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นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

“ ...ให้พอเพียงนีก็้หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหรากไ็ด้ 
แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถา้ท าให้มีความสุข 

ถ้าท าได้ก็สมควรที่จะท า สมควรที่จะปฏิบัติ... ”

พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541 
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ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแรกที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ด าเนินงานภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 5 ปี ฉบับที่ 3 
(พ.ศ.2560 - 2564) โดยมีแนวทางการด าเนินงานใน 5 ประเด็นหลัก (1) มุ่งพัฒนาอุทยานฯ 
ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงนิเวศด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (3) จัดกิจกรรมฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 
อย่างหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม มีความรู้และเกิดความเข้าใจ เห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (4) สนับสนุนการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
ให้เป็นแบบอย่างต่อการศึกษาเรียนรู้ และ (5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจของอุทยานฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 
มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ โดยสรุป ดังนี้ 

   

 เพ่ือให้อุทยานฯ 

 โดยใน
ปีงบประมาณ 2560 พ้ืนที่อุทยานฯ 
ได้รับการดูแลรักษาเกิดความอุดม
สมบูรณ์ และมี

 
มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ คือ พ้ืนที่จ านวน ไม่น้อยกว่า 
200 ไร่ 

ผลการด าเนินงาน
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ 
จ านวน 3 เครือข่าย 

 โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานจากทั้งภาครัฐภาคเอกชน 
และชุมชนต่างๆ มี

ต่างๆ ของ
อุทยานฯ สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ 70,000 คน 

จากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็น
โดย

 ผลการด าเนินงานงานสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 

  

บทสรุปผู้บริหาร 
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  อุทยานฯ 
ได้

ค่ายฝึกอบรมผู้น าชุมชน และมุ่งเน้นการสาธิตและส่งเสริมให้ฝึกปฏิบัติลงมือท า พร้อมทั้ง
และพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือ

โดยจัดกระบวนการติดตามประเมินผู้ที่ผ่านกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรอุทยานฯ เพ่ือ
ส่งเสริมการขยายผลความรู้และร่วมเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่ความรู้ของอุทยานฯ ให้กว้างขว้างมากยิ่งขึ้น 
โดยถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนต่างๆ จ านวน 6 ชุมชน ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ 
จ านวน 5 ชุมชน เมื่อสิ้นสุดแผนในปี 2564 

 
 ในปีงบประมาณ 2560 มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรทุกด้าน จัด

 พบว่า 
ความสามารถรองรับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ คิดเป็น  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 
80.00 ส่วน ที่สูงขึ้น คิดเป็น  ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 
80.00 และ  ด้านการ

 ให้สะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากขึ้น มีการ
พัฒนา อุทยานฯ 

 สนับสนุนการบริหารจัดการงานสารบรรณ นอกจากนี้ ได้
มีการวางระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดทั้งการประสานแหล่งทุนและ
ส่งเสริมการจัดหารายได้ตามแผนระดมทุน เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยมี

 ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ 8,000,000.00 บาท 

การบริหารจัดการองค์กรและการขับเคลื่อนภารกิจอุทยานฯ เพื่อผลักดันให้อุทยานฯ มีความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามภารกิจอย่างต่อเนื่องและประสบผลส าเร็จ ครอบคลุมตามเป้าหมายที่ก าหนดในทุกๆ ด้าน รวมทั้ง
รองรับยุทธศาสตร์อุทยานฯ ระยะ 5 ปี คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงได้มีนโยบายให้ด าเนินการปรับโครงสร้างการบริหาร
จัดการองค์กร และพัฒนาระบบกลไกการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย ทั้งด้านการ
บริหารจัดการ ด้านวิชาการ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

ทิศทางในอนาคตเพื่อให้เป้าหมายยุทธศาสตร์อุทยานฯ ที่ตั้งไว้ประสบผลส าเร็จ จึงได้ก าหนดแนวทางในการประสานและ
ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน สนับสนุนการพัฒนาอุทยานฯ โดยการเข้าร่วมประชุมกับ
หน่วยงานต่างๆ และการจัดกิจกรรมร่วมกัน มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ประชาชนและผู้สนใจ
ทั่วไปท้ังชาวไทยและต่างประเทศ ผ่านสื่อต่างๆ ให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้และฝึกอบรมของ
อุทยานฯ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
พลังงาน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 
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จากพ้ืนที่บริ เวณคลองบางตราน้อยและคลองบางตราใหญ่

ที่มีสภาพเสื่อมโทรม เป็นพ้ืนทราย ระบบนิเวศถูกท าลาย มีต้นไม้

เหลืออยู่จ านวนน้อย ในปี 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริให้ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและ

ระบบนิเวศ และเสด็จมาทรงปลูกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ชายเลน

ด้วยพระองค์เอง จนระบบนิเวศป่าชายเลนกลับสู่ธรรมชาติ

ดังที่ปรากฎในปัจจุบัน 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

 
สารบัญ 

 

 
สารจากประธานกรรมการ 

 

 สารจากผู้อ านวยการ 
 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร 

 

 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 

 
ส่วนที่ 3 ภารกิจอื่นๆ 

 

 

ส่วนที่ 4 รายงานการเงิน 
 

 
ส่วนที่ 5 ก้าวต่อไปของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

 
ภาคผนวก 

 

 
  

สารบัญ 
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การสร้างความตระหนักรู้ในสิ่งแวดล้อม 
ต้องอาศัยกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดความตระหนักและเกิดจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม เริ่มจาก
ได้ศึกษาเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน เห็นคุณค่าและเกิดความรัก ความห่วงใยในทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติ และการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือร่วมมือกันในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มองเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ แนวทางที่
แก้ปัญหาได้ดีที่สุดต้องเริ่มที่มนุษย์ โดยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวคิด ตระหนักและส านึกใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ยังคงท าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
มุ่งเผยแพร่ความรู้ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชด าริ ให้กับประชาชนทั่วไป ตลอดทั้งชุมชนท้องถิ่น เพ่ือ
ส่งเสริมให้ความรู้และความตระหนัก ผ่านประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ จนถึงขั้นลงมือปฏิบัติได้นั้น 
เป็นเป้าหมายส าคัญที่สุดจากผลการด าเนินงานที่คาดหวัง สิ่งที่น่ายินดีคือ ได้เห็นประชาชนและชุมชน
ท้องถิ่นที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อตนเอง อีกทั้งสนับสนุนการ
พัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนในอีกทางหนึ่ง 

การด าเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรนิธร บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้นั้น 
เกิดจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ด้วยดี 
ท าให้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ การขับเคลื่อนงานต่างๆ 
ตามภารกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้ที่มาศึกษาเรียนรู้ 

  

สารจากประธานกรรมการ 
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ร่วมสนองพระราชด าริ ด้วยความภาคภูมิใจ 
ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทาน
พระราชด าริไว้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2537 ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน มีใจความโดยสรุปว่า 

“...ให้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อทดลองปลูกและฟื้นฟูสภาพ
ป่าชายเลน เพื่อให้นิเวศวิทยาป่าชายเลนกลับคืนสู่ธรรมชาติ...” 

เพ่ือสนองพระราชด าริและพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชด าเนินมาทรงงานในพ้ืนที่ อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร จะดูแลและบ ารุงรักษาฟ้ืนฟูระบบนิเวศแห่งนี้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นพ้ืนที่นันทนาการ
ส าหรับทุกคนทุกชาติ ทุกภาษา รวมทั้งให้เป็นที่ให้ก าเนิดและที่พักพิงสรรพชีวิตตามธรรมชาติ ด้วยความ
วิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ก าลังสติปัญญา สนองพระราชด าริและสืบสานพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะ
น าธรรมชาติคืนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นี้ตลอดไป 

นายสุเมธ ตันติเวชกลุ 
ประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานสิง่แวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ในปี งบประมาณ 2560 อุทยานสิ่ งแวดล้ อม
นานาชาติสิร ินธร ได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2564) เป็นกรอบในการก าหนดทิศทาง
และเป้าหมายในการด าเนินงาน ระยะเวลา 5 ปี โดยมี
ความคาดหวังสูงสุด คือ มุ่งพัฒนาอุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม
ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
ตามแนวพระราชด าริ และจัดกระบวนการเผยแพร่ความรู้
และฝึกอบรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้กว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น โดยกระบวนดังกล่าว จะต้องมีรูปแบบที่
หลากหลาย น่าสนใจ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ทันต่อสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ในปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ 

การด าเนินงานส าคัญในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและ เผยแพร่ความรู้
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
มีสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน 
ตลอดทั้งชุมชนท้องถิ่นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมขึ้น 
มีผู้ใช้บริการศึกษาเรียนรู้และร่วมกิจกรรม เป็นจ านวน 
101,523 คน เพ่ิมจากปีที่ผ่านมาสูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 12.74 

มีระบบติดตามประเมินผลการให้ความรู้และส่งเสริม
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
ได้จริง มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทั้งในและนอก
สถานที่ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้มีผู้สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้  ได้ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร จัดหาเครื่องมือและ
ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และด าเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโดยรอบให้มีความ
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้  
สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น 

การด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ มีผลการด าเนินงานใน
ระดับท่ีน่าพอใจ สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจของ
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งการ
สนับสนุนจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ ทุกท่านด้วยดี
เสมอมา ได้ร่วมขับเคลื่อนให้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การด าเนินโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่ก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ 
ผู้อ านวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

และศูนย์พลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 

 

สารจากผู้อ านวยการ 
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วิสัยทัศน ์

 

 

 
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นศูนย์การ

เรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์

พลั ง งาน ตามแนวพระราชด าริ  ระดับสากล 

สร้างสรรค์นวัตกรรม เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาชุมชน

อย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายการศึกษาวิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
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พันธกิจ 

 

 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ตามแนว
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  เป็นศูนย์ เรียนรู้ เชิ งนิ เวศที่มี
ชื่อเสียงระดับสากล 

 
 บูรณาการองค์ความรู้ ด้าน

วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมให้
เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 เ พ่ือให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รวมทั้งด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน 
รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

 
 เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มี

ธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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ยุทธศาสตร ์และเป้าหมายการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ตามแนวพระราชด าริ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้อุทยานฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม ในระดับสากล 
 เป้าหมายการพัฒนา 

 
 ไร ่

  พ้ืนที่อุทยานฯ ได้รับการดูแลรักษาเกิดความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 200 ไร่ 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

 เป้าหมายการพัฒนา 

 
 เครือข่าย 

 

 เพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือ ที่สนับสนุนการด าเนินงานให้อุทยานฯ เป็นศูนย์
เรียนรู้ระดับนานาชาติ ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนทั้งในและ
ต่างประเทศ และมีกิจกรรมพัฒนาร่วมกับอุทยานฯ ไม่น้อยกว่า 3 เครือข่ายต่อปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน รวมทั้งด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าหมายการพัฒนา 

 
, คน 

  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการ
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้กับประชาชน
ทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก เยาวชน นักวิชาการ ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เพ่ิมข้ึน
ในปี 2560 ไม่น้อยกว่า 70,000 คน และเพ่ิมขึ้นในปีต่อๆ ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

 
 เรื่อง 

 

 เผยแพร่รายงานผลการศึกษาวิจัย ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน และด้านการบูรณาการองค์ความรู้สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นความรู้ที่
ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม ปีละ 2 เรื่อง 

 
 ครั้ง (ทุก 3 ปี) 

 

 จัดกิจกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติทุก 3 ปี เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย
ทั้งในและต่างประเทศ 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ 

และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

 เป้าหมายการพัฒนา 

 
 ชุมชน (สิ้นแผนในปี 2564) 

 

 สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นโดยรอบพ้ืนที่อุทยานฯ ในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน เมื่อสิ้นแผนในปี 2564 
ให้เป็นชุมชนต้นแบบ เป็นพ้ืนที่ตัวอย่างในการศึกษาและร่วมน าเสนอเผยแพร่
องค์ความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของอุทยานฯ ในด้านการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต
อย่างเป็นรูปธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพื่อให้เป็นองค์กรที่มี
ธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 เปา้หมายการพัฒนา 

 ร้อยละ  

  ฝึกอบรมบุคลากรด้านปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผู้ผ่านการฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 ร้อยละ  

 
 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ความรู้และการให้บริการของอุทยานฯ 
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
 ระบบ 

 

 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของอุทยานฯ ให้ทันสมัยและสามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของอุทยานฯ ทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 5 
ระบบ ประกอบด้วย (1) ระบบการให้บริการบ้านพักและสถานที่อุทยานฯ 
(2) ระบบการให้บริการจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึกอุทยานฯ แบบออนไลน์ (3) ระบบ
การติดตามผลการด าเนินโครงการและกิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือ
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ (4) ระบบการให้บริการห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
และ (5) ระบบจัดเก็บข้อมูลอุทยานฯ สนับสนุนการบริหารจัดการ 

 
,, บาท 

 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณและจัดหารายได้ให้เพียงพอต่อ

การบริหารจัดการและพัฒนาอุทยานฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระดับนานาชาติตามแนว
พระราชด าริ เพ่ือสาธารณชนที่มีความยั่งยืน ไม่ต่ ากว่าปีละ 8,000,000.00 บาท 
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โครงสร้างองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการมลูนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(ประธานกรรมการ / เลขาธิการ / เหรัญญิก) 

คณะกรรมการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
และศูนยพ์ลังงานเพื่อส่ิงแวดล้อม 

ผู้อ านวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
และศูนย์พลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ 

และขับเคลื่อนองค์กร 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

กลุ่มนโยบาย 
และแผนงาน 

กลุ่มพัฒนา
รายไดแ้ละ

บริการ 

กลุ่มฝึกอบรม 
และเผยแพร่

ความรู ้

กลุ่มวิจัย 
และพัฒนา 

กลุ่ม
อ านวยการ 

กลุ่มภูมิทัศน์
และอาคาร

สถานที่ 

กลุ่มบัญช ี
และการเงิน 

ส านักงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เลขานุการฯ) 

ที่ปรึกษา 

หมายเหตุ : อนุมัติตามมติท่ีประชุมวิสามัญ คร้ังท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2560 



19 

คณะกรรมการมูลนิธิฯ 

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
มีบทบาทหน้าที่ ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ ก าหนดนโยบายและด าเนินงานตามนโยบาย 
ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีงบดุลรายได้ รายจ่าย
ต่อกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนตราระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของมูลนิธิ ประกอบด้วย กรรมการ จ านวน 26 คน 

  

 

1.  นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ  14. นายพิสุทธิ์ วิจารสรณ์ กรรมการ 

2.  ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองประธานกรรมการ  15. นางมณทิพย์ ศรีรัตนา กรรมการ 

3.  นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการ  16. ม.ล. ชนะพันธุ์ กฤดากร กรรมการ 

4.  นายสนิท อักษรแก้ว กรรมการ  17. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ กรรมการ 

5.  นายพรชัย นุชสุวรรณ กรรมการ  18. พล.ต.อ. สมศักดิ์ แขวงโสภา กรรมการ 

6.  นายพรชัย รุจิประภา กรรมการ  19. พล.ต.ท. นิพนธ์ ศิริวงศ์ กรรมการ 

7.  นายวันชัย ศารทูลทัต กรรมการ  20. พล.ต.ท. เทพ อมรโสภิต กรรมการ 

8.  นายเชิดพงษ์ สิริวิชช ์ กรรมการ  21. พล.ต.ต. เฉลิมชัย พิมลศรี กรรมการ 

9.  นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ กรรมการ  22. พล.ต.ต. ทัศนา แสงงาม กรรมการ 

10. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการ  23. พ.ต.อ. วันชนะ ธรรมเสมา กรรมการ 

11. ม.ล. จิรพันธุ์ ทวีวงศ ์ กรรมการ  24. พ.ต.อ. พีระพงค์ ช่างสุพรรณ กรรมการ 

12. นายดนุชา สินธวานนท์ กรรมการ  25. พล.ต.ต. ประพันธ์ จันทร์เอม กรรมการและ 
รองเลขาธิการ 

13. นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการ  26. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการและ 
เหรัญญิก 

   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
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คณะกรรมการอุทยานฯ 

คณะกรรมการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  
มีบทบาทหน้าที่ก ากับ ดูแล และติดตามผลการ
ด า เนินงานของอุทยานฯ ให้ เป็นไปตาม
นโยบายและทิศทางของคณะกรรมการมูลนิธิ 
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการ
ด าเนินงานของอุทยานฯ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
กรรมการ จ านวน 6 คน 

 

1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล 
ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว 
กรรมการ 

3. นายพรชัย รุจิประภา 
กรรมการ 

4. นายพรชัย นุชสุวรรณ 
กรรมการ 

5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ 
กรรมการ 

6. ผู้อ านวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 
สิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 
กรรมการและเลขานุการ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

ส านักงานอุทยานฯ 
  

ส าหรับในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารจัดการส านักงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธรและศูนย์พลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม โดยให้ส านักงาน
อุทยานฯ ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการของคณะกรรมการมูลนิธิฯ 
และคณะกรรมการอุทยานฯ มีการก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
จ านวน 54 อัตรา และแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในเป็น 
3 ฝ่าย คือ ฝ่ายยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนองค์กร ฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายวิชาการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานภายใต้
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีผู้อ านวยการ
เป็นผู้บริหารสูงสุด 

กรอบอัตราก าลัง 

 อัตรา 

ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
ขับเคลื่อนองค์กร  อัตรา 

ฝ่ายบริหาร  อัตรา 

ฝ่ายวิชาการ  อัตรา 
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