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วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 นางสาวจารุภา อยูพูล ผูอํานวยการสํานกัตรวจและประเมินผล ไดใหการตอนรับพรอม
มอบกระเชาดอกไม ในการเขารับตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แทนตําแหนงเดิมที่วาง 
จํานวน 2 ทาน ไดแก นายสุนันต อรุณนพรัตน และนายสุพจน โตวิจกัษณชัยกุล ซึง่ผูตรวจราชการกระทรวงฯ ทั้ง 2 ทาน ตางไดให
โอวาทและพูดคุยในการดําเนนิงานเกี่ยวกบัการตรวจราชการฯ รอบที ่2 กับเจาหนาที่สํานกัตรวจและประเมินผล  



การตรวจราชการรอบที่ 2 (PROGRESS REVIEW) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของ ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) 
ในพืน้ที่เขตตรวจราชการที่ 9 (จังหวัดจันทบุรี, ชลบุรี, ตราด และระยอง) 

        ระหว่างวันที่ 28- 30 เมษายน 2553 ผต.ทส. (นายสําราญ   
รักชาติ) ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบ 2 (Progress Review) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 9 
(จังหวัดจันทบุรี, ชลบุรี, ตราด และระยอง) เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็ง2555 ปี 2553 ของหน่วยงานในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการที่ 9 ประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 
2 (ศรีราชา)พร้อมน้ี ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) ได้ร่วมปลูกต้นไม้ 
และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การ
ดําเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การตรวจราชการของ ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) ณ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์  

       วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553 : เวลา 9.30 น. - 12.00 น. ผต.ทส. 
(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) เข้าตรวจเยี่ยมกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล พร้อมรับฟังการ
บรรยายสรุป ปัญหา อุปสรรค และผลการดําเนินการโครงการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP) ของกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล ณ ห้องประชุมช้ัน 3 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล โดยมีอธิบดี
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (นายโชติ ตราชู) รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
(นายอนันต์ เกตุเอม) และคณะผู้บริหารของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ได้ให้การ
ต้อนรับและร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาของการดําเนินงานด้านต่างๆ
        จากน้ัน เวลา 14.00 น. - 16.30 น. น. ได้เข้าตรวจเยี่ยมองค์การสวนสัตว์ 
(ในพระบรมราชูปถัมภ์) พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ปัญหา อุปสรรค และผลการ
ดําเนินการโครงการประจําปีงบประมาณ พ .ศ .2553 และโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP) ขององค์การสวนสัตว์ฯ โดยมีรอง
ผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์ฯ (นายวิศิษฏ์ วิชาศิลป์ และนายประยุทธ นาวา-
เจริญ) รวมถึงคณะผู้บริหารขององค์การสวนสัตว์ฯ ได้ให้การต้อนรับ
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          วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 หน.ผต.ทส. (นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน) เดินทางไปยัง 
ทสจ.ยโสธร เพื่อตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และเยี่ยมชมอาคารสํานักงาน จากน้ันได้เดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร (นายพงษ์ศักดิ์ นาคประดา) ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
        เวลา 11.00 – 16.00 น. ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 ของ ทสจ.ยโสธร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายภัครธรณ์ เทียนไชย) 
และนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร (นายเกรียงไกร พันธ์ุสายเชื้อ) และหน่วยงานในพื้นที่สังกัด ทส. ที่
ดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมศูนย์เพาะชํากล้าไม้ยโสธร อ.เมือง 
จ.ยโสธร ในการน้ี หน.ผต.ทส. ได้ร่วมปลูกต้นไม้ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมศูนย์เพาะชํากล้าไม้ยโสธรในครั้งน้ี
ด้วย  จากน้ัน หน.ผต.ทส. พร้อมนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร (นายเกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ) และคณะ    
รับฟังบรรยายสรุป และลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองยโสธร พื้นที่     
บ่อกําจัดขยะมูลฝอยบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร 
       วันพุธที่ 28 เมษายน 2553 หน.ผต.ทส. (นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน) พบรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด (นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ) ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด จากน้ัน ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตาม
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ สถานที่กําจัดขยะบริเวณพื้นที่บ้านนาสร้าง    
ต.เหนือคลอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปล่อยนํ้าเสียลงสู่คูคลองรอบอําเภอ
เมืองร้อยเอ็ด ของชุมชน และสถานประกอบการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
       เวลา 13.00 น. หน.ผต.ทส. (นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน) เดินทางไปยัง ทสจ.ร้อยเอ็ด เพื่อ
รับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และได้เข้าพบรองนายกเทศมนตรีเมือง
ร้อยเอ็ด (นายวัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์) ณ สํานักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และนํ้าเสีย รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

การตรวจราชการของ ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) ณ กรมทรัพยากรน้ํา

       วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553 : ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) เข้าตรวจเยี่ยม กรมทรัพยากรนํ้า พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป 
ปัญหา อุปสรรค และผลการดําเนินการโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP) ของ
กรมทรัพยากรนํ้า ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรนํ้า โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า (นายเกษมสันต์ จิณณวาโส) รองอธิบดีกรม
ทรัพยากรนํ้า (นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) และคณะผู้บริหารของทรัพยากรนํ้า ได้ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาของ
การดําเนินงานด้านต่างๆ ของกรมทรัพยากรนํ้า ซ่ึง ผต.ทส. ได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานของกรมทรัพยากรนํ้า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งแนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

การตรวจราชการของ หน.ผต.ทส. (นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน) รอบที่ 2 (PROGRESS REVIEW) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ในพืน้ที่เขตตรวจราชการที่ 12 และ 13
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การตรวจราชการของ ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) รอบที่ 2 (PROGRESS REVIEW) ในพืน้ที่เขตตรวจราชการที่ 8 ณ จังหวัดสงขลา 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

         วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น.  ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) เข้าเยี่ยมคํานับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายธนน 
เวชกรกานนท์)  ณ ศาลากลางจังหวัดฯนราธิวาส เพื่อประสานข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในจังหวัดนราธิวาส จากน้ันเวลา 13.30 น. - 14.15 น. เข้าตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของ ทสจ.นราธิวาส  

เวลา 14.15 น.  ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการตามแผนการตรวจ
ราชการกระทรวงฯ และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส  ณ ห้องประชุม
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส  
         เวลา 16.00 น.  ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวการดําเนินโครงการสํารวจและพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อ
สนับสนุนระบบนํ้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ณ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา (งบประมาณ ปี พ.ศ. 2552) และ
โรงเรียนบํารุงมุสลีมีน (งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)
 

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 8.00 น.  ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) เข้าเยี่ยมคํานับและร่วมรับประทานอาหารกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดปัตตานี (นายธีรเทพ ศรียะพันธ์) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อประสานข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในจังหวัดปัตตานี ในการน้ีผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ร่วมจัดรายการวิทยุชุมชนกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดปัตตานี ในรายการผู้ว่าพบประชาชนด้วย

เวลา 9.00 น.  ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ ปัญหาและอุปสรรค 
โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555(SP2) ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 
สาขาปัตตานี จากน้ันเวลา 10.30 น. เข้าตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของ ทสจ.จังหวัดปัตตานี

เวลา 14.30 น.  ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) เข้าตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของ ทสจ.ยะลา จากน้ันเวลา 16.00 น. เข้าเยี่ยมคํานับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายกฤษฎา บุญราช) ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา เพื่อประสานข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในจังหวัดยะลา
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         วัน พุธที่ 19 พฤษภาคม   2553 เวลา 9.30 น.  ผต .ทส .  (นายวิเชียร  จุ่ งรุ่ง เรือง)  ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ณ สนามบินหาดใหญ่ 
จ.สงขลา เพื่อบินสํารวจสภาพป่าไม้บริเวณพื้นที่ดังน้ี (1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาวังพา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา (2) เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขา
บรรทัด จ.ตรังสตูล พัทลุง และสงขลา (3) พื้นที่ป่าชายเลน อ.เมือง อ.ละงู อ.ทุ้งหว้า จ.สตูล และ (4) อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า 
จ.พัทลุง
            เวลา 13.00 น.  ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) รับฟังความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการฯ และ
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) และสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ณ ห้อง
ประชุมสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6  จ.สงขลา จากน้ันเวลา 15.30 น.  เข้าตรวจติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุทธการแก้ไข
ปัญหาวิกฤตป่าไม้ของชาติที่ 7 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38  ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553 เวลา 8.00 น.  ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) เข้าเยี่ยมคํานับและร่วมรับประทานอาหารกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดสงขลา (นายวิญญู ทองสกุล) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อประสานข้อราชการ จากน้ันเวลา 9.00 น. เข้าตรวจเยี่ยมการ
ดําเนินงานของ ทสจ.สงขลา

เวลา 10.00 น. ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) รับฟังความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการฯ ของ
สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) และ ทสจ.สงขลา รวมทั้งโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) ของสํานักทรัพยากรนํ้า
บาดาลเขต 12 (สงขลา) ณ ห้องประชุมสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จ.สงขลา

เวลา 13.00 น  ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวการดําเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าคลองสายเมา 
(งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)  ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา โดย สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 8 จากน้ันเวลา 14.30  น.
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวการดําเนินโครงการข้อมูลพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น ในพื้นที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดย ทสจ.
สงขลา

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ผต.ทส. (นายวิเชียร 
จุ่งรุ่งเรือง) รับฟังความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการตามแผนการ
ตรวจราชการ และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
(SP2) ของสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 8 ณ ห้องประชุมสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าภาค 8 จ.สงขลา
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การตรวจราชการรอบที่ 2 (PROGRESS REVIEW)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 (ตาก สุโขทัย พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์) ณ จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2553

        วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 : เวลา 09.00 น. หน.ผต.ทส. (นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน) เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 
(นายปรีชา เรืองจันทร์) เพื่อหารือข้อราชการ โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้าเสีย ซ่ึง หน.ผต.ทส.(นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน) ได้
ส่ังการให้ สสภ.3 และ ทสจ.พิษณุโลก บูรณาการการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน จากน้ันเวลา 10.30 น. เข้ารับฟังความก้าวหน้าผล
การดําเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการฯ และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ของ
หน่วยงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 ได้แก่ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9 
ณ ห้องประชุม สสภ.3
         เวลา 13.00 น. หน.ผต.ทส. (นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบส่งนํ้าจากฝายนํ้าล้นท่าหม่ืนราม ต.ท่าหม่ืนราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซ่ึงเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าภาค 9 จากน้ันเวลา 14.30 น. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ พล7 (บ้านแยง) 
จ.พิษณุโลก
         เวลา 15.00 น. หน.ผต.ทส. (นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน) ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้า
ห้วยหวายชะรอย ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ซ่ึงเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9 จากน้ัน
เวลา 16.00 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11   
ณ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง(หนองแม่นา) จ.เพชรบูรณ์

         วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 : เวลา 9.00 น. หน.ผต.ทส. (นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าคลองนํ้าพุง ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ซ่ึงเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าภาค 2
         เวลา 13.30 น. หน.ผต.ทส. (นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน) ตรวจเยี่ยม ทสจ.พิษณุโลก โดยผอ.ทสจ.พิษณุโลก (นายประสิทธ์ิ 
พัฒนใหญ่ยิ่ง) และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและบรรยายผลการดําเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ
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โครงการเหลือง – ฟ้า มหามงคล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม “ร่วมพลังใจ ถวายความภักดี”  เนื่องในโอกาสมงคลบรม
ราชาภิเษก ปีที่ 60 ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)  เม่ือวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2553

           วันที่ 5 พฤษภาคม 2553  ปกท .ทส (นายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเหลือง – ฟ้า มหามงคลกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม “ร่วมพลังใจ ถวายความภักดี”  เน่ืองในโอกาสมงคลบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) 
โดยมีผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์ (นายโสภณ ดํานุ้ย) กล่าวรายงาน ประธานเปิดกรวยดอกไม้ จุดเทียนชัย และกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พร้อมกล่าวเปิดงาน ชมการแสดงบนเวทีกลาง และชมนิทรรศการ 

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ครั้งที่1/2553

        วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 น.  กลุ่มติดตามและประเมินผล สตป.จัด
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 301 อาคาร ทส. 
โดย หน.ผต.ทส.(นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน) ประธานคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่ม
ติดตามและประเมินผล เป็นฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อรับฟังผลการลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานด้าน
การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ เม่ือวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม
ไพลิน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ทั้งน้ีได้ให้ สผ. อส. ปม. ทช. สภพ. 
อสพ. อสส. และ สนย. สป.ทส. นําเสนอผลการดําเนินงานตามนโยบาย มาตรการ แผนการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปัญหา/
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านระบบฐานข้อมูล/องค์ความรู้ ด้าน
วิจัยและพัฒนา (R&D) ด้านการดําเนินงานในระดับพื้นที่ ด้านการดําเนินงานระดับพื้นที่ และด้าน
อ่ืนๆ
            ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ฯ ได้มีมติให้หน่วยงานที่ดําเนินการโครงการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการประสานและเชื่อมโยงการดําเนินงาน/การจัดทําฐานข้อมูลและ
อนุกรมวิธาน ให้ชัดเจนสอดคล้องภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
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           วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00 น. ผต.ทส. (นายสุพจน์  โตวิจักษณ์-   
ชัยกุล) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการสํารวจและพัฒนาแหล่งนํ้า
บาดาลฯ ให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 
ของ สทบ. 10 (อุดรธานี) และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยค้อ บ้านนาโพธ์ิ ต.คอน
สวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ของ สทภ.3 (อุดรธานี) เวลา 13.00 น. ผต.ทส. ลงพื้นที่
เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการสํารวจและพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลฯ 
ให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 
ของ สทบ.10 (อุดรธานี) 
           วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 8.30 น. ผต .ทส . (นายสุพจน์ 
โตวิจักษณ์ชัยกุล) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการของ จทป.6 สาขา
นครพนม ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
บ้านพะเนาว์ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร และโครงการนําร่องการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูผาแด่น ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร จากน้ันเวลา 10.30 น. เข้ารับ
ฟังสรุปผลการดําเนินงานและปัญหาอุปสรรค ของอุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร 

       วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00 น. ผต.ทส. 
(นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) เข้าตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของ 
ทสจ.อ่างทอง จากน้ันเวลา 11.00 น. ได้เข้าตรวจเยี่ยมการ
ดําเนินงานของ ทสจ.ชัยนาท พร้อมน้ี จทป. 5 (สระบุรี) ได้เข้า
ร่วมประชุมและรายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการ
ปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.ชัยนาท 
        เวลา 13.00 น. ผต .ทส . ลงพื้นที่ตรวจติดตามความ 
ก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ในความรับผิดชอบของ จทป.5 (สระบุรี) ใน
พื้นที่ จ.ชัยนาท
       วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00 น. ผต.ทส. (นาย
สุนันต์ อรุณนพรัตน์) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน
โครงการสํารวจและพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลฯ (โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) ณ โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา หมู่ 
4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท และโรงเรียนอนุบาลชัยนาท 
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท ในการน้ีผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 2 
ได้ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ 
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            วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553 เวลา 10.40 น. ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) เข้าเยี่ยม
คํานับและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง(นายไมตรี อินทุสุต) ณ สนามบินจังหวัดตรัง 
จากน้ันเข้าตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของ ทสจ.ตรัง 
                เวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตาม รวมทั้งรับฟังสรุปการดําเนินงานปัญหาและ
อุปสรรค การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง
              วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 10.30 น. ผต.ทส.(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) เข้า
ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของ ทสจ.กระบี่ และรับฟังสรุปการดําเนินงานการบริหารจัดการในเขต
ควบคุมมลพิษพื้นที่หมู่เกาะพีพี อ.อ่าวนาง จ .กระบี่ ของ ทสจ.กระบี่ จากน้ันเวลา 12.00 น. 
ผต.ทส.(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นาย
ประสิทธิ โอสถานนท์)และประสานข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน จ.กระบี่
                 เวลา 13.00 น. ผต.ทส. เข้ารับฟังสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการตาม
แผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจําปี 2553 ของ จทป. 12 สาขากระบี่ และส่วนบริหาร
จัดการฯ ป่าชายเลนที่ 2 (กระบี่) ณ ห้องประชุม จทป. 12 สาขากระบี่ จากน้ัน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การดําเนินงานโครงการป่าชุมชนบ้านหนองจิกเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่ 2 
ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 
             วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00 น. ผต.ทส.(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) พร้อมด้วย 
หน.ผต.ทน.(นางเพลินตา นิลพงศ์) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของ สทภ.10 (สุราษฎร์ธานี) ในพื้นที่จ.กระบี่ ได้แก่ โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมฝายนํ้าล้นคลองสินปุน  ม.5 ต.ลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบี่ และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
แหล่งนํ้าบ้านหนองหวายพน ม.5 ต.อ่าวลึกเหนือ  อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ จากน้ันเวลา 16.30 น. เข้า
ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของ ทสจ.พังงา และเข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปการดําเนินงาน ปัญหา
และอุปสรรคการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จ.พังงา
            วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30 น. ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) ลง
พื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินงานการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จ.พังงา จากน้ันเวลา 
14.30 น. เข้าตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของ สสภ.15 (ภูเก็ต) และ ทสจ.ภูเก็ต พร้อมทั้งรับฟังสรุป
ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานการบริหารจัดการในเขตควบคุมมลพิษ ในพื้นที่เขต จ.ภูเก็ต และ
พื้นที่หมู่เกาะพีพี อ.อ่าวนาง จ.กระบี่
             วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00 น. ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) ลงพื้นที่
ตรวจติดตามการดําเนินงานประปาสัมปทานในพื้นที่ จ.ภูเก็ต 
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                วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553 คณะ ผต.ทส.(นายสําราญ รักชาติ และนายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) เข้าตรวจเยี่ยม จทป. 9 (ปราจีนบุรี) 
และ สบอ. 1 (ปราจีนบุรี) จากน้ันคณะ ผต.ทส. เข้าตรวจติดเยี่ยมการดําเนินงานสถานีควบคุมไฟป่า จ.ปราจีนบุรี และรับฟังรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการประชาป้องภัยดับไฟป่า ประจําปีงบประมาณ 2553 รวมทั้งลงพื้นที่ติดตามการดําเนินโครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้  เพื่อเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดล้อม ณ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซ่ึงดําเนินงานโดย จทป. 9 (ปราจีนบุรี) 

            วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30 น. คณะ ผต.ทส.(นายสําราญ รักชาติ และนายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) ลงพื้นที่เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าภายใต้งบประมาณแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของสทภ. 6 (ปราจีนบุรี) จํานวน 2 
โครงการ ได้แก่ (1.) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าคลองท่าควาย บ้านเกาะกา โคกสําโรง หมู่ 1 และ หมู่ 6 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก และ 
(2.) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าคลองวัว หมู่ 6 และ 7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก
                จากน้ันเวลา 14.30 น. คณะ ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ และนายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) เข้าตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของสทภ. 2 
(สระบุรี) และลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าฝาย คลองแสลงพัน หมู่ 4 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง และหมู่ 2 กับ
หมู่ 4 ตําบลท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ) ซ่ึงดําเนินงานโดย สทภ.2  โดยในการลงพื้นที่ตรวจ
ดังกล่าวได้พบปะชาวบ้าน และผู้นํา อบต.แสลงพัน เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการดําเนินงานโครงการฯ

             วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30 น. คณะ ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ และนายสุนันต์  อรุณนพรัตน์) เข้าคํานับและประสาน
ข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (นายถาวร พรหมมีชัย) จากน้ันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง จทป. 5 (สระบุรี) และลงพื้นที่ติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง อ.หน้าพระลาน จ.สระบุรี  
              เวลา 13.00 น. คณะ ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ และนายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) เข้าเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรม
ควบคุมมลพิษ บริเวณ สภ.หน้าพระลาน และตรวจเยี่ยม บริษัทโรงโม่หินพงษ์เทวินทร์ จํากัด ซ่ึงเป็นโรงโม่บดหรือย่อยหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ดีเยี่ยม ประจําปี 2552 ของกรมควบคุมมลพิษ 
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          วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 12.00 น. ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) ขึ้น
เฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสํารวจสภาพทรัพยากรป่าไม้ในบริเวณพื้นที่ ดังน้ี (1) อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 
จ.สุราษฎร์ธานี (2) เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ด้านทิศเหนือ และด้านใต้ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์และชุมพร และ(3) อุทยานแห่งชาตินํ้าตกหงาว จ.ระนอง โดยพบพื้นที่ป่าสงวน
และพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณรอบแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกทําลายเพื่อปรับเปล่ียนเป็นพื้นที่
สวนยางพาราและสวนปาล์มเป็นจํานวนมาก
       วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30 น. ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส.ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี  เข้าเยี่ยมคํานับและประสานข้อราชการกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายดําริห์ บุญจริง) ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากน้ันได้เข้า
ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของ ทสจ.สุราษฎร์ธานี และ สสภ.14
         เวลา 13.00 น. ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)  เข้ารับฟังสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน
โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจําปี 2553 และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 ของ สบอ4 (สุราษฎร์ธานี) จทป.11 (สุราษฎร์ธานี) และส่วนบริหารจัดการฯ ป่าชายเลน
ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ณ ห้องประชุม สบอ.4 จากน้ัน เวลา 15.30 น. ได้เดินทางเข้ารับฟังสรุป
ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานดังกล่าว ของ สทภ.10  (สุราษฎร์ธานี) ณ ห้องประชุม สทภ.10  

        วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 เวลา 9.30 น. ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ
ดําเนินงานโครงการธนาคารต้นไม้ ของหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นนํ้า พะโต๊ะ ในพื้นที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 
จากน้ันเวลา 14.00 น. เข้าตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของ ทสจ.ระนอง และเวลา 16.00 น. เข้าพบกับรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายนิรวัชช์  ปุณณกันต์) เพื่อแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นและประสานข้อราชการฯ
        วันพฤหัสบดีที่  10 มิถุนายน  2553 เวลา 8 .30 น .  ผต .ทส .  (นายวิเชีย ร  จุ่ งรุ่ ง เรือง ) 
เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายสุรพล วาณิชเสนี) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสาน
ข้อราชการฯ ณ โรงแรมโนโวเทลชุมพร จ.ชุมพร จากน้ัน เวลา 10.00 น. ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน
ของ ทสจ.ชุมพร 
         เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 12 จ.ชุมพร เพื่อตรวจ
ติดตามการดํ าเนินกิจกรรมงานป้องกันรักษาป่ าชายเลน และงานนิเวศบริ เวณอ่าวทุ่ งคา - สวี  
จ.ชุมพร โดยมีนายชาญชัย กุลมงคล นายอําเภอสวี ร่วมตรวจราชการในครั้งน้ีด้วย  จากน้ันเวลา 15.30 น.     
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 
จ.ชุมพร
       วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553  เวลา 9.00 น.-16.30 น.  ผต.ทส.(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) ลงพื้นที่
ตรวจติดตามการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ จ.ชุมพร 
และสุราษฎร์ธานี
       วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00 น.-16.30 น. ผต.ทส.(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามการดําเนิน งานโครงการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
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วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 ผต.ทส. (นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) เดินทางไปร่วมในพิธีเปิดโครงการประชาร่วมใจต้านภัยโลกร้อน เน่ืองใน
วันส่ิงแวดล้อมโลก และร่วมมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่กลุ่มอาสาป้องกันไฟป่า ณ โรงยิมเนเซ่ียม จ.ราชบุรี รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงาน
ต่างๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน จากน้ันได้เข้าเยี่ยมคํานับและหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายณรงค์ พลละเอียด) ณ ศาลา
กลางจังหวัดราชบุรี ในการน้ีท่านรองผวจ.ราชบุรี ได้ร่วมเดินทางไปยัง ทสจ.ราชบุรี เพื่อร่วมปล่อยขบวนคาราวานรถดับไฟป่า โดยมีหน่วยงานต่างๆ 
สังกัด ทส. ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ในการน้ี ผต.ทส.สุนันต์ฯ และท่านรอง ผวจ.ราชบุรี ได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของ ทสจ.ราชบุรี 
และหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 (บ้าน
โป่ง) 

เวลา 13.00 น. ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและรับฟังแนวทางการดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของ 
สทภ. 7 (ราชบุรี) จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ (1.)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายนํ้าล้นห้วยนํ้าขาว หมู่ท่ี 5 และ (2.)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่าง
เก็บนํ้าประตูด่าน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

        วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553 ผต.ทส. (นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ของ สทบ.3 (บ้านโป่ง) และการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาตินํ้าตกเอราวัณ โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินํ้าตกเอราวัณ ณ อุทยานแห่งชาตินํ้าตก
เอราวัณ 
        วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553 ผต.ทส.(นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ของ จทป.10 (ราชบุรี) ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี
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           วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 ผต.ทส. (นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) ตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน ทสจ.นครราชสีมา จากน้ันได้เข้าเยี่ยมคํานับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายประหยัด เจริญศรี) ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา  
               เวลา 14.00 น. ผต.ทส. เข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการตามแผนการตรวจกระทรวงฯ 
ปี 2553 และโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของหน่วยงานสังกัด ทส. ที่ดําเนินงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 5 อ.เมือง จ.นครราชสมีา

            วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553 ผต.ทส. (นายสุพจน โตวิจักษณชัยกุล) ลงพื้นที่เพื่อติดตามความกาวหนาผลการดําเนิน
โครงการปรับปรุงส่ิงกอสรางดานแหลงน้ําเพื่อการถายโอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บานเพราม ต.บานใหม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
ของ สทภ.5 (นครราชสีมา) จากนั้นลงพื้นที่ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหวยบานดงบังใหญ ต.ลาดใหญ 
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ของ สทภ. 4 (ขอนแกน) และโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหวยบานโนนหวานไพล ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ของ สทภ.4 
(ขอนแกน) 
                เวลา 13.00 น. เขาตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน ทสจ.ชัยภูมิ จากนั้นลงพื้นที่เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการศึกษา
ประเมินศักยภาพการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ ศูนยสงเสริมศิลปาชีพทุงกระมัง บานหนอง
หอย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ของ สทบ. 5 (นครราชสีมา) 

วันศุกรท่ี 11 มิถุนายน 2553 ผต.ทส. (นายสุพจน โตวิจักษณชัยกุล)  เขาเยี่ยมพบรอง ผว.จ.ชัยภูมิ (นายวินธัย ประไพพิศ) 
ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อหารือขอราชการและประสานขอราชการฯ จากนั้นเดินทางไปยังอุทยานแหงชาติปาหินงาม ณ อ.เทพสถิต 
จ.ชัยภูมิ เพื่อตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของเจาหนาที่อุทยานแหงชาติปาหินงาม 
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            วันที่ 8 มิถุนายน 2553 ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการภารกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา (จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ) ครั้งที่1/2553 ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 3 สสภ.6 (นนทบุรี)
                ซ่ึงในวาระการประชุมดังกล่าวมีการนําเสนอแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ/หน่วยงานที่ดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
และผลการดําเนินงานที่ผ่านมา (ตุลาคม-เมษายน 2553) ในพื้นที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา (จ.สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี 
สมุทรปราการ) รวมทั้งการกําหนดแนวทางการประสานสนับสนุนให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสามารถบรรลุเป้าหมายของ
ตัวชี้ วัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการของด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากน้ัน ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) และคณะ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อม ของ สสภ.6 (นนทบุรี)

            วันที่ 8 มิถุนายน 2553 หน.ผต.ทส. (นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน) ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดําเนินการบริหารจัดการป่าชุมชน 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ หมู่บ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ซ่ึงหมู่บ้านสามขาเป็นชุมชนตัวอย่างที่ได้รับรางวัลด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน โดยความรับผิดชอบของ จทป. 3 (ลําปาง) จากน้ันเวลา 13.00 น. เข้ารับฟังผลการดําเนินงานโครงการตาม
แผนการตรวจราชการและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ได้แก่  สบอ.13 (แพร่) สบอ. 13 สาขาลําปาง สบอ. 16 (เชียงใหม่) จทป. 12 
(เชียงราย) และ จทป. 3 (ลําปาง) ณ ห้องประชุม สบอ. 13 (แพร่)

           วันที่ 9 มิถุนายน 2553 หน.ผต.ทส. เข้าพบ
และหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นาย
เสรี คัมภีรธัมโม) ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ในประเด็น
เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
จังหวัดแพร่ โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับการป้องกันการบุก
รุกทําลายทรัพยากรป่าไม้และการดําเนินงานของ ออป. 
จากน้ันได้เข้าตรวจเยี่ยม ทสจ.แพร่ พร้อมรับฟังผลการ
ดําเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของ ทสจ.
แพร่ รวมทั้งผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมของ จทป. 3 
และการบริหารจัดการสวนป่าของ ออป. ด้วย
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             พะ..พบกันอีกแว้วววว....กับคอลัมน์ท่ีหลายๆ คนใน สตป. เฝ้ารอคอยที่จะหัวเราะ (เยาะ) และอมยิ้ม กับภาพแหล่งท่องเที่ยว และอาหารการ
กินของเพื่อนหมู่เฮาชาว สตป. ซ่ึงได้ไปสัมผัสบรรยายกาศแล้วมาถ่ายทอดเล่าสู่กันฟัง  กับเจ้าของคอลัมน์ท่ีหน้าตาดีท่ีสุดใน....(คิดเอาเอง) ฮ่า ๆ 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ต้ังอยู่ในพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา  โดยได้รับการประกาศอุทยานแห่งชาติเป็นลําดับท่ี 43 ในส่วนความ
สวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งนี้นั้นคงไม่ต้องบรรยายกันมาก เพราะหลายๆ คน คงทราบถึงความสวยงามที่โด่งดังไปถึงระดับโลก  โดยเฉพาะ
น้ําทะเลสีคราม แนวปะการังท่ียังความอุดมสมบูรณ์  และปลาสวยงามหลากหลายชนิด จึงทําให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ในการเดินทางมาชมความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงามบนเกาะนี้ 

ใครเอย...นั่งเกกหลอเชียว      สวยๆ หลอๆ ทั้งนั้น 

     โอย...โดดไมขึ้น 

        ชวยดวย...ผีเส้ือสมุทร มา 

ในครั้งนี้ใครที่ชอบอาหารปักษ์ใต้รสจัดจ้าน... คงต้องชอบร้านอาหารที่จะได้แนะนําให้รู้จัก นั่นคือ ร้านข้าวแกงบ้านส้อง โดยท่ีต้ังร้านก็หาไม่ยาก
อยู่ใกล้กับโรงแรงวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี  ซ่ึงตัวผมเอง และหัวหน้า (สุดแสนจะเคารพรัก) ก็ได้ไปทานมาแล้วหลายครั้ง ขอคอนเฟิร์มเลยว่า อร่อยจริง! แต่ถ้า
หลายท่านยังไม่เชื่อ ผมมีรูปความอร่อยที่รับประกันโดย หม่อมถนัดศรีฯ(เซลล์ชวนชิม) มาเป็นเครื่องยืนยัน เพื่อนๆ พี่ๆ น้อง สตป. ผ่านไป จ.สุราษฎร์ธานี 
แวะเข้าไปชิมได้ครับ 



ทําเนียน 

ไมกลามีปญหาหรอกคราบ 

เฮฮา..หนางาน 

ฝงซายก็เปน หลินฮุย สาวสวยของ สตป. 

จัดทําและพิมพโดย 
คณะทํางานประชาสัมพันธองคกร (PR) สํานักตรวจและประเมินผล 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ฉบับที่ 3 /2553 ไตรมาส 3 จํานวน 20  ฉบับ 


