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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 

พ.ศ. 2546 มาตรา 13 กําหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

โดยมอบให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ ร่วมกันจัดทําแผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลง

นโยบายต่อรัฐสภา เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ป ี

โดยมีสาระสําคัญบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแนวนโยบายพ้ืนฐาน

แห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ทั้งน้ี ตามมาตรา 9 และ

มาตรา 16 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 ส่วนราชการจะต้องนําแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีของส่วนราชการต่อไป 

ประกอบกับสํานักงบประมาณได้กําหนดให้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปีเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ดังนั้น 

เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระยะ 4 ป ี

สอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม โดยดําเนินการกําหนดรูปแบบ แนวทาง และรายละเอียดข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ

อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ครอบคลุมและสะท้อนตัวช้ีวัดตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจน

กําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมให้สามารถครอบคลุมในการควบคุม กํากับ ตรวจสอบ และติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ในทุกมิติ  

แผนการบริหารราชการแผ่นดินเปรียบเสมือนกับเครื่องมือของรัฐบาลในการบริหาร

ปกครองประเทศเชิงรุก  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการ 

ก็เป็นเครื่องมือสําหรับถ่ายทอดแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติโดยมีการวางแผน

ในรูปแบบของ “การคิดก่อนทํา” แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จะต้อง

กําหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานแนวทาง มาตรการ และวิธีการทํางานของฝ่ายต่างๆ รวมถึง

การเช่ือมโยงการวางแผนเข้ากับกระบวนการจัดสรรทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผล อันจะช่วยทําให้เกิดพลังและสามารถขับเคลื่อนการทํางานของภาครัฐในทุกระดับและ



 

คู่มือกระบวนการสร้างคุณค่า “การจัดทําแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป ีสป.ทส.” หน้าที่ 2

ทุกมิติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบมากข้ึน ดังนั้น สาระสําคัญของการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จึงต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์

และสภาวะแวดล้อม การกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ การกําหนดยุทธศาสตร์ และที่ประเด็น

สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ (กําหนดแผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัดเพ่ือ

ติดตามและประเมินผลโครงการ)  

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงาน 

ที่จัดตั้งข้ึน เพ่ือเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแปลง 

แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จัดสรรและบริหารทรัพยากรของ 

กระทรวงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดการประหยัด คุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของ

กระทรวง ดังนั้น จึงถือได้ว่า “การจัดทําแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เป็นกระบวนการสําคัญ 

ที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจหลัก

ของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของการจัดสรรทรัพยากรและความคุ้มค่าของการใช้

งบประมาณของแผ่นดิน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือ 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือ

นําไปเป็นตัวอย่าง หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ต่อไป 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 คู่มือในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสํานักงานปลัด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือเป็นเครื่องมือช้ีแนะแนวทาง ข้ันตอนการ

ดําเนินงาน ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน 

เนื่องจากมีการถ่ายทอดในรูปแบบเอกสารเผยแพร่แนวทาง ข้ันตอนการดําเนินงานอย่างชัดเจน 

ทั้งน้ี หน่วยงานควรมีการทบทวนการดําเนินงานตามคู่มือเป็นประจําเพ่ือให้คู่มือดังกล่าวมี

ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน  
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1.4  ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสํานักงานปลัด 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จากประสบการณ์ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี

ของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ตั้งแต่ 

เร่ิมต้นจนถึงปัจจุบัน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์มีแนวทางการดําเนินงานท่ีหลากหลาย เพื่อให้ได้

ผลลัพธ์ตามที่รัฐบาล สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานัก

งบประมาณ และสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด แต่วิธีการระดมสมองส่วนใหญ่จะผ่านการประชุมสัมมนา

เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากบุคลากรภาครัฐ ภาคการศึกษา รวมถึง 

ประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากแผนงาน โครงการของหน่วยงาน  

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้เล็งเห็นความสําคัญในการรวบรวมองค์ความรู้ 

ด้านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่ผสมผสานกับประสบการณ์ในการทํางานจริง เพ่ือนํามาสรุปเป็น

คู่มือสําหรับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความสนใจเกี่ยวกับ “การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือ 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

จึงได้จัดทําเอกสารคู่มือซ่ึงประกอบด้วย ข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังนี้  

1.4.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลสําหรับการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์ 

1.4.2 เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้าน

แผนงาน และงบประมาณในสังกัด 

1.4.3 จัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

1.4.4 จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

1.4.5 ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์หน่วยงานตามข้อเสนอ 

1.4.6 นําเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

1.4.7 จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานกลางที่กําหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

1.4.8 ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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1.5 นิยามศัพท์สําคัญเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์  

(นิยามจากหนังสือ “คู่มือรูปแบบกลไกการมีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” โดยสถาบันวิจัยสังคม, 2547) 

 แผนยุทธศาสตร์ 
หมายถึง แผนที่แสดงทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจให้บรรลุ 

ตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของส่วนราชการนั้นๆ แผนยุทธศาสตร์ที่ดีนั้นจะต้องมีวิสัยทัศน์ซ่ึงมา

จากกลุ่มบุคลากรท่ีทํางานร่วมกันที่เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเป้าหมายในระยะยาวที่อยากจะมี

อยากจะเป็น วิสัยทัศน์นี้ควรแปลงมาเป็นเป้าประสงค์ที่เป็นรูปธรรมและวัดได้ ทั้งนี้  ส่วนราชการ

สามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจําปีงบประมาณ นอกจากน้ี 

ส่วนราชการยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการทําแผนปฏิบัติการรายปี เพื่อการจัดตั้ง

งบประมาณรายจ่ายประจําป ี

 วิสัยทัศน์ 

หมายถึง การกําหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาในช่วง 5-10 ปี อย่างสมเหตุสมผล 

ให้สอดคล้องกับพันธกิจ โดยต้องครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ซ่ึงวิสัยทัศน์ที่ดี

จะต้องเป็นไปได้ เข้าใจง่าย จําง่าย มีความชัดเจน ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจ กระตุ้นให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์ สร้างพันธะผูกพัน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้เกิดความ 

เป็นเจ้าของ 

สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ให้นิยาม วิสัยทัศน์ หมายถึง จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปให้

ถึง (สํานักงาน ก.พ.ร., 2548) ดังภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 ความหมายของคําสําคัญเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548 
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 พันธกิจ 

หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการดําเนินงานของหน่วยงาน หรือเหตุผลของการมีหน่วยงาน

พันธกิจต่างจากภารกิจ (responsibility) ตรงที่ว่าภารกิจเป็นงานรับผิดชอบขององค์กรโดยตรง 

ส่วนพันธกิจเป็นแนวทางที่องค์กรจะทําภารกิจร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์และ 

เป็นการช้ีให้เห็นว่าองค์กรมีแนวทางที่จะทําร่วมกับใคร อย่างไรเพื่อตอบสนองอะไรหรือใคร 

สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ให้นิยาม พันธกิจ หมายถึง ขอบเขตของภารกิจที่เราจะต้องกระทํา

หรือดําเนินการมีอะไรบ้าง กลุ่มเป้าหมาย (ลูกค้า) คือใคร ปรัชญา หรือหลักการในการดําเนินงาน

ของเราคืออะไร (สํานักงาน ก.พ.ร., 2548) ดังภาพที่ 1 

 ประเด็นยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ strategic issues หมายถึง พ้ืนที่ หรือ ประเด็นที่ต้องการเข้าไป

บรรเทาปัญหาหรือเพ่ิมศักยภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น จากการประเมินสถานการณ์พบว่า 

ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว จะต้องมียุทธศาสตร์แก้ไข ประเด็นยุทธศาสตร์ก็จะ

หมายถึง “ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม” ยุทธศาสตร์ที่จะแก้ไขปัญหานี้ ก็คือ การสงวน อนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้น 

สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ให้นิยาม ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ strategic issues หมายถึง จุดเน้น

หรือเรื่องสําคัญๆ ของเราคืออะไร (agenda หรือ focusing area หรือ key result area) (สํานักงาน 

ก.พ.ร., 2548) ดังภาพที่ 1 

 เป้าประสงค์ หรือ เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ 

หมายถึง จุดมุ่งหมายที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ เป็นผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึน

แก่ชุมชนหรือสังคมซ่ึงเป็นผลจากการดําเนินงานของหน่วยงาน  เป้าประสงค์ของกระทรวงจะต้อง

แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ให้นิยาม เป้าประสงค์ หรือ goal หมายถึง ส่ิงที่เราต้องการจะบรรลุผล

คืออะไร (สํานักงาน ก.พ.ร., 2548) ดังภาพที่ 1 

 กลยุทธ์  
หมายถึง แนวทางในการดําเนินงานที่ทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย หรือ หมายถึง วิธีการ 

ในการแข่งขันที่สามารถทําให้องค์กรเอาชนะคู่แข่งได้ หรือ หมายถึง แนวทางในการทําให้

องค์กรประสบความสําเร็จ ซ่ึงสรุปได้ว่า กลยุทธ์ คือ แนวทางที่องค์กรจะนําเสนอคุณค่า (Value) 

ให้กับลูกค้า เพ่ือทําให้องค์กรประสบความสําเร็จตามที่ต้องการ (นิยามจากหนังสือ “Balanced 

Scorecard รู้ลึกในการปฏิบัติ Implementing Balanced Scorecard” โดย ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์, 

2546: 44) 
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สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ให้นิยาม กลยุทธ์ หมายถึง แนวทาง วิธีการ มาตรการ ที่จะนําไปสู่ 

การบรรลุผลตามที่ต้องการ (ตามเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้) (means) 

(สํานักงาน ก.พ.ร., 2548) ดังภาพที่ 1 

 การวางแผนกลยุทธ์ 
หมายถึง เป็นการวางแผนที่เน้นความคล่องตัว มีการพิจารณาและวิเคราะห์ทั้งปัจจัยลบ

และปัจจัยบวกเพ่ือพิจารณาสภาพแวดล้อมองค์กรทุกด้านรวมทั้งการแข่งขันและการป้องกันด้วย

นอกจากนี้ ยังเน้นกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ 

จากผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการกําหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนาและพิจารณาตรวจสอบแนวทาง 

หรือยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมด้วย การวางแผนกลยุทธ์จะมีการช้ีนําการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และมี

การติดตามประเมินผล โดยมีดัชนีติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือ 

 ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) หรือ ค่าเป้าหมาย (Targets) 

สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ให้นิยาม ตัวช้ีวัด หรือ ค่าเป้าหมาย หมายถึง อะไรคือเครื่องที่จะช่วย

แสดงให้เห็นว่าเราได้บรรลุผลแล้ว ระดับมากน้อยที่ต้องการจะบรรลุผล (benchmark หรือ 

milestone) (สํานักงาน ก.พ.ร., 2548) ดังภาพที่ 1 

 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณตามที่กําหนดไว้

ตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล 

ที่มุ่งเน้นผลสําเร็จของงานตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณมีลักษณะ

เชิงกว้างเพื่อครอบคลุมงานทุกประเภท ทั้งภารกิจประจําและภารกิจยุทธศาสตร์ ใช้เป็นแนวทาง

เบื้องต้นให้กระทรวงในการจัดทํายุทธศาสตร์กระทรวง 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
หมายถึง ผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดข้ึนในระดับมหภาค ซ่ึงเป็นผลจาก

การดําเนินงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีโดยกําหนดข้ึน

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

 ข้อมูลปีฐาน (Baseline data) 

หมายถึง ข้อมูลพ้ืนฐานหรือข้อมูลเบื้องต้น ที่แสดงสถานการณ์ที่เกิดจากโครงการตั้งแต่

จุดเริ่มต้นของโครงการไปตามลําดับเพ่ือแสดงศักยภาพของโครงการน้ัน โดยข้อมูลที่ได้จะมี

ประโยชน์สําหรับใช้ในการกําหนดผลลัพธ์และเป้าหมายรวมถึงการประเมินมูลค่าของกิจกรรม 
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จากการศึกษารวบรวมความหมายของคําศัพท์สําคัญทางการวางแผนยุทธศาสตร์ 

ผู้เขียนได้ประมวลสรุปเป็นความหมายของ “แผนการบริหารราชการแผ่นดิน” และ 

“แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี” ได้ดังนี้ 

 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ที่แสดงทิศทางหรือแนวทางการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี

ที่มีสาระสําคัญบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา 

ซ่ึงจะกําหนดหน่วยงานท่ีจะเป็นผู้รับผิดชอบ และเลขรหัสอ้างอิงแนวนโยบายและกลยุทธ์ของแผน 

เพ่ือให้ทุกส่วนราชการจัดทําภารกิจให้ตรงตามแผนนั้น สาระสําคัญประกอบด้วย 3 ส่วน 

คือ แนวความคิดและทิศทางการบริหารประเทศ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน และกลไก 

การนําแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ โดยทั้ง 3 ส่วนจะช่วยสร้างความชัดเจนและ

กําหนดทิศทางการดําเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ไปในแนวทางและเป้าหมายเดียวกัน  

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

ในระยะเวลา 4 ปี ซ่ึงส่วนราชการจะต้องนําแผนการบริหารราชการแผ่นดินท่ีคณะรัฐมนตรี 

ให้ความเห็นชอบแล้วไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาที่กําหนด 

ในพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จะต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนเพ่ือใช้

ในการขออนุมัติงบประมาณประจําปีต่อไป แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือ 

ในการถ่ายทอดแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

ซ่ึงสามารถแสดงความเชื่อมโยงของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ดังภาพที่ 2 ภาพที่ 3 และภาพที่ 4  

ทั้งนี้ การแสดงความเช่ือมโยงแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กับ แผนการ

บริหารราชการแผ่นดินในช่วงแรกๆ (ปี 2548-2549) สํานักงาน ก.พ.ร.จะกําหนดให้ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนใช้รหัสอ้างอิงเป็นตัวเช่ือมโยง แต่ในปัจจุบันปรับเปล่ียนให้

หน่วยงานอ้างอิงเป้าหมายเชิงนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีการของรัฐบาล ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีและแผนปฏิบัติราชการประจําป ี

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ผลลัพธ์สุดท้าย)  

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี(ผลลพัธ์) และแผนปฏิบัติราชการประจําป ี(ผลผลิต กิจกรรม ทรัพยากร) 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548 
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ภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงจากแผนการบริหารราชการแผ่นดิน สู่แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี 

โดยใช้เลขรหสัอ้างอิง 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แผนปฏิบตัิราชการ 4 ป ีของ สป.ทส. (พ.ศ.2552-2554)  

ที่มา: กลุ่มพัฒนายทุธศาสตร์ สํานักนโยบายและยทุธศาสตร์, 2553 
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1.6 ชื่อย่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

1. สป.ทส. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. สผ.  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3. คพ.  กรมควบคุมมลพิษ 

4. สส.  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

5. อส.  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

6. ปม.  กรมป่าไม ้

7. ทธ.  กรมทรัพยากรธรณี 

8. ทช.  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

9. ทน.  กรมทรัพยากรน้ํา 

10. ทบ.  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

11. อสส. องค์การสวนสัตว์ 

12. อสพ. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

13. ออป. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

14. อจน. องค์การจัดการน้ําเสีย 

15. มอท. บริษัท ไม้อัดไทย จํากัด 

องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

16. สพภ. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

17. อบก. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. สบก สํานักบริหารกลาง 

2. สบร. สํานักแก้ไขปญัหาการบุกรกุที่ดินของรัฐ 

3. สนย. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

4. สตป. สํานักตรวจและประเมินผล 

5. สกบ. สํานักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

6. สรป. สํานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระหว่างประเทศ 

7. สพบ. สํานักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. สกท. สํานักบริหารโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปญัหาการบุกรกุทําลาย

ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ 

9. ศทส. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

10. กพร.ทส. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

11. ตนก. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

12. กตน. กลุ่มตรวจสอบภายในสํานกังานปลัดกระทรวงกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบายระดับชาติ 

1. สศช.  สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

2. สงป.  สํานักงบประมาณ 

3. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 



 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548-2551 หน้าที่ 12

บทที่ 2 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
บทบาทหน้าทีค่วามรบัผิดชอบในทีน้ี่ ผู้จดัทําจะได้กล่าวถึง 3 ประเด็น ดังน้ี 

1. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2. ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

3. โครงสร้างการบริหารจดัการ 

2.1  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ชื่อตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานมีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบในการวิเคราะห์นโยบายและแผนโดยใช้ความคิดริเริ่มในงานที่มีของเขตเนื้อหา 

ที่หลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกําหนดแนวทาง 

การทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชํานาญงานและ

ประสบการณ์สูงมาก เป็นผู้ประสานงานที่ดี สร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายในการทํางานทั้งในและ

นอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากพบปัญหาต้องคิดหาทางแก้ไขหรือ

ปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เกิดข้ึนใหม่ๆ  

เพื่อให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ลักษณะของงานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป็นงานที่มีความ

ซับซ้อน เนื่องจากการจัดทําแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานไม่สามารถจัดทําโดยอิสระและไม่คํานึงถึง

แผนยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มิเช่นนั้นแผนจะขาดคุณภาพ ขาดความสอดคล้องเช่ือมโยงไป 

ในระดับประเทศ จากมุมมองมหภาคไปสู่จุลภาค ไม่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ดังนั้น

ลักษณะงานดังกล่าวจึงเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณ์

ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประสาน งานสังเคราะห์ประมวลผลเพ่ือประกอบการ

กําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ รวมถึง งานติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

และโครงการต่างๆ งานเสนอแนะ งานเอกสารวิชาการ งานให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน 

แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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2.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ 

 
ภาพท่ี 6 โครงสร้างการบริหารจัดการของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่มา : แผนปฏิบตัิราชการ 4 ป ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานส่วนกลางของสํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ทําหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อมูลเพ่ือเสนอแนะ

ผู้บริหารเพ่ือใช้ในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์

การบริหารของกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงานจัดสรรและบริหาร

ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดการประหยัด คุ้มค่าและสมประโยชน์ อีกทั้ง มีหน้าที่ในการประสานการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้ง การกํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน

สังกัดกระทรวง 
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 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระดับหน่วยงาน คือ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 

4 ปี ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกรอบ

นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกําหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต ตัวช้ีวัด

ของงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกระทรวง และสํานักงานปลัดกระทรวงฯ อีกทั้ง กํากับดูแล  

การดําเนินการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการสร้างกระบวนการให้ทุกหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงฯ จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติงานและรายงานผล

ความก้าวหน้าการดําเนินงาน รวมทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Project Tracking System) และสรุปเป็นภาพรวมรายงาน

ต่อผู้บริหารระดับสูง โดยมีรายช่ือข้าราชการและพนักงานราชการ ดังนี้ 
1. นางฉฏาธร   สาอุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ 

2. นางสาวสุกัญญา  ต้นสายเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

3. นางสาวนิ่มนวล   สุขสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

4. นางสาวสุทิศา   ลุ่มบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

5. นางสาวสมพร   บัวลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

6. นางสาวสุภัทรา   อํ่าเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

7. นางสาวสุพรรษา  เตชะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

8. นางสาวจิราภรณ์   เกสโร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

9. นางสาวโชติรัตน์   ขนอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

10. นายวัชระ   เลาหะเพ็ญแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

11. นางสาวอัญชนา   ชุตินธรารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

12. นางสาวปารดา   โอ้เหรียญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

13. นางสาวยุพา   สําเลิศรัมย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

14. นายฤทธิรงณ์   วรรธนะเจริญกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

15. นางสาวพัชมุก   จันทรุมาศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

16. นางสาวศันชุดา   โอ้เหรียญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

17. นายกิตติพันธ์  ตัสโต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

18. นายนันทภพ   สินไชย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

19. นางสาวกันธนา   ปานม่วง เจ้าพนักงานธุรการ 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานและสิ่งที่ควรคํานึงในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ในบทที่ 3 นี้ ผู้จัดทําจะแสดงให้เห็นถึง “หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ และสิ่งที่ควร

คํานึงในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยจะนําเสนอเน้ือหาเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

1. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน  

2. วิธีการปฏิบัติงาน หรือข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป ีของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3. ส่ิงที่ควรคํานึงในการปฏิบัติ 

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

ที่มา 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

หมวดที่ 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐได้บัญญัติให้ 

การบริหารราชการต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจน และมีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ การทํางาน 

ทุกระดับจึงต้องมีการจัดทําแผนการทํางานที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทําได้อย่าง

ชัดเจนโดยบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือเป็นกรอบและ

แนวทางในการจัดทําแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการเพ่ือใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน

ตลอดระยะเวลา 4 ป ีโดยสรุปสาระสําคัญ เป็นมาตรา ดังนี้  

มาตรา 13 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอด

ระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีเมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

แล้ว ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณร่วมกันจัดทําแผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 

มาตรา 14 ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 ให้จัดทํา

เป็นแผนสี่ ปี โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการ 

ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี อย่างน้อยจะต้องมี

สาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน ส่วนราชการหรือบุคคลที่จะ
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รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้

ระยะเวลาการดําเนินการ และการติดตามประเมินผล 

มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการน้ัน 

โดยจัดทําเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 

13 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้ระบุสาระสําคัญ

เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทั้ง

ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อให้ 

ความเห็นชอบเมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสอง

แล้ว ให้สํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จในแต่ละ

ภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในกรณีท่ีส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการ 

ในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สํานักงบประมาณ

จัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจน้ัน เม่ือสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทํารายงาน 

แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 18 เมื่อมีการกําหนดงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามแผนปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการใดแล้ว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการ

ไปดําเนินการอย่างอื่น ซ่ึงมีผลทําให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือนําไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้

กําหนดในแผนปฏิบัติราชการจะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับ

แผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกันแล้วการปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทําได้

เฉพาะในกรณี ที่งานหรือภารกิจใดไม่อาจดําเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หรือหมดความ

จําเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ หรือหากดําเนินการต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจําเป็น หรือมี

ความจําเป็นอย่างอ่ืนอันไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ที่จะต้องเปล่ียนแปลงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติ

ราชการ เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้ดําเนินการแก้ไข

แผนการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกันด้วย 

ส่วนราชการจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ภายใน 60 วัน หลังจากมีการ

ประกาศแผนการบริหารราชการแผ่นดินในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีที่แปลงมาจากแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีเพื่อขออนุมัติงบประมาณประจําปีต่อไป 
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3.2 วิธีการปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 

4 ปี ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิธีการปฏิบัติงานเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สํานักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีดังนี้   

1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลสําหรับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  

 แผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดย สํานักงาน ก.พ.ร. 

 แผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ของสํานักงบประมาณ 

 แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 ข้อมูลปีฐาน (หากเป็นแผนงานโครงการที่ต่อเนื่อง) 

2. เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านแผนงาน และ

งบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2.1 ศึกษารูปแบบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ตามที่ สศช. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานัก

งบประมาณได้กําหนด 

2.2 การออกแบบและจัดเตรียมกระบวนการระดมสมองเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
2.3 จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านแผนงานงบประมาณ

ของหน่วยงาน 

3. จัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3.1 จัดประชุมเพ่ือระดมสมองจัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานในสังกัด รวมถึง นักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมร่วม

พิจารณาในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

- วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง และจุดอ่อน) 

- วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (โอกาส และอุปสรรค) 
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 ประเมินขีดสมรรถนะของหน่วยงาน 

 กําหนดวิสัยทัศน์ 

 กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  

 กําหนดโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม   ตัวช้ีวัดหรือค่าเป้าหมาย  งบประมาณ 

และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3.2 สรุปสาระสําคัญของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

 วิสัยทัศน์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 เป้าประสงค์ 

 กลยุทธ์ 

 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

 งบประมาณ 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4. จัดกระบวนการสําหรับรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สํานักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

4.1 ศึกษา (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือพิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมเพ่ือเตรียมการ

รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

4.2 จัดประชุม สัมภาษณ์ หรือจัดทําแบบสอบถาม เ พ่ือรับฟังความคิดเห็นของ

นักวิชาการส่วนราชการ ภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ NGOs และผู้แทนภาคประชาชน ที่มีต่อ (ร่าง) 

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามข้อเสนอ 

 ประมวลผล และสรุปผลข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สํานักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือนําไปปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์

ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
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6. นําเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และจัดทําหนังสือเรียน 

ผู้บริหาร (ปลัดกระทรวงฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ) เพ่ือนําเสนอ “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็น 

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” เ พ่ือขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร ถ้ายังไม่ผ่านความเห็นชอบ 

จะต้องนํากลับไปสู่กระบวนการข้อที่ 5 คือ ประมวลผลการพิจารณาและนํามาปรับปรุงแก้ไข 

“(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” และนําเสนอ

ผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบใหม่อีกครั้ง 

7. จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานกลางที่กําหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

 จัดทําหนังสือส่ง “แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม” ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาย และผ่านความเห็นชอบ

จากผู้บริหาร ทส. ให้หน่วยงานกลางที่กําหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ได้แก่ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ และสํานักงาน ก.พ.ร. 

8. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 ถ่ายทอด “แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม” ที่ผ่านการพิจารณาของหน่วยงานกลางท่ีกําหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยการ

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน หรือประชุมช้ีแจงให้หน่วยงานในสังกัดทราบและนําไปปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

เนื่องจากข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ สป.ทส. 

มีหลายข้ันตอน คณะผู้จัดทําจึงได้ทําผังงาน (Flowchart) 2 รูปแบบ คือ ผังงาน (Flowchart) 

แบบภาพรวมอย่างง่าย และผังงาน (Flowchart) แบบระบุรายละเอียด เพ่ือให้ผู้สนใจเลือกศึกษา

กระบวนการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ สป.ทส. ได้ตามความ

ต้องการ ดังภาพที่ 7 และ ตารางที่ 1 ตามลําดับ  
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ภาพที่ 7 ผังงาน (Flowchart) การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป ีของ สป.ทส. 

แบบภาพรวมอย่างง่าย 

ที่มา: กลุ่มพัฒนายทุธศาสตร์ สํานักนโยบายและยทุธศาสตร์, 2553 

แผนผัง (Flowchart) การจัดทําแผนยุทธศาสตร  
หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ สป.ทส. 
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ตารางที่ 1 : ผังงาน (Flowchart) ของการจัดทําแผนยทุธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีแบบระบรุายละเอียด 

สัญลักษณ์ 
 

ขั้นตอน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลา 
สนย. ผู้บริหาร หน่วยงาน

ในสังกัด  

ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

สศช./

ก.พ.ร./

สงป. 

1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผล

ข้อมูลสําหรับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

     - แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิ

- นโยบายรัฐบาล 

- แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(ประมาณ 30 วันหรือมากกว่า ก่อนทําแผนฯ) 

2. เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ

ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านแผนงาน 

และงบประมาณในสังกัด 

     - แผนการจัดสรรงบประมาณ 

- แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

(ประมาณ 30 วันหรือมากกว่า ก่อนทําแผนฯ) 

2.1 ศึกษารูปแบบการจัดทําแผนฯตามที่ 

สศช. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานัก

งบประมาณได้กําหนด 

     - Format แผนยุทธศาสตร์ จาก สํานักงาน ก.พ.ร. 

และ สํานักงบประมาณ 

2.2 การออกแบบและจัดเตรียมกระบวนการ

ระดมสมองเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์

หน่วยงาน 

      

2.3 จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านแผนงาน 

งบประมาณของหน่วยงาน 

     - แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิ

- แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- แผนการจัดสรรงบประมาณ 

- แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

- เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องการวางแผนของหน่วยงาน 

3. จัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน      - (ร่าง) แผนยุทธศาสตรห์น่วยงาน 

3.1 จัดประชุมเพื่อระดมสมองจัดทํา  

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
      

3.2 สรุปสาระสําคัญของ  

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
      

4. จัดกระบวนการสําหรับรับฟังความคิดเห็น

ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
     - (ร่าง) แผนยุทธศาสตรห์น่วยงาน 

 

5. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) 

แผนยุทธศาสตร์หน่วยงานตามข้อเสนอ 
     - (ร่าง) แผนยุทธศาสตรห์น่วยงาน 

- ข้อคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6. นําเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ 

แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
     - (ร่าง) แผนยุทธศาสตรห์น่วยงานที่ผ่านการรับฟัง

ความคิดเห็น 

7. จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานกลาง 

ท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์

ระดับชาต ิ

     - (ร่าง) แผนยุทธศาสตรห์น่วยงานที่ผ่านการรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความ

เห็นชอบผู้บริหาร 

(ขั้นตอนที่ 3-7 ดําเนนิการภายใน 60 วันหลังจาก

นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา) 

8. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือนําไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
     (หลังจากรัฐมนตร ีรองนายกรัฐมนตร ีหรือ 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน) 

หมายเหตุ: กรอบระยะเวลาในแต่ละกระบวนการเป็นการประมาณการ เพราะขึ้นอยูกั่บหลายปัจจัย เช่น วันแถลงนโยบายของรัฐบาล 

การเชื่อมต่อ พิจารณา เริ่ม/สิน้สุด ดําเนินการ 

No 

Yes 
No 

Yes 
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สําหรับกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติในแต่ละข้ันตอนข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ แต่ที่

สําคัญที่สุด คือ วันที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาดังนั้นกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานของแต่

ละข้ันตอนจึงเป็นการประมาณการ รายละเอียดดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 : ระยะเวลาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีของ สป.ทส. 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดําเนินการ 

1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และประมวลผลข้อมูล

สําหรับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

ประมาณ 30 วัน ก่อนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

2. เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กับ

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านแผนงาน และ

งบประมาณในสังกัด 

ประมาณ 30 วัน ก่อนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

3. จัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน ภายใน 60 วัน หลังจากนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบาย

รัฐบาลต่อรัฐสภา 4. จัดกระบวนการสําหรับรับฟังความคดิเห็นต่อ  

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

5. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไข (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์

หน่วยงานตามข้อเสนอ 

6. นําเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ 

แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

7. จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานกลาง 

ที่รับผิดชอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

8. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ 

อย่างเป็นรูปธรรม 

หลังจากรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตร ีหรือ 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
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3.3 สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการปฏิบัติ 

แนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจเกิดข้ึนหลังจากมีการปฏิรูประบบราชการซึ่งถือว่าเป็นช่วงต้นของการทดลองปฏิบติัดังนัน้ 

รูปแบบหรือข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์อาจจะมีหลากหลายและสามารถปรับเปล่ียนได้

ตลอดเวลา ซ่ึงคณะผู้จัดทําได้สรุปประเด็นสําคัญที่ผู้จัดทําแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 

ป ีของหน่วยงานควรคํานึงถึง 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. เนื้อหาสาระสําคัญซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ  

แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในที่น้ีจะกล่าวถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของสํานัก

งบประมาณ แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ระดับชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี หน่วยงานส่ิงที่หน่วยงานต้องคํานึงถึง คือ 

หน่วยงานต้องบรรจุแผนงาน/โครงการท่ีจะของบประมาณไว้ในแผนการบริหารราชการ

แผ่นดินซึ่งผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับหน่วยงาน มิเช่นน้ัน

สํานักงบประมาณจะไม่พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจําปีให้หน่วยงานได้ 

2. กรอบเวลา  

นักคิด นักวิเคราะห์ หรือนักวางแผน ไม่ว่าจะเป็นระดับใดมีส่ิงที่จะต้องให้ความสําคัญ

และคํานึงอย่างมาก คือ “เวลา” เพราะการทํางานทุกวันน้ี เวลา คือปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและ

ข้อจํากัด ดังนั้นผู้ปฏิบัติต้องทราบกําหนดเวลาในเบื้องต้นเพ่ือจะได้มากําหนดปฏิทินในการทํางาน

เพื่อเป็นการลดและป้องกันความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

3. รูปแบบ  

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงาน ตั้งแต่เริ่มต้น ป ี

พ.ศ.2548 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน พ.ศ.2553 มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบมาโดยตลอด เพราะว่า

หน่วยงานกลางที่กํ าหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ เป็นหน่วยงานกําหนดรูปแบบของ 

แผนยุทธศาสตร์ และที่ผ่านมาหน่วยงานกลางไม่บูรณาการแบบฟอร์มให้เป็นรูปแบบเดียวกันดังนั้น 

ผู้ ป ฏิบัติ ง านจะต้อง มีความคล่องตั ว  มีการปรับตั วอยู่ เ สมอเ พ่ือ ใ ห้ เ กิดความ ยืดห ยุ่น 

ในการทํางานให้ตอบสนองรูปแบบการรายงานตามเป้าหมายที่หลากหลายของแต่ละหน่วยงาน  
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บทที่ 4 

บทสรุป บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

 

4.1 บทสรุป 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและสํานักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่ปีเริ่มต้น จนถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดมา หน่วยงานมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มาแล้ว จํานวน 3 

ฉบับ ซ่ึงแต่ละฉบับไม่สามารถใช้ได้ครบทั้ง 4 ปี ก็จะต้องมีการจัดทําใหม่เนื่องจากมีการ

เปล่ียนแปลงคณะรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวยังไม่ค่อยได้รับความสนใจจาก

บุคคลภายนอกเท่าที่ควร เพราะกรอบเวลาที่จัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี

ของหน่วยงานจะเป็นช่วงเวลาท่ีตรงกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานอ่ืนเช่นกัน  

ซ่ึงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีจัดทําตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 กําหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน โดยมอบให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ ร่วมกันจัดทํา

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และตามมาตรา 9 และมาตรา 16 กําหนดให้ส่วนราชการ

จะต้องนําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี

ของส่วนราชการต่อไป จากเหตุผลและข้อจํากัดของการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และเวลา ทําให้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไม่มีแผนยุทธศาสตร์สําหรับบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระยะยาว และในการจัดทําแผนของกระทรวงที่ผ่านมา 

กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมของประเทศค่อนข้างน้อย ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมและสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงอาจจะไม่เป็นที่รู้จัก

และเข้าใจจากภาคประชาชนเท่าที่ควร 

4.2  บทวิเคราะห์ 

หลังจากการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน และส่วนราชการจะต้องนําแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปใช้เป็นแนวทาง 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการต่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดล้อมได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี

(พ.ศ.2548-2551) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

(พ.ศ.2552-2554) ตามจํานวนของคณะรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา จะเห็นได้ว่าช่วงเวลา

ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ทั้ง 3 ฉบับ ยังคาบเกี่ยวกัน เพราะว่ามีการเปล่ียนแปลงคณะรัฐบาล 

 ซ่ึงคณะรัฐบาลแต่ละคณะจะต้องมีการแถลงนโยบายของคณะรัฐบาลต่อรัฐสภาใหม่ ทําให้ 

ต้องมีแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่ต้องอ้างอิงกับการเมืองทั้งส้ิน 

ดังนั้น หากสถานการณ์การเมืองไม่ม่ันคง ส่วนราชการจะต้องมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี

ทุกปี เพราะฉบับล่าสุด พ.ศ.2552-2554 อยู่ระหว่างการแปลงไปสู่การปฏิบัติในปี พ.ศ.2552-

2554 แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาล คณะรัฐบาลใหม่จะต้องแถลงนโยบายใหม่ 

ส่วนราชการจะต้องร่วมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ฉบับ

ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐบาลชุดปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ากระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องดําเนินการจัดทําแผนฉบับใหม่อีกครั้ง กระทรวงต้องจัด

ประชุมสัมมนาโดยเชิญผู้เข้าร่วมจํานวนมาก และใช้งบประมาณอีกจํานวนไม่น้อย หากกระทรวงมี

แผนยุทธศาสตร์หลักสําหรับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระยะยาว 

กระทรวงสามารถนําแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาทบทวนกับนโยบายรัฐบาลใหม่ และปรับเป็น

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องและรับมือกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมที่เป็นปัจจบุันและมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

กรอบแนวคิด (Concept)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 กรอบแนวคิด (Concept) 

ที่มา: กลุ่มพัฒนายทุธศาสตร์ สํานักนโยบายและยทุธศาสตร์, 2553 
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วิธีดําเนินการ/ ขั้นตอนการดําเนินการหลักๆ  

 การวิเคราะห์โดย SWOT Analysis 

 การกําหนดวิสัยทัศน์ 

 การกําหนดยุทธศาสตร์ 

 การกําหนดแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล 

ทั้งน้ี กระบวนการหลักมี 4 ขั้นตอน ทุกขั้นตอนจะต้องมุ่งเน้น และให้

ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะห์

ประเมินสถานการณ์และสภาวะแวดล้อม จะต้องมีกระบวนการศึกษาความคาดหวังของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้แผนท่ีจัดทําขึ้นเกิดจากความคิดเห็นของทุกภาค

ส่วนท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยแผนดังกล่าวจะได้ตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนบนพื้นฐานของหลักวิชาการอย่างแท้จริง และเมื่อได้แผน

ยุทธศาสตร์แล้วจะต้องส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและใช้แผน

ยุทธศาสตร์ในการกํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อแผนงาน/

โครงการที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซ่ึงจะทําให้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นแผนที่ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมในการจัดทํามากข้ึน 

และอาจจะส่งผลกระทบแง่บวกเพราะว่ามีโครงการบางอย่างที่อาจจะเกิดความขัดแย้ง หากมีการ

ตกลงหรือเจรจากันระหว่างที่มีการจัดทําแผนปัญหาเรื่องความขัดแย้งอาจจะไม่เกิดข้ึน หรือ 

ลดความรุนแรงลง ทําให้แผนงาน/โครงการที่ได้กําหนดไว้สามารถถ่ายทอดและนําไปสู่การปฏิบัติ 

ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 

4.3 ข้อเสนอแนะ 

การแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและสํานักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจะต้องดําเนินการจัดทําตามข้อกําหนดของ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และมีความ

สอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน แต่ที่ผ่านมามีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

ทําให้ต้องยกเว้นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548-2551) ในปี พ.ศ. 2549 และจัดทําใหม่ 

เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สอดรับกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินในคณะรัฐบาลชุดใหม่ 

ซ่ึงทําให้ระยะเวลาที่จัดทําแผนลดน้อยลงมาก อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแผนได้ ดังนั้น 

จึงขอเสนอแนะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมควรเตรียมความพร้อมโดยเสนอ

ให้มีการจัดทํา “แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ซึ่งถือเป็นเสมือน “คัมภีร์” หรือ “แผนยุทธศาสตร์หลักระยะยาว” ที่มีมุมมองที่ยาวไกล 
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มองงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาพรวม และ

คํานึงถึงแนวโน้มสถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กําลังจะเกิดขึ้น 

เมื่อมีการเปล่ียนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงาน เช่น 

การเปล่ียนแปลงคณะรัฐบาลใหม่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถนํา 

แผนยุทธศาสตร์หลักระยะยาวฉบับน้ีมาปรับปรุงให้สอดรับกับสถานการณ์ และนโยบายที่เป็น

ปัจจุบันได้ทันที ไม่เสียเวลาในการดําเนินการมากเกินไป และประหยัดงบประมาณและเวลาในการ

ดําเนินการด้วย ทั้งนี้ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมที่เกิดข้ึนจะต้องมีความยืดหยุ่นด้วยเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสามารถนําแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาทบทวนและปรับเป็น

แผนปฏิบัติราชการรายปี เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบ ัติต่อไป 

หัวใจของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คือ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ทุกภาคส่วน ในที่น้ีอาจจะหมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียจากการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้ ดังนั้น ในกระบวนการจัดทําแผนควรให้ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการดังนี้ 

1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ โดยมีกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก 

ภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียจากการดําเนินงานตามแผน NGOs ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นต้น 

2. ประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการเพ่ือวางแผนในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์ 

3. ประชุม ระดมความคิดเห็นจากตัวแทนทุกภาคส่วนเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

ที่เกิดจากความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 

4. ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และจัดเวทีสําหรับรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน 

ในระดับภูมิภาค/ ระดับพ้ืนที่ ที่มีต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นการเปิดกว้างรับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ได้โดยง่าย 

5. ปรับปรุง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์จากข้อคิดเห็นของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 

เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ซ่ึงเป็นที่การยอมรับจากทุกภาคส่วน 

6. นําแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้แปลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกันดําเนินโครงการ เป็นข้ันตอนของการนําโครงการ 

ไปสู่การปฏิบัติร่วมกันเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 
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7. ข้ันตอนสุดท้ายของการมีส่วนร่วม คือ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่มีผู้เข้าร่วมน้อย แต่มีประโยชน์ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบสามารถ

มาคอยติดตามการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ได้ รูปแบบของการติดตามตรวจสอบ หรือประเมินผล 

อาจอยู่ในรูปแบบของการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลที่มาจากหลายฝ่าย การสอบถาม

ผู้มีส่วนได้เสีย โดยการทําการสํารวจเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียประเมินผลโครงการว่ามีความพึงพอใจ

มากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้สะท้อนถึงผลที่ได้รับจากการดําเนินโครงการแล้วนํามาปรับปรุง

โครงการเพ่ือให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจของทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุด  

แต่ในความเป็นจริงมักจะพบว่าข้ันตอนของการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์

ดังกล่าวค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่อง เวลา และงบประมาณ ทําให้ในหลายๆ ข้ันตอนของการจัดทํา

แผนไม่สามารถจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างท่ัวถึง เมื่อเกิดผลกระทบจาก 

แผนหรือโครงการสําคัญของภาครัฐที่ไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมประชาชนก็จะชุมนุมเดินขบวน

เพ่ือคัดค้านโครงการเหล่านั้น ซ่ึงทําให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 

ในการจัดทําแผนต้องตระหนักถึงความสมดุลในเรื่อง การมีส่วนร่วม คุณภาพของตัวแทนในแต่ละ

ภาคส่วนต่างๆ ที่เข้ามาร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลาในการจัดทํา และคุณภาพของ

แผนยุทธศาสตร์ด้วย สิ่งสําคัญที่จะทําให้แผนยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงสุดและประสบ

ความสําเร็จ คือ การนําไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และภาค

ประชาชนก็เป็นปัจจัยสําคัญในการกํากับ ติดตาม และผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรมต่อไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

หากกระทรวงมีแผนยุทธศาสตร์ ที่ เป็นแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ที่เป็นแผนหลักในระยะยาวสําหรับเป็นคู่มือในการบริหาร

จัดการ หรือเตรียมรับมือกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมที่เกิดข้ึนโดยเกิดจากจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง จะส่งผลให้

ประชาชน นักวิชาการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้การยอมรับแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทําข้ึนโดยการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและบุคคลภายนอก 

และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทั้งน้ี ควรให้ความสําคัญกับประเด็น 

ของการติดตามตรวจสอบโดยภาคส่วนต่างๆ ด้วย ซ่ึงถ้าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการสนับสนุน 

ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานแล้ว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้รับการอนุรักษ์ 

ปกป้อง และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ดี 

ท้ายที่สุดประชาชนทุกคนจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง 



 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี(พ.ศ.2548-2551) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้าที่ 29

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน คือ แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความครอบคลุมเช่ือมโยงในทุกระดับและทุกมิติของการปฏิบัติ

ราชการ และเป็นกรอบการดําเนินงานในระยะยาว โดยทุกภาคส่วนให้การยอมรับและนําไปปฏิบัติ

ให้เกิดผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม ง่ายต่อการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบผล 

การดําเนินงานจากทุกภาคส่วนซ่ึงจะส่งผลให้มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

 

 



 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548-2551 หน้าที่ 30
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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วิสัยทัศน  
-------------------------------------------------------------------------------------- 

พันธกิจ 
1. -------------------------------------------------------------------------------------- 
2. -------------------------------------------------------------------------------------- 
3. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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คานิยมองคการ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 



   แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 - 2554) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
1. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เปาประสงค 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



   แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 - 2554) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   

------------------------------------------------------------- 

 

กลยทุธหลัก 

---------------------------------------------------------------
โครงการ /ผลผลิต /กิจกรรม       

--------------------------------------------------------------- 

 ผลผลิต : 

 --------------------------------------------------------------
กิจกรรม : 

 -------------------------------------------------------------- 

เจาภาพหลัก 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาประสงค ------------------------------------------------------ 

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย เปาหมาย 52-54 

--------------------------------------- 
----------------

---------- 



   แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 - 2554) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  หน้าที่ 43 
 

แบบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 - 2554  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

นโยบายที ่5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่ 5.2 คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงระบบนิเวศเพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
   

เปาหมายการใหบรกิาร
กระทรวง/หนวยงาน 

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 

ผลผลิต/
โครงการ-
กิจกรรม 

ปงบประมาณ/แหลงเงิน 
ผูรับผิด 
ชอบ
(ระดับ

กรม) 

เปาหมายเชิงนโยบาย -  

หนวยนับ 2552 2553 2554 รวม 

ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 

กลยุทธ วิธีการ 
งปม. 

นอก 
รวม งปม. 

นอก 
รวม งปม. 

นอก 
รวม งปม. 

นอก 
รวม
ทั้งสิ้น   

งป
ม. 

งป
ม. 

งป
ม. 

งป
ม. 

 
รวมทัง้สิ้น 

     
รวมทัง้สิ้น 

            
. 

1. เปาหมายเชิงนโยบาย 
----------------------------- 
----------------------------- 

1. เปาหมายการ
ใหบริการกระทรวง 
------------------------------- 
------------------------------- 

                                 

กลยุทธกระทรวง 
----------------------------- 
----------------------------- 

ตัวชี้วัดกระทรวง 
----------------------------- 
----------------------------- 

                                 

(ระบุชื่อหนวยงาน) 1.1 เปาหมายการ
ใหบริการหนวยงาน 
----------------------------- 
----------------------------- 

          1.1.1 ผลผลิต                           

                      
  ตัวชี้วัด 

----------------------------- 
----------------------------- 

          โครงการ/
กิจกรรม  

                          

         
 

                    

 



 

หนาที่ 44 

แบบฟอรม 1  
กลไกการนําแผนการบริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติ 

ประเด็นนโยบาย 
( 1 ) 

กระทรวง/ 
หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ 

( 2 ) 

หนวยงาน 
บูรณาการ 

(3) 
1. นโยบายเรงดวนที่จะเริม่ดําเนินการในปแรก   

1.1 การสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุน 

และการบริโภค 

  

 1.1.1 เสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของคนในชาติ   

 1.1.2  จัดใหมีสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใตเปนองคกรถาวร   

 1.1.3 ปฏิรูปการเมือง โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินการปฏิรูป   

 1.1.4 เรงสรางความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก   

 1.1.5 ฟนฟูเศรษฐกิจที่กําลังประสบปญหาเปนการเรงดวน   

 1.1.6 เรงสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยวตางชาติและเรงรัดมาตรการกระตุนการทองเที่ยว   

 1.1.7 เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ   

1.2 การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน   

 1.2.1 รวมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินมาตรการชะลอการเลิกจางและปองกันการขยายตัวของการเลิกจาง   

 1.2.2 ดําเนินมาตรการเรงดวนเฉพาะหนา เพื่อรองรับปญหาแรงงานวางงานจากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม   

 1.2.3 เรงรัดดําเนินการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของผูถูกเลิกจางและผูวางงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ   

 1.2.4 สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ   

 1.2.5 เพิ่มมาตรการดานการคลัง เพื่อชวยเพิ่มรายไดของประชาชนและกระตุนธุรกิจในสาขาที่ไดรับผลกระทบ   

1.2.6 สรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยการจัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง และจัดสรรเงินเพิ่มเติมให

จากวงเงินที่เคยจัดสรรใหเดิม 
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ประเด็นนโยบาย 
( 1 ) 

กระทรวง/ 
หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ 

( 2 ) 

หนวยงาน 
บูรณาการ 

(3) 
1.2.7 ดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรผานกลไกและเครื่องมือของรัฐใหมีประสิทธิภาพ และเรงสรางระบบ

ประกันความเสี่ยงทางการเกษตร 

  

 1.2.8 เรงรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินคาของสินคาเกษตรและสินคาชุมชน   

 1.2.9 จัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติ    

 1.2.10 สงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ทั่วประเทศใหปฏิบัติงานเชิงรุก   

1.3 การลดภาระคาครองชีพของประชาชน   

 1.3.1 ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี ๑๕ ป   

 1.3.2 กํากับดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและบริการที่มีความจําเปนตอการครองชีพ   

 1.3.3 ดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน   

 1.3.4 ใชกองทุนน้ํามันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ   

1.4 จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)   

2. นโยบายความมั่นคงของรฐั   

2.1 ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใหมีความมั่นคงในการเปนศูนยรวมจิตใจและความรักสามัคคีของคนในชาติ   

2.2 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศใหมีความพรอมในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดนรวมทั้ง

การคุมครองผลประโยชนของชาติ 

  

2.3 เสริมสรางสันติภาพของการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน มุงเนนการแกไขปญหาความขัดแยงดวยการเจรจาโดยสันติวิธี   

2.4 แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบไมใหมีผลกระทบตอความมั่นคง   

2.5 เสริมสรางศักยภาพในการจัดการกับปญหาภัยคุกคามขามชาติ   

3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต   

3.1 นโยบายการศึกษา   

3.2 นโยบายแรงงาน   
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ประเด็นนโยบาย 
( 1 ) 

กระทรวง/ 
หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ 

( 2 ) 

หนวยงาน 
บูรณาการ 

(3) 
3.3 นโยบายดานสาธารณสุข   

3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   

3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย   

3.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ   

4. นโยบายเศรษฐกิจ   

4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค   

4.2 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ   

4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ   

4.4 นโยบายพลังงาน   

4.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

5.1 คุมครองและอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมทั้ง

ฟนฟูอุทยานทางทะเลอยางเปนระบบ 

  

5.2 คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ   

5.3 จัดใหมีระบบการปองกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัยธรรมชาติ   

5.4 ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย   

5.5 พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

5.6 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและการใชประโยชน   

6. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวจิัย และนวัตกรรม   

6.1 สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน 

และงานวิจัยประยุกต 

  



 

หนาที่ 47 

ประเด็นนโยบาย 
( 1 ) 

กระทรวง/ 
หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ 

( 2 ) 

หนวยงาน 
บูรณาการ 

(3) 
6.2 เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต   

6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยจัดใหมีกองทุนวิจัยรวมภาครัฐและเอกชนที่รัฐลงทุนรอยละ ๕๐ และจัดหาสินเชื่อ

ดอกเบี้ยต่ําใหกับภาคเอกชนที่เขารวมงานวิจัย 

  

7. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกจิระหวางประเทศ   

7.1 พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในทุกมิติและทุกระดับ   

7.2 สงเสริมความรวมมือเพื่อสรางความแข็งแกรงของอาเซียน ในวาระที่ไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน และบรรลุการจัดตั้ง

ประชาคมอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน 

  

7.3 สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรมุสลิมระหวางประเทศ   

7.4 กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลกและประเทศคูคาของไทยในภูมิภาค

ตาง ๆ 

  

7.5 สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ   

7.6 สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคีที่เปนประโยชนตอประเทศ   

7.7 สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบตอประเทศไทย   

7.8 สรางความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทยและการเขาถึงระดับประชาชน   

7.9 คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชนไทยในตางประเทศ   

8. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี   

8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน   

8.2 กฎหมายและการยุติธรรม   

8.3 สื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร   

 



นโยบายที่ ๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
    เปาหมาย                         ๑   ...............               ๒   ...............               ๓   ...............        ...............

    ตัวชี้วัด                             ๑   ...............               ๒   ...............               ๓   ...............        ...............

(ทศนิยม ๒ ตําแหนง)

พรบ.

งบประมาณ๔ ปรับแผนฯ๕
แหลงเงิน

อื่น๖

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

๑.๑ การสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค

๑.๑.๑ เสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของคนในชาติใหเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยใชแนวทางสันติ รับฟงความเห็นจาก

ทุกฝาย และหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงในการแกไขปญหาความขัดแยงในชาติในทุกกรณี รวมทั้งฟนฟูระเบียบสังคม

และบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียมและเปนธรรมแกทุกฝาย ตลอดจนสนับสนุน

องคกรตามรัฐธรรมนูญใหมีสวนรวมในการสรางความสมานฉันท ภายใตกรอบของบทบาท อํานาจและหนาที่ขององคกร

๑.๑.๒ จัดใหมีสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใตเปนองคกรถาวร เพื่อทําหนาที่แกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่

ชายแดนภาคใต โดยยึดมั่นหลักการสรางความสมานฉันทและแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ใชกระบวนการยุติธรรม

กับผูกระทําผิดอยางเครงครัดและเปนธรรม กําหนดจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเขตพัฒนาพิเศษที่มีการสนับสนุนแหลง

เงินกูดอกเบี้ยต่ํา สิทธิพิเศษดานภาษี และอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้งสนับสนุนใหเปนเขตพัฒนาพิเศษที่มีความ

ยืดหยุนและหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๑.๓ ปฏิรูปการเมือง โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินการปฏิรูป โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

เพื่อวางระบบการบริหารประเทศใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ ในแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคมไทย รวมทั้งสามารถสนองตอบตอการ

พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และเปนไปตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง

๑.๑.๔ เรงสรางความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก โดยใหความสําคัญตอกรอบความรวมมืออาเซียนเปน

ลําดับแรก และรวมมือกับรัฐสภาในการพิจารณาอนุมัติเอกสารที่เกี่ยวของที่ประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคม

อาเซียนจะตองลงนามในชวงของการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนใหแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๒ และเตรียม

ความพรอมเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ ๑๔ ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ ในฐานะที่ประเทศไทย

เปนประธานอาเซียน

กลยุทธ/

วิธีดําเนินการ

แผนงาน/

โครงการสําคัญ๑

วงเงินรวม

แผนงาน/

โครงการ๒

แผนงานตาม

 พรบ.

งบประมาณ๓

วงเงินจําแนกรายป

แบบฟอรม 2

วงเงิน 

๒๕๕๒-๕๔

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(ระดับกรม)

๒๕๕๒

๒๕๕๓ ๒๕๕๔

หนวย: ลานบาท

ประเด็นนโยบาย
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(ทศนิยม ๒ ตําแหนง)

พรบ.

งบประมาณ๔ ปรับแผนฯ๕
แหลงเงิน

อื่น๖

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

กลยุทธ/

วิธีดําเนินการ

แผนงาน/

โครงการสําคัญ๑

วงเงินรวม

แผนงาน/

โครงการ๒

แผนงานตาม

 พรบ.

งบประมาณ๓

วงเงินจําแนกรายป

วงเงิน 

๒๕๕๒-๕๔

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(ระดับกรม)

๒๕๕๒

๒๕๕๓ ๒๕๕๔

หนวย: ลานบาท

ประเด็นนโยบาย

๑.๑.๕  ฟนฟูเศรษฐกิจที่กําลังประสบปญหาเปนการเรงดวน โดยจัดทําเปนแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะสั้นที่ครอบคลุมภาคเกษตร

และเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการทองเที่ยว ภาคการสงออก ภาคอสังหาริมทรัพย การสรางงานและ

สรางรายไดในชนบท การพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติและฟนฟูทรัพยากร ใหแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๒ พรอม

ทั้งจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเม็ดเงินของรัฐเขาสู

ระบบเศรษฐกิจและเพื่อใหสามารถบรรเทาภาวะความเดือดรอนของประชาชนและภาคธุรกิจได

๑.๑.๖ เรงสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยวตางชาติและเรงรัดมาตรการกระตุนการทองเที่ยว โดยการดําเนินการรวมกัน

ระหวางภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติ สงเสริมการทองเที่ยวของคนไทยในประเทศ

 และปรับแผนงบประมาณของสวนราชการที่ไดรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยูแลว เพื่อใช

ในการจัดการฝกอบรมและสัมมนาใหกระจายทั่วประเทศ รวมทั้งลดหยอนคาธรรมเนียมและคาบริการที่เกี่ยวของกับ

การทองเที่ยวเพื่อดึงดูดใหมีการเดินทางทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
๑.๑.๗ เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญแกโครงการลงทุนที่มีความคุมคามากที่สุด เพื่อเสริมสราง

บรรยากาศการลงทุน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยเฉพาะ

การลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ การลงทุนเพื่อปรับโครงสรางระบบบริการสุขภาพที่มุงสูการปองกัน

และสงเสริมสุขภาพ การลงทุนพัฒนาระบบขนสงมวลชน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน ให

สามารถเริ่มดําเนินโครงการไดในป ๒๕๕๒ โดยใหความสําคัญแกการมีสวนรวมของประชาชน การรักษาสิ่งแวดลอม 

การดําเนินงานอยางโปรงใส ตรวจสอบได และการรักษาวินัยการคลังของประเทศ รวมทั้งเรงรัดการเบิกจายงบลงทุน

ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ

๑.๒ การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน

๑.๒.๑ รวมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินมาตรการชะลอการเลิกจางและปองกันการขยายตัวของการเลิกจางใน

ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอม โดยใชมาตรการจูงใจเพื่อลดภาระ

ของภาคเอกชนในการชะลอการเลิกจางงาน

๑.๒.๒ ดําเนินมาตรการเรงดวนเฉพาะหนา เพื่อรองรับปญหาแรงงานวางงานจากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม โดย

จัดโครงการฝกอบรมแรงงานที่วางงานประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน ในระยะเวลา ๑ ป ตามกลุมความถนัดและศักยภาพ 

และรองรับแรงงานกลับสูภูมิลําเนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและสรางมูลคา

ทางเศรษฐกิจใหแกวิสาหกิจและธุรกิจชุมชน
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(ทศนิยม ๒ ตําแหนง)

พรบ.

งบประมาณ๔ ปรับแผนฯ๕
แหลงเงิน

อื่น๖

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

กลยุทธ/

วิธีดําเนินการ

แผนงาน/

โครงการสําคัญ๑

วงเงินรวม

แผนงาน/

โครงการ๒

แผนงานตาม

 พรบ.

งบประมาณ๓

วงเงินจําแนกรายป

วงเงิน 

๒๕๕๒-๕๔

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(ระดับกรม)

๒๕๕๒

๒๕๕๓ ๒๕๕๔

หนวย: ลานบาท

ประเด็นนโยบาย

๑.๒.๓ เรงรัดดําเนินการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของผูถูกเลิกจางและผูวางงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดย

การดูแลใหไดรับสิทธิประโยชนที่พึงจะไดตามกฎหมายโดยเร็ว การหางานใหม การสงเสริมอาชีพอิสระ การสรางงาน 

และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จําเปน เชน การเพิ่มวงเงินใหกองทุนสงเคราะห

ลูกจางเพื่อชวยเหลือลูกจางที่ถูกเลิกจาง และการดําเนินโครงการสานฝนแรงงานคืนถิ่น ซึ่งรวมถึงการสรางงานและจัดที่

ทํากิน ตลอดจนการเขาถึงแหลงทุนสําหรับแรงงานนอกภาคเกษตรที่ถูกเลิกจางใหคืนสูภาคเกษตร

๑.๒.๔ สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุที่มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได 

โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไปที่แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห 

รวมทั้งขยายเพดานใหกูยืมจากกองทุนผูสูงอายุเปน ๓๐,๐๐๐ บาทตอราย

๑.๒.๕ เพิ่มมาตรการดานการคลัง เพื่อชวยเพิ่มรายไดของประชาชนและกระตุนธุรกิจในสาขาที่ไดรับผลกระทบ

๑.๒.๖  สรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยการจัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง และจัดสรรเงิน

เพิ่มเติมใหจากวงเงินที่เคยจัดสรรใหเดิม เพื่อพัฒนาแหลงน้ําและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชน ลดตนทุน

ปจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเรงรัดและลดขั้นตอนของภาครัฐเพื่อใหทองถิ่นสามารถเบิกจายงบประมาณได

อยางรวดเร็ว

๑.๒.๗ ดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรผานกลไกและเครื่องมือของรัฐใหมีประสิทธิภาพ และเรงสรางระบบ

ประกันความเสี่ยงทางการเกษตร ทั้งระบบประกันความเสี่ยงราคาพืชผลผานกลไกตลาดซื้อขายลวงหนาสินคาเกษตร

และระบบประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ

๑.๒.๘  เรงรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินคาของสินคาเกษตรและสินคาชุมชน เพื่อกระตุนการบริโภค

ภายในประเทศ และการสงออก

๑.๒.๙  จัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อใหเกษตรกรมีสวนรวมในการเสนอนโยบายและวางแผนพัฒนาการเกษตรอยางเปน

ระบบ และมีระบบการคุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกร รวมทั้งพัฒนาความเขมแข็งของเกษตรกรไดอยาง

ยั่งยืน

๑.๒.๑๐ สงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ทั่วประเทศใหปฏิบัติงานเชิงรุก ในการสงเสริมสุขภาพใน

ทองถิ่นและชุมชน การดูแลเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล และการเฝาระวังโรคในชุมชน โดยจัด

ใหมีสวัสดิการคาตอบแทนใหแก อสม. เพื่อสรางแรงจูงใจหนุนเสริม

ใหปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
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(ทศนิยม ๒ ตําแหนง)

พรบ.

งบประมาณ๔ ปรับแผนฯ๕
แหลงเงิน

อื่น๖

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

กลยุทธ/

วิธีดําเนินการ

แผนงาน/

โครงการสําคัญ๑

วงเงินรวม

แผนงาน/

โครงการ๒

แผนงานตาม

 พรบ.

งบประมาณ๓

วงเงินจําแนกรายป

วงเงิน 

๒๕๕๒-๕๔

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(ระดับกรม)

๒๕๕๒

๒๕๕๓ ๒๕๕๔

หนวย: ลานบาท

ประเด็นนโยบาย

๑.๓ การลดภาระคาครองชีพของประชาชน

๑.๓.๑ ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี ๑๕ ป โดยสนับสนุนตําราในวิชาหลักใหแกทุกโรงเรียน จัดใหมีชุดนักเรียนและ

อุปกรณการเรียนฟรีใหทันปการศึกษา ๒๕๕๒ และสนับสนุนคาใชจายอื่น ๆ เพื่อชดเชยรายการตาง ๆ ที่โรงเรียนเรียก

เก็บจากผูปกครอง

๑.๓.๒ กํากับดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและบริการที่มีความจําเปนตอการครองชีพ ใหมีราคาที่เปนธรรม สะทอนตนทุน

อยางเหมาะสม และไมเปนการเอาเปรียบผูบริโภค

๑.๓.๓ ดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน ในสวนของการเดินทาง กาซหุงตม และบริการดานสาธารณูปโภค 

โดยปรับปรุงมาตรการที่มีอยูเดิมใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และอยูบนหลักการของการใชและบริโภคอยาง

ประหยัด

๑.๓.๔ ใชกองทุนน้ํามันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอการสงเสริมการใช

พลังงานทดแทนและการใชน้ํามันอยางประหยัด

๑.๔ จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

๑. แผนงาน/โครงการสําคัญ หมายถึง แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน ซึ่งมีความสําคัญสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects) และจําเปนตองดําเนินการในชวงการบริหารงานของรัฐบาล

๒. วงเงินรวมแผนงาน/โครงการ หมายถึง วงเงินรวมทั้งหมดของแผนงาน/โครงการ

๓. แผนงานตาม พรบ.งบประมาณ หมายถึง หมายถึง แผนงาน พรบ.งบประมาณรายจายประจําป 2552 หรือที่จะกําหนดเพิ่มเติมในราง พรบ.งบประมาณในปตอๆไป ซึ่งเปนไปตามโครงสรางงบประมาณตามยุทธศาสตร ที่สํานักงบประมาณจัดทําขึ้น

สําหรับใชในการจัดสรรทรัพยากร ที่มุงเนนใหภารกิจของสวนราชการบรรลุผลสําเร็จเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ อันเปนผลลัพธที่รัฐบาลตองการใหเกิดแกประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งใช "แผนงาน" ดังกลาว เปนรายการขออนุมัติการใชจายเงินแผนดิน

ของรัฐสภา ตามที่บัญญัติไวในราง พรบ.งบประมาณรายจายประจําป หรือ พรบ. งบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือกําหนดขึ้นใหมในระหวางป

๔. พรบ.งบประมาณ หมายถึง วงเงินของแผนงาน/โครงการ ตาม (๓) ไดรับจัดสรรตาม พรบ.งบประมาณ ป ๒๕๕๒

๕. ปรับแผนฯ หมายถึง วงเงินที่สวนราชการพิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณภายในวงเงินงบประมาณของสวนราชการเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเรงดวน ที่ไดประสานหารือกับสํานักงบประมาณแลว

๖. แหลงเงินอื่น หมายถึง วงเงินของแผนงาน/โครงการ ตาม (๓) ที่ใชแหลงเงินอื่นนอกเหนือจากงบประมาณ

รวมนโยบายที่ ๑
หมายเหตุ:
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นโยบายที่ ๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
    เปาหมาย                         ๑   ...............               ๒   ...............               ๓   ...............        ...............
    ตัวชี้วัด                             ๑   ...............               ๒   ...............               ๓   ...............        ...............

(ทศนิยม ๒ ตําแหนง)

พรบ.
งบประมาณ๔ ปรับแผนฯ๕ แหลงเงินอื่น๖

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)
๕.๑ คุมครองและอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง รวมทั้งฟนฟูอุทยานทางทะเลอยางเปนระบบ เรงจัดทําแนวเขตการใชประโยชนที่ดิน โดยจัดแบงประเภทที่ดิน
ระหวางที่ดินของรัฐและเอกชนใหชัดเจน เรงประกาศพื้นที่ปาอนุรักษ กําหนดเขตและสงเสริมการปลูกปา ปาชุมชน 
เพิ่มฝายตนน้ําลําธารและฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริ สงเสริมปาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม ปองกันการเกิด
ไฟปา ปราบปรามการบุกรุกทําลายปาอยางจริงจัง สงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน ลด
การใชสารเคมี และฟนฟูดินในบริเวณพื้นที่ที่ดินมีปญหา รวมทั้งจัดใหมีระบบบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศทั้งน้ํา
ผิวดินและน้ําใตดิน เพื่อตอบสนองความตองการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค

๕.๒ คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสํารวจ
 จัดทําระบบฐานขอมูล อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสรางความมั่นคงดาน
อาหาร พลังงาน สุขภาพ และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ บนฐานภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีการแบงปน
ผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งใหการคุมครองเพื่อใหเกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ

๕.๓ จัดใหมีระบบการปองกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัยธรรมชาติ โดยนําระบบขอมูลภูมิ
สารสนเทศมาใชกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเตือนภัยพิบัติ พัฒนาระบบฐานขอมูล และติดตั้งระบบเตือนภัย และจัดใหมี
โครงสรางพื้นฐานอันจําเปนที่เกี่ยวของ ในพื้นที่ที่มีความเปราะบางหรือเสี่ยงตอภัยพิบัติอันเกิดจากภาวะโลกรอน เชน 
น้ําทวม แผนดินหรือโคลนถลม น้ําแลง ตลอดจนธรณีพิบัติและการเกิดคลื่นยักษในทะเล เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในทุกแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ

ประเด็นนโยบาย
กลยุทธ/

วิธีดําเนินการ
แผนงาน/

โครงการสําคัญ๑

หนวยงาน
รับผิดชอบ 
(ระดับกรม)

๒๕๕๒
๒๕๕๓ ๒๕๕๔

หนวย: ลานบาท
วงเงินจําแนกรายป

วงเงิน 
๒๕๕๒-๕๔

วงเงินรวม
แผนงาน/
โครงการ๒

แผนงานตาม 
พรบ.

งบประมาณ๓
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(ทศนิยม ๒ ตําแหนง)

พรบ.
งบประมาณ๔ ปรับแผนฯ๕ แหลงเงินอื่น๖

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

ประเด็นนโยบาย
กลยุทธ/

วิธีดําเนินการ
แผนงาน/

โครงการสําคัญ๑

หนวยงาน
รับผิดชอบ 
(ระดับกรม)

๒๕๕๒
๒๕๕๓ ๒๕๕๔

หนวย: ลานบาท
วงเงินจําแนกรายป

วงเงิน 
๒๕๕๒-๕๔

วงเงินรวม
แผนงาน/
โครงการ๒

แผนงานตาม 
พรบ.

งบประมาณ๓

๕.๔ ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ํา
เสีย โดยสงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดการใชซ้ําหรือหมุนเวียน
กลับมาใชใหม สงเสริมการปองกันมลพิษตั้งแตจุดกําเนิด เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในการบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะการจัดใหมีศูนยกําจัดขยะชุมชนกลางใน
ทุกจังหวัด มีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังสําหรับผูกอมลพิษที่ฝาฝนกฎหมาย เรงแกไขปญหามลพิษในพื้นที่ที่
วิกฤตซ้ําซาก รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจดานภาษีและสิทธิตาง ๆ กับผูประกอบการที่รวมโครงการแกไขปญหา
โลกรอนและลดมลพิษ

๕.๕ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่
ชุมชนและนักวิชาการในทองถิ่นมีสวนรวม และที่ภาคเอกชนสามารถนําไปใช รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ชวยให
เกิดการใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัด และชวยลดมลพิษ

๕.๖ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและการใช
ประโยชน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวของ ในรูปของสมัชชาสิ่งแวดลอมมีสวน
รวมบริหารจัดการ และจัดใหมีการใชระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ เพื่อเปนกลไกกํากับใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งสนองโครงการพระราชดําริดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทุกโครงการ
อยางจริงจัง

รวมนโยบายที่ ๕
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แบบฟอรม 3 

ขอมูลแผนงาน/โครงการสําคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects) 

1. ชื่อแผนงาน/โครงการ  

1.1 หนวยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม)  

1.2 ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

1.2.1 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง  

สังกัด   

1.2.2 โทรศัพท โทรศัพทเคล่ือนที่  

โทรสาร E-mail address  

2. วัตถุประสงค  

3. เปาหมาย  

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครางการ (output)  

ผลลัพทของแผนงาน/โครางการ (outcome)  

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)  

5. ความสอดคลองตอนโยบายรัฐบาล (ขอ)  

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  

7. วงเงินโครงการ ลานบาท  

(โปรดระบุแหลงเงินรายป 2552-2554 ดังที่ปรากฏตาม แบบฟอรม 4 ) 

8. ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง  โครงการใหม 

9. สถานะโครงการ (โปรดทําเคร่ืองหมาย  และเลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

9.1  ศึกษาความเหมาะสม (FS) 9.5  ออกแบบรายละเอียด 

 อยูระหวางดําเนินการ  แลวเสร็จ  อยูระหวางดําเนินการ  แลวเสร็จ 

9.2  ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม (IEE/EIA) 9.6  ความพรอมดานที่ดิน/พื้นที่ดําเนินโครงการ 

 อยูระหวางดําเนินการ  แลวเสร็จ  อยูระหวางดําเนินการจัดหาที่ดิน 

 คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ เห็นชอบ  แลวเสร็จ 

9.3  การรับฟงความคิดเห็น 9.7  ประกวดราคา 

 อยูระหวางดําเนินการ  แลวเสร็จ  อยูระหวางดําเนินการ  แลวเสร็จ 

9.4  กระบวนการนําเสนอ ค.ร.ม. 9.8  กอสราง/ดําเนินการ 

 อยูระหวางการนําเสนอ  อยูระหวางดําเนินการ  แลวเสร็จ 

 อนุมัติดําเนินการ เมื่อ  9.9  อื่นๆ  

     อนุมัติในหลักการ เมื่อ  

หมายเหตุ  

  



หนวยงาน (กรม) ......................................................
                    (กระทรวง) ................................................. หนวย: ลานบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหนง)

งบประมาณแผนดิน รายได เงินกูภายในประเทศ เงินกูตางประเทศ อื่นๆ (โปรดระบุ) รวม ๒๕๕๒

รวมทั้งสิ้น ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๑ ๐.๐๐

๒ ๐.๐๐

๓ ๐.๐๐

๔ ๐.๐๐

๕ ๐.๐๐

๖ ๐.๐๐

๗ ๐.๐๐

๘ ๐.๐๐

๙ ๐.๐๐

๑๐ ๐.๐๐

... ๐.๐๐

อื่นๆ๑ ๐.๐๐

หมายเหตุ: ๑. อื่นๆ หมายถึง งบประมาณรายจายตามภารกิจที่สวนราชการจะตองดําเนินการนอกเหนือจากแผนงาน/

โครงการสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะทําใหยอดรวมทั้งสิ้นของสวนราชการ เทากับ วงเงินงบประมาณ

ที่สวนราชการไดรับการจัดสรรตาม พรบ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. วงเงิน หมายถึง วงเงินรวมตลอดอายุทั้งโครงการ (ซึ่งอาจไมเทากับวงเงินรวม ๒๕๕๒-๕๔ ได)

๓. รวมวงเงิน ๒๕๕๒-๒๕๕๔ หมายถึง รวมวงเงินป พ.ศ. ๒๕๕๒ (ปรับแผน) + พ.ศ. ๒๕๕๓ + พ.ศ. ๒๕๕๔

วงเงิน๒แผนงาน/โครงการสําคัญ
๒๕๕๒ (พรบ.งบประมาณ)

แบบฟอรม 4 : ตารางแสดงรายละเอียดแหลงเงินลงทุน
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หนวยงาน (กรม) ......................................................
                    (กระทรวง) .................................................

รวมทั้งสิ้น ๐.๐๐

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

...

อื่นๆ๑

วงเงิน๒แผนงาน/โครงการสําคัญ

หนวย: ลานบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหนง)

งบประมาณแผนดิน รายได เงินกูภายในประเทศ เงินกูตางประเทศ อื่นๆ (โปรดระบุ) รวม ๒๕๕๒

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๕๕๒ (ปรับแผนฯ)
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หนวยงาน (กรม) ......................................................
                    (กระทรวง) .................................................

รวมทั้งสิ้น ๐.๐๐

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

...

อื่นๆ๑

วงเงิน๒แผนงาน/โครงการสําคัญ

หนวย: ลานบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหนง)

๒๕๕๓

งบประมาณแผนดิน รายได เงินกูภายในประเทศ เงินกูตางประเทศ อื่นๆ (โปรดระบุ) รวม ๒๕๕๓

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐
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หนวยงาน (กรม) ......................................................
                    (กระทรวง) .................................................

รวมทั้งสิ้น ๐.๐๐

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

...

อื่นๆ๑

วงเงิน๒แผนงาน/โครงการสําคัญ

หนวย: ลานบาท (ทศนิยม ๒ ตําแหนง)

๒๕๕๔

งบประมาณแผนดิน รายได เงินกูภายในประเทศ เงินกูตางประเทศ อื่นๆ (โปรดระบุ) รวม ๒๕๕๔

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐ ๐.๐๐

รวมวงเงิน 

๒๕๕๒-๒๕๕๔๓
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548-2551 หน้าที่ 59

เอกสารแนบท้าย 3 

คณะผู้จัดทํา 

 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งระดับหน่วยงาน คือ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกําหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต ตัวช้ีวัดของงาน/

โครงการ/กิจกรรม ของกระทรวง และสํานักงานปลัดกระทรวงฯ อีกทั้ง กํากับดูแล การดําเนินการ

แปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการสร้างกระบวนการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

และสํานักงานปลัดกระทรวงฯ จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติงานและรายงานผลความก้าวหน้าการ

ดําเนินงาน รวมทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีผ่านทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Project Tracking System) และสรุปเป็นภาพรวมรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง  

โดยมีรายช่ือข้าราชการและพนักงานราชการ ดังนี้ 
1. นางฉฏาธร   สาอุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ 

2. นางสาวสุกัญญา  ต้นสายเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

3. นางสาวนิ่มนวล   สุขสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

4. นางสาวสุทิศา   ลุ่มบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

5. นางสาวสมพร   บัวลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

6. นางสาวสุภัทรา   อํ่าเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

7. นางสาวสุพรรษา  เตชะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

8. นางสาวจิราภรณ์   เกสโร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

9. นางสาวโชติรัตน์   ขนอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

10. นายวัชระ   เลาหะเพ็ญแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

11. นางสาวอัญชนา   ชุตินธรารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

12. นางสาวปารดา   โอ้เหรียญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

13. นางสาวยุพา   สําเลิศรัมย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

14. นายฤทธิรงณ์   วรรธนะเจริญกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

15. นางสาวพัชมุก   จันทรุมาศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

16. นางสาวศันชุดา   โอ้เหรียญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

17. นายกิตติพันธ์  ตัสโต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

18. นายนันทภพ   สินไชย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

19. นางสาวกันธนา   ปานม่วง เจ้าพนักงานธุรการ 



 

 

 

 

 

 

 

บทที ่1 
บทนํา 



 

 

 

 

 

 

บทที ่2 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 



 

 

 

 

 
 

 

บทที ่3 
หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานและสิ่งทีค่วรคํานึงถึง 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

บทที ่4 
บทสรุป บทวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

(พ.ศ. 2548 - 2551) 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

(พ.ศ. 2551 - 2554) 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

(พ.ศ. 2552 - 2554) 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แบบฟอร์มการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

 

 

คณะผู้จัดทํา 
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