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ภารกิจ และหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
ภารกิจ  

ภารกิจตามกฎหมาย ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ภารกิจที่สาธารณะคาดหวัง 

ด าเนินการตามพระราชด าริและเผยแพร่
พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วน ในการ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมและเผยแพร่
ความรู้ เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกให้เกิด
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ต่อ
การมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพร่
องค์ความรู้ 

แหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ทุกภูมิสังคม แหล่งเผยแพร่องค์ความรู้
จากการศึกษาวิจัยและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

   

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
และขับเคลื่อนองค์กร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ 

กา ร จั ดท า แผนยุ ท ธศาสตร์ และ 
แผนปฏิบัติการ ประสานความร่วมมือ
หน่วยงานต่างๆ ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนการ
ให้บริการต่างๆ การสื่อสารองค์กร 
ร วมถึ ง ก า รประชาสั มพั น ธ์ แ ล ะ
การตลาด ประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน 
คือ กลุ่มนโยบายและแผนงาน และ
กลุ่มพัฒนารายได้และบริการ 

การบริหารจัดการงานทั่วไป การติดต่อ
ประสานงานทุกกลุ่มงานและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การแสวงหาความร่วมมือ
และปัจจัยในการท างานทุกรูปแบบ
ทั้งภายในและภายนอกที่ช่วยสนับสนุน
การท างาน รวมทั้งประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรในภาพรวม 
ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่ม
อ านวยการ กลุ่มบัญชีและการเงิน 
และกลุ่มภูมิทัศน์และอาคารสถานท่ี 

การให้ความรู้และฝึกอบรมด้านการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับ
สากลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การ
ประสานงานวิจัย ทั้งนวัตกรรมด้าน
พลังงานทดแทน และสิ่ งแวดล้อม 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย 
2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มฝึกอบรมและ
เผยแพร่ความรู้ และกลุ่มวิจัยและพัฒนา 

   



ผลการด าเนินงานตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี 2560 

ส่วนที่ 2  
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ภาพรวมผลการด าเนินงาน  

 
  

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ด าเนินงานภายใต้
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิร ินธร ฉบับที ่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 
สาระส าคัญ คือ การพัฒนาอุทยานฯ ให้เป็นศูนย์
การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์
พลังงาน ตามแนวพระราชด าริ ระดับสากล โดยจัด
กระบวนการและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้อย่างเป็น
ระบบ ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ชุมชนท้องถิ่น 
ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป อย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของอุทยานฯ สามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการส่งเสริม
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การศึกษาวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การด าเนินงานอุทยานฯ 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
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ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชีว้ัด ประจ าปี 2560 

ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย ผลงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละของผล
การด าเนนิงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1     100.00 

จ านวนพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างตอ่เนื่อง ไร ่ 200 300 บรรล ุ 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2     100.00 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ เครือข่าย 3 4 บรรล ุ 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3     75.00 

จ านวนผู้เข้าศึกษาเรียนรู ้ คน 70,000 101,523 บรรล ุ 100.00 

อัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับความรู้ ร้อยละ 5.00 12.74 บรรล ุ 100.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ร้อยละ 90.00 90.00 บรรล ุ 100.00 

จ านวนผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ เรื่อง 2 0 ไม่บรรล ุ 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4     100.00 

จ านวนชุมชนต้นแบบ ชุมชน 5 ชุมชน/5ปี 6 บรรล ุ 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5     76.07 

สัดส่วนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม 
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ร้อยละ 80.00 77.26 ไม่บรรล ุ 77.26 

ทักษะด้านภาษาของผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการเผยแพรค่วามรู้และบริการ 

ร้อยละ 70.00 0.00 ไม่บรรล ุ 0.00 

จ านวนระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ 5 ระบบ/5ป ี 3 บรรล ุ 100.00 

จ านวนรายได้จากผลการด าเนินงาน บาท 8,000,000.00 10,505,467.27 บรรล ุ 100.00 

สัดส่วนรายได้ต่อคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ - 11:6 13:6 บรรล ุ 100.00 

   ผลการด าเนินงานเฉลี่ย 81.43 
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ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน 

ส าหรับในปีงบประมาณ 2560 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  เ พ่ือขับเคลื่อนกลไกการ
ด าเนินงานอุทยานฯ โดยได้มีการติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ตามยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัด ในการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 
5 ยุทธศาสตร์ 12 ตัวชี้วัด 

ผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 
ตามตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ จ านวน 12 ตัวชี้วัด พบว่า สามารถ
บรรลุเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด 
เนื่องจาก ด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด และยังไม่ได้
ด าเนินการ 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานเฉลี่ย ร้อยละ 81.43 

81.43 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

บรรลุเป้าหมาย 

 ตัวชี้วัด 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 ตัวชี้วัด 
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ผลการด าเนินงานโดยหน่วยงานความร่วมมือตามแผนยุทธศาสตร์ 

   

อุทยานฯ ได้ประสานหน่วยงานความร่วมมือตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุน
และด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดร่วมกัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์
สูงสุด โดยในปีงบประมาณ 2560 มีหน่วยงานความร่วมมือได้จัดท าโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ รวม 12 หน่วยงาน 16 โครงการ ใช้งบประมาณในการด าเนิน
โครงการตามแผนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 5,767,000.00 บาท 

 
 
 

กรมควบคุมมลพิษ 
(1 โครงการ) 

 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(2 โครงการ) - ไม่ได้ด ำเนินกำร - 

 
กรมทรัพยากรธรณี 
(1 โครงการ) 

 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
(1 โครงการ) 

 
กรมประมง 
(1 โครงการ) 

 กรมพัฒนาท่ีดิน 
(1 โครงการ) 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
(2 โครงการ) 

 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
โดย ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 ราชบุรี 
(1 โครงการ) 

 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(2 โครงการ) 

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
(1 โครงการ) – ปรับแผนด ำเนินกำร ปี 2561 - 

 
องค์การจัดการน้ าเสีย 
(2 โครงการ) – ปรับแผนด ำเนินกำร ปี 2561 จ ำนวน 1 โครงกำร - 

 
บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคช่ัน แมชีเนอรี 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 
(1 โครงการ) - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร - 
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ผลจากการด า เนิน โครงการและ
กิจกรรมร่วมกัน สามารถด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ 
รวม 11 หน่วยงาน 11 โครงการ 
ใช้งบประมาณ ในการด าเนินการ
ทั้งสิ้น 2,822,500.00 บาท และมี
โครงการที่ยังไม่เสร็จสิ้น จ านวน 5 
โครงการ 

ด าเนินการเสร็จสิ้น จ านวน 11 โครงการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ 
(เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2560) 

ปรับแผนด าเนินการ ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 2 โครงการ 
(ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ 
(ไมไ่ด้อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) 

  

ผลส าเร็จของการประสานความร่วมมือระหว่างอุทยานฯ กับหน่วยงานต่างๆ 
ทุกภาคส่วน ส่งผลต่อการพัฒนาอุทยานฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีกิจกรรม
ให้บริการความรู้ที ่หลากหลาย น่าสนใจ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย  
เกิดประโยชน์ต่อผู้มาศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2560 หน่วยงาน
ความร่วมมือได้ให้การสนับสนุนอุทยานฯ ดังนี้ 

    
 
 
 
 
 
 
 

  

สนับสนุนการพัฒนา ฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
ให้อุทยานฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือประโยชน์
ต่อสาธารณชน 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
และเผยแพร่ความรู้ 
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และกิจกรรม
ทางวิชาการในพ้ืนที่อุทยานฯ ให้
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้ และน าไปสู่การปฏิบัติจริง 

สนับสนุนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
พัฒนาให้อุทยานฯ เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ที่ทันสมัย รองรับการ
ให้บริการเผยแพร่ความรู้ เพ่ือให้
เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้  และจัด
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของอุทยานฯ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

 เร่งฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
ตามแนวพระราชด าริ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้อุทยานฯ 
เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม ในระดับ
สากล 

 

 
ผลการประเมินตัวชีว้ัด 

 

  พ้ืนที่อุทยานฯ ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เกิดความ
สมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมพ้ืนที่กว่า 300 ไร่ 

 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

(รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ) 

 

     

อุทยานฯ ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ ตามแผน จ่ายจริง คงเหลือ ผลงาน 
(ร้อยละ) 

 โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

7,253,376.00 6,808,189.58 445,186.42 70.00 

หน่วยงานความร่วมมือด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ แผน จ่ายจริง คงเหลือ ผลงาน 
(ร้อยละ) 

 โครงการฟื้นฟูปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าบาดาลในพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 95,000.00 95,000.00 0.00 100.00 

 โครงการจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ ในพื้นที่อุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (ปรับแผนด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2561) 

2,248,000.00 0.00 2,248,000.00 0.00 

 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าในทะเล 300,000.00 300,000.00 0.00 100.00 
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ผลการด าเนินงาน  

การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ตามแนวพระราชด าริ ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม ในปีงบประมาณ 2560 อุทยานฯ ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 300 ไร่ สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลให้
พื้นที่อุทยานฯ เกิดความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
ศึกษาวิจัย เป็นพื้นที่สาธิตเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินงานโครงการที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชด าริ  
อาทิ (1) โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติ
สู่สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ  5 รอบ 2 เมษายน 2558 
ด าเนินการปลูกต้นไม ้จ านวน 38,739 ต้น มีอัตรา
การรอดตาย ร้อยละ 85 และดูแลรักษาพันธุ์ไม้เดิม 

เพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับพ้ืนที่ จัดท าเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติและป้ายสื่อความหมาย เพ่ือพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยการเจริญเติบโตของต้นไม้ และ
วิเคราะห์คุณสมบัติปริมาณธาตุอาหารในดิน  และ 
(2) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าในทะเล 
ปล่อยพันธุ์ปูม้า จ านวน 100,000 ตัว เพ่ือเพ่ิมพันธุ์สัตว์
น้ าลงสู่ทะเล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
เพชรบุรี กรมประมง ให้การสนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

 ประสานความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน เชื่อมโยงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

 

 
ผลการประเมินตัวชีว้ัด 

 

  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือที่สนับสนุนการด าเนินงานให้
อุทยานฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ระดับนานาชาติ ด้านการฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ 
และมีกิจกรรมพัฒนาร่วมกับอุทยานฯ ที่เพ่ิมข้ึน 4 เครือข่าย 

 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

(รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ) 

 

    

อุทยานฯ ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ ตามแผน จ่ายจริง คงเหลือ ผลงาน 
(ร้อยละ) 

 โครงการศึกษาการขยายพันธุ์และประโยชน์ของโกงกางลูกผสม ในสวนป่าชายเลน
ทูลกระหม่อม 

200,000.00 44,710.70 155,289.30 85.00 

 โครงการศึกษาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้ปลูกในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
โดยใช้น้ าหยด 

100,000.00 2,021.00 97,979.00 90.00 

หน่วยงานความร่วมมือด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ แผน จ่ายจริง คงเหลือ ผลงาน 
(ร้อยละ) 

 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ปา่ชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น * 0.00 0.00 0.00 0.00 

 โครงการพัฒนาสวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน * 0.00 0.00 0.00 0.00 
* ไม่ได้ด ำเนินกำรเนื่องจำกไม่ได้อยู่ในพื้นที่เป้ำหมำย 
  ของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ในปีงบประมำณ 2560 
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 ผลการด าเนินงาน 

 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 อุทยานฯ 
มีเครือข่ายความร่วมมือที่ได้ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานเพิ่มข้ึน จ านวน 4 เครือข่าย ประกอบด้วย 
มูลนิธิพลังงานไทย ส านักงานพลังงานจังหวัด
เพชรบุรี กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ (กทปส.) และกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ส่งผลให้การด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

เครือข่ายความร่วมมือทั้ง 4 เครือข่าย ช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาอุทยานฯ และด าเนินงานต่างๆ 
ตามภารกิจ ประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และสื่อสาธิตในอุทยานฯ ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปให้มากยิ่ งขึ้น การสนับสนุนทรัพยากรและ
เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการเผยแพร่ความรู้ ตลอดทั้ง
ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอุทยานฯ ไปสู่
กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ส่งผลให้อุทยานฯ 
เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
และมีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

  

 เผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม และพลังงานของอุทยานฯ  การ
ด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวาง 
เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน รวมทั้งด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
ผลการประเมินตัวชีว้ัด 

 

  จ านวนผู้เข้าศึกษาเรียนรู้ 101,523 คน 
 อัตราการเพ่ิมของประชาชนที่ได้รับความรู้ ร้อยละ 12.74 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 90.00 
 จ านวนรายงานผลการศึกษาวิจัยด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน และด้านการบูรณาการองค์ความรู้ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นความรู้ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมที่เผยแพร่ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียม
ด าเนินการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย 2 เรื่อง 

 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

(รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ) 
 

    

อุทยานฯ ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ ตามแผน จ่ายจริง คงเหลือ ผลงาน 
(ร้อยละ) 

 โครงการเสริมสร้างความรว่มมอืเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้ในภูมภิาคฯ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - ชะอ า 200,000.00 88,673.66 111,326.34 100.00 
 โครงการเผยแพร่ความรู้ ปลกุจิตส านกึผนึกก าลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2559 8,015,420.45 7,993,531.55 21,888.90 100.00 
 โครงการเผยแพร่ความรู้ ปลกุจิตส านกึผนึกก าลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2560 14,180,990.00 7,262,228.70 6,918,761.30 77.00 
 โครงการจัดท าหนังสือรายงานการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศ ที่มุ่งสู่เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน : นโยบายและการปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

500,000.00 22,247.45 477,752.55 55.00 

หน่วยงานความร่วมมือด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ แผน จ่ายจริง คงเหลือ ผลงาน 
(ร้อยละ) 

 โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (การสาธิตและฟื้นฟูดินและน้ าในพื้นที่) 713,500.00 713,500.00 0.00 100.00 
 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการน้ า อากาศ ขยะ 200,000.00 70,00.000 130,000.00 100.00 
 โครงการค่ายเยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ปรับแผนด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2561) 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 
 โครงการอบรมเกษตรกร เรื่องการพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเกษตรกร 48,000.00 48,000.00 0.00 100.00 
 โครงการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการป้องกันศัตรูพืชโดยชีววิธี 48,000.00 48,000.00 0.00 100.00 
 โครงการอบรม “รักษธ์รณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบธรณีพิบัติภยั” 70,000.00 83,500.00 (13,500.00) 100.00 
 โครงการส่งเสรมิและเผยแพรภู่มิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 700,000.00 700,000.00 0.00 100.00 
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ผลการด าเนินงาน  

การเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รวมทั้งหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวนผู้ศึกษาเรียนรู้และ
ร่วมกิจกรรมอุทยานฯ เป็นจ านวน 101,523 คน 
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2559 จ านวน 11,470 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.74 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
ร้อยละ 5.00 โดยผู้ศึกษาเรียนรู้และร่วมกิจกรรม
อุทยานฯ มีความพึงพอใจระดับดี ถึงระดับดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 90.00 

โดยอุทยานฯ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งโครงการพระราชด าริในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ อาทิ เครือข่าย RCE ทั้งใน
และต่างประเทศ ตลอดทั้งจัดหางบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมตาม
หลักสูตรอุทยานฯ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่าง
กว้างขวาง ผ่านสื่อนิทรรศการ สื่อสาธิต และสื่อ
เรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลาย อีกทั้งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้
และฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อุทยานฯ 
ร่วมกับหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม ได้ด าเนินการติ ดตาม
ประเมินผลชุมชนท้องถิ่น สถานศึกษาที่ผ่านการ
ฝึกอบรม น าความรู้ที่ ได้ รับจากอุทยานฯ ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และ
สนับสนุนให้เป็นเครือข่ายในการเผยแพร่ความรู้ของ
อุทยานฯ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับงานด้านการศึกษาวิจัย ยังไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด อยู่ระหว่างเตรียมด าเนินการ
เผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยได้มีการ
จัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัย จ านวน 2 เรื่อง คือ 
รายงานการศึกษาการขยายพันธุ์และประโยชน์ของ
โกงกางลูกผสมในสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม และ
รายงานการศึกษาความเหมาะสมของพันธุ์ ไม้ปลูกใน
อุทยานฯ โดยใช้น้ าหยด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

 

 
ผลการประเมินตัวชีว้ัด 

 

  จ านวนชุมชนท้องถิ่นบริเวณโดยรอบอุทยานฯ และชุมชนใน
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง 
ที่เป็นชุมชนต้นแบบด้านการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 6 ชุมชน 

 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

(รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ) 

 

    

อุทยานฯ ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ ตามแผน จ่ายจริง คงเหลือ ผลงาน 
(ร้อยละ) 

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการน้ าเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
อุทยานสิ่งแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร 

1,000,000.00 576,450.00 423,550.00 70.00 

หน่วยงานความร่วมมือด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ แผน จ่ายจริง คงเหลือ ผลงาน 
(ร้อยละ) 

 โครงการจัดท านิทรรศการจัดการน้ าเสียครบวงจร 380,000.00 290,000.00 90,000.00 100.00 

  

 

  



 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

อุทยานฯ มุ่งสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียง 
ให้เป็นชุมชนต้นแบบ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิต ในการด าเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ร่วมกับวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความตั้งใจในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับชุมชนท้องถิ่นที่เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรของอุทยานฯ ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมให้น า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้จริงอย่างยั่งยืน จากการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานในปี 2560 มีชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมและเป็นชุมชนตัวอย่างในการเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้
ให้กับผู้สนใจและชุมชนต่างๆ จ านวน 6 ชุมชน สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โดยได้มีการนอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังได้
น าความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดพลังงานไปปรับใช้ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงาน
ลดลง รวมทั้งชุมชนต่างๆ ได้น าเทคโนโลยีพลังงานอย่างง่าย ตามที่ได้ศึกษาเรียนรู้จากอุทยานฯ ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน จ าหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5  

 เพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพ่ือให้
เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

 ผลการประเมินตัวชีว้ัด  

  สัดส่วนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ร้อยละ 77.26 
 ทักษะด้านภาษาของผู้ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ความรู้และบริการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 จ านวนระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการพัฒนา 3 ระบบ 
 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น คือ รายได้ 19,959,613.56 บาท ค่าใช้จ่าย 9,454,146.23 บาท 

คิดเป็นสัดส่วน 13 ต่อ 6 
 จ านวนรายได้จากผลการด าเนินงาน 10,505,467.27 บาท 

 

 โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

(รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ) 

 

อุทยานฯ ด าเนินการ จ านวน 16 โครงการ ตามแผน จ่ายจริง คงเหลือ ผลงาน 
(ร้อยละ) 

 โครงการปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ ค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 428,000.00 391,700.00 36,300.00 100.00 
 โครงการดูแลรักษาภูมิทัศนภ์ายในอทุยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 840,000.00 468,398.00 371,602.00 100.00 
 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ 

อาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (เบกิจ่ำยงบประมำณในปี 2561) 
450,000.00 0.00 450,000.00 100.00 

 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพยานพาหนะ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 300,000.00 46,159.50 253,840.50 100.00 
 โครงการจัดท าหนังสืออุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ยกเลิกโครงกำร เนื่องจำกได้มีกำรจัดท ำ
หนังสือ “เงำไม้ชำยเลน” จ ำนวน 2,000 เล่ม ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เป็นกำรจัดท ำหนังสือ
เฉลิมพระเกียรติฯ เช่นเดียวกัน) 

5,200,000.00 0.00 5,200,000.00 0.00 

 โครงการประกวดภาพถา่ยอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ครั้งที่ 4 500,000.00 0.00 500,000.00 20.00 
 โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 100,000.00 60,916.39 39,083.61 100.00 
 โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม 30,000.00 26,803.25 3,196.75 100.00 
 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 50,000.00 32,602.80 17,397.20 100.00 
 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเพื่อการปฏบิัติงาน 100,000.00 94,857.56 5,142.44 77.26 
 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและการใหบ้ริการสถานที่พกัค้างจัดกจิกรรมทางวิชาการ 12,525,722.35 5,428,059.95 7,097,662.40 100.00 
 โครงการอุทยานฯ สีเขยีวดว้ยพระบารมี ปีที่ 3 2,935,175.00 1,545,041.36 1,390,133.64 100.00 
 โครงการจัดซ้ือและจ าหน่ายของที่ระลึกอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 3,803,443.95 2,283,462.97 1,519,980.98 100.00 
 โครงการผลิตและจัดหากลา้ไม้ 610,900.00 136,973.15 473,926.85 100.00 
 โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุในอุทยานฯ และปุย๋หมักมูลไส้เดือนดิน 6,601.50 13,235.00 (6,633.50) 65.00 
 โครงการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากผลผลิต

ความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (ป่าบกและป่าชายเลน) 
77,770.70 47,373.80 30,396.90 100.00 

หน่วยงานความร่วมมือด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ แผน จ่ายจริง คงเหลือ ผลงาน 
(ร้อยละ) 

 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแหล่งเรียนรู้อุทยานสีเขียว ด้านการจัดการ
ขยะเหลือศูนย ์(Zero Waste) 

700,000.00 700,000.00 0.00 100.00 

 โครงการจัดท าสมุดบันทึก/แผ่นพบัประชาสัมพันธ์อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
(อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 

40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 

 โครงการอบรมวิทยากรและบุคลากร สนับสนุนด้านการเผยแพร่ความรู้และฝกึอบรมของ
ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 

20,000.00 20,000.00 0.00 100.00 

  หมายเหตุ : แผนส่งเสริมการจัดหารายได้และระดมทุน     
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ผลการด าเนินงาน 

การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์
และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ที่ทันสมัยในระดับสากล อุทยานฯ มุ่งพัฒนา
กลไกการบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ส่งผลให้มีการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการขับเคลื่อน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยมีการปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และเกิดความคล่องตัว เหมาะสม มีระบบการควบคุม
ตรวจสอบภายใน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในการบริหาร
จัดการและด าเนินงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า 

มีระบบการควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
สนับสนุนการด าเนินงานและการให้บริการของ
อุทยานฯ ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม
งานอย่างทั่วถึง และจัดกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งการ
ประสานแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาและการด าเนินงานอุทยานฯ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

 

 
ผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ได้ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะ
เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถให้รองรับกับการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของอุทยานฯ จัดกิจกรรมสัมมนา
ประจ าปี พร้อมทั้งศึกษาดูงาน โดยมีบุคลากรที่ผ่าน
การฝึกอบรม ปฏิบัติงานมีประสิทธิสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
77.26 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 80.00 

ส าหรับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาอ่ืนๆ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
เผยแพร่ความรู้และการให้บริการของอุทยานฯ ยังไม่ได้
ด าเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดหาวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร และหลักสูตร
ที่มีความเหมาะสมกับภารกิจของอุทยานฯ 
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของอุทยานฯ ตามแผนพัฒนาระบบ
ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 
3 ระบบ ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ คือ จ านวน 5 ระบบ เมื่อสิ้นแผนในปี 2564 

  
 

การพัฒนาระบบการจองห้องพักแบบออนไลน์ฯ 
(e - Booking) เพ่ือการบริหารจัดการห้องพักและ
ผู้ใช้บริการสามารถจองห้องพักได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องพักในรูปแบบต่างๆ 

 

การพัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุด (e - Library) 
เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของอุทยานฯ และอ านวย
ความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
วิชาการได้ง่ายขึ้น 

การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(e - Document) เ พ่ือความรวดเร็วในการสื่อสาร
ภายใน มีการจัดการเอกสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
และสามารถค้นหาเอกสารได้อย่างสะดวก รวมทั้งลด
ปริมาณการใช้กระดาษและอุปกรณ์ส านักงานฯ ตาม
นโยบายสิ่ งแวดล้อมของ อุทยานฯ ในการ เป็น
ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
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รายได้ : ค่าใช้จ่าย เพิ่มข้ึนจาก 11:6 ในปี 2559 เป็น 13:6 ปี 2560 

จากการด าเนินงานตามแผนส่งเสริมการจัดหารายได้และระดมทุน เพ่ือจัดหารายได้และระดมทุนส าหรับการ
บริหารจัดการอุทยานฯ อย่างยั่งยืน การจัดท าและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้
ด าเนินโครงการ จ านวน 6 โครงการ อาทิ (1) โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและการให้บริการสถานที่
พักค้างจัดกิจกรรมทางวิชาการ มีรายได้จากการการให้บริการห้องพักและห้องประชุมเป็นหลัก (2) โครงการ
จัดซื้อและจ าหน่ายของที่ระลึกอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และ (3) โครงการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากผลผลิตความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร (ป่าบกและป่าชายเลน) มีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ของ
อุทยานฯ ให้กับผู้ที่มาใช้บริการ 

ในปี 2560 มีรายได้สุทธิจากการด าเนินงานตามแผนส่งเสริมการจัดหารายได้และระดมทุน จ านวน 
10,505467.27 บาท โดยมีรายได้ 19,959,613.50 บาท ต่อค่าใช้จ่าย 9,454,146.23 บาท และมีสัดส่วนรายได้ต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น คิดเป็น 13 ต่อ 6 ท าให้ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ปีงบประมาณ 2559 
มีรายได้ 29,653,382.16 บาท ต่อค่าใช้จ่าย 16,118,395.70 บาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย 11 ต่อ 6)  

 

ค่าใช้จ่าย 9,454,146.23 บาท

รายได้ 19,959,613.50 บาท

ค่าใช้จ่าย 16,118,395.70 บาท

รายได้ 29,653,382.16 บาท

ปี 2559 

ปี 2560 



ภารกิจอื่นๆ 

ส่วนที่ 3 




