือ และทันต่อเหตุการณ จึงมีความจําเป็นที่จะต้อง
มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะหด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการตรวจวิเคราะห
ตัวอย่าง นํ้า อากาศ และของเสีย ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยาที่ได้มาตรฐานต่อไป

ผลการด�าเนินงาน
 1. การพัฒนาประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (คุณภาพน�้า)  
ให้ได้ตามมาตรฐานก�าหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคมีการพัฒนาขีดความสามารถตรวจวิเคราะหตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวอย่างนํ้า ได้ครบ 28 พารามิเตอร 
ได้แก่ อุณหภูมิ (Temperature) ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) ความนําไฟฟา (Conductivity)  
ความเค็ม (Salinity) ปริมาณสารท่ีละลายได้ท้ังหมด (Total Dissolved Solids) ปริมาณสารท้ังหมด (Total Solids) 
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สารแขวนลอย (Suspended Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)  
ความกระด้าง (Hardness) ไนเตรต (Nitrate) แอมโมเนีย (Ammonia) ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลาย 
สารอนิทรยี (Biochemical Oxygen Demand : BOD)โคลฟิอรมแบคทเีรยี (Coliform Bacteria)  ฟีคลัโคลฟิอรมแบคทเีรีย 
(Faecal Coliform Bacteria) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ตะกั่ว (Pb) 
ไนไตรต (Nitrite) นํ้ามัน และไขมัน (Oil & Grease) ซัลไฟด (Sulfide) ไนโตรเจนทั้งหมด (Total kjeldahl Nitrogen) 
ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) และปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการใช้เพื่อออกซิเดชันสารอินทรียในนํ้า 
ให้เป็นคารบอนไดออกไซดและนํ้า (Chemical Oxygen Demand : COD) ในปีงบประมาณ 2559  สํานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาค 1 - 16 ยงัคงมเีปาหมายทีต้่องการพฒันาศกัยภาพในการตรวจวเิคราะหให้เพิม่ขึน้อกี เช่น การตรวจวเิคราะหพารามิเตอร
ด้านสารพิษและอิออน รวมทั้งการตรวจวิเคราะหตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  เช่น ตัวอย่างอากาศและตัวอย่างดินเพื่อรองรับ
ปญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมมากขึ้นต่อไป
 2. การพัฒนาประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล โดยการจัดท�าระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) ในปีงบประมาณ 2552 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค จํานวน 16 แห่ง ได้รับการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสํานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  
กรมวิทยาศาสตรบริการ คือ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) ในขอบข่ายโลหะหนักตะกั่ว และซีโอดี และ
สาํนักงานสิง่แวดล้อมภาคที ่12 (อบุลราชธาน)ี ในขอบข่ายแมงกานสี และความกระด้างในนํา้ผวิดิน ในปีงบประมาณ 2553 
(ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค จํานวน 5 แห่ง ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสาํนกับรหิารและรับรองห้องปฏบิตักิาร กรมวทิยาศาสตรบรกิารคอื สาํนกังาน 
สิง่แวดล้อมภาคท่ี 3 (พษิณโุลก) ในขอบข่ายทองแดงและแมงกานสีในนํา้ผวิดนิ สาํนกังานสิง่แวดล้อมภาคที ่11 (นครราชสมีา) 
ในขอบข่ายปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) ในแหล่งนํ้าและนํ้าเสียสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 
(นครสวรรค) ในขอบข่ายทองแดงในนํ้าผิวดิน สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) ในขอบข่ายทองแดงและเหล็ก 
ในนํ้าผิวดิน และสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) ในขอบข่ายทองแดงในนํ้าผิวดิน และอีก 1 แห่ง ได้รับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คือ 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลําปาง) ในขอบข่ายทองแดงในนํ้า ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2553 สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบไปแล้วทั้งสิ้น 8 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม จํานวน 8 แห่ง คือ สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ในขอบข่ายปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Total Suspended Solids : TSS) ในนํ้าผิวดินและนํ้าทิ้ง (กําลังยื่นขอการรับรองมาตรฐานสากล ISO 17025 
ในพารามิเตอร Chemical Oxygen Demand : COD) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่ 5 (นครปฐม) ในขอบข่ายปริมาณ
ของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids : TSS) ในนํ้าผิวดินและนํ้าทิ้ง สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่6 (นนทบุรี) 
ในขอบข่ายแมงกานีสในนํา้ผวิดนิ (กาํลงัยืน่ขอการรบัรองมาตรฐานสากล ISO 17025 ในขอบข่ายปริมาณของแขง็แขวนลอย 
(Total Suspended Solids : TSS)  ในน้ําผวิดนิและน้ําทิง้ สํานกังานสิง่แวดล้อมภาคที ่9 (อุดรธาน)ี ในขอบข่ายปรมิาณของแขง็
แขวนลอย (Total Suspended Solids: TSS) สํานกังาน สิง่แวดล้อมภาคที ่13 (ชลบรุ)ี ในขอบข่ายปรมิาณของแข็งแขวนลอย 
(Total Suspended Solids : TSS) ในน้ําผิวดิน และนํ้าท้ิง ทองแดงและแมงกานีสในนํ้าผิวดิน ในพารามิเตอร 
Chemical Oxygen Demand : COD ในนํ้าทิ้ง แคดเมียม ในนํ้าผิวดิน สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่14 (สุราษฎรธานี) 
ในขอบข่ายความกระด้างในน้ําผิวดิน สารแขวนลอยท้ังหมดในน้ําผิวดินและน้ําเสีย สารท่ีละลายได้ทั้งหมดในน้ําเสีย 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) ในขอบข่ายของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids : TSS) ในนํ้าผิวดิน 
และน้ําทิง้ สํานกังานสิง่แวดล้อมภาคที ่16 (สงขลา) ในขอบข่ายจาํนวน 2 พารามเิตอร ได้แก่ พารามเิตอรของแขง็แขวนลอย 
(Total Suspended Solids : TSS) และพารามิเตอร Chemical Oxygen Demand : COD

87สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลผลิตและผลลัพธ์ 

ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยนับ เป้าหมายปี 59 ผลผลิตปี 59

1. ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาศักยภาพ แห่ง 16 16

2. ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติ
การ (ISO/IEC17025)

แห่ง 16 16

3. ตรวจวิเคราะหตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง/ข้อมูล 1,920 1,920

ปัญหา อุปสรรค
 1. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกําเนิดมลพิษ ประจําป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 คือ ฐานข้อมลูแหล่งกําเนิดมลพิษไม่ทันสมยั ไม่ครอบคลุมทุกประเภทแหล่งกําเนิดตามพระราชบญัญติั 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และเจ้าของแหล่งกําเนิดมลพิษขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลระบบ
บําบัดนํ้าเสีย และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. งบประมาณหมวดรายจ่ายอื่นที่ได้รับของโครงการฯ ถูกจัดสรรเป็นงบลงทุนเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ให้มีศักยภาพตามที่มาตรฐานกําหนด แต่งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพ่ือใช้ในการจัดระบบการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติ
การให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลไม่เพยีงพอเมือ่เทยีบกบัค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการพฒันาศกัยภาพห้องปฏิบตักิารเช่น การตรวจ
สภาพและบาํรงุรกัษาเครือ่งมอือย่างต่อเนือ่ง เช่น เครือ่งวเิคราะหโลหะหลายธาตุ (ICP - OES) ชดุวเิคราะหไนโตรเจน ชดุทาํ 
นํ้าบริสุทธิ์สําหรับห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง แก๊สหรืออะไหล่สํารองต่างๆ
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าขนส่งที่แปรผันตามระยะทางจากส่วนกลางถึงส่วนภูมิภาค
 3. เนื่องจากอุปกรณ และครุภัณฑวิทยาศาสตรของห้องปฏิบัติการบางประเภทมีอายุการใช้งานเป็นเวลา
หลายปี ทําให้การทดสอบตัวอย่างล่าช้า 
 4. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรภายในส่วนงาน ทําให้ต้องมีการแก้ไขเอกสารต่างๆ ในระบบมาตรฐาน ISO/
IEC 17025 หลายฉบับ เมื่อมีการตรวจติดตามภายในห้องปฏิบัติการตามข้อกําหนด ISO/IEC 17025 จึงส่งผลให้เกิด 
ข้อบกพร่อง
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เงื่อนไขความส�าเร็จ
 1. การได้รับทรัพยากรทางด้านบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ
 2. มีการวางแผนสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้
 3. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษ  
มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างจริงจัง
 4. เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการสามารถนําความรู้ เทคนิคการวิเคราะห รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ ท่ีได้จาก 
การฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
 5. หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการตรวจสอบข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษ 
ให้มีความทันสมัยและเป็นปจจุบัน และควรมีการขอรับการรับรองในพารามิเตอรใหม่ ๆ ท่ีสอดคล้อง กับสภาพปญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 6. บคุลากรในระบบ ได้รบัการอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ  ด้าน ISO/IEC 17025 และหลกัสตูรการพฒันาศักยภาพ
ด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนากระบวนการท�างานและเครื่องมือเพื่อให้การบริการของกระทรวง�

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

2.4� พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
� และสิ่งแวดล้อม�
 ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมภีารกจิหลกัในการบรหิารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สารของหน่วยงานในสงักดัสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้แก่ การให้บรกิารเครอืข่าย 
สารสนเทศแก่หน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด การกําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือข่ายระบบปองกันและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระบบข้อมูล
สารสนเทศ พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กํากับดูแล และบํารุง
รกัษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร รวมทัง้ให้คําปรกึษา แนะนํา สนบัสนนุเครือ่งมอืและอปุกรณคอมพวิเตอร 
รวมทัง้จัดฝึกอบรมการใช้คอมพวิเตอร และการใช้โปรแกรมเพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิให้บคุลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ 
สามารถนําไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ
 ในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมวีตัถปุระสงคเพือ่พฒันาหน่วยงานให้เป็นองคกรสมยัใหม่ 
โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการให้มี
ประสทิธภิาพเพือ่ให้ประชาชนและหน่วยงานทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชนได้รับการบริการดีขึน้ รวดเร็ว ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย 
ในการประสานการปฏิบัติราชการ การติดตามความคืบหน้าผลการดําเนินงานการรับทราบข้อมูลปญหาอุปสรรค 
และการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปญหาที่ทันต่อสถานการณ อันเป็นการปองกันบรรเทาความเสียหายทั้งต่อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมตลอดจนการเยยีวยาความเดอืดร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมบนพืน้ฐาน
ของความเสมอภาคเท่าเทียม
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ผลการด�าเนินการ 
 1. มวีงจรสือ่สญัญาณความเรว็สูง โดยมคีวามเร็วในการเชือ่มโยงระบบอินเตอรเนต็แบบองคกร ทีมี่ความเรว็
ในประเทศ 180 เมกกะบิตต่อวินาที และระหว่างประเทศ 60 เมกกะบิตต่อวินาที วงจรเครือข่ายระยะไกล (Wide Area 
Network) เชือ่มโยงระหว่างหน่วยงานในสงักัดสาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ทัง้ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค และหน่วยงานระดบักรมในสงักดั ทส. เพือ่ใช้ในการตดิต่อประสานงานการบูรณาการแลกเปล่ียนถ่ายทอด
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประหยัดเวลา ตลอดจนอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
 2. จดัซือ้ครภัุณฑคอมพวิเตอรให้กบัหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ท้ังในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค เพือ่ทดแทน
อุปกรณที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี ซึ่งเสื่อมสภาพหรือชํารุดจนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 3. มีระบบตรวจสอบเฝ าระวังภัยคุกคามทางเครือข ่ายสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคอยตรวจสอบและปองกันการบุกรุกระบบเครือข่ายสารสนเทศ ทั้งภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน โดยครอบคลุมการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด  
รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีหรอืหน่วยงานภายนอกท่ีใช้งานระบบเครอืข่ายสารสนเทศของสํานกังานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านไอซีทีให้มีความพร้อม ทั้งทางด้านเครื่องมือในการวิเคราะห ปองกัน  
การโจมตี ตรวจสอบช่องโหว่ และบริการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกิดกับระบบโครงข่ายและระบบ
สารสนเทศรวมถึงเว็บไซตของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตและผลลัพธ์

ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยนับ
ผลผลิต
ปี 58

เป้าหมาย
ปี 59

ผลผลิต
ปี 59

1. จํานวนวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง (WAN & INTERNET) สําหรับ
หน่วยงานในสังกัดสป.ทส.โดยมีความเร็วในการเชื่อมโยงระบบ
อินเตอรเน็ตแบบองคกรที่มีความเร็วในประเทศ 180 เมกกะบิตต่อวินาที 
และระหว่างประเทศ 60 เมกกะบิตต่อวินาที 

วงจร 1 1 1

2.จํานวนวงจรเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network) สําหรับหน่วย
งานในสังกัดสป.ทส. และหน่วยงานในระดับกรม

วงจร 102 102 102

3.จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เครื่อง 347 349 349

4.จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เครื่อง - 26 26

5. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ้คสําหรับงานสํานักงาน เครื่อง 284 - -

6. จํานวนเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 เครื่อง 109 - -

7. จํานวนเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี เครื่อง - 37 37

8. จํานวนเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา เครื่อง 251 266 266

9. จํานวนเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA เครื่อง 347 334 334

10. จํานวนชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโคร
คอมพิวเตอร

ชุด - 375 375

รายงานประจำ ปี 255990
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ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยนับ
ผลผลิต
ปี 58

เป้าหมาย
ปี 59

ผลผลิต
ปี 59

11. จํานวนชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ชุด - 375 375

12. จํานวนอุปกรณตรวจจับและปองกันการบุกรุกบนระบบเครือข่าย 
(Intrusion Prevention System)

เครื่อง - 1 1

13.จํานวนอุปกรณปองกันภัยคุกคามบนระบบเว็บไซต 
(Web application Firewall : WAP)

เครื่อง - 1 1

 
 1. มีวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง (WAN & INTERNET) เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัด สํานักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) โดยมีความเร็วในการเชื่อมโยงระบบอินเตอรเน็ตแบบองคกรที่มี
ความเร็วในประเทศ 180 เมกกะบิตต่อวินาที และระหว่างประเทศ 60 เมกกะบิตต่อวินาที 
 2. มีวงจรเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network) สําหรับหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. และหน่วยงาน 
ในระดับกรมจํานวน 102 วงจร
 3. สามารถจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรให้กับหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ได้ครบตามจํานวน
 4. มีอุปกรณตรวจจับและปองกันการบุกรุกบนระบบเครือข่าย (Intrusion Prevention System)
 5. มีอุปกรณปองกันภัยคุกคามบนระบบเว็บไซต (Web application Firewall : WAP)
 
ปัญหา อุปสรรค
 การให้บริการวงจรเครือข่ายส่ือสารของหน่วยงานยังพบปญหาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนระบบ
เครือข่าย เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูงในการเช่าใช้ระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย ให้ครอบคลุมทุกด้าน
ประกอบกับในปจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบภัยคุกคามใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เงื่อนไขความส�าเร็จ
 การได้รับสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอต่อการดําเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
 ควรเพิ่มงบประมาณในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่าย
และการฝึกอบรม

2.5 การตรวจราชการ  
 การตรวจราชการเป็นมาตรการสําคญัประการหนึง่ในการขบัเคลือ่นการดําเนนิงานของหน่วยงานภายใต้สงักดั
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเปาหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตรกระทรวงและนโยบายรัฐบาล 
โดยสํานักตรวจและประเมินผล ในฐานะหน่วยงานหลัก ทําหน้าที่อํานวยการและสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ในการตรวจติดตามและกํากับการดําเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง เป็นไปตาม
แผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ผลการด�าเนินงาน
 1. จดัทําแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมและแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการร่วมกับสํานักนายกรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                                        
 คณะผูต้รวจราชการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้มกีารประชมุพิจารณาคดัเลอืกโครงการ/
กิจกรรม ตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวง และคํานึงถึงความสอดคล้องกับประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการของสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อบรรจุในแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาํหรบัแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ กาํหนดแนวทางในการตรวจราชการ ประกอบด้วย 
การตรวจราชการ 5 ประเภท ดังนี้
  1) การตรวจราชการตามนโยบายรฐับาลและยทุธศาสตรกระทรวงฯ ภายใต้ 3 ประเดน็หลกั ประกอบด้วย 
(1) ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จํานวน 5 โครงการ (2) ด้านการบริหารจัดการนํ้า (แก้ไขปญหาภัยแล้ง) จํานวน 
3 โครงการ และ (3) ด้านการจัดการท่ีดินและแก้ไขปญหาและการบุกรุกที่ดินของรัฐ จํานวน 5 โครงการ รวมทั้งหมด  
13 โครงการ
  2) การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการของผูต้รวจราชการร่วมกบัสํานกันายกรฐัมนตร ี
ภายใต้นโยบายสําคัญของรัฐบาล จํานวน 2 ประเด็น ได้แก่ (1) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และ (2) มาตรการ 
กระตุ้นเศรษฐกิจ
  3) การตรวจติดตามการแก้ไขปญหาเรื่องร้องเรียน
  4) การตรวจราชการตามเหตุการณ สถานการณ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
  5) การตรวจราชการหน่วยงาน และเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ

 2. การสนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการตรวจราชการลงพ้ืนที่ตรวจ
ตามแผนการตรวจราชการกระทรวง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 – 18 และหน่วยรับตรวจระดับกรมในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10 กรม รัฐวิสาหกิจ จํานวน 3 แห่ง รวม 2 รอบ ดังนี้
  รอบที่ 1 (Project and Progress Review) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 เพื่อสร้าง 
ความเข้าใจแนวทางและรบัทราบแผนการตรวจราชการกระทรวงประจาํปี รวมทัง้รับฟงแผนการดาํเนนิงานโครงการภายใต้ 
แผนการตรวจราชการฯ และแผนการดําเนินงานของหน่วยงานรับตรวจ
  รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2559 เพื่อตรวจติดตาม 
ความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค การดําเนินงานภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงฯ
  โดยสรุปผลการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในแต่ละประเภท ได้ดังนี้
  - การสนบัสนนุการตรวจราชการตามนโยบายรฐับาล และยทุธศาสตร์กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
  รอบที่ 1 (Project and Progress Review) จํานวน 14 ครั้ง ครอบคลุม 18 เขตตรวจราชการ
  รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) จํานวน 33 ครั้ง ครอบคลุม 18 เขตตรวจราชการ
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 - การสนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ  
ร่วมกับส�านักนายกรัฐมนตรี
  รอบที่ 1 (Project and Progress Review) เพื่อตรวจติดตามผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานด้านขยะมูลฝอย และให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานระหว่างเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 2559  
จํานวน 6 ครั้ง รวม 10 จังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1, 2, 4, 5, 8 และ 17 
  รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) เพ่ือตรวจติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานด้าน
ขยะมูลฝอย และการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะในภาพรวมให้ไว้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างเดือน 
สิงหาคม – กันยายน 2559 จํานวน 10 ครั้ง รวม 16 จังหวัด ในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 
และ 17

 - การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 12 กําหนดให้ผู้ตรวจราชการ  
มีอํานาจและหน้าที่ประการหนึ่งในการสอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือรับฟงเหตุการณ เมื่อได้รับการร้องเรียน หรือ
มีเหตุอันสมควร โดยประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพ่ือแก้ไขปญหาความเดือดร้อนของประชาชน
หรือปญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดําเนินการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนร้องทุกขที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม จํานวนทั้งสิ้น 34 เรื่อง จําแนกเป็น
 1. เรื่องร้องเรียนร้องทุกขเก่ียวกับพฤติกรรมหารปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีสังกัดกระทรวงฯ  
จํานวน 20 เรื่อง
 2. เร่ืองร้องเรียนร้องทุกขเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีสังกัดกระทรวงฯ  
ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ชีวิตของประชาชน จํานวน 14 เรื่อง 
 ซึ่งคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้มีการดําเนินการตรวจสอบข้อมูลของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข และ
ประสานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม รวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพร้อมสรุปนําเรียน 
ปลัดกระทรวงฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เพื่อพิจารณาแล้ว

 - การสนับสนุนการตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้รับมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และปลัดกระทรวงฯ ดําเนินการ
ตรวจติดตามการดําเนินงานภารกิจของกระทรวงฯ จํานวน 3 ประเด็น ดังนี้
  1) การตรวจติดตามประเมินผลโครงการของกรมทรัพยากรน�้าบาดาลประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559
  คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้รับมอบหมายให้ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบโครงการของกรมทรัพยากร 
นํา้บาดาลในเชงิประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยเฉพาะโครงการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํนวน 4 โครงการ ได้แก่  
(1) โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง (2) โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อแก้ไข
ปญหาการขาดแคลนน้ําอปุโภคบรโิภค (3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาล เพ่ือสนบัสนนุน้ําสะอาดให้กับโรงเรยีนทัว่ประเทศ  
และ (4) โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการ  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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  โดยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบโครงการของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  
จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
   1.1) จัดทําแบบสอบถามเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  
(พ.ศ. 2559)
   1.2) จัดการประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
เพ่ือหารือการจัดทําแบบสอบถามโครงการของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการใช้
แบบสอบถามดังกล่าว และพิจารณาโครงร่างการจัดทํารายงาน
   1.3) นําส่งแบบสอบถามฯ จํานวน 1,765 ชุด ให้ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่กรอกข้อมูล  
ตามแบบสอบถามที่กําหนด
   สาํนกัตรวจและประเมนิผล ได้ดําเนนิการประมวลข้อมลูจากแบบสอบถามและจัดทําสรุปผลการตรวจ
ตดิตามประเมนิผลโครงการของกรมทรพัยากรนํา้บาดาล ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายและเสนอ
ผู้บริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป

  2) ติดตามและตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ เพื่อกิจการเหมืองแร่ ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 จ�านวน 2 ครั้ง ดังนี้
   2.1) คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้ประชุมคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและติดตามผล 
การใช้ประโยชนพ้ืนท่ีป่าไม้เพือ่กิจการเหมืองแร่ ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วันองัคารท่ี 2 สงิหาคม 2559 เพ่ือกาํหนดกรอบแนวทาง
การติดตาม และตรวจสอบผลการใช้ประโยชนพื้นที่ป่าไม้เพื่อกิจการเหมืองแร่ ประกอบด้วย วิธีการติดตามและตรวจสอบ 
ขอบเขตการติดตามและตรวจสอบและรายงานผลการตดิตาม และตรวจสอบจองคณะกรรมการฯ ในการปฏบิตังิานให้บรรลุ
ตามเปาหมาย ซึ่งจะมีการตรวจราชการต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   2.2) ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายนพพล ศรีสุข) ประธานคณะกรรมการดําเนินการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้ประโยชนพื้นที่ป่าไม้ เพื่อกิจการเหมืองแร่ ประจําเขตตรวจราชการที่ 8, 13, และ 15 เพื่อกําหนดคัดเลือก
พื้นที่ติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชนพื้นที่ป่าไม้เพื่อกิจการเหมืองแร่ของคณะกรรมการฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 
(ยะลา นราธิวาส ปตตานี สงขลา สตูล) เขตตรวจราชการที่ 13 (ยโสธร ศรีษะเกษ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี) และ 
เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน)
  3) ติดตามตรวจสอบการด�าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
(งบเหลือจ่าย) สรุปผลได้ ดังนี้
  คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินโครงการฯ ของสํานักทรัพยากรนํ้าภาค 
(สทภ.) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบเหลือจ่าย) (สทภ.1 – 9 และ 11) ซึ่งได้จัด
ทําแบบรายงานการดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูแหล่งนํ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบเหลือจ่าย) ในการตรวจติดตาม  
5 ประเดน็หลกั ได้แก่ (1) การจดัทาํแผนงานโครงการ (2) ความพร้อมด้านแบบแปลน (3) ความพร้อมด้านการจดัซือ้จดัจ้าง 
(4) การบริหารโครงการ (การก่อสร้าง) และ (5) การส่งมอบโครงการโดยได้รายงานผลการตรวจติดตามดังกล่าวต่อ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และปลัดกระทรวงฯ เพ่ือทราบและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้ส่ังการให้กรมทรัพยากรนํ้า 
ดําเนินการ ตามข้อเสนอแนะคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในการถือปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 
ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ รวมทัง้ให้คาํนงึถงึขดีความสามารถและศกัยภาพทีห่น่วยงานจะดาํเนนิการได้ เพือ่ให้การดาํเนนิโครงการถกูต้อง 
และเกิดความคุ้มค่าอย่างยั่งยืน 
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ผลผลิตและผลลัพธ์

ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยนับ ผลผลิต ปี 
58

เป้าหมาย ปี 
58

ผลผลิต ปี 
59

 1. แผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เล่ม 250 250 250

2. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ 
จ�านวน 2 รอบ
 2.1) เอกสารประกอบการตรวจราชการโครงการตามแผนการ
ตรวจราชการ และการตรวจราชการตามภารกิจ สําหรับผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2.2) รายงานสรปุผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
กระทรวง (เป็นรายครั้ง)

ชุด

ฉบับ

23

23

23

23

47

47

3. การสนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการร่วมกับส�านักนายกรัฐมนตรี จ�านวน 2 รอบ
 3.1) เอกสารประกอบการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ
สํานักนายกรัฐมนตรี
 3.2) รายงานสรปุผลการเข้าร่วมการตรวจราชการแบบบรูณาการ 
(เป็นรายครั้ง)
 3.3) รายงานผลภาพรวมการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกบั
สํานักนายกรัฐมนตรี (ส่งให้ สปน.)

ชุด

ฉบับ

ฉบับ

14

14

2

14

14

2

13

13

2

4. รายงานผลการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ
กระทรวงฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เล่ม 250 250 250

ผลลัพธ์
 การตรวจราชการของคณะผู ้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถ 
ขับเคลื่อนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ของหน่วยงานภายใต้สงักดักระทรวง ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคได้สาํเรจ็ตามแผนฯ และหน่วยรบัตรวจมีการนาํ 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ไปดําเนินการแก้ไขปญหา และเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย
 - การสนับสนุนการตรวจราชการหน่วยงาน และเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ
 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ตรวจติดตามกํากับการทํางานของหน่วยงานระดับกรมท่ีรับผิดชอบ  
และตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการ จํานวน 18 เขต ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภารกิจตามแผนการตรวจราชการ 
กระทรวงฯ นอกเหนอืจากแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ โดยตรวจราชการในรปูแบบการจดัประชมุ ตรวจเยีย่มในส่วนกลาง 
และลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค
 1.1 หน่วยรับตรวจยังไม่สามารถดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงได้อย่างเป็น 
รูปธรรมมากเท่าที่ควร จากขึ้นอยู่กับนโยบายการดําเนินงาน และการผลักดันของหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ปีงบประมาณ
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 1.2 การจะกําหนดและจัดทําแผนปฏิบัติการออกตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงฯ ไม่สามารถดําเนินการให้ชัดเจนและครอบคลุมพร้อมกันทั้งแผนการตรวจราชการกระทรวง และแผนการ 
ตรวจราชการแบบบรูณาการ เนือ่งจากต้องรอแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการของผู้ตรวจราชการสาํนกันายกรฐัมนตรี  
ซึ่งจะกําหนดโดยสํานักนายกรัฐมนตรี

เงื่อนไขความส�าเร็จ
 หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ควรให้ความสําคัญในการนําข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงฯ ไปปฏิบัติเพื่อให้การแก้ไขปญหาของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนสามารถ
ถ่ายทอดไปยังเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุด

ข้อเสนอแนะ
 1. หวัหน้าส่วนราชการ ควรนําข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ไปผลักดันให้สามารถดําเนินงานได้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
 2. สํานักนายกรัฐมนตรี ควรกําหนดแผนปฏิบัติการการตรวจราชการแบบบูรณาการให้ชัดเจนในเร่ือง  
วัน เวลา และสถานท่ี เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นํามากําหนดจัดทําแผนปฏิบัติการออกตรวจ
ราชการให้ครอบคลุมทั้งแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ และแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการต่อไป
 3. ควรประเมินผลสัมฤทธิ์ของการตรวจราชการกระทรวงที่ผ่านมา เพื่อนํามาพัฒนางานการตรวจราชการ
กระทรวงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

   

1. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  

ภาพประกอบการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รอบที่ 1 (Project and Progress Review) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประชุมจัดท�าแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ทส.

เขตตรวจราชการที่ 15 - 18 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดเชียงราย

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

ตรวจราชการตามภารกิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นิวัติชัย คัมภีร์) 

รายงานประจำ ปี 255996
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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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2. การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ร่วมกับผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี 

ตรวจราชการตามภารกิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายนพพล ศรีสุข)

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

เขต 1 ร่วมกับผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) 
วันที่ 3 มีนาคม 2559  ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานประจำ ปี 255998
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เขต 5 ร่วมกับผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์) 
วันที่ 9 มีนาคม 2559 จังหวัดสมุทรสงคราม

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

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายเสริมยศ สมมั่น)
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ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายสากล ฐินะกุล)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง)

2.6� อ�านวยการด้านการบริหารจัดการ��
  ในการอํานวยการด้านการบริหารจัดการโดยใช้การตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือหรือผู้ช่วยที่สําคัญ 
ของผู้บริหารในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางหรือ
มาตรการ เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อการดําเนินงานอย่างสูงสุด ซึ่งมีกลุ่มตรวจสอบภายในขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
 
ผลการด�าเนินงาน
 - การตรวจสอบภายในด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
 - การตรวจสอบตามข้อสั่งของผู้บริหาร

รายงานประจำ ปี 2559100
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 1. ด้านการตรวจสอบภายใน
 1.1 การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี
  ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุและยานพาหนะและการประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้านบัญชี ของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16
 1.2 การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
  1.2.1 การประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย 
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6)
  1.2.2 การควบคุม ติดตามดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยรวบรวมสรุปข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายในจังหวัด 32 รายงาน 27 จังหวัด
  1.2.3 ตรวจสอบการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการติดตามผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสท่ี 4  
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 – 3
  1.2.4 สอบทานผลการปฏบิตักิารจัดซือ้จดัจ้างของส่วนราชการในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จํานวน 10 หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 4 และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ไตรมาสที่ 1 – 3
  1.2.5 สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10 หน่วยงาน ประจําปีงบประมาร พ.ศ. 2559 (6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง)
  1.2.6 สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ประจําป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
 1.3 การบริการให้ค�าปรึกษา
  ให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานรับตรวจในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้คําปรึกษาทั้งทางโทรศัพท
และด้วยตนเอง จํานวน 10 เรื่อง
 1.4 งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กลุ่มตรวจสอบภายในตรวจสอบ 
การดําเนินการโครงการของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
  1) โครงการจัดหานํ้าสะอาดให้กับหมู่บ้านหานํ้ายากทั่วประเทศ
  2) โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนนํ้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ
  3) โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
  4) โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

 2. ด้านการสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวง 
(ค.ต.ป.ทส.) 
  2.1 การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง จํานวน 12 ครั้ง
  2.2 สอบทานและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)    
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก 
ของรัฐบาล (รอบ 6 เดอืน) เสนอปลดักระทรวง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และสํานกังาน 
ก.พ.ร. เพื่อนําเรียนคณะรัฐมนตรี
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  2.3 ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานและดูงานในพื้นที่ จํานวน 3 พื้นที่
   1) โครงการบริหารจัดการองคกรลุ่มนํ้า 25 ลุ่มนํ้าหลัก (โครงการลุ่มนํ้าเจ้าพระยา) จังหวัดชัยนาท 
ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
   2) โครงการบรหิารจดัการองคกรลุม่น้ํา 25 ลุม่น้ําหลกั (โครงการลุม่น้ําปราจนีบรุ)ี จงัหวดัปราจนีบรุี 
ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2559
   3) โครงการบริหารจัดการองคกรลุ ่มนํ้า 25 ลุ ่มนํ้าหลัก โครงการลุ ่มนํ้าชีและลุ ่มนํ้าโขง  
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2559

ผลผลิต และผลลัพธ์
 1. รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ ของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค จํานวน 16 ภาค 
ให้ผู ้บริหารพิจารณาและสั่งการให้หน่วยรับตรวจดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 2. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ช่วยให้ทราบปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการเพื่อสรุปผล
การดาํเนนิงานโดยมข้ีอสงัเกต และให้ข้อเสนอแนะ เพือ่ปรบัปรงุการดาํเนนิงานครัง้ต่อไปให้มปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ 
ยิ่งขึ้น

ปัญหา อุปสรรค 
 1. หน่วยรบัตรวจมเีอกสารให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วน เช่นเอกสารขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจ้าง เอกสารการอนมัุติ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินการบางพื้นที่ และเอกสารการจัดสรรเงินงบประมาณโครงการจากสํานักงบประมาณ
 2. ไม่สามารถขอข้อมูลและรายละเอียดเชิงลึกได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลมิใช่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
โดยตรง
 3. หน่วยรับตรวจจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงาน หรือส่งเอกสาร
ล่าช้ากว่าที่กําหนด

เงื่อนไขความส�าเร็จ
 1. ผูบ้ริหารระดบัสงูให้ความสาํคัญกบัการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ให้การสนับสนุนทกุเนแก่ผูต้รวจสอบภายใน
 2. วัฒนธรรมขององคกรในการให้ความร่วมมือในงานตรวจสอบภายใน

การพัฒนาการตรวจสอบภายใน
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบได้รับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง
 2. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสอนงานภายในหน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอ
 3. ผู้บริหารให้การสนับสนุนกรอบอัตรากําลังให้เหมาะสม และความก้าวหน้าของผู้ตรวจสอบภายใน  
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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กลยุทธ์ที่ 4
เสริมสร้างศักยภาพการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

�ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

2.7 การเจรจาและประชุมนานาชาติ  
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามความร่วมมือทวิภาคี  
Joint Crediting Mechanism (JCM) กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น
 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) ระหว่างราชอาณาจักรไทย 
กับประเทศญี่ปุ่น โดยมีนางทามาโยะ มารุกาวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ลงนามร่วม  
ณ กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ซ่ึงความร่วมมือทวิภาคี JCM มุ่งส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน 
การเตบิโตแบบคารบอนต่ํา มกีารจดัตัง้คณะกรรมการร่วม (Joint Committee) และผลักดันการดําเนนิงานกลไก JCM สําหรบั 
ฝ่ายไทยจะมกีารจดัตัง้สาํนกัเลขาธกิารกลไก JCM ประเทศไทย (Thailand JCM Secretariat) โดยมอีงคการบรหิารจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. ทําหน้าที่สํานักเลขาธิการกลไก JCM เพื่อดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลไก 
JCM ซึ่งประเทศญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนความรู้ทางด้านเทคนิค และงบประมาณไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ  
โดยโครงการของไทยที่ได้รับคัดเลือก ในปี 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 4 โครงการได้แก่ 1. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกใน
โรงงานทอผ้า โดยใช้เครื่องทอผ้าประหยัดพลังงาน 2. โครงการผลิตไฟฟาด้วยแผงเซลลแสงอาทิตยติดตั้งบนหลังคาโรงงาน  
3. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศและตู้แช่เย็นในร้านสะดวกซื้อ และ 4. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงานของระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงงานผลิตอุปกรณสารก่ึงตัวนํา รวมทั้ง 4 โครงการคาดว่าจะ
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 8,200 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเท่าต่อปี นอกจากนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน  
เปิดเผยว่า “จากความร่วมมือของไทยและญี่ปุ่นในครั้งนี้ ประเทศไทยจะได้รับประโยชนกลไก JCM หลายประการทั้งเงิน
ลงทนุการถ่ายทอดเทคโนโลยรีะดบัสงู ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการผลิต ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
และช่วยลดก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีต้องการ 
ขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางของการพัฒนาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคารบอน
ตํ่าต่อไป”  
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 2. รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเข้าร่วมลงนามบนัทกึความเข้าใจกบั
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และนายเซอรเกร ดอนสกอย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐ
รัสเซีย ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแห่งสหพนัธรฐัรสัเซีย ว่าด้วยความร่วมมือในการพิทกัษส่ิงแวดล้อม ณ นครเซนตปีเตอรสเบริก 
สหพนัธรฐัรสัเซยี ในโอกาสทีน่ายกรฐัมนตร ี(พลเอก ประยทุธ จนัทรโอชา) เดนิทางเยอืนสหพนัธรฐัรสัเซยีอย่างเป็นทางการ 
ระหว่างวนัที ่17 - 21 พฤษภาคม 2559 โดยบันทกึความเข้าใจฯ มวัีตถปุระสงคเพือ่อาํนวยความสะดวกในการให้ความร่วมมือ 
ทางวชิาการในสาขาการปกปองสิง่แวดล้อม ระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและราชอาณาจักรไทย บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค 
และผลประโยชนร่วมกัน โดยมีขอบเขตความร่วมมือด้านวิชาการ อาทิ การอนุรักษ และฟนฟูถิ่นที่อยู่ของประชากรสัตว
และพืชสายพันธุท่ีหายากและใกล้สูญพันธุ การสงวนรักษาและการใช้ประโยชนพื้นที่ชุ่มน้ํา การแลกเปลี่ยนเทคโนโลย ี
ด้านสิง่แวดล้อมในการควบคมุมลพษิ การจดัการพืน้ทีคุ่ม้ครองและการจดัการป่าไม้ การสร้างความตระหนกัด้านสิง่แวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น โดยจะมีการดําเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ แนวทางปฏิบัติท่ีดี  
ฝึกอบรม วิจัยร่วม และแลกเปลี่ยนผลการศึกษาและการทดลอง แลกเปลี่ยนผู ้เชี่ยวชาญ ผู ้แทนจากสถาบันวิจัย  
และเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท้ังนี้ สองฝ่ายจะจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือหารือถึงประเด็นที่สนใจ 
จะดําเนินการร่วมกันในโอกาสแรกต่อไป
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 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ   
กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย 
และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม กับ นายยูน ซองกยู รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายศรัณย เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมเป็นสักขีพยาน  
ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระดับกระทรวงที่มีขอบเขตกว้างขวาง อาทิ การแลกเปล่ียน 
องคความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน รวมถึงการทําวิจัยร่วมกันในด้านต่างๆ ได้แก่ 
การจัดการน้ําเสียชุมชน การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง การผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและน้ําบาดาล การบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติและแหล่งมรดกโลก 
ทางธรรมชาติ เป็นต้น ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้หารือทวิภาคีร่วมกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีประเด็นที่สองฝ่ายให้ความสําคัญและสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ องคความรู ้และเทคโนโลย ีอาท ิการจดัการนํา้เสยีและขยะการฟนฟพูืน้ทีป่่าไม้ การจดัการนํา้ ปญหาหมอกควนั
ข้ามแดน ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยในเบือ้งต้นสาธารณรฐัเกาหลีขอให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสนับสนุนสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมจัดทําแผนแม่บท (Master Plan) 
ด้านการจัดการนํ้าเสียในพื้นท่ีภาคตะวันออกทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้เน้นยํ้านโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในภูมิภาค  
และของโลกด้วยดลุยภาพใหม่ท่ีเกือ้กลูกนั และไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั และชีแ้จงข้อเทจ็จรงิของสถานการณทางการเมอืงของไทย 
รวมทั้งการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 20 ปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสิง่แวดล้อมสาธารณรฐัเกาหล ีได้แสดงความขอบคณุทีป่ระเทศไทยเป็นมติรประเทศทีม่ส่ีวนร่วมในประวตัศิาสตร 
ของชนชาติเกาหลีมาอย่างยาวนาน
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 4. การประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 2 (The Second Session of the United 
Nations Environment Assembly of UNEP: UNEA2)
 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในฐานะหวัหน้าคณะผูแ้ทนไทย พร้อมทัง้ผูแ้ทน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงประกอบด้วยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝง่พร้อมด้วยผูแ้ทนสํานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม
และสํานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ 
เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ คร้ังที่ 2 (The Second Session of the United Nations  
Environment Assembly of UNEP: UNEA2) ระหว่างวันที่ 22 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ สํานักงานใหญ่โครงการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา มีหัวข้อหลักของการประชุมคือ Delivering on the  
Environmental Dimension of the 2030 Agenda for Sustainable Development เพื่อกําหนดแนวทาง 
การดําเนินงานตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 ที่มีการบูรณาการมิติส่ิงแวดล้อมร่วมกับมิติเศรษฐกิจและสังคม  
โดยที่ประชุมฯ ได้รับรองข้อมติที่สําคัญประกอบด้วยการจัดการของเสียและสารเคมี การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
การลดการสูญเสียจากอาหาร (Food wastes reduction) การจัดการทะเลและมหาสมุทร ขยะพลาสติกในทะเล  
การจัดการปะการัง การค้าขายสัตวป่าและผลิตภัณฑจากสัตวป่า และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับ 
การขจัดความยากจน เป็นต้น 
 โดยผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม UNEA2 สนับสนุนร่างข้อมติต่างๆ และความเห็นเพิ่มเติมใน  
3 ประเด็นสําคัญ ได้แก่ 1) การจัดการขยะและสารเคมีที่เหมาะสม (Sound management of Chemicals and wastes) 
2) การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production) 3) การจัดการขยะพลาสติกในทะเล 
(Marine plastic debris and micro-plastic) สําหรับการดําเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีประเด็นที่สอดคล้องกับร่างมติดังกล่าว เช่น เห็นควรส่งเสริมให้มีการจัดการขยะครบวงจร โดยให้ความสําคัญของการ 
ลดขยะที่ต้นทางใช้หลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) และการกําจัดขยะปลายทางอย่างเหมาะสม เช่น การนําขยะ
เป็นพลังงาน การให้ความสําคัญการจัดการขยะในพ้ืนท่ีชุมชน จะสามารถลดปญหาขยะพลาสติกในทะเลได้ ส่วนเรื่อง 
การจัดการสารเคมี และของเสีย ควรบูรณาการและร่วมกันระหว่างอนุสัญญาต่างๆ และการส่งเสริมให้ทุกประเทศ 
เน้นการมีส่วนร่วมทั้งของภาครัฐและเอกชนในการผลิตสินค้าและบริการสินค้าที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งประเทศไทย 
ได้ดําเนินการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาครัฐตั้งแต่ ปี 2551 เป็นต้นมา

รายงานประจำ ปี 2559106
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ส่งเสริม�สนับสนุน�การเตรียมความพร้อม�และรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ�
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ 1 และ 2
-�เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของชุมชนต้นแบบในการป้องกัน

และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-�ส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับมือภาวะโลกร้อน

3.1� โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับ 
� การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ�ประจ�าปีงบประมาณ�พ.ศ.�2559��
 สํานักงานปลัดกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ร่วมกับ 
สาํนักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัทัว่ประเทศดาํเนนิโครงการสร้างความร่วมมอืด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะ และขีดความสามารถในการปองกันและลดผลกระทบ 
จากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ พร้อมขบัเคลือ่นนโยบายตาม Road map การจดัการขยะของรัฐบาลไปสูก่ารปฏบิติั 
ในพื้นที่ ก่อให้เกิดการริเร่ิมการสร้างชุมชนสีเขียวภายใต้การผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งแนวทางในการดําเนินโครงการ ประกอบไปด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดการขยะมูลฝอย 2) การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
และ 3) ประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
ของเครอืข่ายชมุชน และองคกรปกครองส่วนท้องถิน่ในการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในระดบัพืน้ท่ี 
ทาํให้เกดิประโยชนต่อชุมชนและองคกรท่ีเข้าร่วมโครงการ รวมถงึเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ให้มีการจัดการขยะเป็นระบบ และอนุรักษพื้นที่สีเขียวในชุมชน 

ผลการด�าเนินงาน 
 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด โดยดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย  
กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการนํ้าเสีย และการอนุรักษพลังงาน/การลดการใช้พลังงาน ได้ดําเนินการจัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อเสริม
สร้างศกัยภาพบุคลากรด้านการจดัทําแผนงาน/โครงการเพ่ือการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในระดบั
พืน้ที ่ประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิารพร้อมทัง้ชีแ้จงแนวทางการดําเนนิงานโครงการสร้างความร่วมมอืด้านทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ยุทธศาสตร์ที่ 3

รายงานประจำ ปี 2559108
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 ผลจากการดําเนินโครงการฯ ปี 2559 ทําให้เกิดเครือข่ายในชุมชน/โรงเรียน และองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการปองกัน เฝาระวัง รณรงค แก้ไขปญหาการเปลี่ยนสภาวะภูมิอากาศ และมีแผนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนท่ี มีศูนยการเรียนรู้ของชุมชนและพ้ืนท่ีใกล้เคียงท่ีดูแลโดยคนในชุมชน 
ทําให้ชุมชนตระหนักถึงปญหาที่เกิดจากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้การถ่ายทอดองคความรู้และการจัดกิจกรรมได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี ประชาชนมีพฤติกรรม ในการอุปโภค บริโภคเป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มากขึ้น ส่งผลให้ปญหาโลกร้อนได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน

ผลผลิต และ ผลลัพธ์ที่ได้
 1. มีพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการปองกันและลดผลกระทบ  จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศมากกว่า 30 ชุมชน
 2. มีเครือข่าย/ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการปองกัน เฝาระวัง รณรงคเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 76 เครือข่าย/ชุมชน
 3. ปรมิาณขยะมลูฝอยทีถ่กูคัดแยกเพือ่จําหน่ายหรอืรไีซเคลิ จํานวน 13,183.95 ตนั และปรมิาณ ขยะอนิทรยี
ที่นํามาทําปุ๋ยหมัก/นํ้าหมัก จํานวน 2,867.79 ตัน
 4. มีพื้นที่สีเขียวในชุมชนมากขึ้นจากการปลูกต้นไม้ 195,737 ต้น และการอนุรักษพื้นที่สีเขียวเดิม 5,814 ไร่
 5. จากการดําเนินโครงการฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 42,688.47 ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเท่า
 6. เครือข่าย/ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักวิชาการการใช้ประโยชน
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการคัดแยกขยะ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
 7. เครือข่าย ชุมชนและองคกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นแกนนํา 
ในการผลักดันให้ชุมชนใกล้เคียงมีส่วนร่วมเพื่อเข้าสู่สังคมคารบอนตํ่า
 8. เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานทีเ่ข้ารับการอบรมเชงิปฏบิติัการมคีวามรู้ความเข้าใจในการจัดทาํแผนงาน/โครงการ 
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค
 - ไม่มี –

เงื่อนไขความส�าเร็จ
 การมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เนื่องจากความสําคัญของผลจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ข้อเสนอแนะ
 เน่ืองจากโครงการประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี ส่งผลให้คุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ดีขึ้น ควรมีการ 
ขยายระยะเวลาการดาํเนนิโครงการ รวมทัง้ขยายผลในพืน้ทีอ่ืน่ๆ เพือ่ให้สอดรบักบัแผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (พ.ศ. 2558 - 2593) ที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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พัฒนาระบบบริหาร�และจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร�กลไก�และเครื่องมือ�

อย่างมีธรรมมาภิบาล

4.1� โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม��
 ในการดําเนนิงานภายใต้แผนกลยทุธองคกรนัน้ คงปฏเิสธไม่ได้ว่าต้นทนุทีสํ่าคญัทีส่ดุ ในการขบัเคลือ่นองคกร
ไปสู่ความสําเร็จนั้น คือ ต้นทุนมนุษย และหากต้องการที่จะสร้างองคกรสู่ความเป็นเลิศนั้น องคกรหรือหน่วยงานจําเป็น 
ต้องมทีรพัยากรมนษุยท่ีมคีวามรู ้ความสามารถ มทีศันคติทีดี่ต่อองคกรตลอดจนเกิดความตระหนกัในคณุค่าของตนเองด้วย 
ดังน้ัน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจึงเป็นส่ิงจําเป็นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ขีดสมรรถนะ  
สร้างจิตสํานึกที่ดีต่อองคกร ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรสามารถดึงความรู้ ความสามารถของตนออกมาใช้ในการทํางาน  
เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแก่องคกรได้ สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการ
พฒันาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดดล้อม จงึได้นาํรปูแบบการพฒันาศกัยภาพโดยวธิต่ีางๆ  
เช่น การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา รวมถึงการศึกษาดูงาน เพ่ือให้บุคลากรในองคกร ได้เกิดการเรียนรู้และก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ซึ่งจะนําไปสู่การปฏิบัติงานได้ดีขึ้นและเกิดผลสําเร็จ ตามเปาหมายขององคกร  
รวมถึงเป็นกระบวนการท่ีช่วยเพิ่มพูนทักษะ ความชํานาญ ความสามารถของบุคคล ตลอดจนการให้คําแนะนําเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

ผลการด�าเนินงาน
 สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ สังกัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมระดบักรม และบคุลากรในหน่วยงานสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ประกอบด้วยกระบวนการ 
ดําเนินงานพัฒนาศักยภาพดังกล่าว 3 กระบวนการ ได้แก่ การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน  
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
 1. การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” 
 พัฒนาบุคลากรข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตาม 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบตัหิน้าทีร่าชการและพัฒนาข้าราชการท่ีอยูร่ะหว่างทดลองปฏบิติัหน้าท่ีราชการ จะต้องผ่าน
การฝึกอบรมสมัมนาร่วมกนัในหลกัสูตร “การเป็นข้าราชการทีดี่” กลุ่มเปาหมายเป็นข้าราชการทีอ่ยูร่ะหว่างทดลองปฏบัิติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
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หน้าที่ราชการจากส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพือ่ให้มคีวามรูค้วามสามารถ มสีมรรถนะ และจรรยาบรรณทีเ่หมาะสมในการปฏิบตัหิน้าทีร่าชการและเพ่ือปลกูฝงจติสาํนกึ 
ค่านิยม ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการยุคใหม่ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ ในการทํางานและการประสานงานเป็นเครือข่ายของข้าราชการรุ่นใหม่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น 
สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” จํานวน 3 รุ่น 
คือ โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 13 มีผู้อบรมจํานวน 75 คน โดยใช้ระยะ
เวลา 12 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 27 พฤศจิกายน 2558 สถานที่ในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ได้แก่ โรงแรมกานตมณี 
พาเลซ กรุงเทพมหานคร ค่ายธนะรัชต จังหวัดประจวบคีรีขันธ โครงการป่า สิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จงัหวดัชลบรุ ีสถานีเพาะเลีย้งสตัวป่าบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ีศนูยเรยีนรูเ้กษตรธรรมชาต ิบ้านจาํรงุ (มหาวทิยาลยับ้านนอก) 
จงัหวดัระยอง สถานพีฒันาทรัพยากรป่าชายเลนที ่1 (ระยอง) จงัหวดัระยอง และสาํนกัปฏบิตัธิรรมเขาพลอย จงัหวดัชลบุรี 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 14 มีผู้อบรมจํานวน 74 คน โดยใช้ระยะเวลา 
13 วัน ระหว่างวันที่  14 – 29 มีนาคม 2559 สถานที่ในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ได้แก่ โรงแรมเอ็ม ทู เดอ บางกอก 
กรุงเทพฯ ค่ายธนะรัชต จังหวัดประจวบคีรีขันธ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) จังหวัด
สระบุรี อุทยานแห่งชาตินํ้าตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตรเฉลิมพระเกียรติภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี  
และสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) และโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” 
รุ่นที่ 15 มีผู้อบรมจํานวน 160 คน โดยใช้ระยะเวลา 13 วัน ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2559 สถานที่ใน
การจัดฝึกอบรมและศกึษาดงูาน ได้แก่ โรงแรมกานตมณ ีพาเลส กรงุเทพฯ ค่ายธนะรชัต จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ศูนยศึกษา
การพฒันาเขาหินซ้อน อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัฉะเชิงเทรา ศนูยเรียนรูเ้กษตรธรรมชาตบ้ิานจาํรงุ (มหาวทิยาลยั
บ้านนอก) จังหวัดระยอง ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ง ที่ 1 (ระยอง) ป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ จังหวัดชลบุรี และสถานีเพาะเลี้ยงสัตวป่าบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 13 - 15
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 2. การฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง (นบก.ทส.)” รุ่นที่ 5
 สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง (นบก.ทส.)” รุ่นท่ี 5 กลุ่มเปาหมายเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือข้าราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จํานวน 45 คน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณทั้งด้านวิชาการ และบริหารจัดการเก่ียวกับ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังเสริมสร้างประสบการณท้ังด้านวิชาการ และบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักบริหารยุคใหม่ โดยให้ความสําคัญกับ 
การประสานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมทุกส่วนและเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเข้าสู่ตําแหน่งนักบริหาร
และมีคุณสมบัติท่ีจะนําไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนักบริหาร ประเภทอํานวยการระดับต้น  
และอํานวยการระดับสูงต่อไป 

การฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง (นบก.ทส.)” รุ่นที่ 5
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 3. การฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น�า “การพัฒนาหัวหน้างาน” รุ่นที่ 1
 สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นํา 
“การพัฒนาหัวหน้างาน” รุ่นที่ 1 กลุ่มเปาหมายเป็นบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม จํานวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะ ความรู้ความเข้าใจ และสมรรถนะเบ้ืองต้น 
ของการเป็นผู้นํา และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ระยะเวลา จํานวน 6 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2559 สถานที่ในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ได้แก่ 
สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และโครงการส่วน
พระองคสวนจิตรลดา (การเรียนรู้เชิงประจักษ ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง)

 4. การฝึกอบรมหลักสูตร “การด�าเนินการทางวินัยและการพิจารณาสอบสวน”
 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้มีข้อสั่งการให้สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
จัดฝึกอบรมนิติกรในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดหรือการดําเนินการสอบสวนและการกําหนดโทษ สถาบันพัฒนา 
ทรพัยากรบคุคล จงึได้จดัทําโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การดําเนนิการทางวนัิยและการพิจารณาสอบสวน” กลุม่เปาหมาย 
ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จํานวน 44 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้นํา  
และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยใช้ระยะเวลา 
จํานวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงแรมแกรนด ทาวเวอร อินน พระรามหก กรุงเทพฯ
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 5. การฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิก (Infographic) เพื่อสนับสนุนการท�างาน 
อย่างมืออาชีพ”
 เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงาน ผู ้รับผิดชอบภารกิจด้านแผนงานยุทธศาสตร การประชาสัมพันธ 
และการสื่อสารของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 44 คน โดยม ี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการวิเคราะห เรียบเรียง และการออกแบบ รวมทั้งเข้าใจถึงแนวคิด  
กระบวนการ ตลอดจนขั้นตอนในการออกแบบ Infographic โดยใช้ระยะเวลา จํานวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง  
2 เมษายน 2559 ณ ห้องประชมุ อารยีสมัพนัธ ห้องประชมุ 303 และห้องประชมุ 304 อาคารกรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม

รายงานประจำ ปี 2559118

�����������������-ok.indd   118 7/12/2560   13:58:21



กลยุทธ์ที่ 2 และ 3
-�สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่
-�สร้างความตระหนักจิตส�านึก�และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2� โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังปี�2558�
� และการสนับสนุนการด�าเนินการภายใต้ประชาคมอาเซียน�ประจ�าปีงบประมาณ�พ.ศ.�2559
 วันท่ี 6 กรกฎาคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  
ได้จัดประชมุประชาสัมพนัธวสิยัทศันประชาคมอาเซยีนด้านสิง่แวดล้อมภายหลงั ปี 2558 การสนบัสนนุการดาํเนนิการภายใต้ 
ประชาคมอาเซียน และแผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2559 – 2568)  
รวมถึงการดําเนินงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุน 
การขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  
6 – 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องวายุภักษ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 ในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวว่า การรวมตัวของประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงคหลัก 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน แต่เม่ือรวมเป็นอาเซียนแล้วยังมีมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องอีกหลายเรื่อง เช่น  
ด้านความมั่นคง หรือด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้การเข้าร่วมกลุ่มประเทศอาเซียนของประเทศไทย 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องพิจารณา ดังนี้
 1. ยึดยุทธศาสตรชาติของประเทศเป็นหลัก
 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถมากน้อยอย่างไร
 3. ประเทศไทยจะต้องปรบัตวัและเปล่ียนวธิคีดิอย่างไร เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเดินไปพร้อมกบักลุม่ประเทศ
อาเซียน และประชาคมโลก
 ท้ังน้ี ในการจัดประชุมโครงการดังกล่าว ได้มีการนําเสนอวีดิทัศนผลการดําเนินงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม 
ของกระทรวงฯ, การเสวนาเรื่อง วิสัยทัศนประชาคมอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. 2558 และมุมมองต่อประเด็นสิ่งแวดล้อม  
และเรือ่งทศิทางการดาํเนนิงานด้านสิง่แวดล้อมภายหลงัการเป็นประชาคมอาเซยีน, การทาํ Working Group การดาํเนนิงาน 
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม 7 คณะ และปญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ การดําเนินงานที่สําคัญกับการเป็นประชาคมอาเซียน  
ซึง่ได้รบัเกยีรตจิากวทิยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง อาท ิกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ การเจรจาการค้า 
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย เป็นต้น โดยมผีูเ้ข้าร่วมประชมุ 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
และประชาชน
 อน่ึง ในการดําเนินงานด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของประเทศไทย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ได้จดัทํากรอบแนวทางในการดาํเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภายหลังการเป็นประชาคม
อาเซียน ใน ปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชนจากการเป็นประชาคมอาเซียน และสามารถปกปองคุ้มครอง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี ้ยงัได้จดัทาํหนงัสอื “ความร่วมมืออาเซยีน
ด้านส่ิงแวดล้อม” ซึ่งมีข้อมูลของอาเซียน ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของประเทศอาเซียน กลไกการปฏิบัติงาน 
ของอาเซียน วิสัยทัศนประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 แผนงานประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 และแนวทาง 
การดําเนินที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานกัความร่วมมอืด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศในฐานะ
หน่วยงานกลางประสานการดําเนินการด้านอาเซียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ดําเนินกิจกรรม 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและสนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิดการประสานงานระหว่างเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งได้พัฒนาไว้แล้วในปี พ.ศ. 2558 ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธวิสัยทัศน
ประชาคมอาเซยีนภายหลงัปี 2558 แผนงานประชาคมสังคมและวฒันธรรมด้านส่ิงแวดล้อมระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568) 
และสนับสนุนการดําเนินการภายใต้ประชาคม สังคมวัฒนธรรมอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยงานภายในกระทรวง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ผลการดําเนินงานสิ่งแวดล้อมในอาเซียน ตลอดจนบทบาทและแนวทางที่จะดําเนินการ
ต่อไปในอีก 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2559 - 2568) ภายใต้ “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน
ด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังปี 2558 และการสนับสนุนการด�าเนินการภายใต้ประชาคมอาเซียน ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559”

ผลการด�าเนินงาน
 โครงการเผยแพร่ประชาสมัพนัธวสัิยทศันประชาคมอาเซียนด้านสิง่แวดล้อมภายหลงัปี 2558 และการสนบัสนนุ
การดําเนนิการภายใต้ประชาคมอาเซยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมือ่วันที ่6 – 7 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา 
ศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้
 1. กิจกรรมเปิดตัวการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วิสัย
ทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ระยะ 10 ปี  
(พ.ศ. 2559 – 2568)
 จดันทิรรศการและกจิกรรมการเปิดตัวการเป็นประชาคมอาเซยีนของประเทศไทย โดยนําเสนอผลการดาํเนนิงาน 
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีผ่านมา และแนวทางการดําเนินงาน 
ตามวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ระยะ 10 ป ี
(พ.ศ. 2559 - 2568) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธวิสัย
ทัศนประชาคมอาเซียน ด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังปี 2558  
ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
วิสัยทัศนประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 วีดีทัศน โปสเตอร  
แผ่นพับ เป็นต้น
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 2. การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่รับฟังความคดิเหน็และก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม 
ในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
 สํานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระหว่าประเทศ จัดการเสวนาเพื่อแลกเปล่ียน 
ความรู ้และความคิดเห็นเกี่ยวกับวิ สัยทัศนประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 และแผนงานประชาคมอาเซียน  
พ.ศ. 2559 – 2568 และแนวทางการดําเนินงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในหัวข้อ 
“วิสัยทัศนประชาคมอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. 2558” และหัวข้อ “ทิศทางการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายหลัง 
การเป็นประชาคมอาเซียน” โดยวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา รวมทั้ง 
ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอแผนงาน/โครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้กับ 
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 200 ราย ในการประชุมดังกล่าว

121สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

�����������������-ok.indd   121 7/12/2560   13:58:27



รายงานประจำ ปี 2559122
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 เจ้าหน้าทีใ่นสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 
ภาคประชาคมสังคม และภาคการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศนประชาคมอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. 2558  
และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568) และสามารถนําไปใช ้
เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อประเทศไทย ได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ปัญหา อุปสรรค
 เนื่องจากปี พ.ศ. 2559 เป็นปีแรกของการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ดังนั้น การดําเนินการ 
ตามแผนงานประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 จึงเป็นระยะเริ่มต้นของการดําเนินงาน ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ช้ีแจงและทําความเข้าใจในสาระและรายละเอียดของแผนงานให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ระยะเวลาในการจัดประชุม 
จึงเป็นปจจัยจํากัดในการดําเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะ
 ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 และแผนงานประชาคมอาเซียน  
พ.ศ. 2559 - 2568 ลงสู่หน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานต่อไป
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ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานรายได้แผ่นดิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย : บาท)

2559 2558

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

      รายได้แผ่นดิน-ภาษี                     -                      -   

      รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี     10,240,818.63      7,378,965.80 

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ      10,240,818.63     7,378,965.80 

หัก   รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง                     -                      -   

      รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย                127.36                    -   

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ      10,240,691.27     7,378,965.80 

      รายได้แผ่นดินนําส่งคลัง      10,239,153.71      7,313,159.94 

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง             1,537.56         65,805.86 

ปรับ รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน             1,500.00          66,223.86 

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ                 37.56           (418.00)

 รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

      รายได้จากการขายสินค้าและบริการ          620,462.15        859,407.00 

      รายได้อื่น        9,620,356.48      6,519,558.80 

รวม รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี      10,240,818.63     7,378,965.80 

รายงานประจำ ปี 2559126
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ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย : บาท)

ทุน
รายได้สูง/(ต�่า)

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอื่น
ของสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

รวม
สินทรัพย์สุทธิ

/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ถึงตามที่รายงานไว้เดิม

152,509,011.36 453,485,989.00 605,995,000.36

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ปีก่อน

19,533,670.77 19,533,670.77

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ถึงหลังการปรับปรุง

152,509,011.36 473,019,659.77 - 625,528,671.13

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุนส�าหรับปี 2558

การเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ทุนเพิ่ม/ลด -

รายได้สูง/(ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่าย
สําหรับงวด

124,302,164.49 124,302,164.49

กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุน -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 152,509,011.36 597,321,824.26 - 749,830,835.62

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ถึงตามที่รายงานไว้เดิม

152,509,011.36 597,321,824.26 749,830,835.62

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ปีก่อน

165,097,426.56 165,097,426.56

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ถึงหลังการปรับปรุง

152,509,011.36 762,419,250.82 - 914,928,262.18

การเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ทุนเพิ่ม/ลด -

รายได้สูง/(ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่าย
สําหรับงวด

57,688,600.10 57,688,600.10

กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 152,509,011.36 820,107,850.92 - 972,616,862.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2559

หมายเหตุ

1 ข้อมูลทั่วไป

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน

3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4 ข้อคลาดเคลื่อนในงบการเงิน

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6 ลูกหนี้ระยะสั้น

7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

8 สินทรัพยโครงสร้างพื้นฐาน

9 สินทรัพยไม่มีตัวตน

10 เจ้าหนี้ระยะสั้น

11 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน

12 เงินรับฝากระยะสั้น

13 รายได้สูง/(ตํ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

14 รายได้จากงบประมาณ

15 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

16 รายได้อื่น

17 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

18 ค่าบําเหน็จบํานาญ

19 ค่าตอบแทน

20 ค่าใช้สอย

21 ค่าวัสดุ

22 ค่าสาธารณูปโภค

23 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

24 ค่าใช้จ่ายอื่น

รายงานประจำ ปี 2559128
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ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545  
และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 สํางานปลัดกระทรวงฯ มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนยกลาง
การบรหิารของกระทรวงในการพฒันายทุธศาสตรและแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏบิตั ิจดัสรรทรพัยากรให้บรรลุ
เปาหมายและเกิดสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงเพื่อเป็นศูนยการบริหารราชการของกระทรวง
 สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ต้ังอยู่เลขที่ 92 ถนน พหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร
 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด 
93 แห่ง ประกอบด้วย ส่วนกลาง 1 แห่ง ส่วนภูมิภาค 16 แห่ง และจังหวัด 76 แห่ง

หมายเหตุที่ 2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ซึ่งรวมถึง 
หลกัการและนโยบายบัญชสํีาหรบัหน่วยงานภาครฐั มาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายบญัชภีาครฐั และแสดงรายการ
ในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1  
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2556 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 410  
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 จัดทํางบการเงินตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 
เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการนําเสนองบการเงิน
      รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีปจจุบัน  ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป 

หมายเหตุที่ 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  - เงินทดรองราชการ เป็นเงินท่ีหน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย
ในการดําเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจําเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้
เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สิน
ไม่หมุนเวียน
  - รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนด 
ที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากธนาคารประเภทต่าง ๆ และเงินฝากคลัง

 3.2 ลูกหนี้ระยะสั้น 
  - รับรู ้ตั้งแต่วันที่บันทึกรายการขอเบิกเงินตามจํานวนเงินในสัญญาการยืมเงินไม่ว่าจะจ่าย 
ให้ยืมจากเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ
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 3.3 วัสดุคงเหลือ
  - วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองนอกจากสินค้าที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดําเนินงาน 
ตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือ โดยวิธีเข้าก่อน 
ออกก่อน (FIFO)

 3.4 อาคารและอุปกรณ์
  - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมท้ังส่วนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงาน 
มกีรรมสิทธ์ิและไม่มกีรรมสทิธิแ์ต่หน่วยงานได้ครอบครองและนาํมาใช้ประโยชนในการดําเนินงาน แสดงมลูค่าสทุธติามบญัชี
ที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
   อุปกรณ  ได้แก่ ครุภัณฑประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็นสินทรัพยเฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วย  
ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
   ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ รวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงเพ่ือให้สินทรัพยอยู่ในสถานที ่
และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซ่ึงทําให้หน่วยงานได้รับประโยชนตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพยเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผล
การดําเนินงานทางการเงิน

 3.5 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่กําหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 2 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
     อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 15 - 40   ปี
     อุปกรณ     5 - 12   ปี
     โปรแกรมคอมพิวเตอร         4   ปี   
  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพยระหว่างก่อสร้าง

 3.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  สินทรัพยไม่มีตัวตน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม

 3.7 เจ้าหนี้
  เจ้าหนี้ รับรู้เมื่อตรวจรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือคู่สัญญาแล้ว

 3.8 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รับรู้เมื่อเกิดรายการโดยประมาณค่าตามระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น                 
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 3.9 รายได้รอการรับรู้
  รายได้รอการรับรูเ้ป็นรายได้ของหน่วยงาน ท่ีเกดิจากการรับเงินตามโครงการช่วยเหลือหรอืความร่วมมอื 
ระหว่างองคกรรับรู้เมื่อได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับเงินบริจาคเป็นเงินหรือสินทรัพยและได้รับอนุญาตให้เก็บไว้เพื่อใช้
ในการดําเนินงาน
  - เงินที่ได้รับไม่ระบุวัตถุประสงค หรือสินทรัพยท่ีได้รับท่ีก่อให้เกิดประโยชนแก่ส่วนราชการภายใน
รอบระยะเวลาบัญชี บันทึกรับรู้เป็นรายได้ทั้งจํานวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่รับเงินหรือสินทรัพยนั้น
  - เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค ก่อให้เกิดประโยชนแก่ส่วนราชการมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี 
บันทึกรับรู้เป็นหนี้สิน และทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่าย กรณีเป็นสินทรัพยที่ได้รับมาและก่อให้เกิด
ประโยชนแก่หน่วยงานมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้รับรู้เป็นรายได้ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยตามเกณฑ
สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพยนั้น 

 3.10  รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง
   รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับหรือจัดเก็บแทนรัฐบาล และมีภาระผูกพัน 
จะต้องนําส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดนิ รบัรูเ้ม่ือปิดบัญชรีายได้แผ่นดิน และบญัชรีายได้แผ่นดินนําส่งคลงั ณ วนัทีจ่ดัทํารายงาน
  
 3.11  ทุน
   รับรู้เมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑคงค้าง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างสินทรัพยและหนี้สิน 

 3.12  รายได้จากเงินงบประมาณ
   รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้เมื่อหน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผล 
การดาํเนนิงานทางการเงนิตามจาํนวนเงนิงบประมาณทีข่อเบกิสทุธจิากเงนิงบประมาณเบกิเกนิส่งคนื งบประมาณเบกิแทนกนั 
แสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
 
 3.13  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
   รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้ 
เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินงานของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ

 3.14  รายได้แผ่นดิน
   รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนํามาใช้จ่ายในการดําเนินงาน รับรู้เม่ือเกิดรายได ้
ด้วยยอดสทุธจิากหกัส่วนทีจ่ดัสรรเป็นเงนินอกงบประมาณตามทีไ่ด้รบัการยกเว้น รายได้แผ่นดนิและรายได้แผ่นดนินําส่งคลงั 
ไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก

 3.15  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
   รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงินยกเว้น
ในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจํากัด ท่ีต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย 
ที่ให้ประโยชนแก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ 
การคํานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพยที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพยนั้น
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หมายเหตุที่ 4 ข้อคลาดเคลื่อนในงบการเงิน
 หน่วยงานในส่วนภูมิภาค หน่วยเบิกจ่ายที่ 0900200086 เมื่อวันที่ 04.12.2015 มีการจัดเก็บรายได้ 
แทนกรมนํ้าบาดาลแต่ได้บันทึกรับรายได้ในระบบ GFMIS เป็นรหัสของกรมป่าไม้ และในวันที่ 01.09.2016 ได้รับรายได ้
ในระบบ GFMIS ใหม่เป็นรหัสของกรมนํ้าบาดาลที่ถูกต้อง แต่ยังไม่ได้ดําเนินการยกเลิกเอกสารของวันที่ 04.12.2015  
จึงทําให้สินทรัพยเงินสดสูงไป 10.00 บาท และหนี้สิน บัญชีเจ้าหนี้รับแทนกัน สูงไป 10.00 บาท และได้ยกเลิกเอกสาร 
ที่บันทึกผิดพลาดในวันที่ 7.10.2016 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

                                                                                   (หน่วย : บาท)               (หน่วย : บาท)

       2559 2558

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ            4,469.92         151,958.19 

เงินฝากสถาบันการเงิน       16,200,752.87 20,669,073.56 

เงินทดรองราชการ        2,450,000.00        2,450,000.00 

เงินฝากคลัง      164,145,625.38    158,467,249.43 

รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น  - 

รวม  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      182,800,848.17 181,738,281.18 

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ          5,255,650.89          6,111,407.68 

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ          3,929,987.00          3,815,732.00 

ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง          6,417,393.55          3,559,115.62 

เงินจ่ายล่วงหน้า -            271,375.01 

รวม ลูกหนี้ระยะสั้น      15,603,031.44 13,757,630.31 

ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

 
 ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 
และการส่งใช้ใบสําคัญ

ถึงกําหนดชําระ
และการส่งใช้ใบสําคัญ

 เกินกําหนดชําระ
และการส่งใช้ใบสําคัญ 

2559 4,479,781.89 60,000.00 715,869.00

2558 3,853,648.18 419,457.00 1,838,302.50

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

 
 ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 
และการส่งใช้ใบสําคัญ

ถึงกําหนดชําระ
และการส่งใช้ใบสําคัญ

 เกินกําหนดชําระ
และการส่งใช้ใบสําคัญ 

2559 3,929,987.00 0 0

2558 3,815,732.00 0 0
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                                                                                   (หน่วย : บาท)               (หน่วย : บาท)

       2559 2558

หมายเหตุ 7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง      279,513,051.83      267,030,674.61 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง      122,385,967.30      137,222,531.12 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)      157,127,084.53      129,808,143.49 

ครุภัณฑ    1,555,924,950.10    1,400,936,725.97 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ      767,196,558.49      842,488,966.88 

ครุภัณฑ (สุทธิ)      788,728,391.61      558,447,759.09 

งานระหว่างก่อสร้าง        14,541,589.68        22,570,828.68 

รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)      960,397,065.82      710,826,731.26 

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 

สินทรัพยโครงสร้างพื้นฐานอื่น          4,597,409.86     4,597,409.86 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพยโครงสร้างพื้นฐานอื่น         4,597,407.86          4,597,407.86 

รวม สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)                2.00           2.00 

หมายเหตุ 9  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร      105,162,116.74        89,591,258.74 

 หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร        92,280,456.34        86,688,899.76 

 รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)       12,881,660.40         2,902,358.98 

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้การค้า        23,858,273.87        15,495,362.66 

เจ้าหนี้อื่น ๆ            735,347.79            703,813.90 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย          5,055,321.84          5,537,551.57 

ใบสําคัญค้างจ่าย          5,297,422.10          5,912,776.16 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น            215,793.09            171,638.11 

รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น       35,162,158.69       27,821,142.40 

หมายเหตุ 11  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน

รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง 127.36                 -

เจ้าหนี้องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น        12,090,612.88        10,115,359.58 

เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน               3,295.00             65,641.48 

รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน        12,094,035.24        10,181,001.06 
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                                                                                   (หน่วย : บาท)               (หน่วย : บาท)

       2559 2558

หมายเหตุ 12  เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากอื่น      107,848,124.59      119,312,259.62 

เงินรับฝากทุนหมุนเวียน        25,884,890.77        25,256,908.18 

เงินประกันผลงาน            833,750.00          1,220,470.00 

เบิกเกินรอนําส่ง               1,000.00                     -

เงินประกันอื่น        21,638,812.75        21,386,705.09 

รวม เงินรับฝากระยะสั้น      156,206,578.11      167,176,342.89 

หมายเหตุ 13  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
(ณ 30 กันยายน 2557)      453,485,989.00 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
(ณ 30 กันยายน 2558) 762419250.8

บวก  ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

       รายการปรับปรุงระหว่างงวด        19,533,670.77 

       รายได้สูง/ (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ        57,688,600.10      124,302,164.49 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
(ณ 30 กันยายน 2559,2558)     820,107,850.92   597,321,824.26 

หมายเหตุ 14 รายได้จากงบประมาณ

รายได้จากงบบุคลากร      835,508,746.03      813,096,882.76 

รายได้จากงบดําเนินงาน      273,620,667.93      295,238,662.86 

รายได้จากงบลงทุน      243,916,998.78      271,723,697.14 

รายได้จากงบอุดหนุน            824,999.70            799,998.20 

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น      215,055,303.91      206,708,455.02 

รายได้งบกลางจากรัฐบาล      660,953,654.13      547,015,090.63 

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ       (14,289,706.21)       (14,389,119.48)

รวม รายได้จากงบประมาณ   2,215,590,664.27   2,120,193,667.13 

หมายเหตุ 15 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดําเนินงานจากองคการปกครองท้องถิ่น        15,822,625.45          1,478,265.49 

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน            405,509.22                    1.00 

รายได้จากการบริจาค          1,908,689.85          2,251,350.54 

รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค       18,136,824.52         3,729,617.03 

รายงานประจำ ปี 2559134
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                                                                                   (หน่วย : บาท)               (หน่วย : บาท)

       2559 2558

หมายเหตุ 16 รายได้อื่น

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน                       -                   836.00 

รายได้อื่น          3,215,315.00          5,152,553.02 

รวม รายได้อื่น         3,215,315.00         5,153,389.02 

หมายเหตุ 17  ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 เงินเดือน      697,272,587.05      672,495,606.39 

ค่าล่วงเวลา          5,917,301.97          5,249,455.72 

 เงินประจําตําแหน่ง                    -

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ      119,806,896.38      115,328,876.41 

 ค่าจ้าง        25,955,615.62        26,234,359.22 

เงินรางวัลประจําปี            132,948.75            163,000.00 

ค่ารักษาพยาบาล        58,252,025.18        49,668,079.97 

เงินช่วยการศึกษาบุตร          7,663,340.25          7,396,996.75 

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต            578,574.60            541,230.00 

เงินชดเชย กบข.          9,830,493.52        11,770,552.46 

เงินสมทบ กบข.        14,745,740.34        17,655,828.20 

เงินสมทบ กสจ.            717,758.49            715,974.76 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม          6,233,420.54          4,399,721.00 

ค่าเช่าบ้าน        17,761,794.85        17,817,218.92 

ค่าเบี้ยประกันชีวิต                       -                 2,514.50 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ                       -   

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น          7,519,036.64          8,350,414.74 

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร      972,387,534.18      937,789,829.04 
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                                                                                   (หน่วย : บาท)               (หน่วย : บาท)

       2559 2558

หมายเหตุ 18 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

เงินบําเหน็จ         1,842,100.20          4,079,765.30 

เงินบําเหน็จตกทอด        19,381,483.98        13,894,179.27 

เงินบําเหน็จดํารงชีพ        24,750,135.00        13,713,692.40 

บํานาญปกติ      297,754,086.77      262,358,098.74 

บํานาญพิเศษ            848,003.56            860,034.91 

เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัด         4,199,913.21          4,296,095.89 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ        42,773,413.53        42,913,307.19 

เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบํานาญตาย         2,195,484.44          1,748,682.18 

ค่ารักษาพยาบาล        57,118,645.21        60,414,293.89 

 เงินช่วยการศึกษาบุตร            917,343.25            976,780.25 

 บําเหน็จบํานาญอื่น         4,415,670.00          3,844,622.00 

 รวม ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ     456,196,279.15      409,099,552.02 

หมายเหตุ 19 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนตามตําแหน่ง                       -              538,709.68 

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน       3,410,604.00         2,693,769.50 

ค่าตอบแทนอื่น          5,455,472.00         5,129,575.00 

รวม ค่าตอบแทน         8,866,076.00        8,362,054.18 

หมายเหตุ 20 ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม        63,177,393.73        66,435,111.57 

ค่าใช้จ่ายเดินทาง      100,905,460.50        78,798,999.24 

ค่าซ่อมแซมและค่าบํารุงรักษา        27,281,549.55        33,820,724.35 

ค่าจ้างเหมาบริการ      185,791,164.74      137,848,908.81 

ค่าธรรมเนียม             84,027.62             18,499.42 

ค่าจ้างที่ปรึกษา        11,783,733.50        16,490,500.00 

ค่าเช่า        3,584,436.50         3,746,583.58 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม        29,181,436.88        23,503,845.53 

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน            326,434.70            717,965.00 

ค่าประชาสัมพันธ          3,189,009.07         3,907,469.19 

ค่าใช้สอยอื่น          8,501,817.90         7,947,696.79 

 รวม ค่าใช้สอย      433,806,464.69     373,236,303.48 

รายงานประจำ ปี 2559136
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       2559 2558

หมายเหตุ 21 ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ        83,249,036.20        59,042,950.14 

ค่าเชื้อเพลิง        20,162,238.45        20,451,126.99 

ค่าครุภัณฑมูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ          4,899,712.66          5,635,643.33 

  รวม ค่าวัสดุ      108,310,987.31       85,129,720.46 

หมายเหตุ 22 ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา        20,335,510.89        23,125,737.94 

ค่านํ้าประปาและนํ้าบาดาล          1,049,212.04        1,369,930.83 

ค่าโทรศัพท          7,315,763.74          7,517,532.57 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,105,214.63 20,722,472.94 

ค่าบริการไปรษณียโทรเลขและขนส่ง          3,738,899.00          3,766,400.96 

 รวม ค่าสาธารณูปโภค       47,544,600.30      56,502,075.24 

หมายเหตุ 23  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง          9,856,384.35          9,858,225.10 

ครุภัณฑ      111,555,700.39      118,680,001.47 

สินทรัพยไม่มีตัวตน          4,921,999.33          6,272,682.17 

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย      126,334,084.07      134,810,908.74 

หมายเหตุที่ 24 ค่าใช้จ่ายอื่น

กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหน่ายสินทรัพย        27,201,545.56             78,917.66 

ค่าใช้จ่ายอื่น            331,569.59           (641,766.70)

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น       27,533,115.15          (562,849.04)
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 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 15.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองคเจ้าพัชรกิตติยาภา ทรงเป็นประธานเปิดและปิดการจัดกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ “Bike for Mom ป่นเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สงิหาคม 2558 และทรงนําขบวนพสกนกิรผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรต ิ
โดย พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ข้าราชการ 
พนักงาน และเจ้าหน้าทีใ่นสงักดักระทรวงฯ ได้เข้าร่วมกจิกรรมพร้อมร่วมชมคอนเสริตบทเพลงเพือ่แม่ เพือ่เฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่ “แม่ของแผ่นดิน”
 กิจกรรม “Bike for Mom ป่นเพื่อแม่” ในครั้งนี้ รัฐบาลพร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 
12 สิงหาคม 2558 และให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่แม่ของแผ่นดิน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วย
เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติและส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกกําลังกาย

  กิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”

รายงานประจำ ปี 2559140
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 ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี องคประธาน 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองคจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ อัญเชิญ ส.ค.ส.พระราชทาน 
ประจําปี 2559 มอบให้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมี นายเกษมสันต จิณณวาโส 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและยังความปลาบปล้ืม 
ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงฯ เป็นล้นพ้น

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม ในฐานะทีป่รกึษาสมาคมการดบัเพลงิและช่วยชวีติ Fire And Rescue Association (FARA) ให้การต้อนรบั 
นายคณาทตั จนัทรศริ ิประธานโครงการการกศุลของสมาคมฯ และคณะในโอกาสเข้ารายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 
ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ 18 ปี ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  โดยโอกาสน้ี พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ได้มอบอุปกรณช่วยชีวิตเคร่ืองคล่ืนหัวใจอัตโนมัติ AED ให้แก่โรงพยาบาลและ
สโมสรเสือป่าและลูกเสือสยาม จํานวน 5 หน่วยงาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

พระราชทาน ส.ค.ส ประจ�าปี 2559

มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตเครื่องคลื่นหัวใจอัตโนมัติ AED ให้แก่โรงพยาบาล
และสโมสรเสือป่าและลูกเสือสยาม

141สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

�����������������-ok.indd   141 7/12/2560   13:58:35



 “โปร่งใส เป็นธรรม มุง่ผลสัมฤทธิ ์รบัใช้ประชาชนด้วยหวัใจ” เป็นนโยบายหลกัที ่พลเอก สรุศกัด์ิ กาญจนรตัน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบให้ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยึดถือปฏิบัติ 
              เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 ได้มีการประชุมหัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมอบนโยบายจาก พลเอก สุรศักด์ิ กาญจนรัตน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายหลัก 4 ข้อ คือ 
 1. การแต่งตั้ง โยกย้าย ให้ใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อเลือกคนดีเข้าสู่ระบบบริหาร 
 2. ทํางานด้วยความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและคอรัปชั่น
 3. ทํางานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นที่ตั้ง 
 4. ให้เป็นข้าราชการที่ดีด้วยหัวใจที่รักประชาชน 
 นอกจากนโยบายดังกล่าวแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานอื่น ๆ ดังนี้
 - การจัดลําดับความสําคัญของการปฏิบัติงานโดยยึดถือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเป็นลําดับแรก 
 - ให้มีการส่งเสริมโครงการป่นจักรยานในพื้นที่ของหน่วยงานตามความเหมาะสม 
 - ให้มีการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม
 - ให้ใช้หลักวิชาการในการปฏิบัติงาน 
 - พื้นที่ที่มีความสําคัญให้หัวหน้าส่วนราชการดูแลเป็นพิเศษ 
 - ให้มีการประชาสัมพันธข้อมูลผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนรับทราบ 
 - ให้มีการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงให้ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่เข้าใจวิธีการดําเนินงาน 
 - ให้มีบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดแบบไร้รอยต่อ

การมอบหมายนโยบายหลักจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)
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 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบัท่ีดินของรัฐ ดําเนนิการปรบัปรงุ
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (ONE MAP) โดยจัดทําเป็นแผนที่ดิจิทัล และพัฒนาเป็น
แอพพลิเคชั่น เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ และเพื่อให้ทุกส่วนราชการใช้และยึดถือเป็นแนวเดียวกัน
                โดยในวันนี้ (21 มกราคม 2559) ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกดักระทรวงฯ ร่วมในพธิเีปิดโครงการ
การปรบัปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรฐัแบบบรูณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (ONE MAP) และร่วมรบัฟงแนวทางการปฏบิตังิาน 
จาก พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ในโอกาสนี้ด้วย

ทส. ร่วมเปิดโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (ONE MAP)

ทส. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559

 วันท่ี 5 มกราคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และคณะรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆเนื่องในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช 2559 โดยมี 
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกไทยคู่ฟา ทําเนียบรัฐบาล
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 เวลา 08.00 น. เช้าวันนี้ (20 ธันวาคม 2558) พลเอก สุรศักด์ิ กาญจนรัตน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. เดินทางไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อร่วมปล่อยขบวนนักป่นอาสาตรวจหาไฟป่า (Bike against forest  fire) โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวให้โอวาทแก่เหล่า 
นกัปน่อาสา พร้อมทัง้ให้สญัญานปล่อยขบวนและปน่จกัรยานนําขบวนนกัปน่อาสาตรวจหาไฟป่าเส้นทางอทุยานราชพฤกษ -  
คันคลองชลประทาน - เกษตรแม่เหียะ - อุทยานแห่งชาติ รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีนักป่นอาสาและ 
เครือข่ายไฟป่าภาคประชาชนเข้าร่วมป่นจักรยานในครั้งนี้กว่า 1,000 คน

 

ทส. ปล่อยแถวขบวนนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า พร้อมรับมือหมอกควันไฟป่า

นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2559 นายกลิน ที. เดวีส (Mr. Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจําประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม เพือ่แนะนาํตวัเน่ืองในโอกาสเข้ารับตาํแหน่งใหม่ ณ ห้องรบัรอง ชัน้ 20 อาคารกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 
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 
การดําเนินการของประเทศไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และหวังว่า
จะเพิ่มความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างสองประเทศมากขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงความพยายามของไทยในการอนุรักษสัตวและความต้ังใจของคนไทย ซึ่งแม้
จะต่างความคิดแต่ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือประชาธิปไตย
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 เมื่อวันศุกรท่ี 17 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นางอาบัน มารเกอร คาบราจิ (Mrs. Aban Marker 
Kabraji) ผู้อํานวยการสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ (International Union for Conservation of Nature : 
IUCN) ประจําภูมิภาคเอเชีย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นร่างข้อมติคณะกรรมการมรดกโลก 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 40 ดังนี้ 1) การบรรจุแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ในบัญชีแหล่งมรดกโลกในภาวะ
อันตราย (in danger list) และ 2) การเสนอให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงการดําเนินงานของรัฐบาลปจจุบัน ที่ได้น้อมนําแนวพระราชดําร ิ
ในเร่ืองของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ  
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ในการปฏิบัติ และรัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนเพื่อปกปองทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว มีคําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีให้ทหารและตํารวจร่วมในการ
ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า การให้คดีป่าสงวนเป็นคดีพิเศษ รวมถึงเร่งรัดพัฒนา 
ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ โดยการตั้งสถาบันพิทักษป่าที่จังหวัดแพร่ และสถาบันประชารัฐพิทักษทะเลที่จังหวัดภูเก็ต 
ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสําคัญที่จะเป็นการปฏิรูป การดําเนินงานด้านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของไทยอย่างยั่งยืน สําหรับกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่และพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานนั้นถือเป็นทรัพยากรธรรมชาต ิ
ที่สําคัญของประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของไทยอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  
โดยประเด็นท่ีเกี่ยวข ้องกับการดําเนินงานตามร ่างข ้อมติของ 
คณะกรรมการ  มรดกโลกนัน้ ประเทศไทยเชือ่มัน่ว่าได้มกีารดาํเนนิงาน 
อย่างเต็มท่ีมาโดยตลอด และจะดําเนินการเพื่อให้ข้อเท็จจริงต่อ 
ผูท้ีเ่ก่ียวข้องและคณะกรรมการมรดกโลก ซึง่จะมกีารประชมุสมยัสามญั 
ครั้งที่ 40 ในระหว่างวันที่ 10 - 20 กรกฎาคม 2559 ณ นครอิสตันบูล 
สาธารณรฐัตรุก ีท้ังนี ้IUCN แจ้งว่า เหน็ถึงความพยายามของประเทศไทย 
และขอชืน่ชมการดาํเนินงานท่ีผ่านมา พร้อมให้การสนบัสนนุประเทศไทย 
อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ IUCN ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม IUCN World 
Conservation Congress ระหว่างวันที่ 1 - 10 กันยายน 2559  
ณ เมืองฮาวาย สหรัฐอเมริกา ด้วย

นางอาบัน มาร์เกอร์ คาบราจิ (Mrs. Aban Marker Kabraji) ผู้อ�านวยการสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ 
ประจ�าภูมิภาคเอเชีย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 เมื่อวันศุกรที่ 24 มิถุนายน 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับนางแมรี โจ เอ. แบรนรโด - อารากอน (Mrs. Mary Jo Bernardo-Aragon) เอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินสประจําประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตําแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือ 
ถึงรูปแบบความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระหว่างสองประเทศ ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 อาคาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึง 
ความคล้ายคลงึกันระหว่างสาธารณรฐัฟิลปิปินสและประเทศไทย ทัง้ลักษณะของประชากร รูปแบบทางการเมือง พร้อมทัง้ 
กล่าวถึงการดําเนินงานตาม Roadmap ของรัฐบาลปจจุบันเพ่ือนํามาสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้  
เอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้การต้อนรับ และกล่าวถึง
ความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน และแสดงความหวังว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศร่วมก่อตั้งประชาคมอาเซียน 
จะเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนให้อาเซียนมีการพัฒนาท่ีมั่นคงและยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2560 สาธารณรัฐฟิลิปปินส
จะเป็นประธานอาเซียน ซึ่งครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมแห่งนี้ จึงหวังที่จะได้รับการสนับสนุนการดําเนินงาน 
จากประเทศไทยต่อไป สําหรับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปญหา 
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนเป็นประเด็นสําคัญที่ประเทศในอาเซียนต้องร่วมมือกันดําเนินการจึงจะประสบความสําเร็จ  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการพัฒนา และริเริ่มความร่วมมือทวิภาคีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
สาธารณรัฐฟิลิปปินสและประเทศไทย

นางแมรี โจ เอ. แบร์นร์โด - อารากอน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประจ�าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ให้การต้อนรบันายฟิลปิ คาลเวริต (Mr. Philip Calvert) เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูม้อีาํนาจเตม็แห่งแคนาดา
ประจําประเทศไทย และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องรับรอง  
ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีเ่ปิดโอกาสให้เข้าเยีย่มคารวะ ซ่ึงประเทศแคนาดาให้ความสําคัญต่อประเดน็การบรหิาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยิง่โดยเฉพาะเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวชื่นชมความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศแคนาดา และได้แลกเปลี่ยนด้านนโยบาย รวมทั้งแจ้งว่า ประเทศไทย 
ให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและได้มีการต้ังเปาหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจน  
และยงัให้ความสาํคญักบัประเดน็ความหลากหลายทางชวีภาพ การบกุรกุพืน้ทีป่่าอย่างผดิกฎหมาย การจดัต้ังศนูยประชารัฐ 
พิทักษป่าและทะเลที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกระทรวงฯ ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น  
โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการให้ 
ความสาํคญั กบัการเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจ ความสามารถของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ายในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้อง อย่างไรกต็าม 
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้นความสมดุลระหว่างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเรื่องท่ีต้องคํานึงถึง และกล่าวถึงประเด็นการเมืองไทย โดยรัฐบาลปจจุบันภายใต ้
การนําของ พลเอก ประยุทธ จันโอชา มีเปาหมายในการเข้ามาเพื่อแก้ไขปญหาที่สะสม มาจากอดีตรวมถึงการวางแผนงาน 
เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพในอีก 20 ปีข้างหน้า และแม้ว่ารัฐบาลจะมาจากการปฏิวัติแต่ก็ไม่ได้ลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ทั้งยังปรับแก้กฎระเบียบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทํางานของภาครัฐให้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้เป็น 
ฐานทีม่ั่นคงและส่งเสรมิการทาํงานของทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องโดยเฉพาะภาคประชาสงัคมและภาคธรุกจิ จากนัน้ เอกอัครราชทตูฯ 
มีความเห็นว่าปญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยค่อนข้างซับซ้อน ในส่วนด้านการเมืองนั้น 
เป็นเรื่องของหลักการ พร้อมทั้ง กล่าวชื่นชมความตั้งใจจริงของรัฐบาลปจจุบัน และกล่าวถึงหลักการแก้ไขปญหาของ 
ประเทศแคนาดาว่าเน้นที่การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ในส่วนของความสัมพันธ 
ระหว่างประเทศไทยและประเทศแคนาดานั้น หากประเทศไทยต้องการการสนับสนุนจากประเทศแคนาดาในด้านใด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกปองและอนุรักษ พื้นที่ป่าซึ่งแคนาดามีความเชี่ยวชาญ ก็พร้อมที่จะประสานการดําเนินการ 
ด้วยความยินดี

นายฟิลิป คาลเวิร์ต เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็มแห่งแคนาดาประจ�าประเทศไทย 
เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 พลเอก สุรศักด์ิ กาญจนรัตน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นายฟรังซิชกู เด อัสซิช มูไรช เอ คูญา วาซ ปตตู (Mr. Francisco de Assis Morais    
e Cunha Vaz Patto) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสประจําประเทศไทย ในโอกาส 
เข้าเยีย่มคารวะเพือ่แนะนาํตวัเนือ่งจากเข้ารับตาํแหน่งใหม่ โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสัมพันธระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานมากว่า 500 ปี พร้อมทั้งยินดีสนับสนุน
การดาํเนนิงานด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของสาธารณรัฐโปรตุเกสหากมโีอกาส ซ่ึงเอกอคัรราชทตูฯ ได้กล่าว
ขอบคณุทีเ่ปิดโอกาสให้เข้าเยีย่มคารวะ และกล่าวถงึการดําเนนิการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของสาธารณรัฐ
โปรตุเกสว่าประสบปญหาเรื่องไฟป่า และมลพิษข้ามพรมแดน ในขณะเดียวกันสาธารณรัฐโปรตุเกสมีความโดดเด่น 
และเช่ียวชาญด้านพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานจากคลื่นในทะเล โดยหวังว่าจะได้มีความร่วมมือกับประเทศไทยทั้งใน
เวทีพหุภาคีและทวิภาคี ท้ังนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ กล่าวถึงการดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้
รัฐบาลปจจุบัน อาทิ การปรับปรุงและการออกกฎระเบียบใหม่ รวมถึงการลงนามในความตกลงด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
ทั้งยังมีการวางเปาหมายการทํางานใน 20 ปีข้างหน้าเพื่อให้ทิศทางการดําเนินการมีความชัดเจน และขอให้สาธารณรัฐ
โปรตเุกสในฐานะคณะกรรมการมรดกโลกเหน็ถงึความพยายามของไทยและให้การสนบัสนนุการขอแก้ไขร่างข้อมตสิถานะ
มรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ เพื่อไม่ให้ถูกจัดเข้าสู่บัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายในการประชุมคณะกรรมการมรดก
โลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 40 ณ กรุงอิสตันบลู สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 10 – 20 กรกฎาคม 2559

นายฟรังซิชกู เด อัสซิช มูไรช์ เอ คูญา วาซ ปัตตู เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส
ประจ�าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 พลเอกสุรศักด์ิ กาญจนรัตน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม อนุญาตให้นิตยสารชื่อดังระดับโลก ได้แก่ Oxford Business Group และ Time Magazine สัมภาษณ
ถึงนโยบายและแผนการดําเนินงานเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ทั้งนี้ บทสัมภาษณ 

ดังกล่าวคาดว่าจะได้รับการตีพิมพเผยแพร่ใน
รายงานประจําปีของนิตยสาร Oxford Business 
Group และ Time Magazine รอบปี พ.ศ. 2560 ถงึ 
2561 ซ่ึงการให้สัมภาษณครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี
ทีจ่ะได้เผยแพร่ประชาสมัพนัธและสร้างความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องแก่นานาประเทศถึงนโยบายของรัฐบาล
ในการดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

นิตยสาร Oxford Business Group และ Time Magazine 
ขอสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2559 พลเอก สุรศักด์ิ กาญจนรัตน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้หารือกับนายนายอู วิน หม่อง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจําประเทศไทย 
ถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศด้านการอนุรักษทรัพยากรป่าไม้และสัตวป่า ปญหาหมอกควันข้ามแดนท้ังในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี การเชื่อมต่อผืนป่าอาเซียน และความร่วมมือผืนป่าตะวันตกกลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงโครงการปลูกป่าอาเซียนซึ่งจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ 
ของประเทศสมาชิกอาเซียนให้แน่นแฟนในอีกมิติหนึ่ง ในส่วนของปญหาหมอกควันข้ามแดนนั้น ประเทศไทยหวังว่า 
จะได้มีโอกาสหารือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในเวทีทวิภาคีเพ่ือแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปญหาดังกล่าว 
ร่วมกัน ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณตรวจวัดอากาศการแลกเปลี่ยนประสบการณและเทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ไขปญหา
ไฟป่าต่อไป ซ่ึงเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาประจาํประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรว่ีาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวยินดีที่ประเทศไทยดําเนินการลุล่วงตาม Roadmap  
ที่ตั้งไว้อีกก้าวหนึ่ง นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงความสัมพันธอันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ในทุกมิติ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า ปจจุบันไทยและเมียนมาก็มีความร่วมมือในการอนุรักษทรัพยากรป่าไม้ในระดับพื้นที่  
และมคีวามยนิดทีีจ่ะสนบัสนนุให้เกดิความร่วมมอืทัง้ในเร่ืองการอนรัุกษป่าไม้และการแก้ไขปญหาหมอกควันข้ามแดนให้เป็น 
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ และความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ 
ที่จะทําให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาก้าวไปสู่ความมั่นคง และเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียนต่อไป

นายนายอู วิน หม่อง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจ�าประเทศไทย 
ขอหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 เมื่อวันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ให้การต้อนรับ นายอับเดลอิละฮ เอล ฮูนนี เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจําประเทศไทย เพื่อแนะนําตัว 
และเชิญรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเข้าร่วมการประชมุรัฐภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตว่ิา
ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศสมยัที ่22 (Conference of the Parties: COP22) ระหว่างวนัที ่7 - 18 พฤศจกิายน 2559 
ณ เมืองมารราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีมีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งปญหาภัยแล้งและนํ้าท่วม พร้อมทั้งมีความเห็นตรงกันว่าปญหา 
ไม่ได้เกิดกบัเฉพาะภมูภิาคใดภมูภิาคหนึง่ แต่ทัว่โลกต่างได้รบัผลกระทบเช่นเดยีวกนั โดยอาจจะแตกต่างกนัไปตามลักษณะ
ทางภูมิศาสตรและภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันดําเนินการเพื่อรองรับ
ผลกระทบและบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น เพื่อชนรุ่นต่อไป ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโก หวังเป็น 
อย่างยิง่ว่า นอกจากความร่วมมอืในเวทีพหุภาค ีอาท ิเวทกีารประชมุรฐัภาคอีนุสญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศสมยัที ่22 (UNFCCC COP22) แล้ว ประเทศไทยและราชอาณาจักรโมร็อกโกควรสร้างความร่วมมอืในระดบั
ทวภิาคด้ีานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมระหว่างกนั เพือ่เป็นการเสรมิสร้างความสมัพนัธในภาพรวมเนือ่งในโอกาส
ครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธอย่างเป็นทางการอีกด้วย

นาย อับเดลอิละฮ์ เอล ฮูนนี เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจ�าประเทศไทย 
เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 การประชุม East Asia Constituency Meeting จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน 2559 ณ กรุงฮานอย 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซ่ึงมีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ 
Operational Focal Point (OFP) และ Political Focal Point (PFP) หรือผู้แทน  ของประเทศสมาชิกในกลุ่มประเทศ 
East Asia จํานวน 7 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐ
มองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งผู้
แทนจากสํานักเลขาธิการกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF Secretariat) โดยท่ีประชุมได้ร่วมหารือประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  
(1) การแต่งตัง้ประเทศทีจ่ะเป็นผูแ้ทนหลกั (Member) ของกลุม่ East Asia เพือ่เข้าร่วมการประชมุ GEF Council Meeting 
ครั้งที่ 51 ในระหว่าง วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ซึ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ได้รับเป็นผู้แทนหลักของกลุ่ม ดํารงตําแหน่งรอบวาระปี พ.ศ.2559 – 2561 (2) การให้การสนับสนุนแก่ประเทศสมาชิก 
ในการดําเนินงานร่วมกับ GEF (Country Support Program) (3) การประชุม GEF-7 Replenishment Negotiation  
(4) ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน ในรอบ GEF-6 รวมถึงประเด็นปญหาและอุปสรรคของแต่ละประเทศสมาชิก  
(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
ของคณะทํางาน (Working Group) เกีย่วกับการมส่ีวนร่วมของภาคสาธารณะ และ (8) การจัดต้ังกองทนุ Capacity-building 
Initiative for Transparency (CBIT) ของ GEF เพื่อสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาตามความตกลงปารีส

การประชุม East Asia Constituency Meeting ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2559
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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  ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Expanded Constituency Workshops 
(ECWs) for the GEF South and East Asian Countries เมื่อวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด 
ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก  
รวม 14 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐมัลดีฟส 
สหพนัธสาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล สาธารณรัฐประชาธปิไตยศรีลงักา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย มองโกเลีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
และสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยผูเ้ข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานกลางประสานการดาํเนนิงานเชงิปฏบิตักิาร 
(Operational Focal Point : OPF) ผู้แทนหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน เชิงนโยบาย (Political Focal Point : 
PFP) ผู้แทนหน่วยงานประสานการดําเนินงานตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานภาคประชาสังคม และผู้แทนจาก
หน่วยงานบริหารโครงการ (GEF Agencies) โดยรูปแบบการฝึกอบรม จะแบ่งการประชุมเป็นกลุ่มๆ แยกเป็นกลุ่มประเทศ 
รวมประมาณ 140 คน ซึ่งผู้แทนประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนจาก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝ่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่า พันธุพืช กระทรวง 
การต่างประเทศ และกรมพัฒนาที่ดิน โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงคมุ่งเน้นการทํากิจกรรมและอภิปรายแบบกลุ่ม
ย่อยในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายและประวัติของ GEF แนวทางการสนับสนุนโครงการในรอบ GEF - 7 เปาหมายการ 
พัฒนาท่ียั่งยืน การจัดการองคความรู้ การติดตามและประเมินผล ของสํานักประเมินผลกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และ 
การบริหารโครงการ นอกจากนี ้ยงัมกีารศกึษาดงูานผลการดําเนนิโครงการ Industry Energy Efficiency (IEE) ณ โรงงานของ 
บริษัท ข้าว ซี.พี. จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีขอรับการสนับสนุนจาก GEF - 4 ภายใต้สาขาการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ การศึกษาดูงานประกอบด้วยการเรียนรู้จาก Learning Stations จํานวน 5 Stations เกี่ยวกับ 
การดําเนินงานในด้านระบบการจัดการที่สอดคล้องกับระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน หรือ ISO 50001 เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ การใช้พลังงานและการลดการใช้พลังงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Expanded Constituency Workshops (ECWs) 
for the GEF South and East Asian Countries 
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 สาํนกังานสิง่แวดล้อมภาคท่ี 9 (อดุรธานี)  ได้เข้าร่วมประชุมรบัมอบนโยบายโดยมพีลเอก สุรศกัดิ ์กาญจนรตัน 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เป็นประธานในประชมุมอบนโยบายหน่วยงาน ในสงักัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วม อาทิ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม ้
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค สํานักงานทรัพยากรนํ้า สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู เลย หนองคาย ขอนแก่น บึงกาฬ นครพนม สกลนคร โดยมี 
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับและร่วมประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ที่ 10 อุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ได้จัดทําโครงการ “คืนชีวิตให้ลํานํ้าห้วยหลวง” เพื่อประชาสัมพันธ
โครงการคืนชีวิตให้ลํานํ้าห้วยหลวง และชี้แจงรายละเอียดของแผนบูรณาการ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพนํ้าลํานํ้า 
ห้วยหลวงเขตพืน้ท่ีจงัหวดัอดุรธาน ีและแนวทางการนาํแผนฯ ไปสูก่ารปฏบิติัให้เป็นรูปธรรม ตามนโยบายปรบัปรงุคณุภาพนํา้ 
ลํานํ้าห้วยหลวง เขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้เปิดตัวโครงการในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงคที่ทําการ
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาห้วยหลวงจงัหวดัอดุรธาน ีอาํเภอเมอืง จังหวดัอดุรธาน ีโดยมรีองผูว่้าราชการจงัหวดัอุดรธานี
นายสมหวัง พ่วงบางโพ เป็นประธานในพิธีเปิดตัว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 อําเภอต่างๆ ที่ติดเขตลํานํ้า
ห้วยหลวง ศนูยวจิยัและพฒันาประมงน้ําจดือดุรธาน ีโครงการส่งน้ําและบํารงุรักษาห้วยหลวงและประชาชนในพืน้ทีเ่ข้าร่วม
กจิกรรมเป็นกจิกรรมส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ทีใ่ห้รูค้ณุค่าของลาํนํา้ห้วยหลวง ร่วมกนัรกัษาไม่ทิง้นํา้เสยี 
และสิ่งปฏิกูลลง “เพราะน้ําคือชีวิต” เพื่อชาวอุดรธานีจะได้มีน้ําอุปโภค บริโภค และทํากิจกรรมต่างๆ ในการดํารงชีวิต
ตลอดไป

การประชุมมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธานี

โครงการ “คืนชีวิตให้ล�าน�้าห้วยหลวง” จังหวัดอุดรธานี

รายงานประจำ ปี 2559154
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การด�าเนินงานโครงการส�านักงานสีเขียว (Green Office)
 ในปีงบประมาณ 2559 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) และได้รบัการคดัเลอืกเข้าร่วมการดาํเนนิงานตามกระบวนการพฒันาและประเมนิผลการดาํเนนิงานสาํนกังาน 
สีเขียวกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีหลักการ
สําคัญของการดําเนินงานสํานักงานสีเขียว คือ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการทํากิจกรรมต่างๆ ในสํานักงานฯ ให้มี 
ผลกระทบตอสิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด โดยลดการใช้พลังงานและริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณ
ขยะโดยการลดการใช้การใช้ซ่ึงการนํากลับมาใช้ใหม่การลดและเลิกใช้สารเคมีท่ีเป็นอันตราย ภายใต้กรอบ/หลักเกณฑ 
การประเมิน ทั้ง 8 หมวด ดังนี้
 หมวดที่  1  การบริหารจัดการองคการ
 หมวดที่  2 การดําเนินงานตามระบบมาตรฐาน Green Office 
 หมวดที่  3 การใช้พลังงานและทรัพยากรของสํานักงาน
 หมวดที่  4 การจัดการของเสีย
 หมวดที่  5 การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสํานักงาน
 หมวดที่  6 การดําเนินงานจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)
 หมวดที่  7 การปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
 
 โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานสํานักงานสีเขียว สํานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 10 ข้ึนเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงาน / การฝึกอบรมบุคลากร ตลอดจนดําเนินงานเก็บรวบรวมวิเคราะหข้อมูล 
ปรับปรุง ดําเนินงานตามหลักเกณฑการประเมินของหน่วยประเมินอย่างเคร่งครัด ภายใต้การร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการด�าเนินงาน
 คณะกรรมการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศได้มีการดําเนินการ 
ตรวจประเมินการดําเนินงานของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จํานวน 2 ครั้ง และที่ประชุมของคณะกรรมการ  
มีมติเห็นชอบให้ “สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 10 ขอนแก่น ผ่านเกณฑการประเมินสํานักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ระดับดีเยี่ยม (ทอง)”
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ�ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

หลักการและเหตุผล
 รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอรรัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ ให้เป็นกลไกสําคัญที่จะช่วย 
ให้ปญหาหารทุจริตคอรรัปชันในวงราชการลดน้อยลง ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการ 
ต่อต้านการทจุรติคอรรปัชันและคุม้ครองจรยิธรรม ในแนวทางการให้ความรู ้ปลกุจติสํานกึ สร้างความตระหนกัรู้ การตรวจสอบ 
และเฝาระวังเชิงรุก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงได้จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจรติประพฤตมิชิอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั โดยมเีปาหมายเพือ่สนองตอบต่อยทุธศาสตรชาต ิ
ว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายรัฐบาลในการปองกันและแก้ไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั รวมทัง้ให้หน่วยงานของรฐัปฏบิตัภิารกจิให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาต่อการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณที่ดีต่อภาครัฐและประเทศชาติ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการด�าเนินงาน
 1. เพื่อสร้างความร่วมมือในการดําเนินงานต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรมเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจในการต่อต้านการทุจริต ที่เข้มแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 2. เพือ่ปลกุจติสาํนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทจุรติและคุม้ครองจรยิธรรม และเรือ่งผลประโยชนทบัซ้อน 
แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรฐั และปฏบัิตกิารเชงิรกุด้านการปองกนั ปองปรามและปราบปรามการทจุรติและคุ้มครอง
จริยธรรม
 3. เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

วิธีด�าเนินงาน
 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ได้ดาํเนนิการประสานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จาํนวน 
5 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  
ดาํเนนิการจดัพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงร่วมมอื ในการปองกนัและแก้ไขปญหาการทุจริตประพฤติมชิอบ ในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรฐั ระหว่างกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกบัภาคคีวามร่วมมอื เมือ่วนัพุธท่ี 27 มกราคม 2559

 รายละเอียดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
 บนัทกึข้อตกลงฯ ดงักล่าว มสีาระสาํคญัของความร่วมมอื ประกอบด้วย (1) การปองกนัการทุจริตประพฤตมิชิอบ 
(2) การปองปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบ (3) การปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบ และ (4) จดัตัง้คณะกรรมการร่วม 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน ทีร่่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื ให้ความสาํคญักบัการดําเนนิงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถติดตามงานและรายละเอียดของงานได้
อย่างรวดเร็ว 
 2. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เกดิความตระหนกั
และร่วมต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม และเรื่องผลประโยชนทับซ้อน เพื่อให้การดําเนินงานในการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามวัตถุประสงค
 3. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มมากขึ้น
 4. ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัยสุจรติ และเกิดค่านยิมต่อต้านการทจุรติภาครฐั 
 5. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญกับการบริหารงาน 
ด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริต ให้บริการด้วยความเป็นธรรม

 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก จัดฝึกอบรมสร้างเครือข่ายผู ้อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนจังหวัดพิษณุโลก  
ณ โรงแรมวังแก้ว โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายชูชาติ กีฬาแปง) กล่าวเปิด และผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก (นายอนันต พรหมดนตรี) กล่าวรายงาน กลุ่มเปาหมายผู้เข้ารับ 
การอบรมเครอืข่าย 5 อาํเภอ ได้แก่ อาํเภอชาตติระการ อาํเภอนครไทย อาํเภอวงัทอง อาํเภอวดัโบสถ และอาํเภอพรหมพริาม 
รวมจํานวน 60 คน

การฝึกอบรมสร้างเครือข่ายผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559
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การจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ลดการเผา ควบคุมไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559

 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม 
Kick off รณรงคลดการเผา ควบคุมไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู ้ว ่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  
(นายชูชาติ กีฬาแปง) เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมประกอบด้วย  
การเดินรณรงคของนักเรียนนักศึกษา เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ประชาชน 
องคกรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทหาร เจ้าหน้าท่ีหน่วยปฏิบัติการควบคุมไฟป่า/ การสาธิตดับไฟป่า สลายหมอกควัน  
โดยชุดเสือไฟ เครื่องพ่นสลายหมอกควัน และเฮลิคอปเตอรบินสาธิต การดับไฟ/ การแสดงนิทรรศการ/ การปล่อยขบวน
ชุดดับไฟป่าไปยังพื้นที่ปฏิบัติการจัดทําแนวกันไฟ และร่วมปฏิบัติการจัดทําแนวกันไฟ ณ สวนพฤกษศาสตรสกุโณทยาน 
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
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 เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานด้านการบินอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมของสํานักการบินอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน /
วิธีการ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่อากาศยานและเรือที่ประสบอุบัติเหตุ และช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
บนอากาศยาน สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้
 ส่วนนิรภัยการบินและสารสนเทศการบิน โดยคณะกรรมการบริหารนิรภัยการบินจัดกิจกรรม ศึกษาดูงาน
ด้านนิรภัยภาคพื้นและนิรภัยสนับสนุนการบิน ณ สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ และท่าอากาศยานทหาร บน.6 ดอนเมือง  
ในวันที่ 23 กันยายน 2559

ส�านักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และน�าเฮลิคอปเตอร์
ร่วมตั้งแสดงการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจ�าปี 2559

ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2559 ณ กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี

การเข้าร่วมจัดกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ด้านนิรภัย

การบินและการจัดซื้อจัดจ้าง

การเข้าร่วมจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมการช่วยเหลือ

อากาศยานท่ีประสบภัย ประจ�าปี 2559

159สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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1. นายวิจารย์  สิมาฉายา  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. นายเสริมยศ  สมมั่น  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. นางสุณี  ปิยะพันธุ์พงศ์  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง   รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. นายอ�านาจ ทองเบ็ญญ์          ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร  ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

3. นางสาวสมหญิง พงษ์สมุทร      ผู้อ�านวยการส่วนนโยบายและแผน 

                                           ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์   

4. นางรัชนิกร ดารกมาศ               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 

                                            ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

5. นางสาวสุชาดา จินดารักษ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

6. นางสาวเพียงสุรีย์ ภักดีพรหมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ค�ณ�ะ ผู้�จั�ด�ท��า

ที่ปรึกษา

ควบคุมการจัดพิมพ์

รายงานประจำ ปี 2559160
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