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“การทำความดีนั้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพื่อให้ผลดีที่เกิดขึ้นยิ่งเพิ่มพูน
และแผ่ขยายกว้างออกไป เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้แก่ตน แก่ส่วนรวม 

ตลอดถึงชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน ข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นเที่ยงตรง 
ที่จะกระทำความดีทั้งในการประพฤติตน และการปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเสียสละ 

โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา หรือความลำบากเหนื่อยยาก” 
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นับตั้งแต่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาประสิทธิภาพด้าน

อำนวยการและระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหาร

ราชการของผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนได้พัฒนาระบบการให้บริการ

ประชาชนเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารบริการและได้รับความรู้

อย่างกว้างขวางมาอย่างต่อเนื่องตลอด8ปีที่ผ่านมา

สำหรับการดำเนินงานในปี 2553 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 - 2554 ซึ่งได้วาง

กรอบยุทธศาสตร์ให้เกิดความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบาย เพื่อเป็นกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาใน

ระดับกระทรวงและระดับชาติ อันจะส่งผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟู

และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดินป่าไม้ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน มีกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรในทุก

ภาคส่วน พร้อมทั้งปรับปรุง พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายและระบบความร่วมมือกับต่างประเทศ บริหาร

จัดการที่ดินของรัฐ โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศและการวางผังเมือง เร่งรัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน

ของรัฐ รวมทั้งจัดให้มีระบบการป้องกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

ธรรมชาติ พัฒนามาตรการและระบบบริหารจัดการพิบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อป้องกันและการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพการดำเนินดังกล่าว

ในปี 2553 ที่ประสบผลสำเร็จได้ ก็เพราะด้วยการสนับสนุนจากท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกท่านซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญที่ ได้มีความุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

จนสามารถดำเนินงานตามนโยบายที่ ได้รับมอบหมายสำเร็จผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีอย่างจริงใจมายังคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกท่าน ขอให้มีกำลังกาย กำลังใจที่

เข้มแข็งพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป







(นายโชติ ตราชู) 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารจากปลัดกระทรวง
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วันอาทิตย์ที่29สิงหาคมพ.ศ.2553เวลา18.00น.พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังเมรุ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรี เดช
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ เสียชีวิตจาก

เฮลิคอปเตอร์ตก บริเวณป่า บ้านน้ำแขว่ง ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ขณะสิริอายุรวม 59 ปี ท่านเริ่มต้น
ชีวิตราชการที่กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เมื่อปี พ.ศ. 2523 ตั้งแต่เป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จนถึงสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(ภารกิจพิเศษ) ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2548 - 2550 และ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 - 2553 นโยบายที่ท่านได้มอบแก่
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงรวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดมีดังนี้

 - ให้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2550 มาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่อง การฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้การรักษาแหล่งต้นน้ำลำธารการป้องกันสารเคมีและมลพิษต่างๆการรักษาพื้นที่ป่าชายเลน

 -การดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทุกหน่วยงาน
ดำเนินงานโดยพิจารณาทุกมิติ ทุกระดับ เพราะภารกิจของกระทรวงดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การแก้ปัญหาจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ เพราะปัญหาแต่ละพื้นที่ ไม่เหมือนกัน
ที่สำคัญต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยจะต้องยึดหลักFunction-Area-Participation

 -ผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องให้ความสำคัญกับ
บุคลากรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ประสบการณ์อย่างเท่าเทียมกันและยุติธรรม

 - ให้มีการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิชาการมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น
เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 - ให้นำหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี(GoodGovernance)มาใช้ในการปฏิบัติงาน
มีความโปร่งใสประหยัดเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนโยบายที่ท่านได้ ให้ ไว้ ท่านยังให้ความสำคัญและเน้นย้ำการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันรักษาป่า ด้านการควบคุมไฟป่า และหมอกควันอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความห่วงใย
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามเจตนารมณ์ของท่านในการป้องกันรักษาป่า
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช มีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการบริหารจัดการทรัพยากร

คำกล่าวไว้อาลัย
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มีส่วนร่วมในการร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2537 ด้านนโยบายและ  
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนการกระจายอำนาจ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปสู่ท้องถิ่นด้านนโยบายต่างประเทศ ผลักดันให้เกิดความเข้มแข็ง
ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาหรือสนธิสัญญา
ที่สำคัญๆ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เป็นต้น ซึ่งทั้ง 3 อนุสัญญาเป็น
อนุสัญญาที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหาร
เป็นมรดกโลก ซึ่งท่านร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ
ครั้งที่ 34 ที่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ด้านการแก้ ไขปัญหา    
สิ่งแวดล้อมผลักดันให้มีการใช้กองทุนสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ท่านเป็นผู้มี
บทบาทสำคัญในด้านการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และ
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดำริ ถือเป็นภารกิจสุดท้ายของ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะดูแล รักษา
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามตลอดไปซึ่งสิ่งนี้
ถือว่าเป็นแรงผลักดันที่สนับสนุนการพลิกฟื้นผืนป่าและการวางยุทธศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ พร้อมทั้ง
การจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ตลอดช่วงชีวิตการปฏิบัติราชการของดร.ศักดิ์สิทธิ์ตรีเดชท่านได้มุ่งมั่นทุ่มเทอุตสาหะ
และเสียสละ เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการดำเนินภารกิจ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในทุกด้านให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นการปกป้องและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ดำรงคงอยู่และมีความอุดมสมบูรณ์แล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในประเทศจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต

ขอไว้อาลัยแด่ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ขอให้ดวงวิญญาณของท่านสู่สัมปรายภพด้วยเทอญ
ท่านเป็นตัวอย่างของข้าราชการไทยที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างที่แท้จริง

 
คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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รายงานประจำปี 2553 เป็นการนำเสนอสัมฤทธิผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ในรอบปีงบประมาณ 2553 ซึ่งถือว่าเป็นการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่เสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ภายใต้

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 1 เป้าหมาย

5กลยุทธ์โดยสรุปดังนี้



เป้าหมาย ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการบริหารและอำนวยการอย่างเท่าเทียม 
เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุก

ระดับโดยดำเนินการดังนี้

 1) พัฒนากระบวนการทำงานและเครื่องมือเพื่อให้การบริหารงานและการบริการของ

กระทรวงมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จัดทำระบบในการติดตามประเมินผลที่สามารถเป็นเครื่องมือ

กระบวนการกำกับดูแลการดำเนินงานในระดับต่างๆ มีการบริหารจัดการและดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์

อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี การควบคุมพัสดุ/ยานพาหนะ และการ

ปฏิบัติงานในระบบGFMISของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคจำนวน3แห่งตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำใน

การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ แนวทางและ

วิธีปฏิบัติที่ส่วนราชการกำหนด ประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

จัดทำแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนการตรวจราชการ

โครงการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2553จำนวน

15 โครงการ/งาน/กิจกรรม สนับสนุนการบินสำรวจ ตรวจตรา เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,925.25 ชั่วโมงบิน ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดิน

ของรัฐจำนวน139เรื่องรวมทั้งจัดทำแผนที่และอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศเพื่อประกอบการ

พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐจำนวน213ระวางคิดเป็นเนื้อที่532,500ไร่

พร้อมดำเนินการด้านการเจรจาและประชุมนานาชาติ จำนวน 10 ครั้ง ประสานการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์

และความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศจำนวน150เรื่อง

 2) ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวังดูแลรักษาติดตาม

กำกับ ตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ โดยจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อเฝ้า

ระวังและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเขตพื้นที่จังหวัดระยองสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ชุมชนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร



รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

จำนวน38จังหวัดในพื้นที่40หมู่บ้าน

 3) พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเพิ่มองค์ความรู้ในการทำงานตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 777คน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

การปฏิบัติงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

 4) พัฒนาประสิทธิภาพติดตามเฝ้าระวัง คุ้มครอง อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดยการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) ในปีงบประมาณ 2553

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จำนวน 2 แห่ง ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม

ISO/IEC17025เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2553คือสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่3(พิษณุโลก)ในขอบข่าย

ทองแดงและแมงกานีสในน้ำผิวดินและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11(นครราชสีมา)ในขอบข่ายปริมาณ

ของแข็งแขวนลอย(TotalSuspendedSolids)ในแหล่งน้ำและน้ำเสีย

 5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงาน 

สิ่งแวดล้อมภาค จำนวน 7 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำ

บนพื้นที่เสี่ยงและพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม

จะเห็นได้ว่าภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นงาน

ที่ต้องใช้กลยุทธ์ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมบนฐานรากขององค์ความรู้และจิตสำนึก

ที่มีความหมายต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมความสัมพันธ์ให้เกิด

กระบวนการทำงานร่วมกัน นั่นคือการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และ

เสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นผลงานในรอบปีงบประมาณ 2553 จึงมิใช่ผลสำเร็จโดยลำพังของสำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากเป็นผลงานร่วมกันของทุกพันธมิตรและทุกภาคีเครือข่าย ที่มี

จิตสำนึกร่วมกันในเรื่องของการปกป้องดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป
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รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

I

นายโชติตราชู

นายสุรพลปัตตานี
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นายดำรงค์พิเดช
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ

นายชาตรีช่วยประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม

นายสุพจน์โตวิจักษณ์ชัยกุล
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านน้ำในแผ่นดิน

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

II

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางมณทิพย์ศรีรัตนาทาบูกานอน
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายประวิมวุฒิสินธุ์
ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวิเชียรจุ่งรุ่งเรือง
ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายอดิศักดิ์ทองไข่มุกต์
ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางมิ่งขวัญวิชยารังสฤษดิ์
ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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III

ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์และหัวหน้ากลุ่มสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุรพลปัตตานี
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้,หัวหน้ากลุ่มงาน

คุ้มครองจริยธรรมและผู้อำนวยการศูนย์ราชการใสสะอาด

นายวรพลจันทร์งาม
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

และทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสนองพระราชดำริ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายดำรงค์พิเดช
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการ
ยุทธการแก้ ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้ของชาติ

นายชุติวัฒน์ศรทอง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

นายประกิตวงศ์ศรีวัฒกุล
ผู้อำนวยการสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

นายสมชายศิริสมฤทัย
ผู้อำนวยการสำนักแก้ ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

นางสาวจารุภาอยู่พูล
ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล

นางอัษฎาพรไกรพานนท์
ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ


นายสมเดชชุนถนอม
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวสมถวิลขำไขศรี
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม

นางอุดมวรรณก้าวสัมพันธ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
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IV

นางอำไพภัทราศิริลักษณ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายนิวัติมณีขัติย์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการร่วม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายอุดมจันทรสุข
ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการเร่งด่วน

เพื่อแก้ ไขปัญหาการบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1-16

นายอภิวัฒน์คุณารักษ์
สสภ.1เชียงใหม่

นายสุวิทย์ขัตติยวงศ์
สสภ.2ลำปาง

นายเดชางามนิกุลชลิน
สสภ.3พิษณุโลก

นายพนมทิพยชาติ
สสภ.4นครสวรรค์

นายสุวรรณนันทศรุต
สสภ.5นครปฐม

นางสาวอัมพันพินธุ์พินทุกนก
สสภ.6นนทบุรี

นายภูวพลภานุมาศเมธี
สสภ.7สระบุรี

นางสาวกฤษณาเชยพันธุ์
สสภ.8ราชบุรี

นายธวัชปทุมพงษ์
สสภ.9อุดรธานี

นายวิรุฬห์ฤกษ์ธนะขจร
สสภ.10ขอนแก่น

นายสวัสดิ์ถนัดค้า
สสภ.11นครราชสีมา

นายเฉลียวสีสง่า
สสภ.12อุบลราชธานี

นายสุรชัยแสงทักษิณ
สสภ.13ชลบุรี

นายจุมพลศิริสวัสดิ์
สสภ.14สุราษฎร์ธานี

นายธงชัยภู่วชิรานนท์
สสภ.15ภูเก็ต

นางสาวจงจิตร์นีรนาทเมธีกุล
สสภ.16สงขลา
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V

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด75จังหวัด

นายสินธพโมรีรัตน์
ทสจ.กาญจนบุรี

นายพิภพพัชรพรรณสกุล
ทสจ.จันทบุรี

นายชูเกียรติพงศ์ศิริวรรณ
ทสจ.ฉะเชิงเทรา

นายวัลลภแวววิจิต
ทสจ.ชลบุรี

นายเฉลิมชัยปาปะทา
ทสจ.ชัยนาท

นายโยธินยุวะกนิษฐ์
ทสจ.ตราด

นายสุพจน์เพริดพริ้ง
ทสจ.นครนายก

นายวิชัยอุดมรัตนะศิลป์
ทสจ.นครปฐม

นายฉลองของเดิม
ทสจ.นนทบุรี

นายชูศักดิ์ตั้งศิริไพบูลย์
ทสจ.ปทุมธานี

นายสามารถมีตำเนิน
ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์

นายอำนาจบำรุงพงศ์
ทสจ.ปราจีนบุรี

นายสุรชัยอจลบุญ
ทสจ.พระนครศรีอยุธยา

นายพงศ์บุณย์ปองทอง
ทสจ.เพชรบุรี

นายวิชัยอุดมศรีวัฒนา
ทสจ.ระยอง

นางสาวมาลีศรีรัตนธรรม
ทสจ.ราชบุรี

นายธีรศักดิ์บุญชูดวง
ทสจ.ลพบุรี

นายสันติบรรเทิงจิตร
ทสจ.สมุทรสาคร

นายสุรเด่นสัญญอาจ
ทสจ.สมุทรสงคราม

นายไชยผดุงพรหมสวัสดิ์
ทสจ.สมุทรปราการ

นายพุฒิพงศ์สุรพฤกษ์
ทสจ.สระแก้ว

นายวีระทองประไพ
ทสจ.สระบุรี

นายชุมสายชำนาญค้า
ทสจ.สิงห์บุรี

นายชลอศักดิ์มากชู
ทสจ.สุพรรณบุรี

นายสวงสุดประเสริฐ
ทสจ.อ่างทอง

ภาคกลางและภาคตะวันออก
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VI

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสุระพงษ์ศรีอักษร
ทสจ.กาฬสินธุ์

นายอาทิตย์ละเอียดดี
ทสจ.ขอนแก่น

นายชูศักดิ์บุญบางเก็ง
ทสจ.ชัยภูมิ

นายไพรัชนาคทรัพย์
ทสจ.นครพนม

นายกิตติพงศ์ตั้งอมรสถิตย์
ทสจ.นครราชสีมา

นายนิรันดร์สุรัสวดี
ทสจ.บุรีรัมย์

นายวิชัยตะวัน
ทสจ.มุกดาหาร

นายสายยนต์สีหาบัว
ทสจ.มหาสารคาม

นายไพรัชเคนวิเศษ
ทสจ.ยโสธร

นายชัยรัตน์หินทอง
ทสจ.ร้อยเอ็ด

นายไชยยงค์ธนารักษ์
ทสจ.เลย

นายสมพงษ์สิทธิโชคสกุลชัย
ทสจ.ศรีสะเกษ

นายพนัสวงษ์รัตนะ
ทสจ.สกลนคร

นายวีรวัฒน์วัฒนธีรกุล
ทสจ.สุรินทร์

นายยงยุทธชำนาญรบ
ทสจ.หนองคาย

นายวิวัธน์ตันเสรี
ทสจ.หนองบัวลำภู

นายสมานมานะกิจ
ทสจ.อุบลราชธานี

นายอภิชัยเชียร์ศิริกุล
ทสจ.อุดรธานี

นายชุมพลเจียมวิไล
ทสจ.อำนาจเจริญ
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VII

ภาคเหนือ

นายไพศาลธนะเพิ่มพูล
ทสจ.กำแพงเพชร

นายธงชัยศิริพัฒนานุกูลชัย
ทสจ.เชียงราย

นายบรรพตคันธเสน
ทสจ.เชียงใหม่

นายปัญญารัตน์รังศิลป์
ทสจ.ตาก

นายอนันต์โตวิริยะเวช
ทสจ.นครสวรรค์

นายเชิดชัยจริยะปัญญา
ทสจ.น่าน

นายอนุสิทธิ์เมธาวรารักษ์
ทสจ.พะเยา

นายอนันต์พรหมดนตรี
ทสจ.พิจิตร

นายประสิทธิ์พัฒนใหญ่ยิ่ง
ทสจ.พิษณุโลก

นายปิติวงค์นาวา
ทสจ.เพชรบูรณ์

นายบรรลือต.วัฒนผล
ทสจ.แพร่

นายฐากรล้อมศตพร
ทสจ.แม่ฮ่องสอน

นายสมศักดิ์เขื่อนแก้ว
ทสจ.ลำปาง

นายวรพจน์ผ่องสมัย
ทสจ.ลำพูน

นายอำนาจเจิมแหล่
ทสจ.สุโขทัย

นายดิเรกวงศ์สัมพันธ์
ทสจ.อุทัยธานี

นายบัญญัติแสงสว่าง
ทสจ.อุตรดิตถ์
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VIII

ภาคใต้

นายจงรักทรงรัตนพันธุ์
ทสจ.กระบี่

นายสุเมธอำภรณ์
ทสจ.ชุมพร

นายมนภัทรวังศานุวัตร
ทสจ.ตรัง

นายปรมินทร์วงศ์สุวัฒน์
ทสจ.นครศรีธรรมราช

นายภูริภัณฑ์ทองวิจิตร
ทสจ.นราธิวาส

นายรัชฎาสุริยกุลณอยุธยา
ทสจ.ปัตตานี

นายสมานสะแต
ทสจ.พังงา

นายสมพงษ์จีราระรื่นศักดิ์
ทสจ.พัทลุง

นายองอาจชนะชาญมงคล
ทสจ.ภูเก็ต

นายขจรศักดิ์ละอองเทพ
ทสจ.ยะลา

นายมนูอานันทสฤษฎ์
ทสจ.ระนอง

นางจินตวดีพิทยเมธากูล
ทสจ.สงขลา

นายสุกิจรัตนวิบูลย์
ทสจ.สตูล

นายสุนทรวัชรกุลดิลก
ทสจ.สุราษฎร์ธานี





ส่วนที่1
ข้อมูลภาพรวม
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ภาพที่ 1.1 แผนภูมิโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนภูมิโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

หน่วยงานในสังกัดตามกฎกระทรวง
• สำนักบริหารกลาง
• สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
• สำนักตรวจและประเมินผล
• สำนักแก้ ไขปัญหาการบุกรุก
 ที่ดินของรัฐ
• สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการสื่อสาร
• สำนักความร่วมมือทางด้าน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ระหว่างประเทศ
• สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1-16

หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน
• สำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม
• ศูนย์บริการร่วมกระทรวง
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
 ทำลายทรัพยากรป่าไม้
• ศูนย์ราชการใสสะอาด
• สำนักบริหารโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ ไข
 ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
 ของประเทศ
• กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
• ศูนย์ประสานงานสนองพระราชดำริ
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม
• ศูนย์บัญชาการยุทธการแก้ ไขปัญหา
 วิกฤตป่าไม้ของชาติ

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
75จังหวัด

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอำเภอ

หน่วยงานในสังกัดตามกฎกระทรวง หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน หน่วยงานในสังกัดตามกฎกระทรวง หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม
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อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้



ข้อ1สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลง

นโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของ

กระทรวงเพื่อเป็นศูนย์การบริหารราชการของกระทรวงโดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ศึกษาวิเคราะห์จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย

 และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง

(2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง

(3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน

(4) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่าและสมประโยชน์

(5) ประสานการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

(6) กำหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานใน

 สังกัดกระทรวง

(8) ประสานงานและสนับสนุนราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร

 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(9) ประสานงานและสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสถานภาพการใช้ประโยชน์จาก

 ทรัพยากรธรรมชาติและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

(10)ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ

(11)ปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ

 และสิ่งแวดล้อม

(12)ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือ

 ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2545
ฉบับที่2(พ.ศ.2547)ฉบับที่3(พ.ศ.2550)
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ข้อ2ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้
 ก.ราชการบริหารส่วนกลาง
  (1) สำนักบริหารกลาง(สบก.)

  (2) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์(สนย.)

  (3) สำนักตรวจและประเมินผล(สตป.)

  (4) สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ(สบร.)

  (5) สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ(สรป.)

  (6) สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ(สกบ.)

  (7) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ศทส.)

  (8) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1-16(สสภ.1-16)

	 ข.ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
  (1) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด75จังหวัด(ทสจ.)

 

ข้อ3ส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 ก.ราชการบริหารส่วนกลาง
  (1) สำนักบริหารกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
   (1.1) ดำเนินการเกี่ ยวกับงานบริหารทั่ ว ไปของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

    และงานช่วยอำนวยการ

   (1.2) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานที่

    เกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่

    ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

   (1.3) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงาน

    ปลัดกระทรวงฯ

   (1.4) บริหารแผนเงินและดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ

    การพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

   (1.5) กลั่นกรองและเสนอความเห็นทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

    ผู้บริหารกระทรวง

   (1.6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

    หรือที่ ได้รับมอบหมาย
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  (2) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
   (2.1) จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ประสานนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ

    ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวงรวมทั้งเร่งรัดติดตาม

    และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด

   (2.2) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อมูลในการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนงาน

    โครงการรวมทั้งจัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง

   (2.3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

    และภาคประชาชน

   (2.4) ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมและการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

    ในสังกัดกระทรวง

   (2.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

    หรือได้รับมอบหมาย

  (3) สำนักตรวจและประเมินผล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
   (3.1) ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน

    โครงการและสอดคล้องกับกฎระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด

   (3.2) ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรเพื่อให้มีการจัดสรร การไกล่เกลี่ยและประสาน

    ระหว่างส่วนราชการเพื่อให้เกิดความประหยัดคุ้มค่าและสมประโยชน์

   (3.3) ช่วยอำนวยการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

    และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

   (3.4) ประสานการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

   (3.5) วิเคราะห์และเสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและ

    แผนในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น

   (3.6) สนับสนุนและให้คำแนะนำทางวิชาการและการบริหารจัดการตลอดจนเผยแพร่

    ข้อมูลข่าวสารให้แก่หน่วยงานของกระทรวงในระดับภูมิภาค

   (3.7) สนับสนุนและประสานด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกระทรวงใน

    ภูมิภาค

   (3.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

    หรือที่ ได้รับมอบหมาย

  (4) สำนักแก้ ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
   (4.1) ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามระเบียบสำนัก

    นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐพ.ศ.2545และ

    ที่แก้ไขเพิ่มเติม

   (4.2) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะให้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาและป้องกัน

    การบุกรุกที่ดินของรัฐ
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   (4.3) ประสานนโยบายและการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

    ติดตามตรวจสอบประเมินผลการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

   (4.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

    หรือที่ ได้รับมอบหมาย

  (5) สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

   (5.1) กำหนดท่าที แนวทางในการเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร

    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   (5.2) ประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการเข้าร่วมในพันธกรณีด้านทรัพยากร

    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนมาตรการส่งเสริม

    สิ่งแวดล้อมเพื่อการค้า

   (5.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

    หรือที่ ได้รับมอบหมาย

  (6) สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
   (6.1) ปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   (6.2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

    หรือที่ ได้รับมอบหมาย

  (7) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
   (7.1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    ของหน่วยงานในสังกัด

   (7.2) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำหรือ

    ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม

   (7.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ

    ที่ ได้รับมอบหมาย

  (8) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 * มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
   (8.1) จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค

   (8.2) ประสานการดำเนินงานตลอดจนติดตามประเมินผลแผนและมาตรการ

    จัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค

   (8.3) จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาค

   (8.4) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค

   (8.5) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะทางวิชาการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจน

    สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

   (8.6) ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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   (8.7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเผยแพร่

    ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

   (8.8) พัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพ

    ท้องที่หรือพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับท้องถิ่น

   (8.9) ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อม

    ระดับภาค

   (8.10)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

    หรือที่ ได้รับมอบหมาย

*สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ถือเป็นหน่วยราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ซึ่งเป็นการ

จัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบตามลุ่มน้ำมีรายละเอียดตามตารางที่1.1

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 
จำนวน 
จังหวัด 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่2

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่3

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่4

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่5

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่6

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่7

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่8

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่9

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่12

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่14

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่15

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16

(เชียงใหม่)เชียงใหม่เชียงรายลำพูนแม่ฮ่องสอน

(ลำปาง)ลำปางแพร่พะเยาสุโขทัย

(พิษณุโลก)พิษณุโลกพิจิตรน่านอุตรดิตถ์

(นครสวรรค์)นครสวรรค์ตากอุทัยธานีกำแพงเพชร

(นครปฐม)นครปฐมชัยนาทสุพรรณบุรีสมุทรสาคร

(นนทบุรี)นนทบุรีสิงห์บุรีอ่างทองปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการ

(สระบุรี)สระบุรีเพชรบูรณ์ปราจีนบุรีนครนายกลพบุรี

(ราชบุรี)ราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์

(อุดรธานี)อุดรธานีหนองคายเลยนครพนมสกลนคร

(ขอนแก่น)ขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ชัยภูมิหนองบัวลำภู

(นครราชสีมา)นครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีษะเกษ

(อุบลราชธานี)อุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารร้อยเอ็ด

(ชลบุรี)ชลบุรีระยองตราดฉะเชิงเทราจันทบุรีสระแก้ว

(สุราษฎร์ธานี)สุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชระนอง

(ภูเก็ต)ภูเก็ตตรังกระบี่พังงาสตูล

(สงขลา)สงขลานราธิวาสยะลาปัตตานีพัทลุง

4

4

4

4

4

6

5

5

5

5

4

5

6

4

5

5

ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบในแต่ละสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
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 ข.ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
 (9) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้
  (9.1) จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพ

    สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดรวมทั้งติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์

    สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

  (9.2) ดำเนินตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นที่

    เกี่ยวข้องตามที่ ได้รับมอบหมาย

  (9.3) เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บำรุงรักษา และระบบ

    เตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำ

    แผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  (9.4) กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลและ

    กิจการน้ำประปา

  (9.5) ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์

    และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

  (9.6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

    ได้รับมอบหมาย



หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน3หน่วยงานคือ

(10) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีหน้าที่ให้การสนับสนุนในการทำงานของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ(สำนักงานก.พ.ร.)เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา3/1ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (10.1) พิจารณา เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ใน

  การพัฒนาระบบบริหารภายในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับแนวทาง

  ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับบทบาท

  ภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการการปรับกลไกวิธีการบริหารราชการวิธีการ

  ปฏิบัติงานของข้าราชการระบบบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

 (10.2) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการใน

  สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

 (10.3) ประสานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานภายในสำนักงานปลัด

  กระทรวงฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการบรรลุตาม

  วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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 (10.4) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย

(11) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 (11.1) ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานตามแผนงานงาน/โครงการที่มีความสำคัญต่อ

  ผลสำเร็จของนโยบายหรืองาน/โครงการที่ ได้รับนโยบายให้ติดตามกำกับดูแลเป็น

  กรณีพิเศษ หรืองาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงหรือที่มีสัญญาณบอกเหตุว่าจะเกิด

  ความเสียหายต่อราชการในระดับกระทรวง

 (11.2) ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติ

  คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในต่อ

  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่

  เกี่ยวข้อง

 (11.3) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติ

  งานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง

(12) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 (12.1) ตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านงบประมาณการเงินการบัญชีการพัสดุประเมินผล

  การควบคุมภายในหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร

  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ

 (12.2) กำกับดูแลและให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงาน

  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (12.3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดล้อม



หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งหน่วยงานภายในเพื่อทำ

หน้าที่รับผิดชอบภารกิจสำคัญที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และระดับกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน

8หน่วยงานคือสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สพบ.)ศูนย์บริการร่วมกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ศบร.)ศูนย์ประสานงานสนองพระราชดำริกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (ศปร.) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ศปท.)ศูนย์ราชการใสสะอาดสำนักบริหารโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่า

ไม้ของประเทศ (สกท.) ศูนย์บัญชาการยุทธการแก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้ของชาติ (ศบย.) กลุ่มงานคุ้มครอง

จริยธรรมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอ(ทสอ.)ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(13) สำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 (13.1) จัดทำแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 (13.2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (13.3) จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวง

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (13.4) การสร้างองค์ความรู้ ใหม่และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรให้อย่างเหมาะสม

  รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะเอื้อต่อการเรียนรู้

 (13.5) สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้สามารถถ่ายทอด

  ความรู้การปฏิบัติงานไปยังบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องได้

 (13.6) ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสอนงานของหน่วยงานในสังกัด

  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (13.7) ติดตามประเมินผลการนำความรู้ ทักษะจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงาน

 (13.8) ประสานงานจัดการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

  ประจำทุกปีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (13.9) ประสานการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายนอกให้สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบ

  ผลสัมฤทธิ์

 (13.10)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ

  มอบหมาย

(14) ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้

 (14.1) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ ณ ศูนย์บริการร่วมให้สามารถติดต่อ

  สอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต ขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ

  ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 30

  มาตรา31แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  พ.ศ.2546และตามมาตราอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการร่วม

 (14.2) รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ แจ้งเบาะแส

  ที่เกี่ยวข้องกับงานทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องไปดำเนินการตามขั้นตอนของ

  แต่ละหน่วยงาน

 (14.3) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  แก่ประชาชนตามวิธีการที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540กำหนด

 (14.4) ตรวจสอบข่าว การชี้แจงข่าว การแจ้งข่าวเตือนภัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันและ

  ปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (14.5) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ ได้รับมอบหมาย
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(15) ศูนย์ประสานงานสนองพระราชดำริกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (15.1) ประสานงานกับหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (15.2) กำกับติดตามงานที่สนองพระราชดำริของหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดล้อม

(16) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 (16.1) ติดตามสถานการณ์บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และไฟป่าโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

  ภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและ/หรือภาพถ่ายทางอากาศ

 (16.2) สั่งการและประสานข้อมูลการปฏิบัติงานกับศูนย์ป้องกันฯ ของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน

  ในพื้นที่

 (16.3) ติดตาม/เร่งรัดการแก้ไขปัญหาบุกรุกการร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับ

  ทรัพยากรป่าไม้

 (16.4) เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลสภาพพื้นที่และขอบเขตป่าไม้ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี

(16.5)แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

(17) ศูนย์ราชการใสสะอาดมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 (17.1) จัดทำแผนกลยุทธ์ “หน่วยราชการใสสะอาด” การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

  คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดล้อมและจัดทำดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและความโปร่งใสผลักดันการดำเนิน

  การตามแผนฯเพื่อสร้างระบบป้องกันและเตือนภัยในหน่วยงาน

 (17.2) ประสานการทำงานกับสำนักงาน ก.พ. หน่วยงานกลางอื่น และหน่วยงานภายใน

  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (17.3) กำกับ ติดตามเพื่อให้แผนและมาตรการสร้างราชการใสสะอาดบรรลุผลตาม

  มติคณะรัฐมนตรี

 (17.4) เป็นศูนย์กลางการดำเนินการตามมาตรฐานทางคุณธรรมและค่านิยมสร้างสรรค์

  โดยประสานกับหน่วยงานกลางรวมทั้งกำกับดูแลให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ

 (17.5) ตรวจสอบประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานตามที่กำหนด

 (17.6) รณรงค์เพื่อปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกและตระหนักรู้เกี่ยวกับการดำรงชีพ

  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการดำเนินชีวิตการงานตามรอยพระยุคลบาท

(18) สำนักบริหารโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของ
ประเทศมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (18.1) เป็นสำนักบริหารโครงการ และเป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยการประสานงาน

  โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

 (18.2) ประสานการดำเนินงาน การปรับปรุงข้อมูลแนวเขตป่าไม้ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 (18.3) ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลาย

  ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และรายงานผลการ

  ดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบอย่าง

  ต่อเนื่อง

 (18.4) เป็นศูนย์ข้อมูลให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐเพื่อใช้ใน

  การพิสูจน์สิทธิที่ดินตามแนวเขตป่าไม้ของประเทศ

 (18.5) ดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ โครงการฯ และสร้างความเข้าใจให้

  สาธารณะรับทราบ

 (18.6) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่

  เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ ไขปัญหาการบุกรุกทำลาย

  ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (18.7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย

(19) ศูนย์บัญชาการยุทธการแก้ ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้ของชาติมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 กำกับการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการยุทธการแก้ ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้ของชาติ (ศปย.)

 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวง

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่ปรึกษาศบย.

(20) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 (20.1) ดำเนินการเผยแพร่ปลูกฝังส่งเสริมยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม

  สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างสม่ำเสมอ

 (20.2) สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา

  ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องหรืออาจดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย

  หรือตามที่เห็นสมควรก็ได้

 (20.3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ

  พลเรือนอย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม

 (20.4) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

 (20.5) ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือตามที่

  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจริยธรรม

  หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรง

  ตำแหน่งในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมแต่อย่างใด

(21) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 (21.1) เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของอำเภอ

 (21.2) ดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ตามแนวทาง และหรือขอบเขตของกฎหมาย

  โดยใช้มาตรการควบคุมตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดี
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 (21.3) ดำเนินการควบคุมพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทำลายไม่ให้ขยายพื้นที่เพิ่มเติมรวมทั้งหามาตรการ

  ฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์

 (21.4) ป้องกันการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าโดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการสร้าง

  และขยายเครือข่ายและหรือแนวร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เพิ่มขึ้นและฝึกอบรม

  ให้ความรู้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก

  ในคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

 (21.5) รับคำอนุญาตการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์ การทำไม้ การเก็บหาของป่า การค้าหรือมีไว้

  ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม การแผ้วถางป่า การขึ้นทะเบียนและการตัดฟันไม้

  สวนป่าเอกชน การนำไม้และของป่าเคลื่อนที่ และการรับคำขออนุญาตอื่นๆ

  ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายที่บัญญัติให้เป็นอำนาจผู้ว่าราชการ

  จังหวัดโดยตรง และที่ ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมป่าไม้รวมทั้งประสานการรับ

  คำขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

 (21.6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

  ได้รับมอบหมาย
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หน่วยงาน
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ รวม

กรอบอัตรา

515
12
63
26
22
26
20
17
24
6
3
4
-
-
292
1,457
1,457
1,972

443
10
44
20
21
24
19
14
15
6
3
2
3
2
260
1,242
1,242
1,685

105
-
-
-
-
1
29
1
2
-
-
-
-
-
72
-
-
105

112
-
-
-
-
1
33
1
2
-
-
-
-
-
75
-
-
112

286
-
51
39
21
12
21
16
14
14
2
3
-
-
93
174
174
460

277
-
48
36
20
10
20
15
9
13
2
2
8
3
91
171
171
448

906
12
114
65
43
39
70
34
40
20
5
7
-
-
457
1,631
1,631
2,537

832
10
92
56
41
35
72
30
26
19
5
4
11
5
426
1,413
1,413
2,245

หมายเหตุ	 *	 เป็นอัตรากำลังช่วยราชการจาก	สรป.,	สตป.	และ	กพร.	
	 **	 เป็นอัตรากำลังช่วยราชการจาก	ศทส.	

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

1.2 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

อัตรากำลังส่วนกลาง	
1.	 ผู้บริหาร	
2.	 สบก.	
3.	 สนย.	
4.	 สตป.	
5.	 สบร.	
6.	 สกบ.	
7.	 สรป.	
8.	 ศทส.	
9.	 กพร.	
10.	 ตนก.	
11.	 กตน.	
12.	 สพบ.	*	
13.	 ศบร.	**	
14.	 สสภ.	1	-	16	
อัตรากำลังส่วนภูมิภาค	
15.	 ทสจ.	75	จังหวัด	

รวม	

ปฏิบัติจริง กรอบอัตรา ปฏิบัติจริง กรอบอัตรา ปฏิบัติจริง กรอบอัตรา ปฏิบัติจริง

ภาพที่ 1.2 กราฟแสดงอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

448

1,685

112
ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสป.ทส.
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1.3วสิัยทัศน์พันธกิจ
 และค่านิยมของสป.ทส.

รวมน้ำใจ หมายถึง บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกคนพร้อมที่จะร่วมมือ 
ร่วมใจ เป็นหนึ่งเดียว ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลัง พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรม ค่านิยมแบบ “I AM READY” ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่     
19 พฤษภาคม 2546 ที่ประกอบด้วย 

 (1) ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี (Integrity) 
 (2) ขยันตั้งใจทำงาน (Activeness) 
 (3) มีศีลธรรมคุณธรรม (Morality) 
 (4) รู้ทันโลกปรับตัวทันโลกทันสังคม (Relevancy) 
 (5) มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 (6) รับผิดชอบผลงานต่อสังคม (Accountability) 
 (7) มีใจและการกระทำที่เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วมโปร่งใส (Democracy) 
 (8) มุ่งเน้นผลงาน (Yield) 
 
ใฝ่คุณธรรม หมายถึง บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกคนจะยึดมั่นในข้อบังคับ

ของ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 ประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน และจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 

 
นำสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกคนจะปฏิบัติ

ราชการอย่างมืออาชีพ ด้วยการใช้หลักวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ให้เป็นที่เชื่อถือของสาธารณะ รวมทั้งนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

มุ่งมั่นอำนวยการให้เกิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

อำนวยการให้เกิดการประสานงาน
และสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการ
กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ

ประสานความร่วมมือในการ
ดำเนินงานการป้องกันและการแก้ ไข
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมทุกระดับ

พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับ
การบริหารจัดการการตัดสินใจและ

การบริการประชาชน

ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

รวมน้ำใจใฝ่คุณธรรมนำสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยมของสป.ทส.

ภาพที่ 1.3 แสดงพันธกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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1.4 เป้าหมายการให้บริการและกลยุทธ์ของสป.ทส.ประจำปีพ.ศ.2553

เป้าหมายการให้บริการของ 
สป.ทส. กลยุทธ์ สป.ทส. งาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายที่ 1 
ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จาก 
การบริหารและอำนวยการ 
อย่างเท่าเทียม 

1. พัฒนากระบวนการทำงานและ
 เครื่องมือเพื่อให้การบริหาร
 งานและการบริการของ
 กระทรวงมีประสิทธิภาพและ
 เกิดประสิทธิผล











2. ส่งเสริมความร่วมมือและ
 สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์
 ฟื้นฟูเฝ้าระวังดูแลรักษา
 ติดตามกำกับตรวจสอบ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ

3. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริม
 การเพิ่มองค์ความรู้ในการ
 ทำงานตามหลักการบริหาร
 กิจการบ้านเมืองที่ดี

4.พัฒนาประสิทธิภาพติดตาม
 เฝ้าระวังคุ้มครองอนุรักษ์
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
 สารสนเทศเพื่อการบริหาร
 จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม

1.1 โครงการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
 ภารกิจของรัฐ
1.2 การจัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อ
 สาธารณะประจำปี
 (AnnualReport)
1.3 อำนวยการด้านการบริหารจัดการ
1.4 พัฒนาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและ
 กำกับตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน
1.5 สนับสนุนการบินสำรวจตรวจตราเฝ้าระวัง
 เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม
1.6 ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัแย้ง
 เกี่ยวกับที่ดินของรัฐ
1.7 การเจราและประชุมนานาชาติด้าน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้าง
 คุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง
2.2 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
2.3 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว



3.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวง
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ
 สิ่งแวดล้อมระดับภาค
4.2 การพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม
 ระดับภาค

5.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางที่ 1.3 แสดงความเชื่อมโยงของเป้าหมายการใช้บริการของ สป.ทส. 
กับกลยุทธ์ และงาน/โครงการ/กิจการ ของ สป.ทส. 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

สนย.





ตนก.,กตน.
สตป.


สกบ.



สบร.


สรป.



สสภ.13,
ทสจ.ระยอง
สตป.
สตป.




สพบ.





สสภ.1-16
สสภ.1-16





ศทส.
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1.5.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับ

จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,151.0180 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปี 2552 ได้รับจัดสรร

งบประมาณจำนวน 1,339.2844 ล้านบาท จะเห็นว่าได้รับงบประมาณลดลง จำนวน 188.2664 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 15 ทั้งนี้งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรในปี 2553 เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร

ในปี2552จำแนกตามหมวดรายจ่ายสรุปดังนี้



 1.5.1.1 เปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ. 2553 และงบประมาณปี พ.ศ. 2552 จำแนกตาม

หมวดรายจ่าย 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.5.1.2 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2553 จำแนกตามเป้าหมายการให้บริการของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.5 งบประมาณรายจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2553

หมวดรายจ่าย งบประมาณ
ปี2553

งบประมาณ
ปี2552

+เพิ่ม/-ลด
(ล้านบาท)

+เพิ่ม/-ลด
(คิดเป็น%)

งบบุคลากร

งบดำเนินการ

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้น 

735.2686

297.9944

75.0000

0.8750

41.8800

1.151.0180 

627.8235

341.7979

138.8800

0.7750

230.0080

1,339.2844 

107.4451

-43.8035

-63.8800

0.1000

-188.1280

-188.2664 

17%

-13%

-46%

13%

-82%

-15% 

ตารางที่ 1.4 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณ ปี พ.ศ. 2553 และ ปี พ.ศ. 2552 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตารางที่ 1.5 แสดงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2553 จำแนกตามเป้าหมายการให้บริการ 

เป้าหมายที่ 1 
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นมีความยั่งยืน

หมวดรายจ่าย งบประมาณ(ล้านบาท)


-

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

เป้าหมายที่ 2 
ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการบริหารและอำนวยการอย่างเท่าเทียม

1.151.0180 

1.151.0180
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

1.5.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2553 
รายงานสถานะเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553) 

ตารางที่ 1.6 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2553 

ประเภทรายจ่าย วงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

ยอดเบิกจ่าย
(ล้านบาท) %การเบิกจ่าย คงเหลือ

(ล้านบาท)

รายจ่ายงบประมาณปี2553

งบรายจ่ายประจำ

งบลงทุน

งบรายจ่ายเหลื่อมปี(งบปี2552)

รวมทั้งสิ้น 

189.9660

122.6340

68.8960

57.9968

249.5268 

1,151.0180

1,076.0180

75.0000

230.2875

1,381.3055 

961.0520

953.3840

6.1040

172.2907

1,131.7787 

84%

89%

8%

75%

82% 

ภาพที่ 1.4 กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2553 

ยอดเบิกจ่าย
82%

ยอดเบิกจ่าย

ยอดคงเหลือ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2553

ยอดคงเหลือ
18%



ส่วนที่2
ผลการปฏิบัติราชการ
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
 การปฏิบัติราชการปี2553

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ในปีงบประมาณพ.ศ.2553ภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการครอบคลุม4มิติคือ

• มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
• มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
• มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
• มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 
ในการนี้ สป.ทส. ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2553(SelfAssessmentReport:SAR)ได้คะแนน4.0436การประเมินผล
ปรากฏตามตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการฯดังนี้

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการใน 
สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก1 2 3 4 5



ตัวชี้วัดที่ 1 
ระดับความสำเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงและนโยบายสำคัญ
พิเศษของรัฐบาล

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 
ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม
ระดับภาค

ระดับ 30 3.3139

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 
ร้อยละของคำปรึกษาแนะนำที่มี
การนำไปใช้ประโยชน์

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (น้ำหนัก : ร้อยละ 50) 

ประเด็นการประเมินผล : ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ของส่วนราชการ/ภารกิจหลัก 
/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก (ร้อยละ20) 

ร้อยละ 3 88 91 95 97 100 ร้อยละ
99.87

4.9849 0.1495

1 2 3 4 5 3.3139 0.9942
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก1 2 3 4 5

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ
ระยะเวลาจัดทำเรื่องความ
ร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตาม
ข้อกำหนด

ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 
ระดับความสำเร็จคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่วิกฤต
ที่ ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น

ระดับ 30 3.85

ระดับ 4

1 2 3 4 5 5

5 0.2000

ตัวชี้วัดที่ 3.2 
ระดับความสำเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมาย
ผลผลิตของส่วนราชการ
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ)

ระดับ 5 21
(80%)

22
(85%)

24
(90%)

22
(95%)

27
(100%)

ร้อยละ
100

5 0.2500

1 2 3 4 5 3.85 0.1155

ตัวชี้วัดที่ 3.3 
ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อน
ระบบการตรวจสอบราชการเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ

ระดับ 2

ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 
ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะ
จากการตรวจราชการที่ ได้รับ
การตอบสนอง

ร้อยละ 1 75 80 85 90 95 ร้อยละ
96.84

5 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 
ระดับความสำเร็จของการดำเนิน
การตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายของรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2553

ระดับ 1 5 0.0500

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ำหนัก : ร้อยละ 20) 

ประเด็นการประเมินผล : การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

65 70 75 80 85ตัวชี้วัดที่ 4 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

ร้อยละ 6 5 0.3000ร้อยละ
93.16

ตัวชี้วัดที่ 5 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้กำหนดนโยบาย

ร้อยละ 3 65 70 75 80 85
สำนักงานก.พ.ร.เป็นผู้สำรวจ
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก1 2 3 4 5

ตัวชี้วัดที่ 6 
ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 7 
ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ

ระดับ 6 5

ระดับ 5 5 0.2500

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10) 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 

ร้อยละ
86.27

1 2 3 4 5 5 0.3000

1 2 3 4 5

ตัวชี้วัดที่ 8 
ระดับความสำเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

ระดับ 2 4.371 2 3 4 5 4.37 0.0874

ตัวชี้วัดที่ 9 
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย

ร้อยละ 2

ตัวชี้วัดที่ 9.1 
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ 1 1*
(0.1)

0.0100ร้อยละ
7.21

69 72 75 78 81

ตัวชี้วัดที่ 9.2 
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ 1 1*
(0.99)

0.0100ร้อยละ
90.95

92 93 94 95 96

ตัวชี้วัดที่ 10 
ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ร้อยละ 1 0.050052 3 4 5 5 5

ตัวชี้วัดที่ 11 
ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน

ร้อยละ 1

ตัวชี้วัดที่ 11.1 
ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ระดับ 0.5 0.025051 2 3 4 5 5

ตัวชี้วัดที่ 11.2 
ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานน้ำมัน

ระดับ 0.5 0.025051 2 3 4 5 5

ตัวชี้วัดที่ 12 
ระดับความสำเร็จของ
การควบคุมภายใน

ระดับ 1.5 0.075051 2 3 4 5 5
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก1 2 3 4 5

ตัวชี้วัดที่ 13 
ระดับความสำเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน

ระดับ 1.5 51 2 3 4 5 5 0.0750

ตัวชี้วัดที่ 14 
ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของส่วนราชการ

ระดับ 1 0.050052 3 4 5 5 5

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ (น้ำหนัก : ร้อยละ 20) 

ตัวชี้วัดที่ 15 
ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับ 20 0.82701 2 3 4 5

ตัวชี้วัดที่ 15.1 
ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 15.1.1 
ร้อยละของการผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน

ร้อยละ 8 0.27523.4460 70 80 90 100 ร้อยละ
84.42

ตัวชี้วัดที่ 15.1.2 
ระดับความสำเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ
เป้าหมายความสำเร็จของ
ผลลัพธ์ในการดำเนินการ
พัฒนาองค์กร

ระดับ 2 0.06503.251 2 3 4 5 3.25

ตัวชี้วัดที่ 15.1.3 
ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับ
พื้นฐานในหมวดที่ส่วนราชการ
ดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ฯใน
ปีงบประมาณพ.ศ.2552

ร้อยละ 2 0.1000560 70 80 90 100 ร้อยละ
100

ตัวชี้วัดที่ 15.2 
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนิน
การของส่วนราชการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน(หมวด7)

ระดับ 4 0.18684.671 2 3 4 5 4.67

ตัวชี้วัดที่ 15.3 
ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
ปีงบประมาณพ.ศ.2554

ระดับ 4 0.200051 2 3 4 5 5

รวม 4.0436
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2.2 ผลการปฏิบัติราชการภายใต้กลยุทธ์ของ
 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี2553

1.1 โครงการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 
1. สาระสำคัญ : 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราช
บัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ที่มีวัตถุประสงค์ให้การบริหารของส่วนราชการมี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนการติดตามประเมินผลงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์(StrategyMap)เพื่อเป็นกรอบสำคัญในการจัดทำแผนงานและโครงการต่างๆ


2. ผลการดำเนินงาน : 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่อง
ผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐไว้ในรายงานประจำปี2553ซึ่งสถานะล่าสุดปรากฎว่า
สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอเรื่องการประเมินความ
คุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19สิงหาคม2553 โดยมี
ข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายสำนักงบประมาณพิจารณาให้หน่วยงานต่างๆ ประเมินความ
คุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานตามคู่มือการประเมินความคุ้มค่าฯของสศช.เพื่อประกอบ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่สำนักงบประมาณจะกำหนดต่อไป มอบหมายสำนัก
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ส.ก.พ.ร.)ประสานหน่วยงานต่างๆจัดทำตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่า
การปฏิบัติภารกิจของภาครัฐและใช้เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้
ยกเลิกตัวชี้วัดเดิมที่ ไม่จำเป็นและให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน แล้วแจ้งผลให้สำนักงบประมาณ
ทราบเพื่อดำเนินการให้หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติและใช้เป็นตัวชี้วัดประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555ต่อไป ดั งนั้ นจึ งทำ ให้ สำนั กงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้ดำเนินการในปี2553


1.2 การจัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะประจำปี (Annual Report) 
1. สาระสำคัญ : 

นโยบายรัฐบาลเพื่อจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินมีมติให้ทุกกระทรวงจัดทำรายงานประจำปี
ที่มีการแสดงบัญชี (Balanced Sheet) เพื่อให้ทราบต้นทุนและรายได้ของส่วนราชการประกอบกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548 – 2551 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก
ภาคส่วน กลยุทธ์หลักที่ 7.14 กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะเป็นรายปี

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการทำงานและเครื่องมือเพื่อให้การบริหารงานและการบริการ 
ของกระทรวงมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ในทุกระดับหน่วยงาน เพื่อใช้ประเมินผลภาพรวมของประเทศ โดยมีเป้าหมายระดับกรม/กระทรวง
สามารถจัดทำรายงานประจำปีและเผยแพร่ต่อสาธารณะได้เป็นประจำทุกปี ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลในภาพรวมของประเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐ
ต่อสาธารณะประจำปี (Annual Report) เป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งอยู่ภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดินและผลสำเร็จตามคำรับรอง
ของการปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งรายงานด้านการเงินของหน่วยงานให้สาธารณะได้รับทราบ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินและผลสำเร็จตามคำรับรองของการปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งรายงานด้าน
การเงินของหน่วยงานให้สาธารณะได้รับทราบ


2. ผลการดำเนินงาน : 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินงาน
ของรัฐต่อสาธารณะประจำปี (Annual Report) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีองค์ประกอบของรายงาน/เนื้อหาสาระครอบคลุม 4 ส่วนหลัก
ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงานเป็นการรายงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน เป็นการรายงานให้เห็นถึงวิสัยทัศน์
พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตลอดจนกลยุทธ์การดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง แผนปฏิบัติราชการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่
ประกาศเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แยกตามหมวด
งบประมาณและตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ
1) ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2) ผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีและการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน ประกอบด้วย 1) งบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน,งบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายและหมายเหตุประกอบงบการเงิน)2)ต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม3)การวิเคราะห์งบการเงิน

ส่วนที่ 4 ผลงานสำคัญอื่นๆ เป็นการรายงานเพิ่มเติมในเรื่องที่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นสมควร
ที่จะรายงานให้สาธารณะได้รับทราบ เช่น ภารกิจพิเศษที่ ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือภารกิจที่ ได้
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุความคาดหวังและความพึงพอใจของสาธารณชน


3. ปัญหา อุปสรรคและเงื่อนไขความสำเร็จ : 
ปัญหา อุปสรรค 

-
เงื่อนไขความสำเร็จ  

1. ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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2.ข้อมูลที่ ได้รับต้องมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และทันตามกำหนดระยะเวลา
3.มีทัศนคติที่ดีต่อการรายงานผลการปฏิบัติงาน













1.3 อำนวยการด้านการบริหารจัดการ 
งานอำนวยการด้านการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ บริหารองค์กร การประสานและให้บริการ สนับสนุน
ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องโปร่งใสโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้


1.3.1 การตรวจสอบภายในระดับกรม 


1. สาระสำคัญ : 

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือทางการบริหารและส่งเสริมการปฏิบัติงานในองค์กรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชีการพัสดุและประเมินผลการควบคุมภายในตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ ได้รับมอบหมาย
พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะวิธีหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2. ผลการดำเนินงาน : 

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม ได้ดำเนินงานตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสรุปผลการดำเนินงานดังนี้

1. การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำป ี
 1.1 ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี การควบคุมพัสดุ/ยานพาหนะ และการ

ปฏิบัติงานในระบบGFMISของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคจำนวน3แห่งและให้แนวทางในการปฏิบัติโดย
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สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ตลอดจนให้คำแนะนำในการ
ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง
และวิธีปฏิบัติที่ส่วนราชการกำหนด

 1.2 ตรวจสอบการดำเนินงานการรับ-ส่ง หนังสือของกลุ่มงานสารบรรณ สำนักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการศูนย์บูรณาการสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสรุปประเด็นปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ
ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเสนอปลัดกระทรวงฯ เพื่อทราบและสั่งการให้หน่วยรับตรวจ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

 1.3 รวบรวมสรุปประเด็นปัญหาและข้อบกพร่อง ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อทักท้วง
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด เสนอปลัดกระทรวงฯ เพื่อทราบ พร้อมแจ้งสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 ทราบ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการทบทวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องและครบถ้วน และเป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนที่ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจะ
เข้าดำเนินการตรวจสอบในโอกาสต่อไป

2. การบริการให้คำปรึกษา แก่หน่วยรับตรวจในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งทางโทรศัพท์และ
ด้วยตนเองจำนวน30เรื่องประกอบด้วยการเงิน20เรื่องการพัสดุ6เรื่องและเรื่องอื่นๆ4เรื่อง

3. การปฏิบัติงานตามที่ ได้รับมอบหมาย 
 3.1 การประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ

กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.2544(ข้อ6)
 3.2 การควบคุม ติดตามดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค โดยรวบรวมสรุปข้อมูล
จาก รายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด 26 รายงาน 24 จังหวัด เสนอ
ปลัดกระทรวงฯเพื่อสั่งการควบคุมติดตามดูแลให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ

 3.3ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ปีงบประมาณพ.ศ.2552
ไตรมาสที่4และปีงบประมาณพ.ศ.2553ไตรมาสที่1-3)

 3.4งานที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายให้ตรวจสอบ/พิจารณาเสนอจำนวน97ครั้ง94เรื่อง
 3.5จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงฯประจำปีงบประมาณพ.ศ.2553

3. ปัญหา อุปสรรคและเงื่อนไขความสำเร็จ : 
ปัญหา อุปสรรค 

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติไม่ครอบคลุมทุกด้าน จึงไม่สามารถตอบสนอง
งานบริการด้านการให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการได้ทันที

2. บุคลากรขาดโอกาสในการเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่จัดอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
มีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
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เงื่อนไขความสำเร็จ 
1. บุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างเต็มความสามารถ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับการติดต่อ
ประสานงานในการปฏิบัติงานต่อไป

3.มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงานตลอดจนองค์กรเพื่อก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม


4. ข้อเสนอแนะ : 
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

โดยให้เข้ารับการอบรม การศึกษาด้วยตนเอง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในและภายนอกหน่วย
งานหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง



ประมวลภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

การตรวจสอบการดำเนินงานการรับ-ส่งหนังสือ
กลุ่มงานสารบรรณสำนักบริหารกลางสำนักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบดำเนินงานโครงการ
ศูนย์บูรณาการสารสนเทศ

การตรวจสอบเอกสารและการตรวจนับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
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ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง สป.ทส.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ชี้แจงแนวทางการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงสป.ทส.แก่คณะทำงานฯของหน่วยงานในสังกัด
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานก.พ.ร.กำหนดและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

ทบทวนร่างแผนบริหารความเสี่ยงของสป.ทส.

สรุปภาพรวมผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ9เดือน
ให้คณะทำงานฯทราบและชี้แจงวิธีการกรอกข้อมูลการรายงานความก้าวหน้ารอบ12เดือน

การสื่อสารทำความเข้าใจในข้อตรวจพบกับหน่วยรับตรวจ
กิจกรรมปิดตรวจเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตรวจและหน่วยรับตรวจโดยการอธิบายให้หน่วยรับตรวจ
ทำความเข้าใจในข้อตรวจพบชี้แจงแนวทางการแก้ไขและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องให้หน่วยรับตรวจทราบถือปฏิบัติต่อไป
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1.3.2 การตรวจสอบภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


1. สาระสำคัญ : 
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบติดตามและประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำ โดยให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ
ความเห็น/แนวทางแก้ไขเพื่อให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงาน
และการบริหารจัดการที่ดีตลอดจนเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด
 
2. ผลการดำเนินงาน : 

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปผลการ
ดำเนินงานดังนี้

1. ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ตรวจสอบการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ ได้แก ่
 1.1 โครงการศึกษาแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งโดยการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลพื้นที่

แอ่งเจ้าพระยาตอนบนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 1.2 โครงการศึกษา สำรวจ พัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ

กรมทรัพยากรน้ำ
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง    

โดยดำเนินการ 
 2.1จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงจำนวน10ครั้ง
 2.2 สอบทานและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดือน) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน) เสนอ
ปลัดกระทรวง/รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเพื่อนำเรียนคณะรัฐมนตรีจำนวน6เรื่องดังนี้1)รายงานการตรวจราชการ2)รายงานการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 3) รายงานการตรวจสอบภายใน 4) รายงานการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง5)รายงานการเงินและ6)รายงานการสอบทานกรณีพิเศษ

 2.3 ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน
6หน่วยงาน

 2.4ตรวจสอบการดำเนินงานและดูงานในพื้นที่ของ1)โครงการแก้ปัญหากัดเซาะและฟื้นฟูพื้นที่
ชายฝั่งทะเลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (โครงการป่าชายเลนเทียมเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะ)
2) โครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ
3) โครงการจัดทำแนวทางป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยดินถล่ม 4) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
หนองสองพี่น้องและ5)โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเรือ

 2.5 พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการสอบทานการดำเนินงานด้านการเงินของ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจตามที่ ได้รับมอบหมายจำนวน15เรื่อง
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ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยนับ

1.จำนวนหน่วยงานที่ ได้รับการกำกับตรวจสอบ
 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน 10

ผลลัพธ์ที่ ได้ 

ผลผลิตปี53เป้าหมายปี53ผลผลิตปี52

10 10

2.การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
 ตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง
 (ค.ต.ป.ทส.)

1.หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงานและ
 เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.ผู้บริหารเกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่าย
 งบประมาณตลอดจนความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน

ผลผลิตและผลลัพธ์ 

 2.1 การจัดประชุม

ครั้ง 2 2 2 2.2 การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและ
  ประเมินผลของค.ต.ป.ทส.

ครั้ง 13 12 12

3. ปัญหา อุปสรรคและเงื่อนไขความสำเร็จ : 
ปัญหา อุปสรรค  

1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่กำหนดทำให้มีข้อจำกัดด้านเวลาใน
การวิเคราะห์สอบทานผลการปฏิบัติงาน

2. เจ้าหน้าที่ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองเนื่องจากมีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติเป็นจำนวนมาก ทำให้
ไม่ค่อยได้รับการอบรมและพัฒนา

3. ข้อจำกัดด้านบุคลาการ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงบุคลากรค่อนข้างสูงทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เงื่อนไขความสำเร็จ

1.การให้ความสำคัญของผู้บริหารและการได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัด
2. เจ้าหน้าที่ ได้รับการอบรมพัฒนา และเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน
3.มีการจัดอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


4. ข้อเสนอแนะ : 
1. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อช่วยในการบริหารงานให้เกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน
2.ควรให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3.สนับสนุนกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ
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1.4 พัฒนาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและกำกับ ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงาน 
 
1. สาระสำคัญ : 

สำนักตรวจและประเมินผล เป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่อำนวยการสนับสนุนภารกิจการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถตรวจ ติดตาม และ
กำกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ให้บรรลุเป้าประสงค์ของการตรวจราชการที่
กำหนดไว้ ทั้งนี้เป็นการดำเนินงานที่สอดรับกับกระบวนการพัฒนาระบบการตรวจราชการแนวใหม่แบบ
บูรณาการ ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของ
รัฐบาลประจำปีพ.ศ.2553ที่สำนักตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบแนวทางไว้


2. ผลการดำเนินงาน : 

ดำเนินการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและกำกับตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานใน
ภารกิจการตรวจราชการดังนี้

 (1) การจัดทำแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
แผนการตรวจราชการโครงการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปี     
งบประมาณ พ.ศ. 2553คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯได้ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงต่างๆ
จัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของ
รัฐบาล ภายใต้กระบวนการขั้นตอนที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ โดยจัดประชุมหารือร่วมระหว่าง
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ กับผู้ตรวจราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานด้าน
นโยบายและแผนระดับกรมและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงฯเพื่อพิจารณาคัดเลือก
แผนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ตาม
หลักธรรมาภิบาลและได้เสนอโครงการจำนวน3โครงการได้แก่โครงการประชาป้องภัยดับไฟป่าดำเนินการ
โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมดำเนินการโดยกรมป่าไม้และ โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำเพื่อการถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำไปบรรจุใน
แผนยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการฯรวมถึงพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมสำคัญเพื่อบรรจุ
ในแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
จำนวน15โครงการ/งาน/กิจกรรม

 (2) การตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวง คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
ได้กำหนดแผนปฏิบัติการ/ปฏิทินการตรวจราชการในการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในพื้นที่ 18 เขตตรวจราชการ ทั้งนี้
การตรวจราชการกำหนดเป็น 3 รอบ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ โดยรอบที่ 1
(Project Review) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งเป็นการตรวจเพื่อสอบทาน
ความเสี่ยงที่ ได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่ามีจริงหรือไม่ ทั้งนี้คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯให้ความสำคัญกับการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการระดับกรมผู้รับผิดชอบโครงการ โดยการจัดประชุมเพื่อ
รับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง (5 ภูมิภาค ครอบคลุม 18 เขต
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ตรวจราชการ) รอบที่ 2 (Progress Review) ในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2553 รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง
และรอบที่ 3 (Monitoring and Evaluation) ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2553 รวม 8 ครั้ง
นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการ
ตรวจราชการในแต่ละภูมิภาคเพื่อนำเรียน ปกท. ทส. และรายงานสรุปผลการตรวจราชการแบบบูณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลจัดส่งให้สำนักนายกรัฐมนตรี

(3) การกำหนดกลไกการประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการลงพื้นที่ตรวจราชการ
คณะผู้ตรวจราชการได้มอบหมายให้สำนักตรวจและประเมินผล จัดทำบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ
ภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง75จังหวัดซึ่งได้ใช้ประโยชน์ในการประสานงานและเชิญเข้าร่วมการตรวจ
ราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อการตรวจราชการแบบบูรณาการ และนำมาประมวลผลสรุป เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการ
ดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงฯ และการพัฒนาระบบการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายการตรวจราชการยิ่งขึ้น

(4) การสนับสนุนเครื่องมือสนับสนุนการตรวจราชการในระดับพื้นที่ จัดทำเอกสารประกอบการ
ตรวจราชการ สำหรับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ สำหรับเป็นเครื่องมือที่ผู้ตรวจราชการใช้ประกอบการ
ลงพื้นที่ โดยประสานหน่วยรับตรวจให้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ และความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค เพื่อวิเคราะห์และกำหนด
ประเด็นการตรวจราชการที่สอดรับกับข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
ให้ข้อเสนอแนะได้ครอบคลุมประเด็นปัญหา และการสังเคราะห์ข้อมูลสรุปรายงานผู้บริหาร มีความชัดเจน
รวดเร็วและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

(5) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตที่ผู้ตรวจราชการได้ ให้ ไว้ ในการ
ตรวจราชการ มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับบุคคล (IPA) โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ รับผิดชอบการติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติราชการ ตามข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกตจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ให้ ไว้
ทั้งนี้ จำนวนข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่เสนอ
ผู้บริหารกระทรวง(ปกท.ทส.)ได้รับความเห็นชอบและสั่งการไปยังหน่วยรับตรวจมีจำนวนทั้งหมด95ข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกต มีการตอบสนองจากหน่วยรับตรวจที่สามารถปรับเปลี่ยนตามที่สั่งการ (มีการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน)จำนวน94ข้อคิดเป็นร้อยละ98.95ของจำนวนข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตทั้งหมด

(6) การรายงานผลการตรวจราชการโครงการบูรณาการ : จัดทำรายงานผลการตรวจราชการ
โครงการบูรณาการ เป็นรายงานรายรอบ รายโครงการ รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตามรูปแบบ
มาตรฐานที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดโดยสามารถจัดทำรายงานแล้วเสร็จเพื่อนำเรียน ปกท.ทส. และจัด
ส่งรายงานให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวง
หลังเสร็จสิ้นการตรวจราชการครบถ้วนตามกำหนดเวลา

(7) การตรวจติดตามโครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้   
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555ในปีงบประมาณพ.ศ.2553คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯได้ดำเนินการ
ติดตามตรวจสอบการดำเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามหนังสือกระทรวง
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การคลัง ในการขอความอนุเคราะห์ให้กระทรวงต่างๆ สนับสนุนการตรวจสอบโครงการดังกล่าวเป็นกรณี
พิเศษ ซึ่งโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีจำนวนทั้งสิ้น20โครงการโดยมีผลผลิตและผลลัพธ์ดังนี้


















3. ปัญหา อุปสรรคและเงื่อนไขสู่ความสำเร็จ : 
ปัญหา อุปสรรค  

-
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จ 

1. ผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการระดับกรม ให้ความสำคัญกับ
การตรวจราชการแนวใหม่และการนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่ให้ไว้ ไปสู่การปฏิบัติและ
นำไปกำหนดแนวทางการดำเนินงานในเชิงนโยบาย

2. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม ให้การยอมรับในการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง และเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ รวมถึงให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน

ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยนับ

1.แผนการตรวจราชการกระทรวง
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2553

จำนวนแผน/เล่ม 1/200

ผลลัพธ์ที่ ได้ 

ผลผลิตปี53เป้าหมายปี53ผลผลิตปี52

1/200 1/200

2.เอกสารประกอบการตรวจราชการโครงการตาม
 แผนการตรวจราชการสำหรับผู้ตรวจราชการ
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้รับการยอมรับรวมทั้งมีส่วนในการสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เล่ม 28 28 28

ผลผลิตและผลลัพธ์ : 

3.เอกสารประกอบการตรวจราชการโครงการ
 ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555สำหรับ
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม

เล่ม - 20 20
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ประมวลภาพการตรวจราชการแบบบูรณาการราชการ
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2553

การตรวจราชการรอบที่ 2 (Progress Review) ของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2553 

การตรวจราชการรอบที่ 3 (Monitoring and Evaluation) ของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2553 

การตรวจราชการรอบที่ 1 (Project Review) ของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552 - กุมภาพันธ์ 2553 



��

รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

1.5 สนับสนุนการบินสำรวจ ตรวจตรา เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ  
และสิ่งแวดล้อม 


1. สาระสำคัญ : 

ในสภาวการณ์ปัจจุบันมีการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกที่ทั่วโลกทำให้เกิด
สภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงและความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็น
จำนวนมาก สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ตระหนักถึงสภาวการณ์ดังกล่าว และเป็นหน่วยงาน
ที่ใช้อากาศยานปฏิบัติการบินเพื่อการดูแล เฝ้าระวัง ป้องปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่คู่ประเทศไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป


2. ผลการดำเนินงาน : 

สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน่วยงานที่ใช้อากาศยานในการบินร่วมกับกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยงานอื่นในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบินตรวจตรา เฝ้าระวัง ป้องกันการบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ดำเนินการจัดหาอากาศยานและประสานความร่วมมือ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบิน ตรวจตราเฝ้าระวัง คุ้มครอง อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครงการพระราชดำริ รวมทั้งให้การสนับสนุนภารกิจผู้บังคับ
บัญชาระดับสูง เพื่อแก้ ไขปัญหาความเร่งด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร สนับสนุนการกู้ภัยทาง
ธรรมชาติ ควบคุมการแพร่กระจายของสารพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

1. โครงการฝึกบินเปลี่ยนแบบและทบทวนหาความชำนาญการบินเฮลิคอปเตอร์ แบบ AS 350
ผลลัพธ์ที่ ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความชำนาญในการบินตามมาตรฐานและหลักนิรภัยการบินให้เกิด
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านการบิน ให้นักบินเกิดความชำนาญในท่าทางบินที่เป็นมาตรฐาน ในกรณี
ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และเป็นการเตรียมความพร้อมของนักบินให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ เป็นการ
พัฒนาเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ด้านวิชาการการบินและฝีมือการบินให้มีความก้าวหน้า รวมถึงเจ้าหน้าที่
สื่อสาร ได้พัฒนาเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ช่วยป้องกันอุบัติเหตุตามหลักนิรภัย
การบิน สามารถรักษาทรัพย์สินของทางราชการและชีวิตของเจ้าหน้าที่ในยามฉุกเฉิน ในการฝึกบินครั้งนี้ใช้
เฮลิคอปเตอร์ จำนวน 3 ลำ ของสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมนักบิน ช่างอากาศยาน
เจ้าหน้าที่สื่อสารและพนักงานพิทักษ์ป่าโดยแสดงด้านการบินประกอบไปด้วยการบินหมู่การบินส่งกำลัง
ทางอากาศการแสดงของกำลังพลภาคพื้น การสาธิตการบินดับไฟป่า ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพตลอดจนประชาชนที่ให้ความสนใจ
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2. แผนบินร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น
การบินตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า บินตรวจป่าควบคุมไฟป่าและดับไฟป่า บินตรวจปราบปราม
การกระทำผิดกฎหมายด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสำรวจสัตว์ทะเลหายาก จำนวน 2,025.25
ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ69.23ตรวจพบการบุกรุกแผ้วถางป่า2,341จุดจำนวน17,062ไร่พบการทำไม้152
จุดจำนวน343กอง201ท่อน22แผ่นตรวจพบไฟป่า150จุดประมาณ19ไร่

ภาพการฝึกบินตามมาตรฐานและฝึกบินทบทวนหาความชำนาญการบินจังหวัดเชียงใหม่

การบินตรวจสภาพป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวงจังหวัดระยอง

บินควบคุมไฟป่าและดับไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นจังหวัดจันทบุรี
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3.แผนการบินลาดตระเวนป้องปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน

50.15ชั่วโมงเช่นการบินลาดตระเวนการบินเพื่อสืบหาข่าวและป้องปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติ







4.แผนการบิน สำรวจ ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม จำนวน 207.45 ชั่วโมง ปฏิบัติการบินสำรวจพื้นที่สวนป่าทั่วประเทศเพื่อเก็บเป็นข้อมูล
ในการจัดการสวนป่าในอนาคต โดยได้ทำการบินสำรวจสวนป่าทั้งสิ้น 212 สวนป่าพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
706,260ไร่ระยะเวลา
ในการปฏิบัติการ
4เดือน





5.แผนการบินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพิเศษและฝึกบินทบทวน เช่น

บินสนับสนุนการตรวจราชการ สำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อแก้ ไขปัญหาเร่งด่วนให้ประชาชน จำนวน
585.00ชั่วโมง






ภาพปฏิบัติการบินตรวจสภาพป่าเลนปากน้ำพังราดในท้องที่จังหวัดจันทบุรี

บินสำรวจติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของ
ส่วนป่าทั่วประเทศ

บินสนับสนุนรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(นายสุวิทย์คุณกิตติ)
ในการตรวจราชการ
เร่งด่วน

บินลาดตระเวนป้องปรามการบุกรุกฯ
ท้องที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
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6. แผนบินกู้ภัยและเหตุฉุกเฉินจำนวน12.40ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ0.43บินค้นหาอากาศยานที่

ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดน่านตามโครงการปิดทองหลังพระ
7. แผนการบินตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลในพื้นที่ที่เคยตรวจพบการกระทำความผิดจำนวน

44.45 ชั่วโมง โดยปฏิบัติการบินร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อติดตามตรวจสอบพื้นที่ที่เคยตรวจพบการกระทำความผิด

บินสนับสนุนผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นางมณทิพย์ศรีรัตนาทาบูกานอน)
ในการตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่

แนวเขตอุทยานฯ พื้นที่เกิดไฟไหม้WGS84
47P0777365/UTM

1572991
พื้นที่เกิดไฟไหม้

บินตรวจสอบประเมินผลพื้นที่ที่เคยตรวจพบการกระทำความผิด(อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยนับ

สนับสนุนการบินสำรวจตรวจตราเฝ้าระวัง
เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดชั่วโมงบินตรวจตรา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชั่วโมงบิน 2,845.41

ผลลัพธ์ที่ ได้ 

ผลผลิตปี53เป้าหมายปี53ผลผลิตปี52

2,900 2,925.25

การบินสำรวจ ตรวจตราช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือภัยธรรมชาติ ตลอดจนการบรรเทาความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว
และทันต่อสถานการณ์ส่งผลให้ลดความสูญเสียและความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ผลผลิตและผลลัพธ์ : 



�0

รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

3. ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขแห่งความสำเร็จ : 
ปัญหา อุปสรรค 

การใช้อากาศยานปฏิบัติภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ
พ.ศ.2553มีปัญหาและอุปสรรคดังนี้

1. อากาศยานที่ ได้รับโอนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอายุการใช้มากกว่า 15 ปี และมี
จำนวนน้อยได้รับโอน14เครื่องชำรุดไม่สามารถใช้ได้5เครื่องไม่เพียงพอกับภารกิจ

2. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงกรอบโครงสร้างของสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และยังขาดบุคลากรด้านการบินจำนวนมาก

3. เจ้าหน้าที่ของสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขาดความรู้ด้านบริหารงานการบิน(Crew
ResourceManagement)เพราะเป็นเรื่องใหม่ต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้

4. ขาดอุปกรณ์ดับไฟป่า (Bambi) และระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านอากาศยานที่จำเป็น
สำหรับสนับสนุนในการปฏิบัติงานและการสั่งการ

5. ขาดโรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานJETA–1ตามแบบมาตรฐานนิรภัยการบิน
6. ขาดสำนักงานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการบินที่ถาวร
7. ขาดสนามบินศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานและโรงเก็บอากาศยาน(HANGAR)

เงื่อนไขแห่งความสำเร็จ 
การพัฒนาศักยภาพของสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น จะต้องอาศัยการบริหาร

ทรัพยากรด้านการบินที่มีอยู่ในปัจจุบัน บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการบริหารงานด้านการบินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


4. ข้อเสนอแนะ : 

1. จัดหาอากาศยานเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อภารกิจตามแผนแม่บทการใช้ การจัดหา และการบำรุง
รักษาอากาศยาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

2. จัดหาอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับภารกิจ
เพื่อจะได้บริหารงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3. การเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ บุคลากรในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบิน ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

4. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารงานการบิน


1.6 ประสานและดำเนินการแก้ ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ 
 
1. สาระสำคัญ : 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 ได้กำหนด
ให้สำนักแก้ ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (สบร.) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) มีอำนาจ
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยนับ

1.เรื่องข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ
 เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาได้รับการแก้ไข
 จนได้ข้อยุติหรือสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหา

เรื่อง 130

ผลลัพธ์ที่ ได้ 

ผลผลิตปี53เป้าหมายปี53ผลผลิตปี52

150 139

1. ปัญหาข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐระหว่างหน่วยงานของรัฐกับราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหา จนได้ข้อยุติ
 หรือสามารถหาแนวทางแก้ ไขปัญหาให้คลี่คลายบรรเทาเบาบางลงตามมาตรการของ กบร. และกระบวนการอื่นที่
 เกี่ยวข้องได้จำนวน139เรื่อง
2. กบร. จังหวัดต่างๆ ใช้ข้อมูลผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ประกอบการพิจารณาพิสูจน์สิทธิการ
 ครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ กบร. จังหวัด
 12จังหวัดจำนวน1,917คนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและหลักเกณฑ์ของกบร.อย่างเข้าถึงตัวบุคคล
 และประเด็นปัญหามากยิ่งขึ้น
3. ประชาชนที่มีปัญหาข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ได้รับการแก้ไข
 ปัญหาตามหลักเกณฑ์ของกบร.อย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย

ผลผลิตและผลลัพธ์ : 

2.จัดทำแผนที่และอ่านแปลตีความภาพถ่าย
 ทางอากาศเพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิการ
 ครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ

ระวาง 213 200 213

หน้าที่ประสานนโยบายการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุก
ที่ดินของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายกฎคำสั่งระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง


2. ผลการดำเนินงาน : 

สำนักแก้ ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
แก้ไขปัญหาข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ เพื่อให้ได้ข้อยุติหรือคลี่คลายบรรเทาเบาบางลงตาม
มาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เรื่อง การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน
ของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ และเรื่อง ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่าย
ทางอากาศตลอดจนกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1. ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐจำนวน139เรื่อง
2. โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
  -จัดทำแผนที่และอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิการ

ครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐจำนวน213ระวางคิดเป็นเนื้อที่532,500ไร่
  -จัดประชุมสัมมนามาตรการและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแก้ ไขปัญหาการบุกรุก

ที่ดินของรัฐ(กบร.)รายจังหวัด12จังหวัด
  -จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ2ครั้ง
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

3. ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขแห่งความสำเร็จ : 
ปัญหา อุปสรรค 

1. ปัญหาการดำเนินงานจัดทำแผนที่และอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศต้องใช้เวลานาน
เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องเครื่องมือและบุคลากรสำหรับการจัดทำแผนที่และอ่าน แปลฯ โดยสำนักแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐต้องอาศัยกลไกของหน่วยงานอื่นที่เป็นองค์กรภายนอกในการจัดทำแผนที่และ
อ่านแปลฯ

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐพ.ศ.2545และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ไม่มีอำนาจบังคับตามกฎหมายทำให้การกำกับการปฏิบัติงานแก้ ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและภูมิภาคไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงพอเท่าที่ควร
เงื่อนไขความสำเร็จ 

1. การสนับสนุนเชิงนโยบายในการปรับปรุงกฎกระทรวง เพื่อเพิ่มเติมหน้าที่การจัดทำแผนที่ และ
อ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศให้กับสบร.รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง

2. ความทันสมัยของกฎระเบียบและมาตรการและประสิทธิภาพการใช้กำกับการปฏิบัติงาน


4. ข้อเสนอแนะ : 
1. ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของ สบร. โดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สบร. ใน

สป.ทส. ให้มีเจ้าหน้าที่โดยตรงในการจัดทำแผนที่และอ่าน แปลฯ เพื่อใช้ประกอบการพิสูจน์สิทธิการครอบ
ครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐตามมาตรการของกบร.

2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสบร.ให้เหมาะสมและพอเพียงต่อการรับรองภารกิจดังกล่าว
3. ยกระดับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545

และที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นเป็นพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)
4. ปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐให้ทันสมัย มีความคล่องตัวต่อ

การปฏิบัติและสอดคล้องรองรับกับพ.ร.บ.
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ประมวลภาพการจัดประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการอ่านภาพทางอากาศ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ
อ่านภาพถ่ายทางอากาศ

นิทรรศการป้องกันปราบปราม
ทุจริตที่ดินป่าไม้

การประชุมกบร.
ณสำนักนายกรัฐมนตรี

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ณจังหวัดพิจิตร

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ณจังหวัดมหาสารคาม

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ณจังหวัดกาฬสินธุ์

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ณจังหวัดจันทบุรี

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ณจังหวัดตราด

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ
คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

ณจังหวัดชลบุรี

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ
คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

ณจังหวัดชุมพร
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1.7 การเจรจาและประชุมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
1. สาระสำคัญ : 

สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (สรป.) มีภารกิจเกี่ยวกับ
การกำหนดท่าที แนวทางในการเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการเข้าร่วมการประชุมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศรวมทั้งด้านวิเทศสัมพันธ์


2. ผลการดำเนินงาน : 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) หัวหน้า
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์ระหว่างประเทศของUNESCO(Intergovernmental
OceanographicCommission,IOC-UNESCO)เมื่อวันที่10-16ตุลาคม2552ในระหว่างการประชุมสมัย
สามัญของยูเนสโกครั้งที่35ณสำนักงานใหญ่UNESCOกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสร่วมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นโดยเน้นเรื่องความสำคัญของความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงาน โดยเฉพาะ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสร้างความเข้มแข็งในระดับภูมิภาค ซึ่งประเทศไทย  ในฐานะเป็นที่ตั้งของ
สำนักงานภูมิภาคของคณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์ระหว่างประเทศของ UNESCO เรียกร้องให้มีการ
สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานภูมิภาค ในเรื่องเทคโนโลยี บุคลากร และการเงิน เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะในการดำเนินการด้านธรรมาภิบาล การติดตามการเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทร ทั้งในด้าน
กายภาพและชีวภาพ ในการนี้รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรฯ ได้เข้าพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก
คนใหม่Ms.IrinaBokovaเพื่อขอเสียงสนับสนุนจากประเทศต่างๆให้ผู้แทนไทยเป็นกรรมการมรดกโลก










2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยกรรมการผู้ช่วย

รัฐมนตรีฯปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประศาสน์
การของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยพิเศษ สมัยที่ 11 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือแนวทางการวางนโยบายเรื่อง
ธรรมาภิบาลการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน(InternationalEnvironmental
Governance) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์
(BiodiversityandEcosystem)รวมทั้งพิจารณาการดำเนินงานอื่นๆของUNEP
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯได้กล่าวถ้อยแถลงและให้ข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่าประเทศไทย
สนับสนุนแนวคิดการปฏิรูปธรรมาภิบาลการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ควรมีความสมดุลระหว่าง
3 เสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการปฏิรูปดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประเทศกำลัง
พัฒนาได้น้อมนำแนวทางการพัฒนาตามหลัก“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
มาขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือ เรื่อง “Interim REED+
Finance and Governance” เพื่อเป็นการผลักดันกลไกสนับสนุนทางการเงินต่อมาตรการการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าไม้โดยมีเงินสนับสนุน3,500ล้านดอลลาร์สหรัฐ
พร้อมหารือทวิภาคีกับสหรัฐเม็กซิโก เพื่อเตรียมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่16(COP16)ณเมืองCocoonสหรัฐเม็กซิโก










3. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะ

เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 21 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
ด้านสิ่งแวดล้อม+3 ครั้งที่ 7 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เมื่อวันที่ 3-7 สิงหาคม 2553 โดยประชุมร่วมกับผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
ประเทศอาเซียน+3 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ผู้แทนสำนักเลขาธิการ
อาเซียนและผู้แทนจาก ออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด์ ภายใต้กรอบเอเชียตะวันออก (East Asia
Summit)(อาเซียน+6)เพื่อหารือพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมรับทราบ
ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ด้านการจัดการ
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สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ด้านข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงพิจารณาการจัดตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อม
ศึกษา แนวคิดเรื่องแผนปฏิบัติการอาเซียนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับรองข้อเสนอโครงการ
ASEANESDFilmFestival:ChangetheClimateChange







4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติสมัยที่18(18thSessionoftheCommission
on Sustainable Development: CSD 18) เมื่อวันที่ 3-14 พฤษภาคม 2553 ณ มหานครนิวยอร์ค
สหรัฐอเมริกา โดยคณะผู้แทนไทยได้มีบทบาทการนำเสนอความคืบหน้า รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเรื่องคมนาคม สารเคมี การจัดการของเสีย
เหมืองแร่ และการผลิต การบริโภคอย่างยั่งยืน ได้เสนอแนวทางในการนำไปสู่ทางเลือกนโยบายที่จะมี
การเจรจาในการประชุมฯสมัยที่19ในปีพ.ศ.2554


5. การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสมัยที่ 6 (The SixthMinisterial Conference

EnvironmentandDevelopmentinAsiaandthePacific:MCED6)ณกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถาน
ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องน้ำและความมั่นคงทางน้ำซึ่งจะมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


6. นายภิมุขสิมะโรจน์กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯเป็นหัวหน้าคณะ

ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม Kathmandu Global Tiger
Workshop เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งที่
ประชุมได้หารือแนวนโยบายเกี่ยวกับการร่วมกันต่อต้าน การคุกคามเสือโคร่ง จำนวน 13 ประเทศ
เพื่อบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาเข้ากับแนวความคิดใหม่ เพื่อร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์พันธุ์เสือโคร่งรวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษเ์สือโคร่งควบคู่ ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน


7. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะ ได้รับ

มอบหมายให้เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 3
ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2553 โดยมีการตกลงร่วมกันในการที่จะ
ดำเนินความร่วมมือในปี พ.ศ. 2553-2554 เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเน้นการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรม ธรรมาภิบาลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ยังได้แสดงความยินดีที่
ประเทศไทยมีท่าทีจะเข้าร่วม Global Alliance on Greenhouse Gas
Emissions คณะผู้แทนไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะ Dr Nick Smith
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม นิวซีแลนด์ เพื่อหารือข้อราชการ
ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะ
การเข้าร่วม Global Alliance on Greenhouse Gas Emissions
การแก้ปัญหาในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การตรวจวัดคุณภาพ
อากาศการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง












8. การประชุมสมัชชากองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553

ณ สาธารณรัฐอุรุกวัย การประชุมในครั้งนี้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในการดำเนินงานในช่วง GEF-5
ของประเทศไทย ที่เน้นในด้านการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่อง
มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน การจัดการน่านน้ำสากล
รวมถึงการลดความขัดแย้งในการใช้น้ำบนดินและน้ำบาดาลที่ข้ามพรมแดน


9. สำนักงานความร่วมมือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ได้จัดทำฐานข้อมูล

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เช่น การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่
ประเทศไทยให้การรับรอง (endorsement) เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global
EnvironmentFacility:GEF)ซึ่งครอบคลุมสาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพการจัดการสารเคมีน่านน้ำสากลและการจัดการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรมเป็นต้น


10. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการ

ปฏิบัติงาน ปี 2553จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น
กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เสริมสร้างประสิทธิภาพและมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ พัฒนา
ศักยภาพในการดำเนินงานร่วมกับบุคลากรภายใต้หน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างบทบาทของไทย
ในเวทีโลก
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11.สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศทำหน้าที่อำนวยการ
ในการเข้าพบผู้บริหารระดับสูงซึ่งในปีพ.ศ. 2553มีผู้แทนจากต่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อ
ราชการผู้บริหารระดับสูงสรุปได้ดังนี้

  1)Mr.KaarloLaaksoMinister,EmbassyofSwedenพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานทูต
แห่งราชอาณาจักรสวีเดนเข้าเยี่ยมคารวะปกท.ทส.เมื่อวันพุธที่13มกราคม2553เพื่อหารือและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างทส.กับราชอาณาจักรสวีเดนในด้านการจัดการน้ำเสีย

  2)H.E.Mr. Johannes Peterlik เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย
นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ทส. เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2553 เพื่อเจรจาประสานความร่วมมือ อาทิ
bilateralrelations,possibleeconomicsprojectsและsoftloans

  3)H.E.Mr. BedeGilbert Corry เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยม
คารวะรมว.ทส.เมื่อวันที่9มีนาคม2553เพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับโครงการGlobalAllianceและนำ
เรื่องโครงการ Global Alliance กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการหารือในคราวที่
นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์ในวันที่21มีนาคม2553

  4)เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย Mr. Howell Howard, First
SecretaryและMs.KellyLiggett,EconomicOfficerเข้าพบพบปกท.ทส.เมื่อวันที่11มีนาคม2553

  5)ฯพณฯนายอิตซ์ฮักโชฮัม(H.E.Mr.ItzhakShoham)เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำ
ประเทศไทยพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะรมว.ทส.เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2553เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างทส.กับรัฐบาลอิสราเอลโดยเน้นเรื่องการจัดการน้ำ

  6)Mr. Takefumi Fukumizu President ขององค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(NEDO)และคณะเข้าเยี่ยมคารวะรมว.ทส.เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือ
ด้านสิ่งแวดล้อม

  7)H.E. Mr. Eric G. John เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยม
คารวะรมว.ทส.เมื่อวันที่1เมษายน2553เพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์และความคืบหน้ากรณี
มาบตาพุดและการประชุมMekongRiverCommissionรวมทั้งความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ในการ
ใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม

  8)Mr.DominikusvonPescatore (นายโดมินิคัสฟอน เฟสคาโทเร)กรรมการผู้จัดการ
บริษัทไบเออร์ไทยจำกัดเข้าเยี่ยมคารวะและหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯเมื่อวันที่
17มิถุนายน2553 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการดำเนินงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัด
ระยอง ของบริษัท ไบเออร์ประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีศูนย์การผลิตเม็ดพลาสติกโพลีคาร์บอเนตขนาดใหญ่
ระดับโลกตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง

  9)Mr.StuartChapman,Programmeผู้อำนวยการโครงการภูมิภาคขององค์การอนุรักษ์
สัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund: WWF) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่าง
ภูมิภาคในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการปรับตัวต่อการแปลงสภาพทางภูมิอากาศใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
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  10) องค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกสากล (WorldWildlife Fund:WWF) ขอเข้าพบหารือ
ปกท.ทส.เมื่อวันที่5กรกฎาคม2553นำเสนอโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก(GEF)และหารือแนวทางในการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศไทยWWF

  11)ฯพณฯนายชองแฮมูน (H.E.Mr.ChungHae-moon) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี
อำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมTheSecondMinisterialRegionalForumonEnvironmentandHealth inSoutheast and
EastAsianCountriesที่จะจัดขึ้นณสาธารณรัฐเกาหลี และการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC COP) สมัยที่ 18 ของสาธารณรัฐ
เกาหลี โดยสาธารณรัฐเกาหลีจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน Yeosu Expo 2012 ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม -
12สิงหาคม2555ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลทางตอนใต้ของสาธารณรัฐเกาหลี


















3. ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขแห่งความสำเร็จ : 
ปัญหา อุปสรรค 

1. บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ตลอดจนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดียิ่งมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

2. ระยะเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลและท่าทีสำหรับการประชุมเจรจานานาชาติมีจำกัด
ไม่สอดคล้องกับข้อมูลซึ่งมีจำนวนมาก การจัดเตรียมข้อมูลต้องมีความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากจะ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของประเทศชาติ

ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยนับ

ประสานการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ

เรื่อง 152

ผลลัพธ์ที่ ได้ 

ผลผลิตปี53เป้าหมายปี53ผลผลิตปี52

150 150

1.สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศดำเนินงานด้านสารัตถะและอำนวยการ
 สำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อเข้าร่วมการประชุมเจรจานานาชาติ จัดทำข้อมูลและอำนวยการสำหรับการเข้าเยี่ยม
 คารวะและการหารือของผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานในส่วนที่
 เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศตามที่ ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานภายนอกกระทรวง
2.ให้บริการแก่บุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสมัครรับทุนฝึกอบรมและศึกษาต่อ ณ
 ต่างประเทศ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประชุม ณ ต่างประเทศแก่บุคลากรของกระทรวง
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินงานในเรื่องการขอรับการสนับสนุนทางการเงินและวิชาการ
 ในรูปแบบของทุนการศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญของโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 ของหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลผลิตและผลลัพธ์ : 
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เงื่อนไขความสำเร็จ 
1. บุคลากรภายในสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่

มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ตลอดจนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดียิ่งมีจำนวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

2. การได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเตรียมข้อมูลและ
ท่าทีของประเทศไทยสำหรับการประชุมเจรจานานาชาติข้อตกลงกรอบความร่วมมือและอนุสัญญาต่างๆ
เพื่อสามารถนำมาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุมเจรจานานาชาติ


4. ข้อเสนอแนะ : 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลังและ
ศักยภาพของบุคลากรในการดำเนินงานด้านต่างประเทศและกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่
อย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานเนื่องจากสำนักฯมีข้อจำกัดด้านอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
นอกจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจด้านความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ที่ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารต้องมีการติดตาม ทบทวน และประเมิน
ผลการดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2. จัดสร้างกระบวนการสร้างองค์ความรู้ สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบุคลากร และการ
เตรียมท่าทีความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศให้มีความชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง
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2.1 โครงการพัฒนาแก้ ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง 
 
1. สาระสำคัญ : 

จังหวัดระยองนับว่าเป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ซึ่งการพัฒนานอกจากจะส่ง
ผลกระทบในด้านบวกแล้ว โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยเฉพาะพื้นที่มาบตาพุด
นับเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่สำคัญปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน1,704แห่ง
เป็นโรงงานที่อยู่เขตนิคมอุตสาหกรรม1,259แห่งในเขตนิคมอุตสาหกรรม330แห่งและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 115 แห่ง โดยเฉพาะอำเภอเมือง จังหวัดระยองมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่จำนวนมากถึง
585แห่งส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมตามมาเช่นปัญหามลพิษทางอากาศปัญหาการ
ลักลอบทิ้งกากของเสียและสารอันตรายและปัญหามลพิษทางน้ำเป็นต้น


2. ผลการดำเนินงาน : 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13(ชลบุรี)และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ระยองเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจในการ
ดำเนินการควบคุม ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศักยภาพในการติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆดังนี้

1. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด
ระยอง 

การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม เป็นภารกิจหนึ่งของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
13 (ชลบุรี) โดยงานพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการมีการนำระบบคุณภาพมาใช้ในงานบริการตรวจวิเคราะห์
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้

 1. ตรวจสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องแก้ว โดยการสอบเทียบเครื่องมือก่อนที่
จะมีการนำไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทุกครั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของเครื่องมือในระดับที่ต้องการความ
ถูกต้องสูงทั้งนี้เพื่อลดความผิดพลาดในการวิเคราะห์

 2. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานโดย

   - เพิ่มความสามารถในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในพารามิเตอร์ โลหะหนักด้วย
GraphiteAASและFlameAASมีการนำสารมาตรฐานอ้างอิงมาใช้ในการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ

   -ศึกษาดูงานการทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ
การประกันคุณภาพผลการทดสอบในพารามิเตอร์BOD,SS,TDS,NO2-,NO3-และกระบวนการวิเคราะห์
โลหะหนักของห้องปฏิบัติการกรมควบคุมมลพิษ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์  ฟื้นฟู เฝ้าระวัง ดูแล รักษา  
ติดตาม กำกับ ตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ 
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   -จัดอบรมบุคลากรในห้องปฏิบัติการจำนวน2เรื่องได้แก่
     1)ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
     2)เทคนิคการเตรียมสารละลาย
   -จัดอบรมบุคลากรในห้องปฏิบัติการด้านการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

จำนวน3เรื่องได้แก่
     1)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี(ทางเคมี)
     2)ข้อกำหนดISO/IEC17025และ
     3)การใช้AASในการวิเคราะห์ทดสอบ

ผลลัพธ์ที่ ได้ : 
 1. ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการนำระบบคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการมาใช้ในการพัฒนางานตรวจวิเคราะห์ ทำให้ห้องปฏิบัติการมีการดำเนินงานตามมาตรฐาน
สากลมากขึ้น ผู้ใช้บริการมั่นใจในผลวิเคราะห์ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ สามารถนำผลการตรวจ
วิเคราะห์ ไปใช้ประโยชน์ ได้ทันต่อสถานการณ์และมีคุณภาพรองรับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2. บุคลากรในห้องปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนางานห้องปฏิบัติการได้อย่างเป็นระบบ



ภาพการเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
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2. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองสาธารณะ เขตพื้นที่จังหวัดระยอง 
จังหวัดระยองมีแหล่งกำเนิดมลพิษอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งกำเนิดจากโรงงาน

อุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคมีนอกจากนี้จังหวัดระยองยังมีแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆเช่นโรงโม่หินเหมือง
สถานที่บำบัดน้ำเสีย สถานที่กำจัดกากของเสียและคลังน้ำมัน รวมทั้งปัญหามลพิษที่เกิดจากการคมนาคม
ขนส่ง ปัญหาการลักลอบทิ้งของเสีย เป็นต้น คลองจัดเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค การเกษตร
การประมงและการอุตสาหกรรมที่สำคัญหากคุณภาพน้ำในคลองมีปัญหาย่อมทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนผู้ใช้น้ำได้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13(ชลบุรี)และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองได้ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองสาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง
ซึ่งอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในพื้นที่จังหวัดระยอง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18กันยายน2550เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำพร้อมประเมินสถานการณ์
คุณภาพน้ำคลองอย่างต่อเนื่อง มีการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันท่วงที เพื่อให้น้ำคลองมีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการอุปโภค-บริโภค และมีคุณภาพน้ำดีกว่าหรือ
เท่ากับมาตรฐานคุณภาพน้ำประเภทที่ 3 (แหล่งน้ำที่ ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ำทั่วไปก่อนและการเกษตร)โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

 1. ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในคลองสาธารณะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่
ใกล้เคียง จำนวน 8คลองและคลองชลประทาน 1คลองครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง
จังหวัดระยองและตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองซึ่งคลองทั้งหมดไหลลงสู่ทะเลฝั่งตะวันออก
ได้แก่ คลองตากวน คลองห้วยใหญ่ คลองน้ำหู คลองหลอด คลองน้ำชา คลองชากหมาก คลองบางเบิด
คลองบางกระพรุนและคลองพยูนจำนวน3ครั้งต่อปีในช่วงฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนรวม20สถานี
ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย จำนวน 27 พารามิเตอร์
ได้แก่พารามิเตอร์พื้นฐาน(BasicParameters)จำนวน17พารามิเตอร์และโลหะหนัก (HeavyMetals)
จำนวน 10 พารามิเตอร์ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำที่ศึกษากับมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
จากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองสาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัดระยองจำนวน9คลองส่วนใหญ่พบปัญหา
ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณแบคทีเรีย กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ปริมาณ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม(FCB)และปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน(NH3-N)สูงเกินมาตรฐาน
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่3นอกจากนี้ยังพบโลหะหนัก(HM)ประเภทแมงกานีส(Mn)และ
สารหนู (As) สูงเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินบริเวณคลองหลอด คลองชากหมาก และ
คลองพยูน

 2. จัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันเฝ้าระวังปัญหา

และติดตามสถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม


ผลลัพธ์ที่ ได้ : 
การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลอง เขตพื้นที่จังหวัดระยองมีความต่อเนื่องสามารถนำข้อมูลที่ ได้มาใช้

ประโยชน์ร่วมกันในการวางแผนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
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3. ปัญหา อุปสรรคและเงื่อนไขแห่งความสำเร็จ : 
ปัญหา อุปสรรค 

บุคลากรในหน่วยงานทางด้านกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมมีจำนวนน้อย ทำให้มีข้อจำกัดในการดำเนิน
โครงการให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย
เงื่อนไขแห่งความสำเร็จ 

1. ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่อง

2. การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในพื้นที่และภาคอุตสาหกรรมในการจัดทำ
แผนป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยสารเคมีระดับจังหวัด รวมทั้งการฝึกซ้อมปฏิบัติตามแผนฯ อย่างทั่วถึงและ
สม่ำเสมอ


4. ข้อเสนอแนะ : 

สถานการณ์ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งภาวะความเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่
ที่ ได้รับผลกระทบที่รุนแรงในปัจจุบัน การกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง จะต้องให้ความสำคัญ
กับมิติสุขภาพ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและมิติด้านสังคม เท่าเทียมหรือมากกกว่า
มิติทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา

เฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองสาธารณะเขตพื้นที่จังหวัดระยอง
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2.2 โครงการแก้ ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
1. สาระสำคัญ : 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่าพ.ศ.2551-2554ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวง
มหาดไทยกระทรวงคมนาคมกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ในหลักการเมื่อวันที่30ตุลาคม2550ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก
ในการรวบรวมผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยแผนปฏิบัติการแก้ ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า ปี 2551 - 2554 และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าใน
พื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนปี2551-2554ซึ่งเป็นการดำเนินงานในระดับกระทรวงและระดับจังหวัด
ในการควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมการควบคุมไฟป่าการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การมีส่วนร่วมและการเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยมีพื้นที่เป้าหมายที่สำคัญ
คือพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ เชียงใหม่เชียงราย
ลำปางแม่ฮ่องสอนลำพูนพะเยาแพร่และน่าน


2. ผลการดำเนินงาน : 

สำนั ก ง านปลั ด ก ร ะทร ว งทรั พ ย ากรธ ร รมช าติ
และสิ่งแวดล้อม ได้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า ปี พ.ศ. 2551 – 2554 โดยสำนักงาน

แผนที่จุดเก็บตัวอย่างน้ำ
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สิ่งแวดล้อมภาคในพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางแม่ฮ่องสอนลำพูนพะเยา
แพร่ และน่าน ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับพื้นที่โดยการนำยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่า
ด้วยกรควบคุมการเผาในที่โล่ง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 มาใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่งของพื้นที่ชุมชน
และพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ ไขปัญหา
มลพิษหมอกควัน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม ป้องกัน
และลดไฟป่า โดยผลการดำเนินงานสำคัญที่ผ่านมาได้จัดทำ
ระบบเตือนภัยมลพิษหมอกควัน (Early Warning System)

ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ามีสถานีตรวจคุณภาพอากาศแบบถาวร(FixedStation)
ใน 5 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์) พร้อมทั้งมีหน่วยตรวจวัด
คุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่อัตโนมัติ (AmbienAirQuality Station) จำนวน 2คัน นอกจากนี้ยังมีการ
ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. จัดตั้งคณะทำงานในระดับพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รวมทั้ง
จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์หมอกควันใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2. ประชุมจัดทำแผนโครงการลดหมอกควัน ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดทำแผนรณรงค์ระดับจังหวัด

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่เกิดไฟป่าซ้ำซาก
4. บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ ไข

ปัญหาความรุนแรง เช่น การตรวจจับรถยนต์ที่มีค่าควันดำเกิน
มาตรฐาน ประสานจังหวัดเพื่อออกกฎระเบียบห้ามมิให้ประชาชน
ทำการเผาในพื้นที่ตรวจสอบและตรวจตราสถานการณ์หมอกควันใน
พื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งได้ตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเจ้าพนักงานไฟป่า
ในทุกหมู่บ้าน

5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ สิ่งพิมพ์ คัตเอาท์
เพื่อลดพฤติกรรมการเผาในที่โล่งขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง พร้อมจัดทำป้ายแสดงคุณภาพอากาศ
ประจำวันของจังหวัด

6. จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารรับแจ้งเหตุสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่า(CallCenter)
โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับแจ้งเหตุและประสานแจ้งศูนย์จังหวัด
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7. จัดฝึกอบรม สัมมนา ผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันไฟป่าซ้อม
แผนดับไฟป่าร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

8. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน อาทิเช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้ใน
วันสำคัญต่างๆการประกวดท้องถิ่นตัวอย่างปลอดการเผาจัดกิจกรรมการไถกลบตอซังฟื้นฟูดินลดโลกร้อน
 
ผลลัพธ์ที่ ได้ : 

มีแผนการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่ชัดเจนส่งผลให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการการดำเนินงานในระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนภาคประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์มลพิษหมอกควันและไฟป่าจึงเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังการเกิดหมอกควันและไฟป่าเพิ่มขึ้น
 
3. ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขแห่งความสำเร็จ : 
ปัญหา อุปสรรค

ประชาชนยังมีค่านิยม วัฒนธรรม ความเชื่อในการเผาในที่โล่ง การเผาในชุมชน การเผาเศษวัสดุ
เหลือใช้จากภาคการเกษตร และการเผาป่าเพื่อเก็บหาของป่าและล่าสัตว์ ส่งผลกระทบให้เกิดไฟป่าซึ่งเป็น
ปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ป่าของประเทศ
เงื่อนไขแห่งความสำเร็จ 

ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่และเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังการเผาในที่โล่ง การเผาใน
ชุมชนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรมีการประสานงานอย่างเข้มแข็ง
 
4. ข้อเสนอแนะ : 

1. ให้ความรู้ความเข้าใจถึงผลเสียและผลกระทบที่เกิดจากการเผาและมลพิษทางอากาศ
2. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมงดการเผาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง


2.3 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ 


1. สาระสำคัญ : 
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว
และการมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนอย่างถูกต้อง เหมาะสมให้เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ
ซึ่งการดำเนินงานของโครงการฯ จะดำเนินงานภายใต้ภารกิจการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่และสร้างสุขภาพ
อนามัยในครัวเรือน การพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานบูรณาการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
โดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
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2. ผลการดำเนินงาน : 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย

สำนักตรวจและประเมินผล ได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ชุมชนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1. ประสานและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในการเสด็จทรงงานและติดตามงาน
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯจำนวน5พื้นที่ได้แก่1)บ้านหนองเม็กหมู่ที่9ตำบลด่านช้างอำเภอ
บัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา2)บ้านท่าแป๊ะโย้ยหมู่ที่ 2ตำบลเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา
3)บ้านนาดี-สร้างบงหมู่ที่4ตำบลผาสุกอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี4)พื้นที่ควบคุมในพระองค์904
ถนนสุโขทัยกรุงเทพฯและ5)หมู่ที่3หมู่ที่7ตำบลบ้านนาอำเภอกะเปอร์จังหวัดระนอง

2. จัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนโครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัวฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัวฯในปีงบประมาณพ.ศ.2554

3. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานบูรณาการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
และพื้นที่โครงการในพระองค์ 904 เพื่อการจัดแสดงผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขยายผลการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน ประกอบด้วย โครงการศูนย์ 3 วัย สานสายใยรัก
แห่งครอบครัวฯกิจกรรมงานวันเด็กกิจกรรมวันครอบครัวอบอุ่นกิจกรรมจุลกฐินสามัคคีโครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัวฯ ช่วยผู้ประสบภัยเฮติ งานมหกรรม 4 ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ รวมทั้งกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารและวันคล้าย
วันประสูติพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ

4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้นำชุมชน และสมาชิก
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯจำนวน13ชุมชน

5. ประสานและสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดำเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
โดยการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนโครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัวฯ และจัดทำแผนบูรณาการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
จำนวน20จังหวัดรวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯใน
พื้นที่เสด็จทรงงานแล้วจำนวน38จังหวัดในพื้นที่40หมู่บ้าน

6. ประสานสนับสนุนงบประมาณ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจำนวน5โครงการ/กิจกรรมได้แก่

 - โครงการศูนย์เตือนภัยเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯจังหวัดราชบุรี

 - โครงการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน
คลองประดู่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

 - โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
สายใยรักแห่งครอบครัวฯจังหวัดอุบลราชธานี

 - โครงการธนาคารขยะชุมชนบ้านวังศิลาจังหวัดสระแก้ว
 - การปรับปรุงบริเวณที่ทำการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนวัดสุนทรสถิตจังหวัดสมุทรสาคร
7. จัดประชุมสัญจร ติดตามและเสนอแนะการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯใน5ภูมิภาคจำนวน75จังหวัด


ผลลัพธ์ที่ ได้ : 
1. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ในพื้นที่มีความรู้และแนวทางการจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจ

กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

รองปกท.ทส.(นายศิริพงศ์หังสพฤกษ์)กราบทูลถวาย
รายงานผลการดำเนินงานของทส.ณจุดรับเสด็จ
บ้านสายใยรักพัฒนาบ้านนายรดพลหาญหมู่ที่9
บ้านหนองเม็กต.ด่านช้างอ.บัวใหญ่จ.นครราชสีมา

ผู้แทนจากกรมป่าไม้กราบทูลถวายรายงาน
ผลการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุน
การปลูกต้นไม้เช่นขี้เหล็กสะเดา

สัมมนา“กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับทิศทางการสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ”
ระหว่างวันที่24-25มีนาคม2553ณห้องภานุมาศโรงแรมรอยัลริเวอร์
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

นายศิริพงศ์หังสพฤกษ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะทำบุญตักบาตร
และถวายภัตตาหารพระสงฆ์จำนวน59รูป

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

(28 กรกฎาคม) เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2553 ณ พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายศิริพงษ์หังสพฤกษ์)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นางมณทิพย์ศรีรัตนาทาบูกานอน)เข้าร่วมรับเสด็จฯ

การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 

คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรม 
“ร้อยใจ   ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี” ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2553  

ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
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รายงานประจำปี 2553 
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การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยการสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้นำชุมชนและสมาชิกโครงการฯเมื่อวันที่3มีนาคม2553
ณบ้านป่าใหม่ตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่

ประชุมสัญจรติดตามเสนอแนะการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ชุมชนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวใน5ภูมิภาค
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

 
 

 
3.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
1. สาระสำคัญ : 

การปฏิรูประบบราชการ ได้มุ่งเน้นการยกระดับความสามารถของภาคราชการให้มีประสิทธิภาพ
คล่องตัว และเป็นกลไกสำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง การยกระดับขีด
ความสามารถและมาตรฐานการทำงานของข้าราชการ โดยการเตรียมความพร้อมกำลังคนภาครัฐ ให้มี
ความรู้ ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารจัดการแนวใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดี ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันจะต้องให้ความสำคัญ
อย่างยิ่งคือการบริหารจัดการทุนมนุษย์(HumanCapital)ทุนทางสังคม(SocialCapital)ซึ่งเป็นพื้นฐานที่
สำคัญ ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันยุคเศรษฐกิจ ฐานองค์ความรู้ (Knowledge based
Economy) และก่อให้เกิดความยั่งยืน หน่วยงานจำเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติ ระบบงานที่เอื้อและสร้างแรง
จูงใจให้บุคลากรเกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันเป็นทีม ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่องจะก่อให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นพัฒนางานในการดูแล รักษา
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขีดความสามารถในทุกๆด้าน เพื่อปรับตัว
เข้าสู่องค์กรธรรมาภิบาล ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งการดำเนินงานเพื่อสนองนโยบายต่างๆ
ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล นอกจากจะมีต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศแล้ว สิ่ง
สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้


2. ผลการดำเนินงาน : 

สำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นถึงความสำคัญของการ
พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้บริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐาน
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยพัฒนาบุคลากรทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ ใหม่ และนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม
สนับสนุนบุคลากรให้เพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้สามารถถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานไปยัง
บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องได้ บุคลากรมีสมรรถนะ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงให้มีความเป็นเลิศ
ด้านคุณภาพอันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความก้าวหน้าต่อไป โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์
ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเพิ่มองค์ความรู้ ในการทำงาน 
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านที่ดี 
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3. ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขแห่งความสำเร็จ : 
ปัญหา อุปสรรค 

1. กระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร
2. ระยะเวลาในการฝึกอบรมบางหลักสูตรมีระยะเวลานานบุคลากรไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม

ได้เต็มเวลาทำให้ได้รับความรู้ ไม่เต็มที่เท่าที่ควร
3. การจัดโครงสร้างและอัตรากำลัง เพื่อรับผิดชอบภารกิจการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงควรมี

กรอบโครงสร้างที่ถูกต้องและเป็นไปอย่างเหมาะสม
เงื่อนไขความสำเร็จ 

1. การให้ความสำคัญของผู้บริหารและการประสานงานของทุกหน่วยงานในสังกัด
2. บุคลากรให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.การสร้างค่านิยมและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้เอื้อต่อการเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ๆ

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการพัฒนาศักยภาพตนเอง
 

4. ข้อเสนอแนะ : 
1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ควรมีระบบติดตามและประเมินผลบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้มีการนำไปปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
4. เพิ่มช่องทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้บุคลากรที่อยู่ในส่วนภูมิภาคได้รับการพัฒนา

อย่างทั่วถึง
5. ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร

ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยนับ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร คน 1,173

ผลลัพธ์ที่ ได้ 

ผลผลิตปี53เป้าหมายปี53ผลผลิตปี52

700 777

บุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาศักยภาพ มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมถึง
การสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นทุน
ทางปัญญาสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ผลผลิตและผลลัพธ์ : 
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การดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

ดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร”ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการสื่อสารสำหรับใช้ปฏิบัติงาน”
รุ่นที่3สัปดาห์ที่1เมื่อวันที่7-11มี.ค.2554ณโรงแรมหลุยซ์แทเวิร์นกรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร“การเป็นข้าราชการที่ดี”รุ่นที่1ระหว่างวันที่15-26พฤศจิกายน2553
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4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
 
1. สาระสำคัญ : 

ความเชื่อมั่นในการรายงานผลการทดสอบเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งทุกห้องปฏิบัติการต้องดำเนินการสร้าง
ความเชื่อมั่นและควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการให้มีความถูกต้องแม่นยำ ปัจจุบันห้องปฏิบัติการที่เป็นที่
ยอมรับทั่วไปต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือจะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับ
ห้องปฏิบัติการ (GLP : Good Laboratory Practice) โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวจะช่วยให้
ห้องปฏิบัติการเป็นที่ยอมรับในผลการวิเคราะห์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 เป็นองค์กรวิชาการมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบเพื่อบ่งชี้
สาเหตุและเสนอแนวทางการแก้ ไขปัญหา ในการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
อาศัยข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากห้องปฏิบัติการที่มีความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ
และทันต่อเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง น้ำ อากาศ และของเสีย ทั้งทางด้าน
กายภาพเคมีและชีววิทยาที่ ได้มาตรฐานต่อไป


2. ผลการดำเนินงาน : 

1. การพัฒนาประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (คุณภาพน้ำ)
ให้ได้ตามมาตรฐานกำหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคมีการพัฒนาขีดความสามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวอย่างน้ำ
ได้ครบ28พารามิเตอร์ได้แก่อุณหภูมิ(Temperature)ความเป็นกรด-ด่าง(pH)ความขุ่น(Turbidity)
ความนำไฟฟ้า (Conductivity) ความเค็ม (Salinity) ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved
Solids)ปริมาณสารทั้งหมด(TotalSolids)สารแขวนลอย(SuspendedSolids)ตะกอนหนัก(Settleable
Solids)ออกซิเจนละลาย(DissolvedOxygen)ความกระด้าง(Hardness)ไนเตรต(Nitrate)แอมโมเนีย
(Ammonia)บีโอดี(BiochemicalOxygenDemand)โคลิฟอร์มแบคทีเรีย(ColiformBacteria)ฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย (FaecalColiformBacteria) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn)สังกะสี (Zn) แคดเมียม (Cd)
โครเมียม(Cr)ตะกั่ว(Pb)ไนไตรต์(Nitrite)น้ำมันและไขมัน(Oil&Grease)ซัลไฟด์(Sulfide)ไนโตรเจน
ทั้งหมด (Total kjeldahlNitrogen) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) และซีโอดี (COD) ยกเว้น
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1(เชียงใหม่)สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่5(นครปฐม)สำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่9(อุดรธานี)และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่15(ภูเก็ต)เนื่องจากได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมขึ้นในปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ทั้ง4แห่งมีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์จำนวน26,11,12และ13พารามิเตอร์ตามลำดับสำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค 1-16 ยังคงมีเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์ให้เพิ่มขึ้นอีก เช่น
การตรวจวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสารพิษและอิออน รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพติดตาม เฝ้าระวัง คุ้มครอง อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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เช่นอากาศและดินเพื่อรองรับปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมมากขึ้นต่อไป
2. การพัฒนาประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล โดยการจัดทำระบบ

คุณภาพห้องปฏิบัติการ(ISO/IEC17025)ในปีงบประมาณ2552สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคจำนวน2แห่ง
ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานISO/IEC17025จากสำนักบริหารและ
รับรองห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการคือสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10(ขอนแก่น)ในขอบข่าย
โลหะหนักตะกั่ว และซีโอดี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ในขอบข่ายแมงกานีสและ
ความกระด้างในน้ำผิวดิน ในปีงบประมาณ2553(ตุลาคม2552–กันยายน2553)สำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคจำนวน5แห่งได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานISO/IEC17025
จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คือ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
(พิษณุโลก) ในขอบข่ายทองแดงและแมงกานีสในน้ำผิวดิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)
ในขอบข่ายปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) ในแหล่งน้ำและน้ำเสีย สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่4(นครสวรรค์)ในขอบข่ายทองแดงในน้ำผิวดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่7(สระบุรี)
ในขอบข่ายทองแดงและเหล็กในน้ำผิวดิน และ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) ในขอบข่าย
ทองแดงในน้ำผิวดิน และอีก 1 แห่งได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2
(ลำปาง)ในขอบข่ายทองแดงในน้ำดังนั้นระหว่างปีงบประมาณ2552-2553สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคได้
รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบไปแล้วทั้งสิ้น 8 แห่ง สำหรับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
อีก 8 แห่ง ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1, 5, 6, 9, 13, 14, 15 และภาคที่ 16 อยู่ในขั้นตอนของ
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการโดยมีผลผลิตและผลลัพธ์ดังนี้

ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยนับ

1.ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา
 ศักยภาพ

แห่ง 16

ผลลัพธ์ที่ ได้ 

ผลผลิตปี53เป้าหมายปี53ผลผลิตปี52

16 16

1.ห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 มีศักยภาพในการดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
 สิ่งแวดล้อม โดยการนำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการมาใช้ในการพัฒนางานตรวจวิเคราะห์ ทำให้ห้องปฏิบัติการมี
 การดำเนินงานตามมาตรฐานสากลมากขึ้น ผู้ใช้บริการมั่นใจในผลวิเคราะห์ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ สามารถ
 ใช้อ้างอิงเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบได้
2.บุคลากรในห้องปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมในการจัดระบบ
 คุณภาพห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1-16ให้เป็นรูปธรรมได้เร็วขึ้น

ผลผลิตและผลลัพธ์ : 

3.ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง/ข้อมูล 6,446 4,395 6,608/64,598

4.พัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตร/คน 50/25 32/32 40/59

2.ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรอง
 มาตรฐานห้องปฏิบัติการ(ISO/IEC17025)

แห่ง 2 12 8
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3. ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขแห่งความสำเร็จ : 
ปัญหา อุปสรรค 

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 10725 มีข้อจำกัด ในเรื่องของการได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากในปี 2553
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ไม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อมระดับส่งผลให้การดำเนินการเพื่อขอรับการประเมินล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
เงื่อนไขความสำเร็จ 

1. บุคลากรในห้องปฏิบัติการควรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐาน เป็นการเพิ่มความสามารถในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน
พารามิเตอร์ให้มีขีดความสามารถเท่ากัน

2. การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาคให้บรรลุ
วัตถุประสงค์จะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง



ประมวลภาพห้องปฏิบัติการและพิธีมอบหนังสือรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานISO/IEC17025



��

รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

4.2 การพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
1. สาระสำคัญ : 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานปลัด
กระทรวงฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและเตือนภัย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดล้อม ให้ทันต่อเหตุการณ์ซึ่งจะ
สามารถลดความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ระยะแรกเป็นการ
พัฒนาระบบเตือนภัยมลพิษทางน้ำให้สามารถแจ้งเตือนภัยก่อนการเกิด
เหตุการณ์ และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการจัดการและป้องกันปัญหาได้ทันท่วงที
และมีนโยบายให้ขยายขอบข่ายของงานในประเด็นของมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
ในระยะต่อไป โดยกำหนดเป้าหมายให้เกิดศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม
ระดับภาค เพื่อการดำเนินงานในระดับภูมิภาคให้ครบ 16 แห่ง ส่งข้อมูลใน
ระดับภาค (ลุ่มน้ำ) เชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ


2. ผลการดำเนินงาน : 

1. พัฒนาห้องปฏิบัติการศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม (War Room) สำหรับ สสภ.4 สสภ. 6
และ สสภ.8 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ และใช้ในการประชุม
เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม








2. พัฒนาระบบเตือนภัยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาโปรแกรมระบบเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม

โดยการว่าจ้างที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับ
นำข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มาแสดงผลในระบบเตือนภัย ซึ่งระบบสามารถแสดงผลข้อมูล
คุณภาพน้ำทุก 30 นาทีตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท สำหรับ สสภ.4 สสภ.6 สสภ.8
และสสภ.14







เครื่องตรวจวัด
คุณภาพน้ำอัตโนมัติ
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3. ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติสำหรับสสภ.4และสสภ.6ประกอบด้วย
  1)ชุดวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง พร้อมระบบส่งข้อมูลด้วยเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

(GeneralPacketRadioServices/GPRS)โดยสามารถวัดค่าต่างๆได้แก่ค่าออกซิเจนละลายค่าความเป็น
กรด-ด่างค่าความนำไฟฟ้าและค่าอุณหภูมิ

  2)สามารถเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่องและส่งข้อมูลไปยังInternetServerของระบบ
ฐานข้อมูลกลาง(DatabaseServer) โดยใช้ซอฟต์แวร์เปิด (OpenSource)MySQLเป็นซอฟต์แวร์ในการ
จัดการฐานข้อมูลจากสถานีตรวจวัดทั้งหมด

  3)การแจ้งเตือน(Alarm)เมื่อคุณภาพน้ำผิดปกติมีระดับการเตือนภัย2ระดับคือระบบ
เตือนภัย(WarningLevel)เมื่อคุณภาพน้ำเริ่มเสื่อมโทรมจนอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและระดับ
วิกฤติ(CriticalLevel)เมื่อคุณภาพน้ำอยู่ในระดับเสื่อมโทรมมากโดยมีวิธีการแจ้งเตือน

   -ที่สถานีโดยสัญญาณไฟเหลืองและไฟแดง
   -ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่(GPRS)ในรูปแบบข้อความสั้น
   -ผ่านหน้าจอMonitorณศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระกับภาค
   -ผ่านระบบจดหมายอิเลคทรอนิกส์(E-mail)












4. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษทางน้ำ ดำเนินการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ

เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษทางน้ำสำหรับสสภ.1-16จำนวน48เครือข่ายต่อปีครอบคลุมทุก
ลำน้ำสายหลักเพื่อเป็นอาสาสมัครในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

5. การดูแลบำรุงรักษาระบบเตือนภัยและสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำดำเนินการดูแลบำรุงรักษา
ระบบ ทั้งระบบเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ท
ให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ


3. ผลลัพธ์ที่ ได้ 

มีเครือข่ายการเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำ สำหรับการแจ้งเตือนและให้ข้อมูลต่อประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
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5.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1. สาระสำคัญ : 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาศูนย์บูรณาการสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเครือข่าย
ศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคโดยดำเนินงาน2แนวทางดังนี้

1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการ
(War Room) ในส่วนกลางและจัดหาอุปกรณ์เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดระดับกรม
พัฒนาระบบการประมวลผลและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับ
ศูนย์บูรณาการสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. จัดตั้งเครือข่ายศูนย์เตือนภัยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
7 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในภูมิภาคทำหน้าที่เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำ
บนพื้นที่เสี่ยง และพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม สำหรับการแจ้งเตือนและให้ข้อมูล
ต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
ต่อไป

นอกจากนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีภารกิจในการพัฒนาศูนย์บูรณาการสารสนเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาศูนย์กลางหรือศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์กลางเสมือน (Virtual Center) ศูนย์ปฏิบัติการ
(Operation Center) และศูนย์บัญชาการ (War Room) ในส่วนกลางรวมถึงเครือข่ายศูนย์เตือนภัยมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคที่ ได้ดำเนินการภายใต้กรอบของโครงการศูนย์บูรณาการสารสนเทศทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2552-2554


2. ผลการดำเนินงาน : 

การดำเนินงานพัฒนาศูนย์บูรณาการสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ส่วนกลาง (ทส.) และการพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค โดยมี
ผลการดำเนินงานดังนี้

1. ดำเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 เป็นการเพิ่มจำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมผู้ใช้งาน เพื่อให้มีจำนวนที่เพียงพอซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น
นอกจากนี้ยังจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพิ่มเติมหรือทดแทนเครื่องเดิมในจำนวนที่เหมาะสมตาม
ลักษณะงาน โดยเน้นการใช้งานร่วมกันและความน่าเชื่อถือของระบบอุปกรณ์อื่นๆ โดยการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและคุ้มค่า

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

สร้างพันธมิตรในการดำเนินการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่าด้วยการบริหารจัดการ

2. ทำการสำรวจ วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ โดยละเอียดภายใต้โครงการ
ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายศูนย์บูรณาการสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม





ส่วนที่3
รายงานการเงิน
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณวันที่30กันยายน2553และ2552

(หน่วย : บาท) 



สินทรัพย ์

 สินทรัพย์หมุนเวียน 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  ลูกหนี้ระยะสั้น

รายได้ค้างรับ

  สินค้าและวัสดุคงเหลือ

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

 

 สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 

  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ)

  สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน(สุทธิ)

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ)

  งานระหว่างก่อสร้าง

  รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 

รวมสินทรัพย ์

 

 

หนี้สิน 

 หนี้สินหมุนเวียน 

  เจ้าหนี้ระยะสั้น

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

  รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

  เงินรับฝากระยะสั้น

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 

ปี 2553 





137,085,170.65

3,031,439.82

4,757,198.32

3,509,649.42

5,332.50

148,388,790.71 





366,508,088.51

313,713.23

4,348,523.43

51,743,150.00

422,913,475.17 

571,302,265.88 









74,069,940.33

6,270,316.94

0.00

111,329,700.05

11,363,752.59

203,033,709.91 

ปี 2552 





210,188,211.35

7,859,397.64

7,649,944.64

4,611,588.97

-

230,309,142.60 





337,422,021.25

1,292,898.96

8,039,712.74

600,000.00

347,354,632.95 

577,663,775.55 









71,957,200.73

12,002,161.76

1,199.70

180,542,346.67

12,588,092.84

277,091,001.70 

หมายเหต ุ
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4

5
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณวันที่30กันยายน2553และ2552

(หน่วย : บาท) 



 หนี้สินไม่หมุนเวียน 

  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 

  รวมหนี้สิน 

สินทรัพย์สุทธ ิ







สินทรัพย์สุทธ ิ

  ทุน

  รายได้(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

  รวมสินทรัพย์สุทธิ 

ปี 2553 



4,185,540.61

2,440,000.00

6,625,540.61 

209,659,250.52 

361,643,015.36 









150,565,795.18

211,077,220.18

361,643,015.36 

ปี 2552 



2,991,913.07

2,510,000.00

5,501,913.07 

282,592,914.77 

295,070,860.78 









149,033,867.35

146,036,993.43

295,070,860.78 

หมายเหต ุ





หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณวันที่30กันยายน2553และ2552

(หน่วย : บาท) 

 

รายได้จากการดำเนินงาน 

 รายได้จากรัฐบาล 

  รายได้จากงบประมาณ

  รวมรายได้จากรัฐบาล 



 รายได้จากแหล่งอื่น 

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

  รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค

  รายได้เงินนอกงบประมาณ

  รายได้อื่น

  รวมรายได้จากแหล่งอื่น 

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 



ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 ค่าบำเหน็จบำนาญ

 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

 ค่าใช้จ่ายเดินทาง

 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

 ค่าสาธารณูปโภค

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 

ปี 2553 





1,695,480,799.73

1,695,480,799.73 





3,623,920.10

433,798,736.68

17,000.00

(2,706,847.48)

434,732,809.30 

2,130,213,609.03 





745,157,156.92

317,230,185.28

30,429,325.57

76,670,057.06

774,380,513.76

50,542,531.46

77,241,660.86

1,479,569.43

1,215,089.55

2,074,346,089.89 

55,867,519.14 

ปี 2552 

 



1,664,447,545.88

1,664,447,545.88 





5,128,489.50

10,659,049.90

327,504.00

1,684,352.32

17,799,395.72 

1,682,246,941.60 





751,718,448.12

304,674,340.77

44,161,387.54

103,283,629.49

377,477,648.48

50,594,939.22

65,571,792.06

8,960,481.97

(4,694,108.18)

1,701,748,559.47 

(19,501,617.87) 

หมายเหต ุ
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบรายได้และค่าใช้จ่าย(ต่อ)
ณวันที่30กันยายน2553และ2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

(หน่วย : บาท) 

 

รายได้/ค่าใช้จ่าย ที่ ไม่เกินจากการดำเนินงาน 

 กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์

 รายการอื่นๆที่ ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

 รวมรายได้/ค่าใช้จ่าย ที่ ไม่เกิดจาการดำเนินงาน 





รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ 

รายการพิเศษ 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 

ปี 2553 

775,729.43

0.00

775,729.43

55,091,789.71

0.00

55,091,789.71

ปี 2552 



2,243,999.06

14,288.00

2,258,287.06 

 

 

(21,759,904.93) 

0.00 

(21,759,904.93) 

หมายเหต ุ

 



��

รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

 
 
 
 
 

หมายเหตุที่1-สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
 
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน 
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชี

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัด
ประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค0423.2/
ว410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐสำหรับ
ปีงบประมาณพ.ศ.2551และปีต่อๆไป


1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน 
งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมในระดับกรม ซึ่งรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในส่วนกลางและ

หน่วยงานระดับภูมิภาคภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม92หน่วยเบิกจ่าย
ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 หน่วยเบิกจ่าย,สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 16 หน่วยเบิกจ่าย และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
72จังหวัด72หน่วยเบิกจ่าย


1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน 
รายการที่ปรากฎในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลใน

ภาพรวมแต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ของใน
การดำเนินงานของหน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงิน
นอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นทั้งจากหน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้
สังกัด


1.4 การรับรู้รายได้ 
 » รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
 » รายได้จากเงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
 » รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน
   รายได้แผ่นดินประเภทภาษีแสดงในงบการเงินด้วยยอดสุทธิจากการจ่ายคืนภาษีแล้ว

รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของหน่วยงานในงบรายได้
และค่าใช้จ่าย

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณวันที่30กันยายน2553และ2552



��

รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

 
 
 
 
 
1.5 วัสดุคงเหลือ 
แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน(FIFO)

1.6 อาคาร และอุปกรณ ์
อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ และ

อาคารหน่วยงานไม่มีกรรมสิทธิแต่ได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
 - อุปกรณ์ที่ ได้มาก่อนปี2540ไม่นำมาบันทึกบัญชีแต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
 - อุปกรณ์ที่ ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ2540-2545บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่30,000บาท

ขึ้นไป
 - อุปกรณ์ที่ ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ2546เป็นต้นไปบันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่5,000บาท

ขึ้นไป

1.7 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 
แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่วยสะสม

1.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย คำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้
 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 15-40 ปี
 อุปกรณ์ 2-12 ปี
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-15 ปี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)
ณวันที่30กันยายน2553และ2552

 

หมายเหตุที่ 2 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดในมือ

 เงินฝากสถาบันการเงิน

 เงินฝากคลัง

 รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น

 รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

2553 

24,367.46

6,590,465.96

128,030,337.23

2,440,000.00

137,085,170.65

2552 



43,868.91

14,183,292.53

193,451,049.91

2,510,000.00

210,188,211.35 
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)
ณวันที่30กันยายน2553และ2552



หมายเหตุที่ 3 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

 หักค่าเสื่อมราคาสะสม

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง(สุทธิ)

 อุปกรณ์

 หักค่าเสื่อมราคาสะสม

 อุปกรณ์(สุทธิ)

 รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 



หมายเหตุที่ 4 - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 

 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น

 หักค่าเสื่อมราคาสะสม

 รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 



หมายเหตุที่ 5 - สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 หักค่าตัดจำหน่ายสะสม

 รวมสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 

 

หมายเหตุที่ 6 - รายได้จากงบประมาณ 

 รายได้จากงบบุคลากร

 รายได้จากงบดำเนินงาน

 รายได้จากงบลงทุน

 รายได้จากงบอุดหนุน

 รายได้จากงบกลาง

 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น

หักเบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ

รวม รายได้จากงบประมาณ 

2553 

187,110,661.58

94,675,059.63

92,435,601.95

620,897,165.44

346,824,678.88

274,072,486.56

366,508,088.51

4,995,409.86

4,681,696.63

313,713.23

22,939,861.42

18,591,337.99

4,348,523.43

627,288,861.82

325,561,293.22

193,889,465.82

844,999.77

403,444,162.96

150,957,882.59

(6,505,866.45)

1,695,480,799.73

2552 



182,830,091.83

86,563,517.21

96,266,574.62

528,162,799.53

287,007,352.90

241,155,446.63

337,422,021.25 





6,014,409.86

4,721,510.90

1,292,898.96 





22,726,931.42

14,687,218.68

8,039,712.74 





621,295,129.60

358,367,924.51

30,407,814.02

826,743.73

392,397,311.74

279,345,237.41

(18,192,615.13)

1,664,447,545.88 



�1

รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)
ณวันที่30กันยายน2553และ2552



หมายเหตุที่ 7 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

 เงินเดือน

 เงินประจำตำแหน่ง

 ค่าจ้าง

 เงินรางวัลประจำปี

 ค่ารักษาพยาบาล

 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

 รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 



หมายเหตุที่  8 - ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 

 ค่าวัสดุ

 ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา

 ค่าเชื้อเพลิง

 ค่าจ้างเหมาบริการ

 ค่าใช้จ่ายอื่น

 รวม ค่าวัสดุ และใช้สอย 



หมายเหตุที่  9 - ค่าสาธารณูปโภค 

 ค่าไฟฟ้า

 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล

 ค่าสาธารณูปโภคอื่น

 รวม ค่าสาธารณูปโภค 



หมายเหตุที่  10 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

 อุปกรณ์

 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 

2553 

532,335,790.01

695,200.00

31,758,829.57

140,000.00

54,478,136.34

125,749,201.00

745,157,156.92

67,186,735.36

17,838,599.58

25,843,565.52

143,807,844.60

519,703,768.70

774,380,513.76

19,140,213.39

1,146,671.89

30,255,646.18

50,542,531.46

7,949,548.15

65,337,628.71

19,900.00

3,934,584.00

77,241,660.86

2552 



536,109,907.98

662,671.50

19,267,942.27

7,326,453.13

55,079,724.99

133,271,748.25

751,718,448.12 





72,275,991.85

25,835,209.98

21,737,186.81

101,595,695.60

156,033,564.24

377,477,648.48 





17,580,593.39

1,112,918.77

31,901,427.06

50,594,939.22 





5,656,369.66

56,266,088.37

50,890.73

3,598,443.30

65,571,792.06 
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)
ณวันที่30กันยายน2553และ2552



หมายเหตุที่ 11 - รายงานรายได้แผ่นดิน 

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

 รายได้แผ่นดิน - ภาษ ี

 ภาษีทางตรง

 ภาษีอื่น

 รวม รายได้ภาษ ี

 รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษ ี

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

 รายได้อื่น

 รวม รายได้นอกจากภาษ ี



รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 

 หัก รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย 

 รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดจัดสรรตามกฎหมาย 

 รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง 

 

หัก ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 

2553 

435.66

2,190,250.49

2,190,686.15

822,700.00

2,824,176.30

3,646,876.30

5,837,562.45

0.00

5,837,562.45

5,835,251.45

2,311.00

0.00

2,311.00

2552 



 

 

0.00

3,596,482.58

3,596,482.58 



4,244,409.31

4,161,280.09

8,405,689.40 



12,002,171.98 

(4,300.00) 

12,006,471.98 

(11,996,542.80) 

9,929.18 

70.00  

9,859.18 
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)
ณวันที่30กันยายน2553และ2552

รายการ 

หมายเหตุที่ 12 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2553) 

แผนงบประมาณ :บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต :ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบสุทธ ิ การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

726,616,096.93

297,200,472.48

84,614,003.59

41,712,427.00

875,000.00

1,151,018,000.00

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

รวมทั้งสิ้น 

-

6,386,076.00

24,500,000.00

1,626,142.00

100,000.00

32,612,218.00

-

4,678,287.20

53,718,788.96

3,347,350.40

-

61,744,426.56

632,247,778.45

285,582,389.24

6,103,995.30

36,342,859.91

774,999.77

961,052,022.67

94,368,318.48

553,720.04

291,219.33

396,074.69

0.23

95,609,332.77

รายการ 

หมายเหตุที่ 13 – รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงบประมาณ :สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลผลิตที่ 1 :ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ 

15,780,043.21

118,456,296.01

71,476,369.35

2,899,700.00

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

งบกลาง

9,286,535.47

115,443,936.01

30,515,411.92

2,899,700.00

6,493,507.74

3,012,360.00

40,960,957.43

0.00

ผลผลิตที่ 2 :ข้อมูลพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น

21,675,120.00

230,287,528.57

งบรายจ่ายอื่น

รวม 

14,145,120.00

172,290,703.40

7,530,000.00

57,996,825.17

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

แผนงบประมาณ :สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ 1 :โครงการสำรวจจัดทำแนวเขตและฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินของรัฐ

11,984,893.25งบรายจ่ายอื่น 11,903,883.75 81,009.50

ผลผลิต :การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

42,197,720.00

16,296,412.00

70,479,025.25

300,766,553.82

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม 

รวมรายจ่ายงบประมาณปีก่อน 

42,197,720.00

16,267,301.00

70,368,904.75

242,659,608.15

0.00

29,111.00

110,120.50

58,106,945.67
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

การวิเคราะห์ทางการเงิน
 1.การย่อส่วนตามแนวดิ่ง


วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
ณวันที่30กันยายน2553และ2552

สินทรัพย ์

 สินทรัพย์หมุนเวียน 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  ลูกหนี้ระยะสั้น

  รายได้ค้างรับ

  สินค้าและวัสดุคงเหลือ

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 



 สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 

  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ)

  สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน(สุทธิ)

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ)

  งานระหว่างก่อสร้าง

  รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 

รวมสินทรัพย ์





หนี้สิน 

 หนี้สินหมุนเวียน 

  เจ้าหนี้ระยะสั้น

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

  รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

  เงินรับฝากระยะสั้น

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 

137,085.17

3,031.44

4,757.20

3,509.65

5.33

148,388.79

366,508.09

313.71

4,348.52

51,743.15

422,913.47

571,302.26

74,069.94

6,270.32

0.00

111,329.70

11,363.75

203,033.71

อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท) 

2552 2553 2552 2553 

210,188.21

7,859.40

7,649.94

4,611.59

-

230,309.14

337,422.02

1,292.90

8,039.71

600.00

347,354.63

577,663.77

71,957.20

12,002.16

1.20

180,542.35

12,588.09

277,091.00

24.00%

0.53%

0.83%

0.61%

0.00%

25.97 %

64.15%

0.05%

0.76%

9.06%

74.03 %

100.00 %

12.97%

1.10%

0.00%

19.49%

1.99%

35.54 %

36.39%

1.36%

1.32%

0.80%

-

39.87 %

58.41%

0.22%

1.39%

0.10%

60.13 %

100 .00%

12.46%

2.08%

0.00%

31.25%

2.18%

47.97 %
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณวันที่30กันยายน2553และ2552

อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท) 

2552 2553 2552 2553 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน 

  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 

  รวมหนี้สิน 

สินทรัพย์สุทธ ิ



ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธ ิ

  ทุน

  รายได้(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

 รวมสินทรัพย์สุทธิ 

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ 

4,185.54

2,440.00

6,625.54

209,659.25

361,643.01

150,565.79

211,077.22

361,643.01

571,302.26

2,991.91

2,510.00

5,501.91

282,592.91

295,070.86

149,033.87

146,036.99

295,070.86

577,663.77

0.73%

0.43%

1.16 %

36.70 %

63.30 %

26.35%

36.95%

63.30 %

100.00 %

0.52%

0.43%

0.95 %

48.92 %

51.08 %

25.80%

25.28%

51.08 %

100.00 %
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

วิเคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณวันที่30กันยายน2553และ2552

อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท) 

2552 2553 2552 2553 

รายได้จากการดำเนินงาน 

 รายได้จากรัฐบาล  

  รายได้จากงบประมาณ

  รวมรายได้จากรัฐบาล 

 รายได้จากแหล่งอื่น 

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

  รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค

  รายได้เงินนอกงบประมาณ

  รายได้อื่น

  รวมรายได้จากแหล่งอื่น 

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 



ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 

  ค่าใช้จ่ายบุคลากร

  ค่าบำเหน็จบำนาญ

  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

  ค่าใช้จ่ายเดินทาง

  ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

  ค่าสาธารณูปโภค

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 

รายได้/ค่าใช้จ่าย ที่ ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 

  กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์

  รายการอื่นๆที่ ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

รวมรายได้/ค่าใช้จ่าย ที่ ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ 

รายการพิเศษ 

รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 

1,695,480.80

1,695,480.80

3,623.92

433,798.74

17.00

(2,706.85)

434,732.81

2,130,213.61

745,157.16

317,230.18

30,429.33

76,670.06

774,380.51

50,542.53

77,241.66

1,479.57

1,215.09

2,074,346.09

55,867.52

775.73

0.00

775.73

(55,091.79)

0.00

(55,091.79)

1,664,447.55

1,664,447.55

5,128.49

10,659.05

327.50

1,684.35

17,799.39

1,682,246.94

751,718.45

304,674.34

44,161.39

103,283.63

377,477.65

50,594.94

65,571.79

8,960.48

(4,694.11)

1,701,748.56

(19,501.62)

2,244.00

14.29

2,258.29

(21,759.91)

0.00

(21,759.91)

79.59%

79.59 %

0.17%

20.36%

0.00%

(0.13)%

20.41 %

100.00 %

34.98%

14.89%

1.43%

3.60%

36.35%

2.37%

3.63%

0.07%

0.06%

97.38 %

2.62 %

0.04%

0.00%

0.04 %

(2.59) %

0.00 %

(2.59) %

98.94%

98.94 %

0.30%

0.63%

0.02%

0.10%

1.06 %

100.00 %

44.69%

18.11%

2.63%

6.14%

22.44%

3.01%

3.90%

0.53%

(0.28)%

101.16 %

(1.16) %

0.13%

0.00%

0.13 %

(1.29) %

0.00 %

(1.29) %
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

จากอัตราส่วนย่อตามแนวดิ่งข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนในระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ดังนี ้


งบแสดงฐานะการเงิน 
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สัดส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อสินทรัพย์ทั้งสิ้น

ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เนื่องจากสำนักงานปลัดฯ เร่งการขอเบิกเงินและจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิตามหลักฐานการขอเบิกได้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ

- ในปีงบประมาณพ.ศ.2553สัดส่วนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ)ต่อสินทรัพย์ทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณพ.ศ.2552ซึ่งเป็นผลเกิดจากในปีงบประมาณพ.ศ.2553สำนักงานปลัดฯได้ดำเนินการ
ก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จประกอบด้วยอาคารสำนักงาน3หลังและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

-สัดส่วนของเงินรับฝากระยะสั้น ลดลงจาก 31.25% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็น 19.49%
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นผลจากการที่สำนักงานปลัดฯ ได้เร่งให้มีการเบิกจ่ายเงินและส่งคืนเงิน
ในระบบGFMISให้กับเจ้าของเงินฝากให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ


งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
-สัดส่วนรายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค เพิ่มขึ้นจาก 0.63% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เป็น 20.36% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นผลจากการที่สำนักงานปลัดฯ ได้รับเงินจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินงานในโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

-มีสัดส่วนของค่าวัสดุและค่าใช้สอย เพิ่มขึ้นจาก 22.44% ในปีงบประมาณ 2552 เป็น 36.35%
ในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งเป็นผลจากในปี 2553 ค่าจ้างเหมาบริการเพิ่มขึ้นจาก 101.60 ล้านบาท เป็น
143.81ล้านบาทและค่าใช้จ่ายอื่นได้แก่ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเพิ่มข้ึนจาก87.25ล้านบาทเป็น485.79ล้านบาท
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

100,000.00

50,000.00

0
1 2 3 4

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
2. สินทรัพย์หมุนเวียน 
3. ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 
4. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน


จากอัตราย่อส่วนตามแนวนอนข้างต้นจะเห็นได้ว่า

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2553 มีเงินฝากธนาคาร
ลดลงเป็นผลมาจากในช่วงสิ้นปีงบประมาณ เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิมารับเงินตามรายการขอเบิกเงินที่
กรมบัญชีกลางได้

2. สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2553 ลูกหนี้เงินยืมราชการสามารถส่ง
ใบสำคัญและเงินส่วนที่เหลือได้ทันภายในปีงบประมาณ

3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึ้นจากการสร้างอาคารสำนักงาน 1 หลังสำรวจพบอาคาร
สำนักงาน2หลังและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

4. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพราะมีงานระหว่างก่อสร้างในปี2553เพิ่มขึ้น

(ห
น่ว

ย 
: พ

ันบ
าท

) 

ปี2553

ปี2552

2.การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยวิธีการย่อส่วนตามแนวนอน
ภาพที่ 3.1 ภาพแผนภูมิวิเคราะห์ฐานะการเงินโดยวิธีการย่อส่วนตามแนวนอน 

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

13
7,0
85
.17


21
0,1
88
.21


14
8,3
88
.79


23
0,3
09
.14


36
6,5
08
.09


33
7,4
22
.02


42
2,9
13
.47


34
7,3
54
.63
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

400,000.00

200,000.00

0
1 2 3 4

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

1,600,000.00

1,800,000.00

(ห
น่ว

ย 
: พ

ันบ
าท

) 

ปี2553

ปี2552

ภาพที่ 3.2 ภาพแผนภูมิวิเคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่ายโดยวิธีการย่อส่วนตามแนวนอน 

รายการในงบรายได้และค่าใช้จ่าย 

1,6
93
,48
0.8
0

1,6
64
,44
7.5
5

43
4,7
32
.81


17
,79
9.3
9

77
4,3
80
.51


37
7,4
77
.65


31
7,2
30
.18


30
4,6
74
.34


1. รายได้จากงบประมาณ
2. รายได้จากแหล่งอื่น
3. ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
4. ค่าบำเหน็จบำนาญ

จากการวิเคราะห์แนวโน้มข้างต้นจะเห็นได้ว่าสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. รายได้จากงบประมาณประจำเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดหา
ครุภัณฑ์ต่างๆ 

2. รายได้จากแหล่งอื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้รับเงินช่วยเหลือและ
เงินบริจาคเพิ่มขึ้น

3. ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก เพิ่มขึ้น และค่าจ้าง
ที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น

4. ค่าบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากในปี 2553 มีการจ่ายเงินเงินบำนาญปกติ จำนวน
197.28ล้านบาทสูงกว่าปี2552จำนวน22.93ล้านบาท
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

1. แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน

 พื้นที่จังหวัดระยอง

2. พัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

 รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่

3. ศึกษาวิเคราะห์ให้ความเห็นทางวิชาการ

 ประสานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

 ของรัฐมนตรีและรัฐสภา

4. อำนวยการด้านการบริหารจัดการ

5. พัฒนาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและกำกับ

 ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. สนับสนุนทางวิชาการให้บริการและส่งเสริม

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 อย่างบูรณาการในระดับภาค

9. บูรณาการและประสานการดำเนินงานด้าน

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับ

 จังหวัด

10.สนับสนุนการบินสำรวจตรวจตราเฝ้าระวัง

 เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 และสิ่งแวดล้อม

11.ศึกษาวิเคราะห์ประสานและดำเนินงานร่วมมือ

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่าง

 ประเทศ

12.ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง

 เกี่ยวกับที่ดินของรัฐ

13.สนับสนุนงบดำเนินการภายใต้โครงการสายใยรัก

แห่งครอบครัว

14.การพัฒนาศูนย์เตือนภัยสิ่งแวดล้อมระดับภาค

กิจกรรม 

3,839.98



70,417.27



16,998.15





521,068.54

17,807.25



7,194.22

97,201.71

180,814.30





627,282.65





109,825.16





32,538.10





24,477.80



1,761.16



45,913.57

ต้นทุนกิจกรรม 
(พันบาท) 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท) 

ต้นทุนรวม 
(ล้านบาท) 

ผลผลิตที่1
ระบบอำนวยการ

และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต 

1,757.14 18,036.19

ต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม



ส่วนที่4
ผลงานสำคัญอื่น
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 




4.1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามโครงการเทิดพระเกียรติ 
เหลือง – ฟ้า มหามงคล “กิจกรรมปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี” 


เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระชนมพรรษาครบ

82พรรษากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการ “เทิดพระเกียรติเหลือง–ฟ้า
มหามงคล” จากวันแม่ถึงวันพ่อจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ทรงเป็น
แบบอย่างของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม










โครงการ“เทิดพระเกียรติเหลือง–ฟ้ามหามงคล”และกิจกรรมปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี เกิดจาก

ความร่วมมือร่วมใจของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท วีนิไทย
จำกัด(มหาชน),มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยความอุปถัมภ์ของบริษัทวีนิไทย
จำกัด (มหาชน), กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กองทัพเรือ, มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี,
องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ชุมชนอนุรักษ์ท้องทะเลในพื้นที่ชายฝั่งหาด
แสมสาร จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม(นายชาตรีช่วยประสิทธิ์)
พ ร้ อ มด้ ว ย คณะผู้ บ ริ ห า ร ร ะดั บ สู ง
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ตลอดจนคณะลูกเสือที่เข้าอบรมหลักสูตร
ผู้นำบังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้น
ความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 416 เครือข่ายราษฎร
อาสาสมัครพิทั กษ์ทะ เลและชายฝั่ ง
กองทัพเรือภาคที่ 1 รวมถึงผู้นำองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ชุมชนและเยาวชน
จังหวัดชลบุรี กว่า 500 คน ร่วมปลูก
ปะการังเขากวางด้วยท่อพีวีซี บริเวณ

ผลงานสำคัญอื่น 
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วิหารหลวงพ่อดำวัดช่องแสมสารตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจำนวนประมาณ500กิ่งใน
การนำความสมบูรณ์กลับคืนสู่ท้องทะเลไทยเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารและแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำ
อีกทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตามโครงการเทิดพระเกียรติ เหลือง – ฟ้า มหามงคล 
“กิจกรรมปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี” 
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 
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4.2 วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2552 และนิทรรศการ เหลือง – ฟ้า มหามงคล เทิดพระเกียรติ 
จากวันแม่ถึงวันพ่อ 


พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวาย

พระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 ซึ่งมีใจความเกี่ยวกับ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ประชาชนชาวไทยกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันและให้ถือเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ ไขปัญหา
ดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินงาน
เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2534ให้วันที่4ธันวาคม
ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยในปี2552กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 4–6ธันวาคม2552ที่อาคาร
คอนแวนชั่นเซ็นเตอร์อิมแพ็คเมืองทองธานีเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักหวงแหนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมภายในงาน แบ่งเป็น
การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ทรงงานด้านสิ่งแวดล้อม,การแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การสัมมนาและเสวนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
อาทิ การทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA, การจัดกิจกรรมรณรงค์จักรยานพิทักษ์โลก
ลดการเผา ลดหมอกควัน และการจัดกิจกรรมและการแสดงดนตรีจากศิลปิน ดารา นักแสดง เป็นต้น,
การแจกกล้าไม้จำปีสิรินธรซึ่งเป็นพันธุ์ ไม้หายาก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้นำไปปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการในครั้งนี้ภายใต้โครงการเหลืองฟ้ามหามงคล โดยแบ่งออก
เป็น3ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการ

1)ผลการดำเนินงานโครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับท้องถิ่นตั้งแต่
ปี2549–2552

2)โครงการ “ร่วมใจปลูกปะการังด้วยการนำมาขยายพันธุ์ในท่อพีวีซี” โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีพระชนมพรรษาครบ82พรรษาและ

3)ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านโดยแสดงการทำผ้าย้อมครามโบราณการนวด
สมุนไพรซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
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ประมวลภาพงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2552 และนิทรรศการ เหลือง – ฟ้า มหามงคล  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 
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4.3 โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น ประจำปี 2552 

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด

งานประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับ
ท้องถิ่น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่สถาบันการประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กำหนดให้มีการจัดงานระหว่างวันที่4-5
กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2552 รวม
100ตำบลครอบคลุมพื้นที่13กลุ่มป่าใน26จังหวัด
สู่สาธารณชน อีกทั้งเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงแนวทาง
การนำไปพัฒนาต่อยอดในการใช้ประโยชน์ต่อไป

ประมวลภาพงานประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำรวจรวบรวมข้อมูล 
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 



��

รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

4.4 โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพระดับ
ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น
ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของเยาวชน
ระดับอุดมศึกษาผู้ซึ่งมีฐานความรู้ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถเป็นกำลังสำคัญ
ของประเทศในการร่วมสำรวจและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอด
ความรู้แก่เยาวชนในรุ่นต่อไป
การดำเนินงาน กลุ่มนักศึกษาได้ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มเยาวชนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่
เพื่อสาธิตและฝึกถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเน้นการ
ฝึกปฏิบัติจริง การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับกลุ่มเยาวชน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ปราชญ์ชาวบ้านซึ่งถือเป็นการสืบทอดแนวความคิดและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป โดยมีเยาวชนผู้เข้า
ร่วมโครงการทั้งสิ้น250คน
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4.5 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงานประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมครั้งที่3ภายใต้แนวคิด“ความหลากหลายทางชีวภาพกู้วิกฤตชีวิตโลก”เมื่อวันที่21กรกฎาคม
2553ณอาคารคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์อิมแพ็คเมืองทองธานี















เนื่องจากแนวคิดที่ต้องการให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และเกิดเครือข่ายระหว่างสถาบัน นักวิชาการ และชุมชนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ประกอบกับปีนี้ (ค.ศ. 2010) องค์การสหประชาชาติ
ได้ประกาศให้เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ กระทรวงฯ จึงจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นภายใต้
แนวคิดดังกล่าว เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีให้นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา
นักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไปจากทุกภาคส่วนได้นำผลงานที่ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ
นำเสนอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
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สำหรับกิจกรรมภายในงานมีดังนี้ 1)จัดให้มีเวทีการบรรยายแสดงผลงาน เผยแพร่และให้ความรู้
ทางวิชาการของนักวิชาการ 2) การสัมมนา อภิปราย ระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางวิชาการอาทิโลกร้อนกับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ,ความหลากหลายทางชีวภาพในนาข้าว
เป็นต้น 3) การจัดนิทรรศการผลงานด้านวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ทรัพยากรน้ำ
มลพิษและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรณีและภัยพิบัติ การจัดการพื้นที่ชายฝั่ง รวมถึงการออกร้านสาธิตและ
จัดแสดงผลงานตัวอย่างของความสัมฤทธิ์ผลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจาก
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและสถานศึกษากว่า80ผลงาน

ประมวลภาพงานประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 
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4.6 โครงการพัฒนาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการฝึก

อบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนลูกเสือและเนตรนารีมีความรู้ความ
เข้าใจ ความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาความรู้และ
ส่งเสริมบทบาทของลูกเสือและเนตรนารีในการบำเพ็ญประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

 การดำเนินโครงการ เป็นการฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรม เริ่มจากการลงทะเบียน ปฐมนิเทศหมุนเวียน
ศึกษาฐานต่างๆ การชุมนุมรอบกองไฟ การเดินทางไกลศึกษาธรรมชาติ ส่วนสาระการเรียนรู้เป็นการผนวก
ความรู้วิชาลูกเสือและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกันผลลัพธ์ที่ ได้ผู้เข้ารับการ
อบรมเกิดความตระหนักและเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ รวมทั้งเกิดความความ
มุ่งมั่นที่จะปกป้องและแก้ ไขสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งของความสำเร็จของการนำกระบวนการ
ลูกเสือมาส่งเสริมและเสริมสร้างประสบการณ์การสัมผัสธรรมชาตินอกห้องเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียน
ทุกคนได้มีส่วนร่วมและมีโอกาสแสดงความสามารถในกิจกรรม ต่างๆ อย่างกระตือรือร้นและสนุกสนาน
ตลอดการอยู่ค่าย

ประมวลภาพโครงการพัฒนาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4.7 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำ
ปีงบประมาณ 2553 


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณกลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนบน1ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2553จำนวน
1โครงการคือโครงการรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสักสรุปผลการดำเนินงานดังนี้

 1. จัดเก็บผักตบชวา วัชพืชลอยน้ำ รวมทั้งมูลฝอย การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำใน
แม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา

 2. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ
 3. สำรวจ/ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายและติดตั้งถังดักไขมันในวัดและโรงเรียนที่อยู่

ในรัศมี1กิโลเมตรจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจำนวน100แห่ง
 4. สำรวจ/ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

ประเภทตลาดสด/ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
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4.8 ปฏิบัติการ...ชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน 

“ชุมชนเป็นฐานการขับเคลื่อน”กระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้มีสมรรถนะในการจัดการขยะมูลฝอย ที่สามารถสร้างผลกระทบและสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับ
ครัวเรือนและชุมชนหรือที่เรียกว่าการพัฒนาด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (ActiveLearning)สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่11(นครราชสีมา)ได้นำร่อง8เทศบาล14ชุมชนผลการพัฒนาร่วมกันพบว่าปริมาณ
ขยะในชุมชนเป้าหมายลดลงร้อยละ 60 ของปริมาณขยะทั้งหมด โดยสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ใน
รูปของปุ๋ยชีวภาพ ร้อยละ 60 พัฒนาเป็นศูนย์รีไซเคิลชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าจากขยะได้ร้อยละ 30
ที่เหลืออีกร้อยละ10นำไปกำจัดโดยเทศบาลสรุปกระบวนการพัฒนามีผลการดำเนินงานดังนี้

 1. กระบวนการรับรู้ปัญหาร่วมกันโดยการจัดประชาคมในทุกชุมชนที่เป็นเป้าหมายการดำเนินงาน
เพื่อสะท้อนปัญหาและศักยภาพชุมชน เพื่อเป็นฐานในการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาและจัดทำ
แผนการพัฒนาในระดับชุมชน

 2. กระบวนการสร้างความรู้ให้แกนนำชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการดำเนินการ
ในทุกชุมชนเป้าหมายและมีบางเทศบาลได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

 3. กระบวนการพัฒนา โดยให้เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการสนับสนุน ติดตาม ส่วนการ
ดำเนินงานที่เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินงานร่วมกับประชาคม ให้แกนนำชุมชนเป็นผู้คัดเลือก
สนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว

 4. กระบวนการติดตามและประเมินผลโดยให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการติดตามและประเมินผล
ในระดับครัวเรือน และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถติดตามผลในภาพรวม เฉลี่ยเดือนละครั้งเพื่อให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ ใหม่ ที่เป็น
องค์ความรู้ของแต่ละชุมชนเป้าหมาย

 5. จัดเวทีในระดับชุมชน โดยการจัดประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชนเสนอเข้าแผนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ2554เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการดำเนินงานและขยายพื้นที่การดำเนินงานต่อไป
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ประมวลภาพกิจกรรม ชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน 
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4.9 โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ 

ผลของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปัญหาการบุกรุก

ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและที่ดินของรัฐอย่างรุนแรง
ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะปกคลุมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ จากรายงานของกรมป่าไม้พบว่าในปี
พ.ศ.2504พื้นที่ป่าไม้มีประมาณ171ล้านไร่และลดเหลือประมาณ104ล้านไร่พ.ศ.2547สาเหตุสำคัญ
ของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้เกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น การบุกรุกเพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตร
การบุกรุกจับจองของนายทุนการออกโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ที่ ไม่ถูกต้องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นถึงปัญหาความไม่เป็นธรรมในเรื่องสิทธิที่ดินทำกินรวมทั้งการบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรป่าไม้ ได้จัดทำโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐประเภทต่างๆ ได้แก่ แนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติ แนวเขตอุทยานแห่งชาติ แนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แนวเขตป่าชายเลน
และแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น โดยการจัดทำแนวเขตนี้จะต้องสอดคล้องกับประกาศ
ของกฎหมายต่างๆ และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในอดีตจากฐานข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ก่อนและหลังการประกาศกฎหมายแต่ละฉบับ

 2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศปีพ.ศ.ต่างๆสำหรับใช้ในการพิสูจน์สิทธิใน
ที่ดินและตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐ

 3. เพื่อศึกษารูปแบบ ออกแบบ จัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อแก้ ไข
ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

ภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบด้วย การจัดหาข้อมูลพื้นฐาน การสแกนภาพถ่ายทาง
อากาศและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายเก่าโดยรวบรวมจัดทำข้อมูลเขตที่ดินของรัฐ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนข้อมูลแปลงที่ดินของเอกชนจากกรมที่ดิน ในพื้นที่บริเวณรอบแนวกันชนของเขตแนวที่ดินของรัฐให้
เป็นข้อมูลเชิงเลข จากนั้นดำเนินการสอบทานข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐประเภทต่างๆ โดยประสานกับ
หน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่นั้นๆ จัดทำหมุดหลักฐานภาคพื้นดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขตป่าชายแลนและเขตป่าไม้ถาวรแล้วดำเนินการจัดทำระบบแก้ไข
ปรับปรุงข้อมูลแนวเขตและถ่ายทอดความรู้ โดยจัดการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้ที่เกี่ยวข้องดังมีขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการปรากฏดังภาพ
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

การดำเนินโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ
ได้กำหนดขอบเขตการดำเนินโครงการไว้จำนวน10งวดงาน(730วัน)

การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศร่วมกันระหว่าง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่7มกราคม2553

โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ตรีเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วย
นายธวัชชัยสำโรงวัฒนาอธิบดีพัฒนาที่ดินได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
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รายงานประจำปี 2553 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

การจัดสัมมนาโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศเพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐประเภทป่าไม้เมื่อวันที่18มิถุนายน2553ณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนา



รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ 

ที่ปรึกษา
 นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 นายชาตรี ช่วยประสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 นายดำรงค์ พิเดช รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 นายสุรพล ปัตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะผู้จัดทำ

ควบคุมการจัดพิมพ์
 นายพงศ์บุณย์ ปองทอง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 นางสาววนิดา แย้มสรวล หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 นางรัชนิกร ดารกมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นายเผ่าพันธ์ ปรีชานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 นายเกียรติศักดิ์ หงษ์คำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะทำงานจัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี(AnnualReport)
ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่47/2553มีดังนี้

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางหรือผู้แทน

ผู้อำนวยการสำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐหรือผู้แทน

ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผลหรือผู้แทน

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศหรือผู้แทน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้แทน

ผู้อำนวยการสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือผู้แทน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่7(สระบุรี)หรือผู้แทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่8(ราชบุรี)หรือผู้แทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13(ชลบุรี)หรือผู้แทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองหรือผู้แทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีหรือผู้แทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกหรือผู้แทน

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงหรือผู้แทน

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรมหรือผู้แทน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผู้แทน

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
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คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน



พิมพ์ที่โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ




