
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 



แผนกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

ผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตรก์ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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แผนกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแผนที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกําหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้กําหนดทิศทาง และให้หน่วยงานให้นําไปเป็นกรอบแนวทาง
ในการดําเนินงานให้ครอบคลุมถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาล  
ในห้วงเวลาหน่ึงๆ โดยมีกําหนดทั่วไปเป็นระยะเวลา ๕ ปี 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและกระบวนงานการดําเนินงาน ซึ่งนอกเหนือจากการกําหนด 
ทิศทางการดําเนินงานและขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเตรียมการกําหนดทิศทาง และการดําเนินการที่ครอบคลุมเก่ียวกับ
บทบาท ภารกิจ รูปแบบระบบการบริหาร โครงสร้าง กระบวนงาน และอัตรากําลังของหน่วยงาน ให้พร้อม
ขับเคลื่อนและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้หน่วยงานระดับ
กระทรวงจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือให้ส่วนราชการวางแผนในการพัฒนาหน่วยงาน  
ซึ่งจําเป็นต้องใช้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในการพิจารณาและจัดทําแผนดังกล่าวด้วย 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยการจัดประชุมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในสังกัด และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง 
และครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่สํานักงานปลัดกระทรวงรับผิดชอบ และหน่วยงานในสังกัดนําแผนกลยุทธ์ 
ไปปฏิบัติ รวมทั้งประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

                                                                               เมษายน ๒๕๕๕ 
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 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและลดลงอย่างต่อเน่ือง ปัญหามลพิษ 
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น นํ้าท่วม แผ่นดินไหว ทําให้ทุกภาค
ส่วนเร่ิมตระหนักและหันมาสนใจใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึ้น ซึ่งปัจจุบันนอกจากประเทศไทยจะมีกฎหมาย 
นโยบายและแผนด้านการจัดการคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ภายในประเทศ ผนวกกับกฎหมาย อนุสัญญา พันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศ สําหรับใช้ในการ
ควบคุม กํากับ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดําเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐแล้ว 
ยังคงมีภาคประชาชนและภาคเอกชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและให้ความสําคัญ 
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวถึงจะเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน 
การทํางานในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลัก 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดําเนินภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้บรรลุตามเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในทุกระดับภายในประเทศ  
โดยทําหน้าที่เป็นทั้งหน่วยงานกลางในการอํานวยการ บริการ ประสานการดําเนินงานจากส่วนกลางลงสู่ระดับ
พ้ืนที่ และเป็นหน่วยงานปฏิบัติในระดับพ้ืนที่โดยตรง ซึ่งสามารถแยกบทบาทหน้าที่หลักของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดังน้ี 

๑. เป็นหน่วยงานกลางในการอํานวยการและสนับสนุนให้เกิดการประสานงานในการกําหนด
นโยบายและจัดทํายุทธศาสตร์ในการปฏิบัติราชการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดูแลและจัดทํางบประมาณของกระทรวง เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวง โดยสํานักงานปลัดกระทรวงทําหน้าที่รับและแปลงนโยบายระดับประเทศเพ่ือจัดทําเป็น
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงและถ่ายทอดให้หน่วยงานนําไปจัดทําเป็นแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงานตามภารกิจ
ต่อไป 

๒. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ระดับภูมิภาค 
และระดับพ้ืนที่ในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทําหน้าที่
พัฒนากลไก เครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความเช่ือมโยงกับ
ระดับนโยบาย ระดับอํานวยการ และระดับพ้ืนที่ ให้เกิดการบูรณาการและสามารถขับเคลื่อนให้นําไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

แผนกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
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ปัจจุบันภายใต้สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกทําลายและเสื่อมโทรม ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม รวมท้ังปัญหาพิบัติภัยธรรมชาติ ที่ทั่วทั้งประเทศกําลังเผชิญ
อยู่ ทําให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังสํานักงานปลัดกระทรวงมีภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ผนวก
กับภารกิจอ่ืนๆ ทั้งภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลาง ภารกิจเร่งด่วนต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ 
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งทําให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งน้ี ผลการศึกษา 
ของที่ปรึกษาฯ และผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ได้ดังน้ี 

 (๑) การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้สํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจอํานาจหน้าที่ในการ
เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็น
แผนการปฏิบัติราชการ ดังน้ันสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเปรียบเสมือน
กลไกการทํางานที่เป็นตัวขับเคล่ือนและเช่ือมโยงให้มีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยทําหน้าที่อํานวยการการ
บริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกระทรวงและหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง ตลอดจนประสานการดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบรรลุตามภารกิจหน้าที่ จึงทําการวิเคราะห์ประเด็นและสถานการณ์ที่
เก่ียวข้องประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์ เพ่ือใช้สําหรับกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 

จุดแข็ง 
๑) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานท่ีมีบุคลากรที่มี

ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะ ความเช่ียวชาญท้ังในด้านวิชาการ และด้านการวางแผนนโยบาย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาเฉพาะด้าน  

๒) มีหน่วยงานปฏิบัติภารกิจและรับผิดชอบงานเฉพาะด้าน ได้แก่ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ดําเนินการจัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง และแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ สํานักตรวจและประเมินผล ดําเนินการประสานงาน  สนับสนุนการติดตามผลการปฏิบัติงานตามงาน 
โครงการ และสิ่งแวดล้อม สํานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ดําเนินการเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการบุก
รุกที่ดินของรัฐ  สํานักงานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ดําเนินการ
เก่ียวกับการประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการเข้าร่วมในพันธกรณีด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ดําเนินการประสานการดําเนินงาน ติดตาม และ
ประเมินผลแผนและมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมจังหวัด ดําเนินการประสานงาน และสนับสนุนราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้สามารถการดําเนินงานตามภารกิจได้เต็มศักยภาพ  

๓) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
ได้แก่ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทํา
ให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติภารกิจในระดับพ้ืนที่ ทําให้สามารถขับเคลื่อนการทํางานที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากหน่วยงานส่วนกลางได้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น นอกจากน้ียังมีเครือข่ายในการทํางานทั้งจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ช่วยสนับสนุนการทํางานในระดับพ้ืนที่ด้วย 

๔) เน่ืองจากสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานในการ
อํานวยการและประสานงานการดําเนินงานและปฏิบัติให้กับผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
โดยตรง ดังน้ันจึงสามารถรับนโยบายจากผู้บริหารและนําไปถ่ายทอดหรือตอบสนองต่อผู้บริหารได้ทันที ส่งผล
ให้การทํางานรวดเร็วและทันต่อเวลา โดยเฉพาะภารกิจหรือนโยบายเร่งด่วน 

จุดอ่อน 
๑) เน่ืองจากงานส่วนหน่ึงที่สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรับผิดชอบดําเนินการ

เป็นภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลาง และภารกิจเร่งด่วนที่ส่วนใหญ่ถูกจํากัดด้วยระยะเวลา และภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมายมีปริมาณมาก ทําให้การปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานท่ีได้ไม่ครบถ้วนและเต็ม
ประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก  

๒) ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่ายัง
ขาดความพร้อมในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทางเทคนิค และระบบสารสนเทศ ที่ยังไม่เพียงพอและทันสมัย ซึ่งเป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทําให้การดําเนินงานเกิดความล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่า
ในบางส่วนมีการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ไม่คุ้มค่าเน่ืองจากเห็นว่าเป็นภาระในการดําเนินการ ซึ่งควรนําเทคโนโลยี 
ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าย่ิงขึ้น  

๓) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่
เพียงพอเม่ือเทียบกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ทําให้บุคลากรต้องรับผิดชอบภาระงานที่มาก ประกอบกับ
การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เช่น ไม่มีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของงานอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ประสิทธิภาพหรือขวัญกําลังใจในการทํางานลดลง 

๔) ในการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานยังขาดกระบวนการ แนวทางวิธีการปฏิบัติที่ทันสมัย และรับ
กับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต VDO 
Conference ที่จะทําให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนกระบวนการทํางาน และช่วยประหยัดทรัพยากร 
ซึ่งในปัจจุบันการทํางานส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบหรือวิธีการเดิม ทําให้เกิดความล่าช้า และสิ้นเปลืองทรัพยากร
ในแต่ละขั้นตอนของการทํางาน 

 



แผนกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

ผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตรก์ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และแผนกลยุทธส์าํนักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันท่ี ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕”  

 

 โอกาส 
๑)  มีการกําหนดกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้

เป็นกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติให้กับประชาชนในทุกระดับ เป็นการสนับสนุนการทํางานให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม ดูแล กํากับผู้ที่เก่ียวข้องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างเต็มที่ นอกจากน้ีรัฐบาลยังกําหนดนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบาย
ในการบริหารประเทศ ซึ่งช่วยกําหนดแนวทางและทิศทางการทํางานให้กับสํานักงานปลัดกระทรวงให้ชัดเจน
ย่ิงขึ้น 

๒) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้กับสํานักงาน
ปลัดกระทรวง โดยสามารถช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การติดตาม และเฝ้าระวัง
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว ทําให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานย่ิงขึ้น 

๓) การประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับต่างประเทศ เน่ืองจากมี
หน่วยงานภายในที่ทําหน้าที่ประสานกับต่างประเทศโดยตรง ทําให้เกิดช่องทางหรือเครือข่ายความร่วมมือ 
เป็นการเปิดโอกาสให้สามารถขอรับการสนับสนุนทางด้านวิชาการ การวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยี และเงินทุนในการสนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
หรือกรอบทิศทางการทํางาน  

๔) สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น พิบัติภัย
ธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก กระแสสังคมในการตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้ทุกภาคส่วนหันมาให้
ความสนใจใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เป็นการ่วยสนับสนุนการดําเนินการตามภารกิจให้
เกิดความคล่องตัวย่ิงขึ้น 

ภัยคุกคาม 
๑) ขาดการบูรณาการและเช่ือมโยงแผนระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง (แผนยุทธศาสตร์กระทรวง) 

กับหน่วยงานระดับท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด) ทําให้การทํางานเกิดความไม่ชัดเจน เน่ืองจากการ
กําหนดเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน ไม่มีความสอดคล้องเช่ือมโยงระหว่างนโยบายกระทรวง หน่วยงานส่วนกลาง
และพ้ืนที่ เป็นการสร้างภาระงานให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

เน่ืองจากสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานกลาง 
ในการประสานและอํานวยการให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ทําให้ต้องรับผิดชอบ 
ในภาระงานที่เก่ียวข้องหรือต่อเน่ืองทั้งหมด เช่น โครงการตามแนวพระราชดําริ การประสานงานคณะรัฐมนตรี 
งานตามนโยบายและภารกิจของหน่วยงานระดับกรม เช่นเดียวกับหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ที่ต้องรับภาระงาน 
ทั้งจากส่วนกลางและส่วนจังหวัด ซึ่งไม่สอดคล้องกับอัตรากําลังคนของหน่วยงาน ทําให้การปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจหลักล่าช้าและประสิทธิภาพลดลง  
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(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 

 
 มุ่งมั่นอํานวยการให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือประชาชน 

วิสัยทัศน์ : 

 
 

 
๑. อํานวยการการบริหารราชการของกระทรวง 

๒. พัฒนา กลไก เครื่องมือ สําหรับการอํานวยการและบริหารจัดการ 

๓. ประสานและดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในระดับพ้ืนที่ 

โดยการมีส่วนร่วม 

พันธกิจ : 

 

 
๑. เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรในการดําเนินการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
๒. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในระดับพ้ืนที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
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๑. องค์กรมีขีดความสามารถสูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับ 

๒. พ้ืนที่เป้าหมายมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทันท่วงที 

เป้าประสงค ์:

 

 

 

๑. ปรับปรุงโครงสร้าง กลไกการบริหารจัดการ และระเบียบปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ 

๒. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบสารสนเทศและนําเทคโนโลยีเหมาะสมมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

อํานวยการ บริหารและการให้บริการ 

๓. เพ่ิมศักยภาพการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทั้งใน

ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

๔. พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินการบริหารจัดการและการให้บริการ  

๕. ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝ้าระวัง ดูแล รักษา ติดตาม 

กํากับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ : 



แผนกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

ผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตรก์ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และแผนกลยุทธส์าํนักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันท่ี ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕”  

 

 

ความเชื่อมโยงประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ สป.ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ สป.ทส. 

๑. เสริมสร้างศักยภาพของ
องค์กรในการดําเนินการ
บริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ๑. องค์กรมีขีดความสามารถ
สูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับ 
 

๑. ปรับปรุงโครงสร้าง กลไกการ
บริหารจัดการ และระเบียบปฏิบัติ
ให้มีประสทิธิภาพ 
๒. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบ
สารสนเทศและนําเทคโนโลยี
เหมาะสมมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
อํานวยการ บริหารและการ
ให้บริการ 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการประสาน
ความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับและระหว่าง
ประเทศ 
 

   

๒. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ 

 ๒. พ้ืนที่เป้าหมายมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ประชาชนได้รับการแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างทันท่วงที 
 

๔. พัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินการบริหารจัดการและการ
ให้บริการ 
๕. ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนา
เครือข่ายการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
เฝ้าระวัง ดูแล รักษา ติดตาม 
กํากับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

   

 



 
แผนกลยุทธส์าํนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

วิสัยทัศน์ : มุ่งม่ันอํานวยการให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

พันธกจิ :
๑. อํานวยการการบริหารราชการของกระทรวง 

๒. พัฒนา กลไก เครื่องมือ สําหรับการอํานวยการและบริหารจัดการ 

๓. ประสานและดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนท่ีโดยการมีส่วนร่วม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
  เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรในการดําเนินการ

บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

เป้าประสงค ์
 พ้ืนท่ีเป้าหมายมีการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ทันท่วงที

เป้าประสงค์ 
๑. องค์กรมีขีดความสามารถสูงขึ้นและเป็นท่ียอมรับ 
 

กลยทุธ์
๑. ปรับปรุงโครงสรา้ง กลไกการบริหารจัดการ 

และระเบียบปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ 
๒. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบสารสนเทศและนํา

เทคโนโลยีเหมาะสมมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
อํานวยการ บริหารและการให้บริการ 

๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการประสานความร่วมมือ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
ท้ังในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

 

กลยทุธ ์
๑. พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินการบริหาร

จัดการและการให้บริการ  
๒. ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝ้าระวัง ดูแล รักษา ติดตาม 
กํากับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 


	แผนกลยุทธ์ สป.ทส.
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