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    (ตุลาคม — ธันวาคม 2552) 
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กิจกรรมสัมพันธ สตป.  

    การสรางคานิยมกับโครงการ happy new year 2010 
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สายใยรักแหงครอบครัว 

    สตป. เกี่ยวของอยางไรกับโครงการนี้ 11 
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Knowledge Sharing by ธนิกา   
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แนะนํา สตป. 

    โครงสรางและภารกิจใหม ป 53 

เกร็ดความรู 

     - ทําไมถึงเรียกปูอัด ท้ังท่ีมาจากปลา 

     - ลูกอมนมโต เส่ียงเปนมะเรง็ 

เท่ียวไป กินไป สไตล ปติ 

     เท่ียวเกาะลันเตา  กินขาวท่ีรานโกป 

เก็บตก สะเก็ดขาว ชาว สตป.  
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ปฏิทินกิจกรรม ใตรมาสที่ 2 16 

ฉบับน้ีมีอะไร 

ดวยความคิดริเริ่มดีๆ ท่ี ผอ.วรพล จันทรงาม ไดเล็งเห็นความสําคัญ

ของการประชาสัมพันธองคกรใหภายนอกไดรูจัก สตป. มากขึ้น จึงไดมีการ

แตงตัง้คณะทํางานประชาสัมพันธองคกร (PR) ขึ้น พรอมท้ังใหมีการจัดทํา

วารสารขึ้นในชื่อ “สานส สตป.” และฉบับน้ีเปนฉบับปฐมฤกษ 

มีนํ้า มีปา ดวยพระบารมี / 

ผอ.ขอคุยดวย 
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ผอ. ขอคุยดวย 
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นายวรพล จันทรงาม 
ผูอํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล 

ที่ปรึกษาคณะทํางานประชาสัมพันธองคกร (PR) 

พระราชดํารัส เนื่องในวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2553 
 

 “ ความสขุความสวัสดีของขาพเจา จะเกิดมีขึน้ได ก็ดวยบานเมืองของเรามีความเจริญมั่นคง เปนปรกติสุข 
ความเจริญมั่นคงนั้น จะสําเร็จผลเปนจริงได ก็ดวยทุกคนทุกฝายในชาติ มุงที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนใหเต็ม
กําลัง ดวยสติรูตัว ดวยปญญารูคิด และความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนอื่น ” 
 
พระราชดํารัส 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เนื่องในวันวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 

   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2552 ขาราราชการ พนักงานราชการและลูกจาง สํานักตรวจและ
ประเมินผล ขอพระราชทานบรมราชวโรกาสนอมเกลานอมกระหมอมถวายชัยมงคลขอใหพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษม
สําราญ สถิตเปนมิ่งขวัญรมเกลา เหลาพสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาล เทอญ 
 สานส สตป. (ฉบับปฐมฤกษ ) ฉบับที่ 1 รายไตรมาส เปนวารสารฉบับแรกของสํานักตรวจและประเมินผล ซึ่งเกิดขึ้นโดยกระผมมี
แนวคดิวาเราควรจะเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธสํานักตรวจและประเมินผล จึงไดจัดตั้งคณะทํางานประชาสัมพันธองคกร (PR) 
สํานักตรวจและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขึ้น โดยเนื้อหาภายในเลมจะเปนการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ
ของผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเจาหนาที่สํานักตรวจและประเมินผล รวมทั้งไดมีการเพิ่มเติมคอลัมน
ตางๆ อาทิเชน องคความรู เกร็ดความรู กิจกรรมคานิยม และภาพเก็บตกกิจจกรมตางๆของเจาหนาที่ ซึ่งจะมีทั้งสาระและความบันเทิง
แทรกเขามาไมใหนาเบื่อเกินไป 

 ฉบับหนา จะพบกันอีกทีประมาณเดือนเมษายน 2553 หากไมมีการเปลี่ยนแปลง คณะทํางานก็จะพยายาม
ปรับปรุงเนื้อหาตางๆ ใหมีความนาสนใจเพิ่มขึ้น ซึ่งตองคอยติดตามดูและใหกําลังใจแกคณะทํางานดวยนะครับ 

มีนํ้า มีปา ดวยพระบารมี 



กจิกรรมการดาํเนินงานในไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2552) 

การประชุมช้ีแจงโครงการ/กิจกรรม เพ่ือคัดเลือกบรรจุในแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 : หัวหนาผูตรวจราชการ
กระทรวงฯ (นางมณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน) และผูตรวจราชการ
กระทรวงฯ (นางพรทิพย ปนเจริญ/นายสําราญ รักชาติ/นายวิเชียร   
จุงรุงเรือง) ไดเขาประชุมรับฟงการชี้แจงโครงการ/กิจกรรม จาก
หนวยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวม
ทั้งส้ิน 16 หนวยงาน เพื่อเปนการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม มาบรรจุ
ไวในแผนการตรวจราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ หองประชุม 202 
อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

สตป. รวมงานทอดจุลกฐินสามัคคีโครงการสายใยรักแหงครอบครัว พ.ศ. 2552 
ณ วัดพุนอย ตําบลชอนมวง อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี
            เม่ือวันอาทิตยที่ 18 ตุลาคม 2552 นางพรทิพย ปนเจริญ ผูตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม , นายวรพล จันทรงาม ผูอํานวยการสํานักตรวจและ
ประเมินผล และเจาหนาที่สํานักตรวจและประเมินผล ไดเดินทางถึงวัดพุนอย ในฐานะเปน
ตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อรวมเปนเจาภาพทอดจุลกฐิน
สามัคคี โครงการสายใยรักแหงครอบครัว พ.ศ. 2552 ณ วัดพุนอย ตําบลชอนมวง อําเภอ    
บานหม่ี จังหวัดลพบุรี
              จากนั้นไดรวมรับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัตน พระวรชายาในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในการเสด็จไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทอดจุลกฐิน
สามัคคีฯ โครงการสายใยรักแหงครอบครัว ประจําปพุทธศักราช 2552 ณ วัดพุนอย ตําบล  
ชอนมวง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี และทรงเยี่ยมราษฎรในโครงสายใยรักแหงครอบครัว
จังหวัดลพบุรี
สตป. รวมงานทอดผาพระกฐินพระราชทาน ประจําปพุทธศักราช 2552 ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นําไปถวายพระสงฆจําพรรษา ณ วัดหนองแวง ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน เม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ ตรี

เดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประธานในพิธี   
ไดนําคณะผูบริหารระดับสูง หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงาน 
เจาหนาที่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ตลอดจนพุทธศาสนิกชนจังหวัดขอนแกน  รวมทอดผาพระกฐิน
พระราชทาน ในโอกาสนี้  ทส. ไดปวารณาถวายจตุปจจัยโดยเสด็จ 
พระราชกุศล รวมทั้งส้ิน 1,488,070 บาท (หนึ่งลานส่ีแสนแปดหมื่น
แปดพัน เจ็ดสิบบาทถวน) 
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กจิกรรมการดาํเนินงานในไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2552) 

นิทรรศการเนื่องในวันสิ่งแวดลอมไทย  “เหลือง – ฟา มหามงคลเทิดพระเกียรติ จากวันแมถึงวันพอ” 
ณ อาคารคอนเวนชั่นเซนเตอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2552

      วันที่ 4 ธันวาคม 2552 รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (นายสุวิทย คุณกิติ) เปนประธานในพิธี
เปดและปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “การจัดการส่ิงแวดลอม เพื่อความสุข
ของคนไทย   ใตรมพระบารมี” เนื่องในวันส่ิงแวดลอมไทย ประจําป 
2552  “เหลือง - ฟา มหามงคลเทิดพระเกียรติ จากวันแมถึงวันพอ” 
ณ อาคารคอนเวนชั่น   เซนเตอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(นายศักด์ิสิทธิ์ ตรีเดช) กลาวรายงาน พรอมมอบโลประกาศเกียรติ
คุณและเยี่ยมชมนิทรรศการ
     ในการนี้  สํานักตรวจและประเมินผล  รวม กับสํานักงาน
ส่ิงแวดลอมภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม จัดนิทรรศการ ในหัวขอเก่ียวกับระบบเตือนภัย
มลพิษทางน้ํา ซ่ึงเปนการ  ใหความรูในเร่ืองดังกลาว ตลอดจนมีการ
สาธิตโปรแกรมระบบเตือนภัยแกผูสนใจ

หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงฯ (นางมณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน) ลงพ้ืนที่ตรวจสอบการบุกรุกทําลายพ้ืนที่ปลูกปาโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ FPT 53/1  ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

        วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.30 น. หัวหนาผูตรวจ
ราชการกระทรวงฯ (นางมณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน) เขารวมประชุมและ
ตรวจสอบขอเท็จจริง รวมกับนายอําเภอสีคิ้ว(นายวีระ จันทรทิพรักษ) และ
กลุมชาวบานหมูบานซับตะเคียน หมูที่ 13 ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงไดทําหนังสือรองเรียนตอ รมว.ทส. เร่ืองการบุกรุก
ทําลายพื้นที่ปลูกปาโครงการเฉลิมพระเกียรติ FPT 53/1 ตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา โดยพบเสาหลักคอนกรีต (มากกวา 400 
ตน) ซ่ึงเปนอุปกรณกระทําความผิดในการปกปนแนวเขตพื้นที่
           วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 9.00 น. หัวหนาผูตรวจราชการ
กระทรวงฯ (นางมณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน) ไดเดินทางถึงสํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 7 (นครราชสีมา) เพื่อรวมประชุมกับเจาหนาที่ ที่เก่ียวของ    
ในการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว จากนั้น เวลา 17.30 น. นายแพทย
อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทําลาย 
รวมกับหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงฯ ในการนี้นายแพทยอรรถสิทธิ์   
กาญจนสินิทธ ไดเปนประธานร้ือถอนเสาหลักคอนกรีต ซ่ึงเปนอุปกรณ
กระทําความผิดในการปกปนแนวเขตพื้นที่ปลูกปาโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
FPT 53/1 โดยแสดงเจตนาครอบครองที่ดินในเขตปา
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กจิกรรมการดาํเนินงานในไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2552) 

โครงการเทิดพระเกียรติเหลือง – ฟา มหามงคล ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรมการ
ปลูกปะการังดวยทอพีวีซี ณ บริเวณวิหารหลวงพอดํา วัดชองแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

          วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ผูอํานวยการสํานัก
ตรวจและประเมินผล (นายวรพล จันทรงาม) นําคณะ
เจาหนาที่ของสํานักตรวจและประเมินผล เขารวมกิจกรรม
โครงการเทิดพระเกียรติเหลือง  - ฟา  มหามงคลของ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กิจกรรมการปลูกปะการังดวยทอพีวีซี ณ บริเวณวิหารหลวง
พอดํา วัดชองแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
          ในการนี้ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (นายชาตรี ชวยประสิทธิ์) ไดใหเกียรติเปน
ประธาน เปดงาน โดยมีผูวาราชการจังหวัดชลบุรี(นายทรง
พล จําปาพันธุ) กลาวตอนรับ ผูอํานวยการสํานักตรวจและ
ประเมินผล (นายวรพล จันทรงาม) กลาวรายงาน พรอม
มอบโลประกาศเกียรติคุณปลูกปะการังดวยทอพีวีซี ใหแก
บุคคลซึ่งใหความรวมมือในการปลูกปะการังในคร้ังนี้

การตรวจราชการของคณะผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุรินทร 

       วันอาทิตยที่ 22 พฤศจิกายน 2552 : หัวหนาผูตรวจ
ราชการกระทรวงฯ (นางมณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน) 
ผูตรวจราชการกระทรวงฯ (นางพรทิพย ปนเจริญ) และคณะ 
เดินทางถึงสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
จังหวัดสุรินทร เพื่อรับฟงบรรยายสรุปการดําเนินงาน ปญหา 
แล ะ อุ ปส ร ร คจ า ก กา รดํ า เ นิ น ง า น ด าน ก า รจั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในจังหวัดสุรินทร พรอม
ทั้งใหขอเสนอแนะแกสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดสุรินทร นําไปปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
        ท้ังนี้ หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงฯ/ผูตรวจราชการ
กระทรวงฯ  ได เ ย่ียมชมสภาพโดยรอบของ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดสุรินทร พรอมทั้ง
พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 
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กจิกรรมการดาํเนินงานในไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2552) 

การตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รอบที่ 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 1,3 และ 9

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 : หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงฯ(นางมณทิพย 
ศรีรัตนา ทาบูกานอน)และผูตรวจราชการกระทรวงฯ ( นางพรทิพย ปนเจริญ และนาย
สําราญ รักชาติ ) ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 , 3 และ 9 ณ หองประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย
ราชการจังหวัดระยอง โดยคณะผูตรวจราชการกระทรวงฯ ไดเขาพบหารือขอราชการกับ
ผูวาราชการจังหวัดระยอง (นายสยุมพร ล่ิมไทย) เพื่อหารือนโยบายการแกไขปญหา
มลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมทั้งแนวทางแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในพื้นที่   

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 : ผูตรวจราชการกระทรวงฯ (นายสําราญ รักชาติ) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินงานและให
ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาอุปสรรคของหนวยงานสวนกลางที่ต้ังในพื้นที่ภาคตะวันออก สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดังนี้

10.00 น. ตรวจติดตามการดําเนินงาน ณ ศูนยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 1                 
13.00 น. ตรวจติดตามการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ณ.บานบางกระดาน อ.แหลมงอบ จ.ตราด
15.00 น. ตรวจติดตามการดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลน โดยการมีสวนรวมของประชาชน (welu-wetland) 

ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 2 จ.จันทบุรี
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กจิกรรมการดาํเนินงานในไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2552) 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ครั้งท่ี 1/2552 

        เม่ือวันจันทรที่ 14 ธันวาคม 2552   กลุมติดตามและประเมินผล สตป.จัดประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในปงบประมาณ พ.ศ.2553 ณ หองประชุมช้ัน 17 อาคาร 
ทส. โดยหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงฯ (นางมณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน) ประธานคณะ
กรรมการฯ และเจาหนาที่กลุมติดตามและประเมินผล เปนฝายเลขานุการฯ โดยเนนการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการที่หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงหลาย
หนวยงานมีสวนรวมดําเนินการเพื่อผลักดันใหการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรกระทรวง
สําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมาย โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไดคัดเลือกการ
ดําเนินการดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่สําคัญ 2 โครงการ 
ไดแก โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ และการดําเนินงานบริหารจัดการส่ิงแวดลอม  
ในเขตควบคุมมลพิษ 

ทส. จัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหม 2553

 เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2553 เวลา 07.00 น. น. รมว.ทส. (นายสุวิทย คุณกิตติ) คณะ
ผูบริหารและเจาหนาที่ในสังกัดกระทรวงฯ รวมสักการะพระพุทธสยัมภู  พระประจํากระทรวง 
และบูชาพระภูมิเจาที่ ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ประจํากระทรวง พรอมทั้งรวมทําบุญตักบาตรแดพระภิกษุ
สงฆ จํานวน 83 รูป บริเวณโดยรอบอาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
             จากนั้น เวลา 08.00 น. รมว.ทส. (นายสุวิทย คุณกิตติ) คณะผูบริหารและเจาหนาที่ 
รวมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเพื่อเปนสิริมงคล โดยมีพระมหายินดี จากวัดอภัย
ทายารามหรือวัดมะกอก กรุงเทพมหานคร ประธานประกอบพิธีสงฆและแสดง ธรรมเทศนา 
พรอมทั้งเจริญพระพุทธมนต ใหแกคณะผูบริหารระดับสูง ตลอดจน ขาราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจาง และเจาหนาที่ในสังกัดกระทรวงฯ ในโอกาสนี้ดวย 
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กจิกรรมการดาํเนินงานในไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2552) 

การตรวจราชการของคณะผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 10 – 14 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี ระหวางวันท่ี 2 – 3 ธันวาคม 2552

    วันที่ 2 ธันวาคม 2552 : คณะผูตรวจราชการกระทรวงฯ 
(นางพรทิพย ปนเจริญ, นายสําราญ รักชาติ และนายวิเชียร 
จุงรุงเรือง) พรอมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินโครงการ
ปรับปรุงส่ิงกอสรางดานแหลงน้ําเพื่อการถายโอนใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ หมูบานบก ตําบลบก อําเภอ
โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ  ซ่ึงดําเนินการโดย สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 5 (กรมทรัพยากรน้ํา) จากนั้น เดินทางไป
ยังอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร อําเภอกันทรลักษณ จังหวัด
ศรีสะเกษ เพื่อรับฟงการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคจาก
การดําเนนิงานโดยรวมของอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร   
     วันที่ 3 ธันวาคม 2552 : คณะผูตรวจราชการกระทรวงฯ 
(นางมณทิพย  ศรี รัตนา  ทาบูกานอน  และนายวิ เ ชียร   
จุงรุงเรือง)ไดเดินทางไปเขารวมประชุมการตรวจราชการของ 
ทส.ในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่  10-14 เพื่อรับฟงความ 
กาวหนาผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคจากการ
ดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้ผูตรวจราชการ
กระทรวงฯ ไดใหขอเสนอแนะเพื่อใหหนวยงานตางๆ นําไป
ปรับปรุงแกไข ในการดําเนินงานตอไป ณ โรงแรมอุบลบุรี-   
รีสอรท อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 

การตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอบท่ี 1
 (PROJECT REVIEW) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 พ้ืนที่เขตตรวจราชการท่ี 15,16,17 และ 18
          วันที่ 16 ธันวาคม  2552 :  ผูตรวจราชการกระทรวงฯ         
(นางพรทิพย ปนเจริญ) และคณะเจาหนาที่จาก สตป. ลงพื้นที่ตรวจ
ติ ด ต ามก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง อ ง ค ก า ร ส ว นพฤกษ ศ าสต ร                    
ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ อ.แมริม จ.เชียงใหม 
          วันที่ 17 ธันวาคม 2552 :  คณะผูตรวจราชการกระทรวงฯ 
(นางมณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน, นายสําราญ รักชาติ และนาย
วิเชียร จุงรุงเรือง) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินการแกไขปญหา
การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม ในพื้นที่บานวัดจันทร อ.แมแจม    
จ.เชียงใหม โดยไดใชอากาศยานเฮลิคอปเตอร ของ สกบ.ทําการบิน
สํารวจสภาพการบุกรุกพื้นที่ปา บริเวณปาสงวนแหงชาติตลอด
แนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 1265 (แมปง-วัดจันทร) 
           วันท่ี 18 ธันวาคม 2552 :  คณะผูตรวจราชการกระทรวงฯ 
(นางมณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน, นายสําราญ รักชาติ และนาย
วิเชียร จุงรุงเรือง)ไดเขารวมการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณา
การรอบที่ 1 (Project  Review) รวมกับหนวยงานสวนกลางและ
สวนภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15,16,17,18 ณ หองประชุม
สวนจัดการตนน้ําหวยแกว สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16  อ.เมือง  
จ.เชียงใหม 

8 



9 

แนะนาํ สตป. 

โครงสรางและภารกิจใหม ป 53  

สํานกัตรวจและประเมินผล 

กลุมอํานวยการ กลุมประสานราชการ กลุมสนับสนุน 
การตรวจราชการ 

กลุมติดตามและ
ประเมินผล 

กลุมยุทธศาสตร 
และพัฒนาองคกร 

ผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

- อํานวยการสํานักและ
ผูตรวจราชการกระทรวงฯ 

- งานบุคคล 
- งานสารบรรณ 
- งานพัสดุครุภัณฑ และ
ยานพาหนะ 

- งานการเงินและบัญชี 
- จัดทําและบริหาร
งบประมาณ 

- จัดทํารายงานการใชจาย
งบประมาณตามระบบ e
-Project Tracking 

- วิเคราะหตนทุนผลผลิต 
- ควบคุมการประหยดั
พลงังานและการปองกนั
และปราบปรามการทจุริต 

-  สนับสนุนการบูรณาการ
งานดานบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
ของสสภ./ทสจ. และ
หนวยงานอื่นๆใน ทส. 
ทุกหนวยงาน 

- พัฒนาศักยภาพ สสภ./
ทสจ. 

- ประสาน ติดตามผลการ
ดําเนนิงานการใชจาย
งบประมาณของ สสภ./
ทสจ. 

- สนับสนุนการแกไข
ปญหาเรื่องรองเรียน 

- ใหความรวมมือการ
ดําเนินงานดานความ
มั่นคง งานดานการขาว 
และงานบรรเทาสา
ธารณภัย 

- ประสานการดาํเนินงาน
เกี่ยวกับศอ.บต. 

 - ประสานและจัดทํา
รายงานขอมูลงาน
อุบัติภัย/หมอกควัน/ไฟ
ปา 

 

- จัดทําแผนตรวจราชการ 
 - สนับสนุนขอมูล และรวม
ติดตามผูตรวจราชการใน
การตรวจราชการ 

- จัดทํารายงานผลการ
ตรวจฯ และติดตามการ
ดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของผูตรวจฯ 

- พัฒนาระบบการตรวจ
ราชการ 

- จัดทําระบบรายงาน
สนับสนุนการตรวจ
ราชการกระทรวงฯ 

- ประสานงานการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการ
ตรวจบูรณาการ 

- จัดทํารายงานผลการ
ตรวจราชการและรายงาน
ตัวช้ีวัดคํารับรองการ
ปฏบัิติราชการของผูตรวจ
ราชการกระทรวงฯ 

- ติดตามและประเมินผล
การดําเนินการโครงการ/
กิจกรรม ของสป.ทส. 

 - ประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการสําคัญ
ตามแผนการตรวจราชการ
กระทรวงฯ 

- ประเมินผลความคุมคา
การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐ/PART 

- สนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการพระราชดําริ 

- จัดทําแผนยุทธศาสตร
และกลยุทธเพื่อสนบัสนุน
ภารกิจการตรวจราชการ 
และการดําเนินงานของ 
สตป.สูการปฏิบัติ 

- จัดทําแผนบริหารและ
พัฒนาบุคคลากรของ 
สตป. 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) การจัดการ
ความรู(KM) คานิยม
องคกร กิจกรรม 5 ส 

- ดําเนินงานและจัดทํา
รายงานการควบคุม
ภายใน การบริหารความ
เสี่ยง 

- ประสานและนําเขาขอมูล 
ตัวช้ีวัด     คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และ
ตัวช้ีวัดระดับบุคคล(IPA) 
ของ สตป. 

- ประชาสัมพันธเผยแพร
ผลงานของผูตรวจ
ราชการกระทรวงฯและ
สตป. 

โทร 02-265-6111 โทร 02-278-8637,8 โทร 02-265-6175 โทร 02-278-8638,9 โทร 02-265-6115 



สายใยรักแหงครอบครวั 

สตป. เฝารับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จทรงงาน “โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ” จังหวัดนครราชสีมา

     เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2552 รอง ปกท.ทส. (นายศิริพงศ หังสพฤกษ) พรอม
ผูแทนหนวยงานในสังกัด ทส. ประกอบดวย อส. ปม. สส.  ทบ. ทน. คพ. สตป. 
สสภ.11 (นครราชสีมา) และ ทสจ. นครราชสีมา เฝารับเสด็จในการทรงงาน 
“โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ” บานสายใยรักพัฒนา หมูที่ 9 บานหนอง
เม็ก ต.ดานชาง อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา โดยในสวนของ ทส. ไดใหการ
สนับสนุนน้ําด่ืมบาดาล จํานวน  30,000 ขวด และรถผลิตน้ําด่ืมบริการ
ประชาชน สงเสริการมปลูกตนขี้เหล็ก และสะเดา จําวน 8,000 ตน สงเสริมให
มีการจัดต้ังกลุมราษฎรเพื่อการจัดการขยะชุมชน สนับสนุนปรับปรุงและ
พัฒนาบาน นายรด พลหาญ ใหมีส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เปาลาง
และพัฒนาบอบาดาล จํานวน 2 บอ และสงเสริมการจัดต้ังเครือขายพัฒนา
แหลงน้ําผิวดินเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

สํารวจพ้ืนที่และประชุมเตรียมความพรอมกอนการรับเสด็จ พระเจาวรวงคเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายา 
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร “ โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ ” จังหวัดนครราชสีมา 

       เม่ือวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552   สตป. รวมกับ ทสจ.นครราชสีมา ทน. 
ทบ. ปม. สส. สสภ.11 (นครราชสีมา) สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และ
อบต.ดานชาง รวมประชุมเตรียมความพรอมรับเสด็จ พระเจาวรวงคเธอ พระองค
เจาศรีรัศม์ิ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จตรวจเย่ียมราษฎรและทรงงานตามโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ณ 
บานหนองเม็ก ต.ดานชาง อ.บัวใหญ  จ.นครราชสีมา
       หน วย ง าน  ทส . ได มี ก า รดํ า เ นิ น กิ จกร รม เ ก่ี ย วกั บก า รจั ดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่ ประกอบดวย การสงเสริมและให
ความรูการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การจัดการคุณภาพน้ําครัวเรือนกอน
ปลอยลงแหลงน้ํา สงเสริมการใชประโยชนดานแหลงอาหารและสมุนไพร
พื้นบานจากปาชุมชน ตลอดจนเปาลางและพัฒนาบอบาดาลในหมูบาน และ
สงเสริม อบต.ดานชาง จัดต้ังองคกรเครือขายลุมน้ําลําสระแทด เพื่อขับเคล่ือน
การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่อยางย่ังยืนสตป. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

การสนับสนุนโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ในพ้ืนที่ จ.สิงหบุรีและพิษณุโลก 
ระหวางวันท่ี  16-18 ธันวาคม 2552

        ในระหวางวันท่ี 16-18 ธันวาคม 2552  เจาหนาที่กลุมติดตามและ
ประเมินผล สตป. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการ
สนับสนุนโครงการสายใยรักแหงครอบครัวในพระราชูปถัมภสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใน
พื้นที่จ.สิงหบุรี และ จ.พิษณุโลก ระหวางวันที่ 16-18 ธันวาคม 2552 เพื่อ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่หนวยงานภายในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ทส.) โดยใชแบบสัมภาษณสมาชิก
เครือขายโครงการสายใยรักแหงครอบครัวใน  3 ชุมชน ดังนี้                            
         1. ชุมชนบานแหลมกุม ม.1 ต.แมลา อ.บางระจัน  จ.สิงหบุรี
         2. ชุมชนบานบานตนหวา ม.7 ต.ประศุก อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี
         3.ชุมชนบานคลองมะแพลบ ม.9 ต.ศรีภิรมย อ.พรมพิราม จ.
พิษณุโลก10 

สตป. กับบทบาทในโครงการสายใยรักแหงครอบครัว 



กจิกรรมสัมพนัธ สตป. 
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 องคความรู สํานักตรวจและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 Km 
Knowledge Sharing  
โดย :  ธนิกา  ฉัตรกุล ณ อยุธยา /กลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร สตป. สป.ทส. 
เลาขาว KM    
                     ฉบับนี้ ผูเขียนขอนําเสนอเรื่องราวของ การจัดการความรู หรือ KM (Knowledge Management) ที่มาแรงในฐานะที่เปนเครื่องมือของการ
พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย ซึ่ง กพร. นํามากําหนดเปนตัวชี้วัดบังคับที่หนวยงานภาคราชการตอง
ดําเนินงานใหเกิดผลเปนรูปธรรม ดวยความมุงหวังที่จะบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย ใหรวดเร็ว คลองตัวและทันการณ และยังเปนสวนหนึ่ง
ของการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ    
                   ในชวงเริ่มตนการดําเนินงาน  KM คําถามยอดฮิตที่มักพบเสมอ คือ “ทําไปทําไม ทําแลวจะไดประโยชนอะไร ทําไมตองเพิ่มภาระ ?????“  
กอนอื่นผูเขียนขอนําเสนอ แนวคิดและความหมาย ใหเขาใจตรงกันกอน KM มิใชเรื่องใหม ไมใชเรื่องที่นากลัว หรือลึกลับซับซอน แตประการใดถา
จะตองทํา บางองคกรทําอยูแลวโดยไมรูตัว  ซึ่งแนวคิดของ KM มีที่มาจากความเชื่อที่วา บุคคลเปนสินทรัพยที่สําคัญและมีคุณคาตอองคกร ปญหาอยู
ที่วา ทําอยางไรที่จะนําความรู ทักษะประสบการณ ที่ส่ังสมอยูในตัวบุคคล มาสรางประโยชนสูงสุดตอองคกร ดังนั้นการจัดการความรูจึงเปนการตอบ
โจทยที่วา เมื่อคนออกจากองคกรไปแลว ความรู ประสบการณนั้นจะยังคงอยูในองคกรและสามารถนํามาใชประโยชนและขยายผลตอยอดตอไป 
เนื่องจากองคกรไดลงทุน พัฒนาความเชี่ยวชาญของคนในองคกร และจากแนวคิดดังกลาว โดยความหมายของ KM มีกูรู นักวิชาการหลายทานไดให
ความหมายที่แตกตางและหลากหลายตามแนวคิด    อยางไรก็ตาม หากสรุปความหมายโดยรวมของ KM แลว ผูเขียนขอหยิบยกความหมายที่อาจารย
บูรชัย ศิริมหาสาคร นักวิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการดานการพัฒนาองคกร ไดใหไววา หมายถึง “การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร 
ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารนํามาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้ง
ปฎิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ“ 
                        เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2553  ผูเขียนในฐานะคณะทํางานการจัดการความรูของ สป.ทส. ซึ่งเปนผูแทนของ สตป. ในฐานะกลุม
ยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร ที่รับผิดชอบการขับเคล่ือนการดําเนินงานในสวนของตัวชี้วัดสตป.ที่ 4.3 ระดับความสําเร็จของการคนหาความรูใหม   
ของหนวยงานดวยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตัวชี้วัดบังคับของสํานักฯ ไดเขารวมการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผน
จัดการความรู   ซึ่ง สพบ. สป.ทส. ในฐานะหนวยงานหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ที่รับผิดชอบเปนผูจัด จึงขอนํามาบอกเลาใหชาว สตป. และ
ผูสนใจไดรับทราบ โดยรูปแบบการบรรยายเพื่อสรางความเขาใจ ในกระบวนการจัดการความรู  โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ที่
ประชุมไดรวมกันกําหนดขอบเขตขององคความรูที่ สป.ทส .ดําเนินการ ตามที่ กพร. กําหนดใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จํานวน 3 องค
ความรู รวมถึงไดมีการพิจารณารางแผนจัดการความรูของ สป.ทส.ที่ สพบ.นําเสนอ ผลสรุปการประชุมในสวนของการกําหนดขอบเขตองคความรู      
ที่ประชุมไดเสนอและลงมติเห็นพองรวมกันในหัวขอ 1. การบริหารจัดการองคกรเพื่อนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู  2.การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  3. การจัดทําแผนงาน/โครงการอยางมีคุณภาพ และสําหรับการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดังกลาวของ สตป. ไดมีการ
แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาและการจัดการความรู โดยมีผูแทนกลุมตางๆ ภายในสํานักฯ เขารวมเปนคณะทํางาน ซึ่ง
ไดมีการประชุมแลว จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ.  2553  เพื่อรับทราบบทบาท/หนาที่  หารือ
รวมและไดใหความเห็นชอบโครงการและแผนการดําเนินงานแลว  ณ ปจจุบันการดําเนินงานอยูในขั้นตอนการ
จัดทําแผนการจัดการความรูของ สตป. และจะมีการดําเนินงานตามลําดับของแผนที่วางไวตอไป  ......................  

ติดตามตอฉบับหนานะคราบบ  



เกรด็ความรู 

ทราบกันหรือเปลาครับวา ปูอัดทํามาจากปลา บางคนทราบ บางคนไมทราบ คําถามคือ แลวทําไมจึงเรียกปูอัดละ วันนี้มีคําตอบครับ  
 
ปูอัด นั้น ภาษาทางการเรียกวา เนื้อปูเทียม การผลิตเนื้อปูเทียม เกิดจากความคิดที่วา ปลาท่ีจับไดในปจจุบันสวนใหญมีขนาดเล็ก ถือวาไมมี
คุณคาทางเศรษฐกิจเพราะผูบริโภคไมนิยมราคาจึงถูกมาก ประมาณรอยละ ๙๐ ของปลาขนาดเล็กหรือที่เรียกวา ปลาเปด จะถูกนําไปทําเปนปลา
ปนสําหรับใชเปนสวนประกอบของอาหารสัตว นับไดวาเปนการใชทรัพยากรสัตวน้ําอยางไมมีประสิทธิภาพ และแลวบริษัทแหงหนึ่งในญี่ปุนก็
คิดคนนําปลาดังวานี้มาทําเปนเนื้อปูเทียมขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๕๑๘  
ไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพในการทําประมง และมีบริษัทผลิตเนื้อปูเทียมมานานหลายปแลว ปลาท่ีใชไดแก ปลาทรายแดง ปลาทรายขาว 
ปลาตาโต ปลาดาบ ปลากะพง ฯลฯ วิธีทําเริ่มตนจากการนําปลามาตัดหัว ควักไสทิ้ง สงเขาเครื่องบีบเอาแตเนื้อปลา นําปลาบดที่ไดมาผสม
เครื่องปรุงจําพวกแปง น้ําตาล เกลือ ผงชูรส และกลิ่นปู เสร็จแลวนําไปทําใหสุกและทําใหเนื้อปลามีลักษณะเปนเสนเหมือนเนื้อปูจริง ๆ จากนั้น   
จงึอัดเปนแทงยาว ๆ แลวตกแตงสีใหดูเหมือนเนื้อปูจริง ๆ บางบริษัทถึงกับอัดเนื้อปูเทียมเปนรูปกามปู (ที่แกะเปลือกแลว) ดูนากิน อยางไรก็ตาม  
มีผูบริโภคจํานวนมากคิดวาปูอัดเปนเนื้อปูจริง ๆ พอรูในภายหลังวาทํามาจากเนื้อปลา ถึงกับเลิกกินไปเลยก็มี  
ที่มา หนังสือ ๑๐๘ ซองคําถาม / สํานักพิมพสารคดี  

ทําไมเรียกปอัูด ทั้งที่ทํามาจากปลา  

นพ.ชลธวัช สุวรรณปยะศิริ 
แพทยผูเช่ียวชาญทางดานผิวหนังและผิวพรรณ 
ลูกอมนมโต มีสารที่สกัดมาจากพืชสมุนไพรกวาวเครือขาวชนิดเขมขน  กวาวเครือขาวมีสรรพคุณคลายยาคุมกําเนิด (ไฟโตเอสโตรเจน) มีฮอรโมน
เพศหญิง จึงมีผลทําใหขนาดหนาอกใหญเพิ่มได 
ผลขางเคียง เมื่อกินตอเนื่องอาจกอใหเกิดเนื้องอกและเปนมะเร็งได โดยผูหญิงอาจจะมะเร็งเตานม ถาในกรณีที่เปนหญิงตั้งครรภก็จะทําใหไมมี
น้ํานมได สวนผูชายหากไดรับฮอรโมนเอสโตรเจนก็จะทําใหอสุจิลดลงได 
 

ขอขอบคุณเน้ือหาขาว คุณภาพดี โดย:"ขาวเขม ฉับไว เปนกลาง" 
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ใครท่ีเคยไดไปอุทยานแหงชาติเกาะตะรุเตา จ.สตูล คงรูสึกไดเหมือนกันทุกคนก็คือ...ประสบการณอันล้ําคา ท่ีไดมีโอกาสไปเยือน 
แมวาการเดินทางจะเหน็ดเหนื่อย แตเมื่อไปถึงก็สุดประทับใจกับภาพความสวยงามของธรรมชาติท่ีนั่น ไมวาจะเปน น้ําทะเลท่ีใสเปน
ประกาย...ชายหาดสีขาวนวล...สายลมท่ีพัดสบายๆ ... รวมไปถึงความเปนกันเองของเจาหนาท่ีอุทยานฯ 

เพราะ สํานักตรวจและประเมินผล (สตป.) เปนหนวยงานสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงฯ จึงตอง
เดินทางไปตางจังหวัดอยูบอย ๆ เพ่ือรวมตรวจติดตามการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด ทส. ซึ่งภารกิจของ ทส. ก็คือการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากการท่ีเราไดไปสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ เราก็เลยอยากจะแบงปนความสวยงามของ
ธรรมชาติเมืองไทย ใหทุกไดรูถึงคุณคาและชวยกันอนุรักษไวใหสวยงามอยางนี้ตอไป

ฉบับแรกนี้ถือเปนฤกษงามยามดี เราจึงอยากจะแนะนําท่ีกิน..ท่ีเท่ียว ตามสไตล สตป. มาใหผูท่ีไมเคยไปไดสัมผัส ซึ่งสถานท่ี
ทองเท่ียวแรกท่ีเราจะแนะนํานี้ก็คือ อุทยานแหงชาติตะรุเตา จ.สตูล

เคาวาอาหารเชาตองกินอยางราชา อาหารกลางวันกินใหธรรมดา มื้อเย็นตองกินอยางขอทาน นั้นเปนสูตรการรักษาสุขภาพท่ีดี
ท่ีสุด เพราะอาหารเชาเปนมื้อ ท่ีสําคัญท่ีสุดของวัน ดังนั้นตองเลือกหาอะไรๆ  ท่ีดี ท่ีสุดมาใสทองเพ่ือกําลัง  พลัง และสมอง
           รานกาแฟโบราณโกป copee เปนรานกาแฟโบราณ โบมากๆ ดื่มกาแฟรอนๆ ชาอุนๆ กับปาทองโก จ้ิมนมขนหวาน คุยเร่ือง
วันนี้จะไปเท่ียวไหนตอ ท่ีนี่เคาทํามาสองรุนแลวครับ สาขาเกาอยูแถวๆ หางโรบินสันแตผมยังไมเคยไปนะครับ วันนี้พามาท่ีสาขาขางศาล
จังหวัดเมืองนคร ในชวงเชามีลูกคามากจนแนนรานเลยครับ นอกจากมีกาแฟโบราณแลวยังมีอาหารหนักทองอยางอ่ืนอีกหลายอยางครับ 
เชน ขาวขาหมู ขาวมันไก ขาวราดซี่โครงหมูตุน รานเปดเกือบตลอดวัน แบงเปน 2 ชวง ชวงเชาเปดตั้งแต 06.30 - 16.30 ชวงท่ีสองเปด 
ดานนอกรานตั้งแต 17.00-22.00 น. สาขาใหมนี้อยูขางๆ ศาลจังหวัดเมืองนคร หางายครับ ถามใครๆ ก็รูจัก   
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แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา 

ตั้งใจมาก 

งานถนัดครับ เรื่องรีดผา 

พับเพียบซะ เรียบรอยเชียว 

เอาซะเต็มยศเลย เสี่ยงตายครับตองเขาใจ 

  
  ทายเลมนี้ ขอคลายเครียดดวยภาพจากการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ของเราชาว สตป. ในมุมฮาๆ นารักๆ ตลกๆ แซวเลนๆ จี้เสน
กันซะหนอย คงไมวากันนะครับ  

ดูฝมือชางกลองของเราครับ 

ฉบับหนา มีฮามากกวานี้ครับ โปรดติดตามตอนตอไป  



ปฏทิินกจิกรรม ไตรมาสที ่2 

กลุมสนับสนนุการตรวจราชการ  
 - กําหนดการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2, 4 และ 5 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ 2553 
           - หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงฯ (นางมณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน) การประชุมคณะกรรมการบูรณาการภารกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมระดับพื้นที่ลุมน้ํามูลและลุมน้ําชีตอนลาง (จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด อํานาจเจริญ อุบลราชธานี) ครั้งที่ 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553  

           - ผูตรวจราชการกระทรวงฯ (นายวิเชียร จุงรุงเรือง) ลงพื้นที่ตรวจสอบขอรองเรียน กรณีมีผูบุกรุกพื้นที่ปาบริเวณพระตําหนักฤดีวนาลัย   ในสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ระหวางวันที่ 9—10 กุมภาพันธ 2553 

กลุมติดตามและประเมินผล 
 ลงพื้นที่จังหวัดที่กําหนดไวตามแผน เพื่อเตรียมความพรอมกอนเสด็จทรงงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ของพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
ศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพรมโอราสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 
กลุมยทุธศาสตรและพัฒนาองคกร 
 กําหนดจัดทําโครงการสัมมนาคานิยมองคกร โดยกําหนดจัดในชวงตนเดือนมีนาคม 2553 

คณะบรรณาธิการและผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา   นางสาวจารุภา อยูพูล  (ผูอํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล) 
บรรณาธิการ   นางสาวธนิกา ฉัตรกุล ณ อยุธยา  (หัวหนากลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร) 
คณะผูจัดทํา    นางสาวถิรกุลธร อวชัย 
                       นายปติ สงารักษ 
                       นางสาวไพริน ศรีเพ็ชร 
                       นางสาววัชราภรณ ตันสุหัช 
                       นายธงชัย นนทสเกตุ 
                       นางสาวพรปวีณ วาสิการ 
โทรศัพท   02 265 6113,15  
โทรสาร    02 278 8630,34 
Website http://ome.mnre/go.th    
E-mail  http://ome.org@mnre.mail.go.th      

จัดทําและพิมพโดย 
คณะทํางานประชาสัมพันธองคกร (PR) สํานักตรวจและประเมินผล 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ฉบับที่ 1 /2553 ไตรมาส 1 จํานวน 20  ฉบับ 


