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การดําเนินงานของ สตป. 20 

         วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางมณทิพย์ ศรีรัตนา 
ทาบูกานอน), ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) และ
บุคลากรสํานักตรวจและประเมินผล ร่วมมอบของที่ระลึกเนื่องในวาระ
เกษียณอายุราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้แก่ท่านผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงฯ (นายสําราญ รักชาติ) 

เก็บตกสะเก็ดขาว ชาว สตป. 24 

ฉบับน้ีมีอะไร 



มีนํ้า มีปา ดวยพระบารมี 
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คณะบรรณาธิการและผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา   นางสาวจารุภา อยูพูล   

(ผูอํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล) 
บรรณาธิการ   นางสาวธนิกา ฉัตรกุล ณ อยุธยา  (ประธานคณะทํางานฯ) 
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 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

        “...ให้พิจารณาดําเนนิการสร้างฝายราคาประหยดั โดยใช้วัสดรุาคาถูกและหาง่ายในท้องถิน่ เชน่ แบบหนิ
ทิ้งคลุมด้วยตาข่าย ปิดก้ันรอ่งน้ํากับลําธารขนาดเล็กเปน็ระยะๆ เพื่อใช้เก็บกักน้าํและตะกอนดินไว้บางส่วน โดย

น้ําที่กักเก็บไวจ้ะซึมเข้าไปในดิน ทําให้ความชุ่มชื้นแผข่ยายออกไปทั้งสองขา้ง ต่อไปจะสามารถปลูกพันธุ์ไม้
ป้องกันไฟ พนัธุ์ไม้โตเร็วและพันธุ์ไม้ไม่ทิ้งใบ เพื่อฟื้นฟพูื้นที่ต้นน้าํลาํธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึน้เป็นลําดับ...” 

        “...สําหรับต้นน้ํา ไม้ที่ขึ้นอยู่ในบรเิวณสองขา้งลาํห้วย จําเป็นต้องรักษาไว้ให้ดี เพราะจะช่วยเก็บรักษา
ความชุ่มชืน้ไว้ส่วนตามร่องน้ําและบรเิวณที่น้ําซับ ก็ควงสร้างฝายขนาดเล็กก้ันน้ําไว้ในลักษณะฝายชุ่มชืน้ แม้จะ

มีจํานวนน้อยก็ตาม สําหรบัแหล่งน้าํที่มีปริมาณน้าํมาก จึงสร้างฝายเพื่อผนัน้ําลงมาใช้ในพืน้ทีเ่พาะปลูก...” 
                                                               

                                                                 พระราชดํารัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
                                                          เมื่อวันที ่1 มีนาคม 2521 ณ อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

ฉบับที่ 4 /2553 ไตรมาส 4 จํานวน 20  ฉบับ 



         วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553 หน.ผต.ทส. (นางมณทิพย์ ศรีรัตนา 
ทาบูกานอน) และ ผต.ทส. (นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) ได้ลงพื้นที่ตรวจ
ราชการรอบที่ 3 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 16 ณ จ.น่าน โดยในเวลา 
11.00 น. ได้ตรวจเยี่ยม ทสจ.น่าน เพื่อรับฟังสรุปผลการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และแนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554
              เวลา 15.30 น. คณะ ผต.ทส. เดินทางไปยังศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 
ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 
(งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของสํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 13) โดยหัวหน้ากลุ่มประสานงานโครงการพระราชดําริฯ 
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (นายสัมฤทธ์ิ บัวเพ็ชร) และคณะให้การ
ต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดําเนินงาน

       วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 : เวลา 9.00 น . คณะ 
ผต.ทส. เข้ารับฟังผลการดําเนินการของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โครงการใน
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดย
ผู้จัดการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา (ดร.ผ่องพรรณ เอกอาวุธ)
         เวลา 10.30 น. คณะ ผต.ทส. รับฟังผลการดําเนินงานโครงการ
จัดทําแนวทางป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยดินถล่มของกรม
ทรัพยากรธรณี (โครงการภายใต้งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553) โดย 
ผอ.สํานักธรณีวิทยาส่ิงแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย รักษาราชการแทน 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี 
(ดร.อดิชาติ สุรินทร์คํา)
         เวลา 13.00 น. คณะ ผต.ทส. ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงาน
โครงการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยดินถล่ม ซ่ึงกรมทรัพยากรธรณี 
ได้ดําเนินกิจกรรมในลักษณะต้นแบบเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ต.ภูฟ้า 
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน สามารถนําองค์ความรู้ดังกล่าว ไปใช้ในการป้องกันภัย
ธรรมชาติที่อาจเกิดข้ึน ในพื้นที่อยู่อาศัย ตัวอย่างเช่น การใช้กระสอบมี
ปีก การใช้ผ้าห่มคลุมดิน และการทําแก้มลิง เป็นต้น
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วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553 : เวลา 
10.30 น. - 12.00 น. ผต.ทส. (นายสําราญ  
รักชาติ) และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสวนรุกชาติ
เพ  จ.ระยอง เพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน จากน้ันได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็น
ที่ระลึกจากน้ันเวลา 13.30 น. ผต.ทส. (นาย
สําราญ  รักชาติ ) และคณะ  ตรวจเยี่ยม
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะ
เสม็ด และรับฟังรายงานสรุปผลการปัญหา
และอุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการดําเนินงาน 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553  : 9.00 - 12.00 น. ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) และคณะ เดินทางไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก ณ เกาะมันใน จ.ระยอง โดยเรือตรวจการณ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากน้ันลงพื้นที่ติดตาม
สถานการณ์ปัญหาปะการังฟอกขาว เวลา 13.30 -15.00 น. ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของ
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก ณ เกาะมันใน จ.ระยอง และรับฟังรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการสมเด็จฯ 
อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล และผลการสํารวจปะการัง ฟอกขาวในอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก 

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553  : ผต.ทส. (นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบูรณาการภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระดับ
พื้นที่ลุ่มนํ้าสะแกกรัง ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนบน และลุ่มนํ้าปิงตอนล่าง ครั้งที่ 1/2553 ณ สํานักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์) โดยการประชุมครั้งน้ีเป็นการนําเสนอแผนงาน/โครงการ 
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของส่วนราชการสังกัด ทส. ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 และการกําหนดแนวทางการบูรณาการภารกิจของกระทรวงฯ ในพื้นที่ลุ่มนํ้าสะแกกรัง 
ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนบน และลุ่มนํ้าปิงตอนล่าง (จังหวัดตาก กําแพงเพชร นครสวรรค์ และ
อุทัยธานี) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัด ทส. ในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี
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  15.30 น. ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) 
ลงพื้นที่ติดตามการจัดการสิ่งแวดล้อมบนเกาะ
เสม็ด ซ่ึงอยู่ ในความรับผิดชอบของ อุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และ 
อบต . เพ  ทั้ ง น้ี ได้ รั บฟังปัญหา  พร้อมทั้ ง ให้
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับเหมากําจัด
ขยะมูลฝอย 

พลาสติก ขวดแก้ว และถุงพลาสติก ที่ได้จากการคัดแยกขยะด้วยมือ เพื่อรอนําขึ้นฝ่ัง ก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

ขยะเปียก (เศษอาหาร) ส่วนใหญ่ที่ได้จากการแยก  จะนําไปเลี้ยงสุกรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553  : เวลา 10.40 น. ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) และคณะ ตรวจเยี่ยมส่วนบริหารจัดการป่าชายเลนที่ 1 
(ภาคตะวันออกและภาคกลาง) จ.ชลบุรี และรับฟังรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
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            วนัจนัทร์ที่ 2 สิงหาคม 2553 เวลา 11.00 น. ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 3 (ชุมพร) จ.สุราษฎร์ธานี และลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานการจัดสร้างแหล่งดํานํ้าเทียม

           วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553  เวลา 13.30 น. ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการจัดสร้างแหล่งดํานํ้าเทียม

เวลา 15.30 น. ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการส่ิงแวดล้อมบริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 น. ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) และคณะ ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 
(เมืองระนอง) จังหวัดระนอง เพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการที่สําคัญได้แก่ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนกลางเมือง
ระนอง และโครงการการปลูกป่าชายเลนเชื่อมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น 2,000 ไร่ จากน้ัน ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาป่าชายเลนกลางเมืองระนอง
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              เวลา 10.30 น. ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) และคณะ ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง จังหวัดระนอง เพื่อรับฟังรายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคในการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 น. ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) และคณะ ตรวจเยี่ยมส่วนบริหารจัดการป่าชายเลนที่ 2 
(ภาคใต้ตอนบน) จังหวัดกระบี่ และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นที่ระลึก

เวลา 10.00 น.ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) และคณะ ลงพ้ืนที่ติดตามสถานที่จัดงาน โครงการเหลือง-ฟ้า มหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ดําเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และจังหวัดกระบ่ี
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เวลา 13.30 น. ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) และคณะ ตรวจเยี่ยมส่วนบริหารจัดการป่าชายเลนที่ 3 (ภาคใต้ตอนล่าง) จังหวัดตรัง พร้อม
รับฟังรายงานสรุปผลการดําเนินงาน รวมทั้งปัญหา และอุปสรรค 

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 8.00 น. ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) และคณะ เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาลุ่ม
นํ้าทะเลสาบสงขลา ร่วมกันหารือประเด็นการสํารวจพื้นที่รอบบริเวณ ทะเลสงขลาโดยเฮลิคอปเตอร์ ณ สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เวลา 10.00 น. ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) และคณะ  รับฟังสรุปผลการดําเนินงาน รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานของ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา

ภารกิจการตรวจราชการของ ผต.ทส. 
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ท้ังน้ีคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการตรวจราชการ ได้แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นในการดําเนินงานด้านการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งชื่นชมการทํางานของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 
และยกให้เป็น Best-Practice ด้านการตรวจราชการสําหรับกระทรวงที่ไม่มีโครงสร้างของสํานักตรวจราชการ แต่สามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 : คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทาง
มาสังเกตการณ์การปฏิบัติราชการด้านการตรวจราชการ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งเจ้าหน้าท่ีสํานักตรวจและประเมินผล ได้ให้การต้อนรับและบรรยายผลการดําเนินงานด้านการตรวจ
ราชการให้คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบ

ภารกิจการตรวจราชการของ ผต.ทส. 

9 



วันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. : ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บูรณาการภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระดับพื้นที่ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันตกตอนบน 
และพื้นที่ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง จ.สุราษฎร์ธานี 

วันพุธที่ 22 กันยายน 2553 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. : ผต.ทส.(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 3 
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรนํ้า
(นางเพลินตา นิลพงษ์) ผู้บริหารหน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6,7,8 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4,5 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 ,12 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (กระบี่) และ 4 
(สุราษฎร์ธานี) สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 10 (สุราษฎร์ธานี) สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 6 (ตรัง) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ,15  และ 
ทสจ. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6, 7 และ 8

จากน้ัน เวลา 16.30 น. – 17.30 น. : ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จากสํานักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

ภารกิจการตรวจราชการของ ผต.ทส. 
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วันพฤหั สบดีที่  23  กั นยายน  2553  : ใ นช่ ว ง เ ช้ า 
หน.ผต.ทส. (นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน) ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าบ้านหนอง
นํ้าโค้ง ต .ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ึงเป็นโครงการในความ
รับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1 โดยหัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงฯ ได้ซักถามความพึงพอใจผลการดําเนินงาน
โครงการ จากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

จากน้ัน ได้ลงพื้นท่ีตรวจติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าริมกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี
ประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ในการขยายโครงการให้สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคท่ี 1 
ทราบ

ในช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวในพื้นท่ี โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง โดย
มีผู้อํานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.15 (นายพเยาว์ สายดี) 
หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง (นายกล่ินศักดิ์ ปิติวงษ์) 
และหัวหน้าโครงการพัฒนาดอยตุงฯ (นายธวัชชัย ธนะโรจน์
รุ่งเรือง) บรรยายสรุปผลการดําเนินงานและนําลงพื้นท่ีเยี่ยมชม
ในส่วนของกรงเพาะพันธ์ุสัตว์ป่า เช่น ไก่ฟ้า นกแว่น นกกก 
เป็นต้น

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 : หน.ผต.ทส. (นางมณทิพย์ ศรีรัตนา 
ทาบูกานอน)และ ผต .ทส . (นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) รับฟังสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ และโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของหน่วยงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 
15,16 และ 17 ได้แก่ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11, 13, 14, 15 และ 16 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1, 2, 3 และ 4 สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1 
และ 9 สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 1 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1, 2 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ และ
ผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง ณ ห้องประชุมสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ที่ 15 
(เชียงราย)
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วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 53 : เวลา 09.00 -
12.00 น. ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) ตรวจ
เยี่ยม ทสจ.นครสวรรค์ เพื่อรับฟังรายงานสรุปผล
การดําเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค 

เวลา  13.00-16.00 น .  ผต .ทส . 
(นายสําราญ รักชาติ) และคณะ ตรวจเยี่ยม 
สสภ.1 (เชียงใหม่) เพื่อรับฟังรายงานสรุปผล
การดําเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค

วันอังคารที่ 21 กันยายน 53 : เวลา 
09.00-12.00 น. ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) 
และคณะ ตรวจเยี่ยม ทสจ.ตาก เพื่อรับฟังรายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค 

วันพุธที่ 22 กันยายน 53 : เวลา 09.00 -12.00 น. ผต.ทส. 
(นายสําราญ รักชาติ) และคณะ ตรวจเยี่ยม ทสจ.เชียงใหม่ เพื่อรับฟัง
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค จากน้ัน 
ผต .ทส . (นายสําราญ รักชาติ)  และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการฟื้นฟูและแปรรูปสมุนไพรเป็นยา และโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด คือ โครงการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสมุนไพรอินทนนท์ ของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) ณ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 

12 

ภารกิจการตรวจราชการของ ผต.ทส. 



เวลา 13.00 น. – 16.30 น. : ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 3 ณ ห้องประชุม สสภ.16 
(สงขลา) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรนํ้า (นางเพลินตา นิลพงษ์) และผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
(นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ุ) ผู้บริหารหน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 (จ.พัทลุง) และเขตตรวจราชการที่ 
8 (จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ได้แก่ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี  สํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส  ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ตรัง) 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 8 (สงขลา) สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 12 (สงขลา) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) และสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 และท่ี 8

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 11.00 น. – 12.00 น. : ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ 
(นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ุ) และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการฯ จากสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ในพื้นที่ อ.บางกลํ่า จ.สงขลา 
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วันอังคารที่ 14 กันยายน 2553 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. : ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บูรณาการภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระดับพื้นที่ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา และลุ่มนํ้า
ปัตตานี ณ ห้องประชุม สสภ.16 (สงขลา) อ.เมือง จ.สงขลา

เวลา 13.00 น. – 14.00 น. : ผต.ทส. (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) เข้าตรวจติดตามการดําเนินงานโครงการก่อสร้างสวนน้ําเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวสวนสัตว์สงขลา ณ สวนสัตว์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ในการนี้ ผอ.สวนสัตว์สงขลา (นายอํานาจ 
ชลวัฒนะ) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รายงานผลการดําเนินงานและนําลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินงานโครงการฯ  
และเยี่ยมชมการบริหารจัดการภายในของสวนสัตว์สงขลา 
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วันที่ 8 กันยายน 2553 : ผต.ทส. (นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 3 (Monitoring and Evaluation)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในเขตตรวจราชการที่ 12 (จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) และ เขตตรวจราชการที่ 13 
(จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ) ณ ห้องประชุมสํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) ของหน่วยงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 และ 13 โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี 
ประกอบด้วย สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) สํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4 (ขอนแก่น) สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 4 (ขอนแก่น)  สํานัก
ทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 11 (อุบลราชธานี) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ

วันที่ 7 กันยายน 2553 : ผต.ทส.(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 3 (Monitoring and Evaluation) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในเขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากร
นํ้าภาค 5 จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) ของหน่วยงานในพื้นที่เขตตรวจราชการ
ที่ 14 โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี ประกอบด้วย สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8
(นครราชสีมา) สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 5 (นครราชสีมา) สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 5 (นครราชสีมา) สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 11
(นครราชสีมา) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 

15 

ภารกิจการตรวจราชการของ ผต.ทส. 



การตรวจราชการแบบบูรณาการ ของ ผต.ทส. (นายสําราญ  รักชาติ) รอบที่ 3 (Monitoring and 
Evaluation) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในพืน้ที่เขตตรวจราชการที่ 1 , 3 และ 9 

เ ว ล า  1 2 . 0 0  -1 3 . 0 0  น .  ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสําราญ  รักชาติ) ได้ร่วม
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
(นางสุมิตรา ศรีสมบัติ) พร้อมกับหารือข้อราชการเก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา  และในช่วงบ่าย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับฟัง
ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนตรวจราชการของกลุ่มบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ชลบุรี และนนทบุรี รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ฉะเชิงเทรา  นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว จันทบุรี 
ชลบุรี ตราด และระยอง 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสําราญ รักชาติ) 
และคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ 3 (Monitoring and Evaluation) โดยประชุมหน่วยงาน ณ ห้องประชุมมรุ
พงษ์ ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนตรวจราชการ รวมถึงรับฟังปัญหา
อุปสรรคจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของหน่วยงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี, 
พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี) เขตตรวจราชการที่ 3 (จังหวัดฉะเชิงเทรา, นครนายก, ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ, สระแก้ว) และเขต
ตรวจราชการที่ 9 (จังหวัดจันทบุรี, ชลบุรี, ตราด, ระยอง) โดยในช่วงเช้าได้ติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบไปด้วย โครงการประชาป้องภัยดับไฟป่า โครงการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ํา เพื่อถ่ายโอนให้แก่ อปท. และ
โครงการตามแผนการตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่กลุ่มบริหารจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและกลุ่มบริหารจัดการน้ํา

ภารกิจการตรวจราชการของ ผต.ทส. 
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วันที่ 2 กันยายน 2553 : ผต.ทส.(นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) ลงพื้นที่และรับฟังสรุปผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและ
ฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน(โครงการตามแผนการตรวจราชการฯ) พื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวณ ต.โคกขาม อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร ซ่ึงโครงการดังกล่าวเป็นการดําเนินงานร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับประชาชนในพื้นที่ โดยผู้นําชุมชน
(นายวรพล วงศ์ล้อมจันทร์) ได้บรรยายผลการดําเนินงาน และนําลงพื้นที่

ในช่วงบ่าย ผต. ทส. (นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานโครงการศึกษาประเมินศักยภาพการพัฒนาแหล่งนํ้า
บาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดําริ(โครงการตามแผนการตรวจราชการฯ ดําเนินการโดยสํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 8) และโครงการ
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ(โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP2 ดําเนินการโดย สํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ต.สามพระยา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

ภารกิจการตรวจราชการของ ผต.ทส. 
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วันที่ 3 กันยายน 2553 : ผต.ทส.(นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) รับฟังสรุปการดําเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการฯประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ 3 (Monitoring and 
Evaluation) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชะอํา จ.เพชรบุรี

ในช่วงเช้าเป็นการรับฟังผลการดําเนินงานในส่วนของกรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ซ่ึง ผต.ทส.(นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้หน่วยงานนําไปปรับปรุงการดําเนินงานในปีงบประมาณต่อไป ซ่ึงในการ
น้ีที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านส่ิงแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี (นายนิวัฒน์ ม่ันหมาย) และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้าน
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดราชบุรี(นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์) ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการๆ ในพื้นที่แก่หน่วยงาน
ของกระทรวงฯ ด้วย

ในช่วงบ่าย เป็นการรับฟังผลการดําเนินงานในส่วนของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช การบริหารจัดการ
ในเขตควบคุมมลพิษของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค นอกจากนี้ ผต.ทส. (นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชที่ 2 4 5 และ 
18 ด้วย
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วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553 ผต.ทส. (นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 3 (Monitoring and Evaluation) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 11 ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 จังหวัดอุดรธานี ในวันพฤหัสบดี
ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) ของหน่วยงานในพื้นที่เขตตรวจราชการ
ที่ 10 และ 11 

โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี ประกอบด้วย สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 
(อุดรธานี) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 (อุดรธานี) สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 10 (อุดรธานี) 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย เลย สกลนคร 
นครพนม และมุกดาหาร

ภารกิจการตรวจราชการของ ผต.ทส. 
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เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2553  คณะทํางานจัดงานเกษียณอายุราชการ สป.ทส. และสํานักตรวจและประเมินผล ได้จัดงานเกษียณอายุ
ราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประจําปี พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ บางพลัด กรุงเทพฯ ให้แก่ผู้
เกษียณอายุราชการในสังกัด สป.ทส. ทุกท่าน โดยมี รอง ปกท.ทส. (นายชาตรี ช่วยประสิทธ์ิ) ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวสดุดี
และคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการ ที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนการทํางาน และการพัฒนาประเทศ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผู้เกษียณอายุราชการ ของ สป.ทส. จํานวน ทั้งส้ิน 56 ท่าน โดยมีผู้บริหารระดับสูง 2 ท่าน ได้แก่ นาย
ศิริพงษ์ หังสพฤกษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ นายสําราญ รักชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ได้เกษียณอายุราชการในปีน้ีด้วย

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทส. พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช ปกท.ทส. และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ได้เปิดงานประชุม
วิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “ ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤตชีวิตโลก” พร้อมปาฐกถาพิเศษ
และเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ถึงเวลารักษ์โลก รักษาชีวิต รักษาส่ิงแวดล้อม เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารคอนเว็นช่ันเซ็นเตอร์ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

20 

การดําเนินงานของ สตป. 



เม่ือวันที่ 14-16 กันยายน 2553 สํานักตรวจและประเมินผล ได้จัดประชุมการประชุมกําหนดแนวทางการบูรณาการโครงการสายใย
รักแห่งครอบครัวฯ กับแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รอง ปกท.ทส. (นายชาตรี ช่วยประสิทธ์ิ) มาเป็นประธาน
ในพิธีเปิด ซ่ึงผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ทสจ. 75 จังหวัด สสภ. 16 แห่ง และหน่วยงานภายใน สป.ทส. ส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น 150 คน เข้า
ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ

เม่ือวันที่ 2-3 กันยายน 2553 กลุ่มติดตามและประเมินผล สตป. ได้จัด
ประชุมการติดตามและเสนอแนะการดําเนินงานสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัวฯ และการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 
3.4.1 และ 3.4.2 พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก (13 จังหวัด) ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมประชุม
ประมาณ 45 ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด  (ทสจ .)  กาญจนบุรี  ชัยนาท นครปฐม  ประจวบคีรีขันธ์ 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี อ่างทอง และสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) เพื่อติดตามเร่งรัดผล
การดําเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามกรอบตัวชี้วัดที่ 3.4.1 
และ 3.4.2 ในรอบ 9 เดือน รวมทั้งได้ติดตามผลการดําเนินงาน และการเบิกจ่าย
งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ตามกรอบแผนปฏิบัติงานโครงการประสานความ
ร่วมมือในการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชนในหมู่บ้าน
สายใยรัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

การดําเนินงานของ สตป. 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP) ภายใต้กิจกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ ของ สตป.

ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2553 คณะทํางานพัฒนาและจัดการ
ความรู้ ของสํานักตรวจและประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (KM 
TEAM) ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจากผู้มีประสบการณ์
มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพี่ๆ น้องๆ ชาว สตป. ได้รับฟัง ซ่ึงได้จัดทําการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านโปสเตอร์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง และกําหนดการเป็น
ต่อไปนี้

การบรรยายพิเศษโดย ช่างคิด ศทส.  หัวข้อเรื่อง หลักการคิดและวิธีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

การบรรยายพิเศษโดย พี่ปรี (นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ) หัวข้อเรื่อง เกณฑ์ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ สตป.

การบรรยายพิเศษโดย พี่บี (นางสาวสุธีรา พักตร์วิไล) หัวข้อเรื่อง ประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุน่ และการนํามา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา สตป.
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กจิกรรมสัมพนัธ สตป. 



23 

กจิกรรมสัมพนัธ สตป. 

 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2553 ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)    
ได้เป็นประธานจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน  ในโอกาสที่จะย้ายไปดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและน้ําใจไมตรี ที่เจ้าหน้าที่ สตป. ให้การสนับสนุนการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 

         ทั้งนี้ ชาว สตป. ได้มอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่ท่านสุพจน์ เป็นการขอบคุณ จากนั้นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้มอบกระเช้า
ดอกไม้ให้แก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ คนใหม่ ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์, นายประวิม วุฒิสินธุ ์และนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ 
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ออกสเตป 

PR สาวสวยของ สตป. 

หนุม สตป. อกหักไปหลายคนเลย 
คนขวานี่มาจากสาระแนสิบลอปาว 

 ......คุณกําลงัประสบปญหาเหลานี้หรือไม  
หมั่นไสเพื่อน อยากเอาคืนแตไมรูจะทํายังไง 
ปญหาเหลานี้จะหมดไป เพียงคุณสงรูปถาย
เพื่อนของคุณมาที่เรา แลวคุณจะไดรับการ
เผยแพรทางวารสารฯ ของเราทันที......... 

PR รุนพี่ 


