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ส่วนพัฒนายทุธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



 

สารบัญ ก 

สารบัญ 

  หน้าท่ี 

ค าน า   

สารบัญตาราง ข 

สารบัญภาพ  ค 

บทท่ี ๑ : บทน า ๑  
 ๑.๑ หลักการและเหตุผล ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ ๒ 
 ๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ ๒ 
 ๑.๔ ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ ๒ 

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
 ๑.๕ นิยามศัพท์ส าคัญเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร ์ ๕ 
 ๑.๖ ช่ือย่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ในและนอกสงักัดกระทรวง ๗ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บทท่ี ๒ : บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ ๘ 
 ๒.๑ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ๘ 
 ๒.๒ ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ ๘ 
 ๒.๓ โครงสร้างการบรหิารจัดการ ๙ 

บทท่ี ๓ : หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานและสิ่งท่ีควรค านึง ๑๑ 
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ๑๑ 

 ๓.๒ ข้ันตอนการปฏิบัตงิานหรือด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ๑๒ 
         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 ๓.๓ สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัต ิ ๑๖ 

บทท่ี ๔ : บทสรุป บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ  ๑๗ 
 ๔.๑ บทสรุป ๑๗ 
 ๔.๒ บทวิเคราะห ์ ๑๘ 
 ๔.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๙ 

บรรณานกุรม ๒๒ 



 

สารบัญ ข 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 
๑ ผังงาน (Flowchart) ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ๑๕ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ ค 

สารบัญภาพ 
ภาพท่ี  หน้า 

๒ ผังแสดงทีม่าของข้อมลูประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๓ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓ ความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารราชการแผ่นดิน ๔ 
(ผลลัพธ์สุดท้าย) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (ผลลัพธ์) และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี (ผลผลิต กิจกรรม ทรัพยากร)  

๔ ความหมายของค าส าคัญเกี่ยวกบัแผนยุทธศาสตร ์ ๖ 
๕ โครงสร้างการบรหิารจัดการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ๙ 
๖ กรอบแนวคิด (Concept) ๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนที่สร้างคุณค่า “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   หน้าที่ ๑ 

 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 

๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓
ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินโดยมอบให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านัก
งบประมาณ ร่วมกันจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินในแต่ละรอบ
การบริหารของคณะรัฐบาลทุก ๔ ปี โดยมีสาระส าคัญบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และตาม
มาตรา ๙ และ ๑๖ ระบุให้ส่วนราชการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า  
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของส่วนราชการ นอกจากนี้ในหมวดที่ ๓ ของพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐได้บัญญัติให้ ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ตลอดจนด าเนินการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
ตามสภาพปัญหาหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อประชาชน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในปฏิบัติราชการ 
โดยก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ข้ึนและน าไปใช้ประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานต่อไป  

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานศูนย์กลางการบริหาร
ของกระทรวงในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแปลงแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดการประหยัด คุ้มค่าและเกิด
ผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง โดยมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งผลต่อ
การบรรลุพันธกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงจะเป็นเครื่องมือส าหรับการถ่ายทอด
แผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ โดยสาระส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  
การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และสภาวะแวดล้อม การก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ การก าหนด
ยุทธศาสตร์ รวมถึงการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยการก าหนดแผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัดเพื่อติดตาม 
และประเมินผล ทั้งนี้  ด้วยข้อจ ากัดด้านระยะเวลา และเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้สรุปข้ันตอนวิธีการ  
ในการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงภายใต้ ๓ กระบวนหลัก ได้แก่ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้น ามา



      คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนที่สร้างคุณค่า “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   หน้าที่ ๒ 

 

รวบรวม สรุป และจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง หรือน าไปเป็น
ตัวอย่าง หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ต่อไป 

๑.๓ ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 คู่มือในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น

เครื่องมือช้ีแนะแนวทาง ข้ันตอนการด าเนินงาน ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านแผนงาน 
และงบประมาณของหน่วยงาน เนื่องจากมีการถ่ายทอดในรูปแบบ เอกสารเผยแพร่แนวทาง ข้ันตอน 
การด าเนินงานอย่างชัดเจน ทั้งนี้ หน่วยงานควรมีการทบทวนการด าเนินงานตามคู่มือเป็นประจ าเพื่อให้คู่มือ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

๑.๔  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  ของกระทรวงและส านักงาน

ปลัดกระทรวงฯ ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา) ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์มีแนวทางในการ
ด าเนินงานที่หลากหลาย โดยมีการด าเนินการหลักคือการจัดประชุมสัมมนาระดมสมองเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดกระทรวง บุคลากรภาครัฐ ภาคการศึกษา รวมถึง
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากแผนงาน/โครงการของกระทรวง ซึ่งส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้รวบรวม
และสรุปกระบวนการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และน ามาจัดท า “คู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ได้ดังนี ้

(๑) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลด้านนโยบาย แผน กฎระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ณ ห้วงเวลาด าเนินการนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก 

-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
-  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
-  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
-  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
-  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 -   นโยบายรัฐบาล 
 -   แผนบริหารราชการแผ่นดิน  
 -  กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



      คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนที่สร้างคุณค่า “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   หน้าที่ ๓ 

 

(๒) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภาพรวมของกระทรวง (SWOT Analysis) 

(๓) ร่วมระดมความคิดเห็น วิเคราะห์และเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ เพื่อประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(๔) จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง ) แผนยุทธศาสตร์กระทรวง โดยการใช้

แบบสอบถามสอบถามความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนยุทธศาสตร์ 
(๖) น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อผู้บริหารเพื่อ 

ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 
(๗) ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

ภำพที่ ๑ ผังแสดงที่มาของข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ที่มา: ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชำติ 

แผนจัดกำรคุณภำพส่ิงแวดล้อม 

พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ 
คุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
แผนยุทธศำสตร์ 

ทส. 

นโยบำยรัฐบำล 
 

แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 

แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ทส. 
 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ทส. 
 

นโยบำยและแผนอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปี ทส. 
 



      คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนที่สร้างคุณค่า “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   หน้าที่ ๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ๒ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ผลลัพธ์สดุท้าย)  
แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี (ผลลัพธ์) และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี (ผลผลติ กิจกรรม ทรัพยากร) 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๘ 
 

นอกจากนี้ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บางฉบับยังมีกระบวนการการด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ข้ึนในระหว่างช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
ของประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งในกระบวนดังกล่าว มีแนวทางในการด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบนโยบายรัฐบาลที่มีการปรับเปลี่ยน รวมทั้งแผนและนโยบาย
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้วงเวลาปัจจุบัน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

(๒) จัดท า “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับทบทวน)  
เพื่อเตรียมเสนอต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๓) การจัดประชุมหน่วยงานเพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้  
สอดคล้องกับนโยบายและแผน ตลอดจนสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
และของโลก  

(๓) จัดส่งแบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ร่าง”แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ให้หน่วยงาน 
ในสังกัดพิจารณาให้ข้อคิดเห็น 

(๔) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการจัดประชุมและแบบสอบถาม และปรับแก้ 
“ร่าง” แผนยุทธศาสตร์กระทรวง เสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

(๕) ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลผลิต กิจกรรม ทรัพยำกร ผลลัพธ ์ผลลัพธ์สุดท้ำย 

แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 

แผนยุทธศำสตร ์
 

แผนปฏิบัติรำชกำร  
๔ ปี 

แผนบรหิำรรำชกำร
แผ่นดิน 

 



      คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนที่สร้างคุณค่า “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   หน้าที่ ๕ 

 

๑.๕  นิยำมศัพท์ส ำคัญเกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์  
 (นิยามจากหนังสือ “คู่มือรูปแบบกลไกการมีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยสถาบันวิจัยสังคม, ๒๕๔๗) 

 แผนยุทธศำสตร์ 

หมายถึง แผนที่แสดงทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
และเป้าประสงค์ของส่วนราชการนั้นๆ แผนยุทธศาสตร์ที่ดีนั้นจะต้องมีวิสัยทัศน์ซึ่งมาจากกลุ่มบุคลากรทีท่ างาน
ร่วมกันที่เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเป้าหมายในระยะยาวที่อยากจะมีอยากจะเป็น วิสัยทัศน์นี้ควรแปลงมาเป็น
เป้าประสงค์ที ่เป็นรูปธรรมและวัดได้ ทั้งนี ้  ส่วนราชการสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็น กรอบในการ
ประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ นอกจากนี้ส่วนราชการยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการท า
แผนปฏิบัติการรายปี เพื่อการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 วิสัยทัศน์ 
หมายถึง การก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาในช่วง ๕-๑๐ ปี อย่างสมเหตุสมผล 

ให้สอดคล้องกับพันธกิจ โดยต้องครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ดีจะต้องเป็นไปได้ 
เข้าใจง่าย จ าง่าย มีความชัดเจน ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างพันธะ
ผูกพัน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้เกิดความเป็นเจ้าของ 

 พันธกิจ 
หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการด าเนินงานของหน่วยงาน หรือเหตุผลของการมีหน่วยงาน  

พันธกิจต่างจากภารกิจ (responsibility) ตรงที่ว่าภารกิจเป็นงานรับผิดชอบขององค์กรโดยตรง ส่วนพันธกิจ
เป็นแนวทางที่องค์กรจะท าภารกิจร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และเป็นการช้ีให้เห็นว่าองค์กร  
มีแนวทางที่จะท าร่วมกับใคร อย่างไรเพื่อตอบสนองอะไรหรือใคร 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ strategic issues หมายถึง พื้นที่ หรือ ประเด็นที่ต้องการเข้าไปบรรเทา

ปัญหาหรือเพิ่มศักยภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น จากการประเมินสถานการณ์พบว่า ทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว จะต้องมียุทธศาสตร์แก้ไข ประเด็นยุทธศาสตร์ก็จะหมายถึง “ทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรม” ยุทธศาสตร์ที่จะแก้ไขปัญหาน้ี ก็คือ การสงวน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้น 

 เป้ำประสงค์  
หมายถึง จุดมุ่งหมายที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ เป็นผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนแก่

ชุมชนหรือสังคมซึ่งเป็นผลจากการด าเนินงานของหน่วยงาน  เป้าประสงค์ของกระทรวงจะต้องแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

 
 



      คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนที่สร้างคุณค่า “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   หน้าที่ ๖ 

 

 กลยุทธ์  
หมายถึง แนวทางในการด าเนินงานที่ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย หรือ หมายถึง วิธีการ 

ในการแข่งขันที่สามารถท าให้องค์กรเอาชนะคู่แข่งได้  หรือ หมายถึง แนวทางในการท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งสรุปได้ว่า กลยุทธ์ คือ แนวทางที่องค์กรจะน าเสนอคุณค่า (Value) ให้กับลูกค้า เพื่อท าให้
องค์กรประสบความส าเร็จตามที่ต้องการ (นิยามจากหนังสือ “Balanced Scorecard รู้ลึกในการปฏิบัติ 
Implementing Balanced Scorecard” โดย ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์, ๒๕๔๖: ๔๔) 

 กำรวำงแผนกลยุทธ์ 
หมายถึง เป็นการวางแผนที่เน้นความคล่องตัว มีการพิจารณาและวิเคราะห์ทั้งปัจจัยลบ  

และปัจจัยบวกเพื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมองค์กรทุกด้านรวมทั้งการแข่งขันและการป้องกันด้วย นอกจากนี้ 
ยังเน้นกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ก าหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนาและพิจารณาตรวจสอบแนวทางหรือยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมดว้ยการวางแผน
กลยุทธ์จะมีการช้ีน าการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผล โดยมีดัชนีติดตามประเมินผลเป็น
เครื่องมือ 

 ตัวชี้วัดหรือค่ำเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัด หรือ ค่าเป้าหมาย หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงานหรือประเมินผลการ

ด าเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงประมาณ
เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กร  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ ๓ ความหมายของค าส าคญัเก่ียวกับแผนยุทธศาสตร์ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, ๒๕๔๘ 

 

 



      คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนที่สร้างคุณค่า “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
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๑.๖ ชื่อย่อหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
 

ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

๑. สป.ทส. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
๒. สผ.  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
๓. คพ.  กรมควบคุมมลพิษ 
๔. สส.  กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม 
๕. อส.  กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
๖. ปม.  กรมป่าไม ้
๗. ทธ.  กรมทรัพยากรธรณี 
๘. ทช.  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
๙. ทน.  กรมทรัพยากรน้ า 
๑๐. ทบ. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

รัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

๑๑. อสส. องค์การสวนสัตว์ 
๑๒. อสพ. องค์การสวนพฤกษศาสตร ์
๑๓. ออป. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
๑๔. อจน. องค์การจัดการน้ าเสีย 
๑๕. มอท. บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด 

องค์กำรมหำชนในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๑๖. สพภ. ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
๑๗. อบก. องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบนโยบำยระดับชำต ิ

๑. สศช.  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๒. สงป.  ส านักงบประมาณ 
๓. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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บทที่ ๒ 
บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

 
อ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดให้ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ
เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของ
กระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน  โดยมีส านักนโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงานภายใต้ก ากับของ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ทั้งนี้ 
จากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ถูกก าหนดวว้ในกฎกระทรวง ผู้จัดท าจะวด้กล่าวถึง  
๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๒. ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
๓. โครงสร้างการบรหิารจัดการ 

๒.๑  บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 ชื่อต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 ผู้ปฏิบัติงานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวิเคราะห์
นโยบายและแผนโดยใช้ความคิดริเริ่มในงานที่มีของเขตเนื้อหาที่หลากหลายและมีข้ันตอนการท างาน  
ที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ความช านาญงานและประสบการณ์สูงมาก เป็นผู้ประสานงานที่ดี สร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายใน
การท างานทั้งในและนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากพบปัญหาต้องคิดหาทางแก้วขหรือ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนใหม่ๆ เพื่อให้งานส าเร็ จ 
ตามวัตถุประสงค์ 
๒.๒ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ลักษณะของงานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เป็นงานที่มีความซับซ้อน เนื่องจากการจัดท า  
แผนยุทธศาสตร์หน่วยงานวม่สามารถจัดท าโดยอิสระและวม่ค านึงถึงแผนยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มิเช่นนั้น
แผนจะขาดคุณภาพ ขาดความสอดคล้องเช่ือมโยงวปในระดับประเทศ จากมุมมองมหภาควปสู่จุลภาค  
วม่สามารถน าวปสู่การปฏิบัติวด้อย่างจริงจัง ดังนั้นลักษณะงานดังกล่าวจึงเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงานและประสบการณ์ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประสาน งานสังเคราะห์
ประมวลผลเพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการ รวมถึง งานติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ งานเสนอแนะ งานเอกสารวิชาการ งานให้ค าปรึกษาแนะน า  
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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๒.๓ โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๔ โครงสร้างการบริหารจัดการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่มา : แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 
 
 

โครงสร้างของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

หมายเหตุ : 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๑๐ ส่วนราชการ 

๕ รัฐวิสาหกิจ 

๒ องค์การมหาชน 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) 

ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มภารกิจ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์
ป่า (อส.) 
และพันธุ์พืช (อส.) กรมป่าไม้ (ปม.) 

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (ทช.) 

กรมทรัยพากรธรณี (ทธ.) 

องค์การสวนสัตว์ฯ (อสส.) 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
(อสพ.) 

บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด 
(มอท.) 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
(ออป.) 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (สพภ.) 

กรมทรัพยากรน  า (ทน.) 

กรมทรัพยากรน  าบาดาล 
(ทบ.) 

กลุ่มภารกิจ 
ด้านทรัพยากรน  าใน

แผ่นดิน 
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สส.) 

กลุ่มภารกิจ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

องค์การจัดการน  าเสีย 
(อจน.) 

องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (อบก.) 

ส านักงานรัฐมนตรี 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทส. 
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 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานส่วนกลางของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ท าหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูลเพื่อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อใช้ 
ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 
แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงานจัดสรรและบริหารทรัพยากรเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า
และสมประโยชน์ อีกทั้ง  มีหน้าที่ ในการประสานการปฏิบัติงาน รวมทั้ ง การก ากับ เร่งรัด ติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
 ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระดับหน่วยงาน  
คือ แผนกลยุทธ์ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับ 
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต ตัวช้ีวัด  
ของงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกระทรวง และส านักงานปลัดกระทรวงฯ อีกทั้ง ก ากับดูแลการด าเนินการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์วปสู่การปฏิบัติ  และการสร้างกระบวนการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  
และส านักงานปลัดกระทรวงฯ จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติงานและรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
รวมทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Project Tracking System) และสรุปเป็นภาพรวมรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง โดยมีรายช่ือข้าราชการ 
และพนักงานราชการ ดังนี้ 

๑. นางฉฏาธร   สาอุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
   ผู้อ านวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร ์

๒. นางสาวสุทิศา   ลุ่มบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๓. นางสมพร   มูลกิตติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๔. นางสุภัทรา   คงมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๕. นางสาวจริาภรณ์   เกสโร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ววป 
๖. นายวัชระ   เลาหะเพญ็แสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ววป 
๗. นายฤทธิรงณ์   วรรธนะเจรญิกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ววป 
๘. นางสาวประวพศร ี สายสบื เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ววป 
๙. นางสาวสลิลรัตน์ ชูโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ววป 
๑๐. นางสาววรัญญู บุญมาก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   หน้าที่ ๑๑ 

 

บทที่ ๓ 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานและสิ่งท่ีควรค านึงในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

การด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
อันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในห้วงระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งโดยทั่วไป 
มหีลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ และสิ่งท่ีควรค านึงในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม” ทั้งนี้ จะน าเสนอเนื้อหา ๓ ส่วน ดังนี ้  

๑. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน  
๒. ข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 
๓. สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติ 

๓.๑ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ 
หมวดที่ ๓ ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐได้บัญญัติให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ตลอดจนด าเนินการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสมตาม
สภาพปัญหาหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อประชาชน รวมทั้งสามารถวัดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจที่กระท าได้
อย่างชัดเจน ซึ่งการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้เป็นกรอบแนวทางที่เป็นภาพรวมของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยมีหลักเกณฑ์ส าคัญ  
คือ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้วงเวลาที่ก าหนด และอยู่
ภายใต้กฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนนโยบายและแผนด้านอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อน ามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์หลักในระยะยาวให้กับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในลักษณะที่ เป็นภาพรวมและในมุมมองที่ยาวไกล  
ทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของสถานการณ์ที่ก าลังจะเกิดข้ึน รวมทั้งมีความยืดหยุ่นเพื่อให้หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสามารถน าแผนยุทธศาสตร์มาทบทวนและปรับเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ให้กับหน่วยงานต่อไป 
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๓.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม มีดังนี้   

๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
 แผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
 นโยบายรัฐบาล 
 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ข้อมูลปีฐาน (หากเป็นแผนงานโครงการที่ต่อเนื่อง) 

๒. เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านแผนงานและ
งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การออกแบบและจัดเตรียมกระบวนการระดมสมองเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านแผนงานงบประมาณของ

หน่วยงาน 

  ๓. จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๑ จัดประชุมเพื่อระดมสมองจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด รวมถึง 
นักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมร่วมพิจารณาในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
- วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง และจุดอ่อน) 
- วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (โอกาส และอุปสรรค) 

 ประเมินขีดสมรรถนะของหน่วยงาน 
 ก าหนดวิสัยทัศน์ 
 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
 ก าหนดโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ตัวช้ีวัดหรือค่าเป้าหมาย งบประมาณ และ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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๓.๒ สรุปสาระส าคัญของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 วิสัยทัศน์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 เป้าประสงค์ 
 กลยุทธ์ 
 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๔. จัดกระบวนการส าหรับรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 ๔.๑ ศึกษา (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมเพื่อเตรียมการรับฟังความ
คิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๒ จัดประชุม สัมภาษณ์ หรือจัดท าแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ NGOs และผู้แทนภาคประชาชน ที่มีต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมตามข้อเสนอ 

 ประมวลผล และสรุปผลข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็น 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖. น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และจัดท าหนังสือเรียนผู้บริหาร  
(ปลัดกระทรวงฯ) เพื่อน าเสนอ “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร ถ้ายังไม่ผ่าน 
ความเห็นชอบจะต้องน ากลับไปสู่กระบวนการข้อที่ ๕ คือ ประมวลผลการพิจารณาและน ามาปรับปรุงแก้ไข 
“(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และน าเสนอผู้บริหาร
เพื่อขอความเห็นชอบใหม่อีกครั้ง 

 ๗. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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ภาพท่ี ๕ ผังงาน (Flowchart) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
ที่มา: กลุม่พัฒนายทุธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, ๒๕๕๓ 

 
 
 
 

แผนผงั (Flowchart) การจดัท าแผนยทุธศาสตร ์ 

ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี ๑ : ผังงาน (Flowchart) ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สัญลักษณ์ 
 

ขั้นตอน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง สนย. ผู้บริหาร หน่วยงานใน
สังกัด  

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

สศช./
ก.พ.ร./สงป. 

๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล
ส าหรับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

     - รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- พระราชบัญญัติส่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- แผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
- นโยบายรัฐบาล 
- แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
- เอกสารและข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
  และสิ่งแวดล้อม 

๒. เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีด้านแผนงาน และ
งบประมาณในสังกัด 

     - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- แผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
- นโยบายรัฐบาล 
- แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
- เอกสารและข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม 

๒.๑ การออกแบบและจัดเตรียมกระบวนการระดม
สมองเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

      

๒.๒ จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ดา้นแผนงาน งบประมาณของ
หน่วยงาน 

     - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- แผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
- แผนการจัดสรรงบประมาณ 
- แผนการบริหารราชการแผน่ดิน 
- เอกสารอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องการวางแผนของหน่วยงาน 

๓. จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน      - (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

๓.๑  จัดประชุมเพื่อระดมสมองจัดท า  
(ร่าง) แผนยุทธศาสตรห์น่วยงาน 

      

๓.๒  สรปุสาระส าคัญของ  
(ร่าง) แผนยุทธศาสตรห์น่วยงาน 

      

๔. จัดกระบวนการส าหรับรับฟังความคิดเห็นต่อ 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

     - (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
 

๕. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์หน่วยงานตามข้อเสนอ 

     - (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
- ข้อคิดเหน็จากการรับฟังความคิดเหน็ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

๖. น าเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบ 
แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

     - (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ผ่านการรบัฟังความคิดเห็น 

๗. จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานกลาง 
ท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

 

     - (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ผ่านการรบัฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเหน็ชอบผู้บริหาร 
 

๘. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

     (หลังจาก ปกท.ทส. เหน็ชอบแผนยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน) 

๙. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์*      - แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ทบทวนที่ผ่านการพิจารณารับฟัง
ความคิดเห็นจากหน่วยงานในสังกัดและได้รับความเห็นชอบจาก 
ปกท.ทส. 

หมายเหตุ: ขั้นตอนที่ ๙ ช่วงเวลาในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ขึ้นกับสถานการณ์และปัจจัยที่เก่ียวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศ 

การเช่ือมต่อ พิจารณา เริ่ม/สิ้นสุด ด าเนินการ 

No 

Yes 
No 

Yes 



      คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนที่สร้างคุณค่า “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
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๓.๓ สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบัติ 

แนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเกิดข้ึนหลังจากมีการปฏิรูป
ระบบราชการซึ่งถือว่าเป็นช่วงต้นของการทดลองปฏิบัติดังนั้น รูปแบบหรือข้ันตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
อาจจะมีหลากหลายและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ซึ่งคณะผู้จัดท าได้สรุปประเด็นส าคัญที่ผู้จัดท า  
แผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานควรค านึงถึง ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. เน้ือหาสาระส าคัญซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ  

แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในที่นี้จะกล่าวถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญที่
รัฐบาลมุ่งเน้นด าเนินการเพื่อลดหรือแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทส าคัญต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงการพัฒนาประเทศ  เพื่อให้เกิดการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

๒. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  

สิ่งส าคัญในการพิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการสงวน ดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิภาพ  
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้สูงสุด คือ การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ในห้วงเวลาของแผนยุทธศาสตร์ ซึ่ง ข้ึนอยู่กับการ
ก าหนดระยะเวลาโดยหน่วยงานน้ัน 

๓. รูปแบบ  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มต้น ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาโดยตลอด เนื่องจากหน่วยงานกลางที่ก าหนด
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเป็นหน่วยงานก าหนดรูปแบบของแผนยุทธศาสตร์ และที่ผ่านมาหน่วยงานกลางไม่บูรณาการ
แบบฟอร์มให้เป็นรูปแบบเดียวกันดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความคล่องตัว มีการปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้เกิด
ความยืดหยุ่นในการท างานให้ตอบสนองรูปแบบการรายงานตามเป้าหมายที่หลากหลายของแต่ละหน่วยงาน แต่
อย่างไรก็ตามองค์ประกอบหลักของแผนยุทธศาสตร์ จะประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์  โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ตัว ช้ีวัด/ค่าเป้ าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ ๑ 



    คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนที่สร้างคุณค่า “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม” 
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บทที่ ๔ 
บทสรุป บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

 
๔.๑ บทสรุป 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ปีเริ่มต้น จนถึงปัจจุบัน มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดมา โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ และก าหนดใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงไปด้วยพร้อมกัน 
ทั้งนี้ ได้เห็นถึงความส าคัญของการทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะยาว โดยท าการวิเคราะห์ถึงสถานภาพ
ของกระทรวง ภายใต้บริบทและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศ รวมทั้งแนวนโยบายในการบริหารประเทศของภาครัฐ ท าให้กระทรวงเล็งเห็นถึงความจ าเป็น
ของแผนยุทธศาสตร์ จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ โดยใช้เป็น
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ีไปในเวลาเดียวกัน เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติราชการ ณ แต่ละห้วงเวลา โดยมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และมีเอกภาพในการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับภารกิจส าคัญที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือภาคส่วน
ต่างๆ คาดหวังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งในกระบวนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ด าเนินการโดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

อย่างไรก็ตาม จากการใช้แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  
ของกระทรวงเป็นแผนฉบับเดียวกัน ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  
แต่ละฉบับไม่สามารถใช้ได้ครบทั้ง ๔ ปี ก็จะต้องมีการจัดท าใหม่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาล  
จากเหตุผลและข้อจ ากัดของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเวลา ท าให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไม่มีแผนยุทธศาสตร์ส าหรับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะยาว 
และในการจัดท าแผนของกระทรวงที่ผ่านมา กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศค่อนข้างน้อย ท าให้ภาคประชาชนอาจจะยังไม่รู้จัก
และไดใ้ช้ประโยชน์จากแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร 
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ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม หน้าที่ ๑๘ 

 

๔.๒  บทวิเคราะห์ 

หลังจากการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน และส่วนราชการจะต้องน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของส่วนราชการต่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และก าหนดให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง จ านวน ๔ ฉบับ  
ตามจ านวนของคณะรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
ทั้ง ๔ ฉบับ ยังคาบเกี่ยวกัน เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลซึ่งคณะรัฐบาลแต่ละคณะจะต้องมีการ
แถลงนโยบายของคณะรัฐบาลต่อรัฐสภาใหม่ ท าให้ต้องมีแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี ที่ต้องอ้างอิงกับการเมืองทั้งสิ้น ซึ่งหากสถานการณ์การเมืองไม่มั่นคง ส่วนราชการจะต้องมี
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ฉบับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐบาลชุดปัจจุบัน  
จะเห็นได้ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องด าเนินการจัดท าแผนฉบับใหม่อีกครั้ง 
กระทรวงต้องจัดประชุมสัมมนาโดยเชิญผู้เข้าร่วมจ านวนมาก และใช้งบประมาณอีกจ านวนไม่น้อย  
หากกระทรวงมีแผนยุทธศาสตร์หลักส าหรับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 
กระทรวงสามารถน าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาทบทวนกับนโยบายรัฐบาลใหม่ และปรับเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี ให้สอดคล้องและรับมือกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบนั
และมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

กรอบแนวคิด (Concept)   
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วิธีด าเนินการ/ ขั้นตอนการด าเนินการหลักๆ  
 การวิเคราะห์โดย SWOT Analysis 
 การก าหนดวิสัยทัศน์ 
 การก าหนดยุทธศาสตร์ 
 การก าหนดแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล 
 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

ท้ังน้ี กระบวนการหลักมี ๕ ขั้นตอน ทุกขั้นตอนจะต้องมุ่งเน้น และให้ความส าคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะขั้นตอนท่ี ๑ การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และ
สภาวะแวดล้อม จะต้องมีกระบวนการศึกษาความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพ่ือให้แผนท่ีจัดท าขึ้นเกิดจากความคิดเห็นของทุกภาคส่วนท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยแผนดังกล่าวจะได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนบนพื้นฐานของหลักวิชาการ
อย่างแท้จริง และเมื่อได้แผนยุทธศาสตร์แล้วจะต้องส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกภาคส่วน
ได้รับทราบและใช้แผนยุทธศาสตร์ในการก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานของทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่
รับผิดชอบต่อแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งจะท าให้แผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแผนที่ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมในการจัดท า
มากขึ้นและอาจจะส่งผลกระทบแง่บวกเพราะว่ามีโครงการบางอย่างที่อาจจะเกิดความขัดแย้ง หากมีการ
ตกลงหรือเจรจากันระหว่างที่มีการจัดท าแผนปัญหาเรื่องความขัดแย้งอาจจะไม่เกิดข้ึน หรือลดความ
รุนแรงลง ท าให้แผนงาน/โครงการที่ได้ก าหนดไว้สามารถถ่ายทอดและน าไปสู่การปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรม 

๔.๓ ข้อเสนอแนะ 

การแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องด าเนินการจัดท า
ตามข้อก าหนดของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.๒๕๔๖ 
และมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  
เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม นโยบายรัฐบาล แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน เป็นต้น ซึ่งแผนและนโยบายดังกล่าว ส่วนใหญ่มีระยะเวลาต้ังแต่ ๔ ปีข้ึนไป ดังนั้นในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงจึงควรมีช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับแผนและนโยบายหลักของประเทศ  
เพื่อแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสอดรับกับสถานการณ์และนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมที่ประเทศให้ความส าคัญและมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะเวลายาว ดังนั้น 
จึงขอเสนอแนะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรเตรียมความพร้อมโดยเสนอให้มีการ
จัดท า “แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งถือเป็นเสมือน 
“คัมภีร”์ หรือ “แผนยุทธศาสตร์หลักระยะยาว” ท่ีมีมุมมองท่ียาวไกล มองงานด้านการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นภาพรวม และค านึงถึงแนวโน้มสถานการณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีก าลังจะเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของหน่วยงาน เช่นการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลใหม่ กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถน าแผนยุทธศาสตร์หลักระยะยาวฉบับนี้มาปรับปรุงให้สอดรับ  
กับสถานการณ์ และนโยบายที่เป็นปัจจุบันได้ทันที ไม่เสียเวลาในการด าเนินการมากเกินไป และประหยัด
งบประมาณและเวลาในการด าเนินการด้วย ทั้ งนี้ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนจะต้องมีความยืดหยุ่นด้วยเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งใน 
และนอกสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถน าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาทบทวน
และปรับเป็นแผนปฏิบัติราชการรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบ ัติต่อไป 

หัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คือ การมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
ในที่นี้อาจจะหมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ในกระบวนการจัดท าแผนควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการดังนี้ 

๑. จัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยมีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากภาคส่วน
ต่างๆ ได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ด าเนินงานตามแผน NGOs ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น 

๒. ประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการเพื่อวางแผนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
๓. ประชุม ระดมความคิดเห็นจากตัวแทนทุกภาคส่วนเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ที่เกิดจากความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 
๔. ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และจัดเวทีส าหรับรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน 

ในระดับภูมิภาค/ ระดับพื้นที่ ที่มีต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ได้โดยง่าย 

๕. ปรับปรุง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์จากข้อคิดเห็นของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้
ได้แผนยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่การยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๖. น าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้แปลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกันด าเนินโครงการ เป็นข้ันตอนของการน าโครงการไปสู่การปฏิบัติ
ร่วมกันเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

๗. ข้ันตอนสุดท้ายของการมีส่วนร่วม คือ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเปนระดับ
การมีสวนรวมที่มีผูเขารวมนอย แตมีประโยชนที่ผูที่เกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบสามารถมาคอยติดตาม
การด าเนินกิจกรรมนั้นๆ ได รูปแบบของการติดตามตรวจสอบ หรือประเมินผลอาจอยูในรูปแบบของ 
การจัดต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลที่มาจากหลายฝาย การสอบถามผูมีสวนไดเสีย โดยการท าการ
ส ารวจเพื่อใหผมูีสวนไดเสียประเมินผลโครงการว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้สะท้อนถึงผล



    คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนที่สร้างคุณค่า “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม” 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม หน้าที่ ๒๑ 

 

ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการแล้วน ามาปรับปรุงโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจของ 
ทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุด  

แต่ในความเป็นจริงมักจะพบว่าข้ันตอนของการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่อง เวลา และงบประมาณ ท าให้ในหลายๆ ข้ันตอนของการจัดท าแผนไม่
สามารถจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง เมื่อเกิดผลกระทบจากแผนหรือโครงการ
ส าคัญของภาครัฐที่ไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมประชาชนก็จะชุมนุมเดินขบวนเพื่อคัดค้านโครงการเหลา่นัน้ 
ซึ่งท าให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนต้องตระหนักถึง  
ความสมดุลในเรื่อง การมีส่วนร่วม คุณภาพของตัวแทนในแต่ละภาคส่วนต่างๆ ที่เข้ามาร่วมในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลาในการจัดท า และคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ด้วย สิ่งส าคัญท่ีจะท าให้ 
แผนยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงสุดและประสบความส าเร็จ คือ การน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นหน้าที่
ของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนก็เป็นปัจจัยส าคัญในการก ากับ ติดตาม และผลักดัน  
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

หากกระทรวงมีแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแผนหลักในระยะยาวส าหรับเป็นคู่มือในการบริหารจัดการ หรือเตรียมรับมือกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนโดยเกิดจากจากการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง จะส่งผลให้ประชาชน นักวิชาการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้  
การยอมรับ แผนยุทธศาสตร์ที่ จัดท า ข้ึนโดยการมีส่ วนร่วมของบุคลากรในสั งกั ดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบุคคลภายนอก และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญกับประเด็นของการติดตามตรวจสอบโดยภาคส่วนต่างๆ ด้วย  ซึ่งถ้าทุก
ฝ่ายให้ความร่วมมือในการสนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานแล้ว ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจะได้รับการอนุรักษ์ ปกป้อง และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมสิ่งแวดล้อม
ให้อยู่ในเกณฑ์ดี ท้ายที่สุดประชาชนทุกคนจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน คือ แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีความครอบคลุมเช่ือมโยงในทุกระดับและทุกมิติของการปฏิบัติราชการ และเป็นกรอบการ
ด าเนินงานในระยะยาว โดยทุกภาคส่วนให้การยอมรับและน าไปปฏิบัติให้เกิดผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างเป็นรูปธรรม ง่ายต่อการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานจากทุกภาคส่วนซึ่งจะส่งผลให้  
มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
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ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม หน้าที่ ๒๒ 
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จัดท ำโดย : ส่วนพัฒนำยุทธศำสตร์ ส ำนกันโยบำยและยุทธศำสตร์ 
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