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ก 

บทคดัย่อ 
 

ผลงานฉบบัน้ีจดัท าข้ึน เพื่อศึกษากระบวนการวเิคราะห์ กลัน่กรองงานท่ี
หน่วยงานในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสนอรัฐมนตรี          
วา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ      
ในกระบวนการ และทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินการแลว้น าปัญหาท่ี
ไดม้าก าหนดหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ดงักล่าวต่อไป 
 จากการศึกษา พบวา่ การวเิคราะห์และกลัน่กรองงาน ท่ีหน่วยงานสังกดั
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีปัญหาและอุปสรรค คือ (1) เจา้หนา้ท่ีภายใน
หน่วยงานขาดความรู้ความเขา้ใจในระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการวเิคราะห์และ
กลัน่กรองงานเสนอ รมว.ทส. (2) การเสนอเร่ืองของหน่วยงานต่อรัฐมนตรีในบางเร่ืองมี
ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา แต่ส่วนใหญ่หน่วยงานท่ีรับผดิชอบมกัจะเสนอเร่ือง
ดงักล่าวในระยะเวลากระชั้นชิด ท าใหบ้างคร้ังเร่ืองท่ีเสนอมามีขอ้ผดิพลาด คลาดเคล่ือน
เป็นผลใหเ้กิดความลา้ชา้ และ (3) ในการวเิคราะห์กลัน่กรองเร่ืองเสนอ รมว.ทส. เพื่อ
พิจารณา/ทราบ ตอ้งผา่นการพิจารณาตามสายบงัคบับญัชาติดภารกิจหนา้ท่ีต่างๆ ท าให้
ไม่สามารถลงนามในเร่ืองดงักล่าวไดท้นัที ผูว้จิยัจึงไดเ้สนอแนวทางในการแกไ้ขในการ
ด าเนินการ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรบุคคล ดา้นงบประมาณ ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ ดา้น
และการบริหารจดัการ  
  

 
 
 
 
 

 
 



ข 

กติติกรรมประกาศ 
 

 การจดัท าเอกสารผลงานฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาจาก          
นายสุชาติ คงส าเร็จ ผูอ้  านวยส่วนสนบัสนุนวชิาการ และนายรังสรรค ์ฝ่าจนัทร์ หวัหนา้
ฝ่ายวเิคราะห์เร่ืองเสนอรัฐมนตรีท่ีไดก้รุณาใหค้  าปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง ตลอดจนตรวจ
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของผลงานฉบบัน้ี เพื่อใหก้ารจดัท าเอกสารผลงานน้ีส าเร็จ
สมบูรณ์เป็นอยา่งดี  

ขอขอบพระคุณ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในส่วนสนบัสนุนวชิาการ ท่ีคอยให้
ความช่วยเหลือและใหค้  าแนะน าเป็นอยา่งดียิง่ 
 
 แมนชาติ  บวัทอง  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 

สารบัญ 
 

หนา้ 
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สารบัญ (ต่อ) 
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     2     ผลการศึกษากระบวนการวเิคราะห์และกลัน่กรองเร่ืองเสนอ รมว.ทส.            10  
โดยใชเ้คร่ืองมือ SWOT Analysis   
 



 

บทที่ 1 

บทน า 

  

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 การด าเนินงานเบ้ืองตน้ในการวเิคราะห์และกลัน่กรองงานเสนอรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (รมว.ทส.) เป็นกลไกหน่ึงท่ีส าคญั        
ในการด าเนินงานของส านกังานรัฐมนตรี (สร.ทส.) นอกจากการด าเนินงานดงักล่าว    
จะเป็นภารกิจหลกัของ สร.ทส. แลว้ยงัพบวา่การด าเนินงานท่ีผา่นมาระหวา่ง ตุลาคม 2558 
ถึง กนัยายน 2559 มีการเสนอเร่ืองท่ีเป็นลกัษณะหนงัสือทั้งภายในและภายนอกต่อ 
รมว.ทส. ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนสนบัสนุนวชิาการ จ านวน 1,264 เร่ือง จึงท าให ้  
การด าเนินงานเบ้ืองตน้ในการวเิคราะห์และกลัน่กรองเร่ืองเสนอ รมว.ทส. มีความส าคญั
อยา่งยิง่ในการสนบัสนุนการด าเนินงานของ รมว.ทส. ใหเ้กิดความคล่องตวัในการด าเนินงาน
และใชข้อ้เสนอในการพิจารณาเพื่อประกอบการตดัสินใจในกรณีต่าง ๆ โดยเจา้หนา้ท่ี
ผูด้  าเนินการจะตอ้งยดึหลกัการน าเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยั สามารถตรวจสอบได ้
ซ่ึงในเอกสารฉบบัน้ีจะกล่าวถึงวธีิการด าเนินงานเบ้ืองตน้ในการวเิคราะห์และกลัน่กรอง
เร่ืองเสนอ รมว.ทส. ในล าดบัต่อไป 

 ทั้งน้ี ลกัษณะงานและขั้นตอนการด าเนินงานของนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน

ระดบัปฏิบติัการ/ช านาญการ สร.ทส. ในการวเิคราะห์และกลัน่กรองงานเสนอ รมว.ทส. 

เบ้ืองตน้และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงในอนาคต เพื่อใหเ้ห็นความ

เช่ือมโยงกบัภารกิจของ สร.ทส. กลุ่มงานสนบัสนุนวชิาการซ่ึงมีบทบาทในการวเิคราะห์

และกลัน่กรองงานเสนอ รมว.ทส. โดยมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการประสานงานวเิคราะห์ 

กลัน่กรอง และใหค้วามเห็นแก่ รมว.ทส. เก่ียวกบัการปฏิบติัภารกิจของ รมว.ทส. ศึกษา 

และวเิคราะห์สถานการณ์ ติดตามความเคล่ือนไหวทางการเมืองและรายงาน     เพื่อการ

วนิิจฉยัสั่งการของ รมว.ทส. ปฏิบติังานร่วมกบั/หรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
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หน่วยงานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย จึงไดจ้ดันกัวเิคราะห์นโยบายและแผนระดบั

ปฏิบติัการ/ช านาญการ จ านวน 5 คน รับผดิชอบในการวเิคราะห์กลัน่กรองงานเสนอ 

รมว.ทส. ทั้งในหน่วยงานภายใน 4 กลุ่มภารกิจ ประกอบดว้ย กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

กลุ่มภารกิจดา้นส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มภารกิจดา้นทรัพยากรธรรมชาติและกลุ่มภารกิจ       

ดา้นน ้าในแผน่ดิน และหน่วยงานภายนอก ทั้งน้ี ในเอกสารฉบบัน้ีจะกล่าวถึง             

การด าเนินงานเบ้ืองตน้ในการวเิคราะห์และกลัน่กรองงานเสนอ รมว.ทส. เฉพาะหน่วยงาน

ภายในเท่านั้น 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 

 1.2.1 เพื่อศึกษา วเิคราะห์กระบวนการวเิคราะห์และกลัน่กรองงานเสนอ รมว.ทส. 
เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัภายนอกและภายใน ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน  
 1.2.2 เพื่อน าปัญหาท่ีพบมาก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการด าเนินงาน 

ในกระบวนการวเิคราะห์และกลัน่กรองงานเสนอ รมว.ทส. 

 

1.3 ระยะเวลาด าเนินการ 

 1 สิงหาคม 2558 – 30 กนัยายน 2559  
 

1.4 พืน้ทีด่ าเนินการ 
 ส านกังานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
 

1.5 สัดส่วนของผลงาน 
 ผูข้อประเมินไดด้ าเนินการร่วมกบันายรังสรรค ์ ฝ่าจนัทร์ นกัวเิคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการพิเศษ โดยมีสัดส่วนการด าเนินการตามตารางท่ี 1 
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ตาราง 1 
สัดส่วนการด าเนินการของผู้ขอรับการประเมิน 

ล าดบั รายละเอียด 
สัดส่วน 

ร้อยละ 
ผูรั้บผดิชอบ 

1 การก าหนดปัญหาและหวัขอ้ศึกษา 20 นายแมนชาติ บวัทอง 

2 การก าหนดวตัถุประสงคก์ารศึกษา 20 นายแมนชาติ บวัทอง 

3 การก าหนดวธีิการศึกษาและ

เคร่ืองมือ 

15 

5 

นายแมนชาติ บวัทอง    

นายรังสรรค ์ ฝ่าจนัทร์ 

4 การรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ผล

การศึกษา 

20 นายแมนชาติ บวัทอง 

5 การสรุปผลการศึกษาและ

ขอ้เสนอแนะ 

20 นายแมนชาติ บวัทอง 

 

1.6 ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

 1.6.1 การตรวจสอบขอ้มูลและการติดต่อประสานงาน  
 1.6.2 การสรุปขอ้มูลท่ีตอ้งพิจารณาถึงความเก่ียวโยงเร่ืองต่าง ๆ เช่น นโยบาย
รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ข่าวสารต่าง ๆ เป็นตน้ 
 1.6.3 การใหค้วามเห็นเบ้ืองตน้ซ่ึงตอ้งค านึงถึงขอ้เทจ็จริงท่ีน าเสนอเพื่อ
วตัถุประสงคอ์ยา่งไร และแนวทางในการประกอบการพิจารณาในเร่ืองนั้น ๆ 
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1.7 ประโยชน์ของผลงาน 
 1.7.1 ท าใหท้ราบถึงปัจจยัภายนอกและภายใน ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรค   
การด าเนินงาน วเิคราะห์กระบวนการวเิคราะห์และกลัน่กรองงานเสนอ รมว.ทส. 
 1. 7.2 ไดแ้นวทางในการแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานในกระบวนการวเิคราะห์    

และกลัน่กรองงานเสนอ รมว.ทส. 

 

1.8 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 1.8.1 รวบรวมประเดน็ปัญหาท่ีพบจากการวเิคราะห์กระบวนการวเิคราะห์และ
กลัน่กรองงานเสนอ รมว.ทส. ในปี พ.ศ. 2558 - 2559 แลว้น ามาวเิคราะห์สาเหตุ          
ของปัญหา และแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

 1.8.2  ศึกษาแนวทางการปฏิบติังานจากระบบงานสารบรรณ กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 1.8.3 ศึกษาแนวคิด กฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

  
 การศึกษาลกัษณะการด าเนินงานเบ้ืองตน้ในการวเิคราะห์และกลัน่กรองงาน
เสนอ รมว.ทส.ของส านกังานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์ SWOT  
 2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารในองคก์าร 
 2.3  กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะห์ SWOT 
 หลกัการส าคญัของ SWOT คือการวเิคราะห์ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์
ภายนอกขององคก์ร ดงันั้นการวเิคราะห์ SWOTจึงเรียกไดว้า่เป็นการวเิคราะห์
สภาพการณ์ (situation analysis) ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค เพื่อใหรู้้ตนเอง (รู้เรา) รู้จกัสภาพแวดลอ้ม (รู้เขา) ไดอ้ยา่งชดัเจน และน ามา
วเิคราะห์ เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่องานท่ีปฏิบติัอยู ่ ซ่ึงจะช่วยให้
ผูบ้ริหารขององคก์ร หรือผูป้ฏิบติังานทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งภายใน
และภายนอกองคก์ร วา่ส่งผลต่องานท่ีตอ้งปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั หรือไม่อยา่งไร ซ่ึงขอ้มูล
ท่ีไดรั้บจะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากต่อการก าหนดแนวทางการแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิด
ข้ึนกบังานท่ีปฏิบติัอยูอ่ยา่งเหมาะสมต่อไป 
 1 . องคป์ระกอบของSWOT 
               S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบ   เป็นขอ้ดี    
ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร เช่น จุดแขง็ดา้นงบประมาณ จุดแขง็ดา้น
ประสิทธิภาพของกระบวนงาน จุดแขง็ดา้นทรัพยากรบุคคล องคก์รจะตอ้งใชป้ระโยชน์
จากจุดแขง็ในการก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงาน  
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              W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอ้ยหรือจุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ             
ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ ขององคก์ร ซ่ึงองคก์ารจะตอ้งหาวธีิ                    
ในการแกปั้ญหานั้น 
               O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส  การท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอก      
ขององคก์รเอ้ือประโยชนห์รือส่งเสริมการด าเนินงานขององคก์ร โอกาสแตกต่าง        
จากจุดแขง็ตรงท่ีโอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแขง็นั้น         
เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอ
และใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสนั้นเช่น การเมือง การปกครอง กฎหมาย งบประมาณ         
ท่ีไดรั้บจดัสรร เป็นตน้ 
              T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ขอ้จ ากดั ซ่ึงเกิด จากสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก บางคร้ังการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก เพราะทั้งสองส่ิงน้ี
สามารถเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าใหส้ถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบั
กลายเป็นอุปสรรคได ้เช่น งบประมาณท่ีไดรั้บ เป็นตน้ 
 3.  เคร่ืองมือน้ีใชเ้พื่ออะไร 
 SWOTเป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองคก์ร หรือโครงการ 
ซ่ึงช่วยผูบ้ริหารก าหนดจุดแขง็และจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายในโอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ส าหรับก าหนดแผนงานโครงการจะใชเ้ป็น
แนวทางในการก าหนดวสิัยทศันแ์ละการก าหนดกลยทุธ์เพื่อใหอุ้ตสาหกรรมพฒันาไป
ในทางท่ีเหมาะสม 
 4. ขอ้ดีและขอ้เสีย ของ SWOT 
 ขอ้ดี : 
                        1. ใชป้ระเมินสภาวะแวดลอ้มและสถานภาพขององคก์รโดยเนน้ศกัยภาพ
และความพร้อมท่ีองคก์รมีอยูแ่ละพยายามหลีกเล่ียงภยัคุกคามหรือความเส่ียงจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอกรวมทั้งแกไ้ขจุดอ่อนขององคก์รดว้ยเน่ืองจากปัจจยัเหล่าน้ีมี
โอกาสท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชนไ์ดเ้พิ่มมากข้ึน 
                         2.  น าไปใชป้รับปรุงแนวคิดและแนวปฏิบติัของการจดัท าแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานใหมี้โอกาสสร้างความส าเร็จมากข้ึน 
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                         3.  ท าใหท้ราบถึงกลยทุธ์ในการปรับปรุงการท างานความกา้วหนา้และ
ขีดจ ากดัดา้นบุคลากร งบประมาณ และระบบงานเป็นการป้องกนัการแทรกแซงการ
ท างานจากปัจจยัภายนอกไดม้ากข้ึน 
            ขอ้เสีย:   การวเิคราะห์ SWOT ขององคก์รมีขอ้ท่ีควรค านึง 4 ประการ (Boseman 
et al., 1986) คือ 
                        1. องคก์รตอ้งก าหนดก่อนวา่ องคก์รตอ้งการท่ีจะท าอะไร 
                        2. การวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรคตอ้งกระท าในช่วงเวลาขณะนั้น 
                        3. องคก์รตอ้งก าหนดปัจจยัหลกั (key success factors) ท่ีเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานใหถู้กตอ้ง 
                        4. องคก์รตอ้งประเมินความสามารถของตนใหถู้กตอ้ง 
 5.  ขั้นตอน/วธีิการด า เนินการท า SWOT Analysis 
 การวเิคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจยัท่ีกวา้งดว้ยการระบุจุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององคก์ร ท าใหมี้ขอ้มูล ในการก าหนดทิศทางหรือ
เป้าหมายท่ีจะถูกสร้างข้ึนมาบนจุดแขง็ขององคก์ร และแสวงหาประโยชนจ์ากโอกาส
ทางสภาพแวดลอ้ม และสามารถ ก าหนดกลยทุธ์ท่ีมุ่งเอาชนะอุปสรรคทาง
สภาพแวดลอ้มหรือลดจุดอ่อนขององคก์รใหมี้นอ้ยท่ีสุดได ้ภายใตก้ารวเิคราะห์ SWOT 
นั้น จะตอ้งวเิคราะห์ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก องคก์ร โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
          1. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
          การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร จะเก่ียวกบัการวเิคราะห์และพิจารณา
ทรัพยากรและความสามารถภายในองคก์ร ทุก ๆ ดา้น เพื่อท่ีจะระบุจุดแขง็และจุดอ่อน
ขององคก์รแหล่งท่ีมาเบ้ืองตน้ของขอ้มูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน คือ
ระบบขอ้มูลเพื่อ การบริหารท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งในดา้นโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ 
วธีิปฎิบติังาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วสัดุ       
การจดัการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาขององคก์รเพื่อท่ีจะเขา้ใจ
สถานการณ์และผลกลยทุธ์ก่อนหนา้น้ีดว้ย 
                   - จุดแขง็ขององคก์ร (S-Strengths) เป็นการวเิคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมอง
ของผูท่ี้อยูภ่ายในองคก์รนั้นเองวา่ ปัจจยัใดภายในองคก์รท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบหรือจุดเด่น
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ขององคก์รท่ีองคก์รควรน ามาใชใ้นการพฒันาองคก์รได ้และควรด ารงไวเ้พื่อการ 
เสริมสร้างความเขม็แขง็ขององคก์ร 
                   - จุดอ่อนขององคก์ร (W-Weanesses) เป็นการวเิคราะห์ ปัจจยัภายในจาก
มุมมองของผูท่ี้อยูภ่ายในจากมุมมอง ของผูท่ี้อยูภ่ายในองคก์รนั้น ๆ เองวา่ปัจจยัภายใน
องคก์รท่ีเป็นจุดดอ้ย ขอ้เสียเปรียบขององคก์รท่ีควรปรับปรุงใหดี้ข้ึนหรือขจดัใหห้มดไป 
อนัจะเป็นประโยชนต่์อองคก์ร 
          2. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก 
          ภายใตก้ารประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รนั้น สามารถคน้หาโอกาสและ
อุปสรรคทางการด าเนินงานขององคก์รท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจทั้งในและระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานขององคก์ร เช่น อตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดลอ้มทางสังคม เช่น 
ระดบัการศึกษาและอตัรารู้หนงัสือของประชาชน การตั้งถ่ินฐานและการอพยพของ
ประชาชน ลกัษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเช่ือและวฒันธรรม 
สภาพแวดลอ้มทางการเมือง เช่น พระราชบญัญติั พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี 
และสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลย ีหมายถึงกรรมวธีิใหม่ๆและพฒันาการทางดา้น
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและใหบ้ริการ 
                 - โอกาสทางสภาพแวดลอ้ม (O-Opportunities) เป็นการวเิคราะห์วา่ปัจจยั
ภายนอกองคก์ร ปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบประโยชน ์ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ
การด าเนินการขององคก์รในระดบัมหาภาค และองคก์รสามารถฉกฉวยขอ้ดีเหล่าน้ีมา
เสริมสร้างให ้หน่วยงานเขม็แขง็ข้ึนได ้
                   - อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม (T-Threats) เป็นการวเิคราะห์วา่ปัจจยั
ภายนอกองคก์รปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบในระดบัมหภาคในทางท่ีจะก่อใหเ้กิด
ความเสียหายทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงองคก์รจ าตอ้งหลีกเล่ียง หรือปรับสภาพองคก์ร
ใหมี้ ความแขง็แกร่งพร้อมท่ีจะเผชิญแรงกระทบดงักล่าวได ้
          3. ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดลอ้ม 
          เม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบั จุดแขง็-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวเิคราะห์ปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอกดว้ยการประเมินสภาพ แวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้ม
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ภายนอกแลว้ ใหน้ าจุดแขง็-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกบั โอกาส-อุปสรรค จาก
ภายนอกเพื่อดูวา่องคก์ร ก าลงัเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใตส้ถานการณ์ เช่นนั้น 
องคก์รควรจะท าอยา่งไร โดยทัว่ไป ในการวเิคราะห์ SWOT ดงักล่าวน้ี องคก์ร จะอยูใ่น
สถานการณ์ 4 รูปแบบดงัน้ี 
                   3.1 สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแขง็-โอกาส) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีพึ่ง
ปรารถนาท่ีสุด เน่ืองจากองคก์รค่อนขา้งจะมีหลายอยา่ง ดงันั้น ผูบ้ริหารขององคก์ร   
ควรก าหนดกลยทุธ์ในเชิงรุก (aggressive - stratagy) เพื่อดึงเอาจุดแขง็ท่ีมีอยูม่า
เสริมสร้างและปรับใชแ้ละฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ท่ีเปิดมาหาประโยชนอ์ยา่งเตม็ท่ี 
                   3.2 สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน-ภยัอุปสรรค) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์    
ท่ีเลวร้ายท่ีสุด เน่ืองจากองคก์รก าลงัเผชิญอยูก่บัอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหา
จุดอ่อนภายในหลายประการ ดงันั้น ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกลยทุธ์ การตั้งรับหรือป้องกนั
ตวั (defensive strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภยัอุปสรรค ต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการท่ีจะท าใหอ้งคก์รเกิดความสูญเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด 
                   3.3 สถานการณ์ท่ี 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องคก์รมีโอกาสเป็นขอ้
ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัอยูห่ลายประการ แต่ติดขดัอยูต่รงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็น
จุดอ่อนอยู ่หลายอยา่งเช่นกนั ดงันั้น ทางออกคือกลยทุธ์การพลิกตวั (turnaround-
oriented strategy) เพื่อจดัหรือแกไ้ขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให ้พร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาส
ต่าง ๆ ท่ีเปิดให ้
                   3.4 สถานการณ์ท่ี 4 (จุดแขง็-อุปสรรค) สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจากการท่ี
สภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตวัองคก์รมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเป็นจุดแขง็
หลายประการ ดงันั้น แทนท่ีจะรอจนกระทัง่สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป กส็ามารถ  
ท่ีจะเลือกกลยทุธ์การแตกตวั หรือขยายขอบข่ายกิจการ (diversification strategy) เพื่อใช้
ประโยชนจ์ากจุดแขง็ท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาวดา้นอ่ืน ๆ แทน 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการติดต่อส่ือสารในองค์การ 
 1 . ความหมายการติดต่อส่ือสาร 
 การติดต่อส่ือสาร ( Communication) การส่ือขอ้ความระหวา่งบุคคลในองคก์าร 
ทั้งในหน่วยงานเดียวกนั และระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ในองคก์ารนั้น เพื่อประโยชน ์   
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ในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน รวมถึงการติดต่อส่ือสารกบัองคก์าร และบุคคลภายนอกดว้ย
ค าวา่  “ขอ้ความ” และการส่ือสารนั้นตอ้งช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวโ้ดยไม่มี
อุปสรรค 
 2. วธีิการส่ือสาร  
 Gregory Moorhead และ Ricky W. Griffin ไดแ้บ่งวธีิการส่ือสารในองคก์ารเป็น 
4 วธีิ คือ 
 1 ) การส่ือสารดว้ยการเขียน (Written Communication) องคก์ารต่างๆ ใชว้ธีิน้ีมาก
ท่ีสุดในการส่ือสารท่ีเป็นทางการ เช่น จดหมาย และบางคร้ังใชบ้นัทึกช่วยจ า 
ในการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ การรายงานผลการปฏิบติังานคู่มือการปฏิบติังาน
นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานของงาน 
 2 ) การส่ือสารดว้ยการพดู (Oral Communication) พบมากท่ีสุดและทุกแห่งใน
องคก์าร เป็นการสนทนาระหวา่งการท างาน กลุ่มงาน การกล่าวน าเสนอ และสุนทรพจน ์  
การส่ือสารลกัษณะน้ี ผูฟั้งกบ็ทบาทส าคญัในการแลกเปล่ียนข่าวสารกนั 
 3) การส่ือสารดว้ยสัญลกัษณ์ (Nonverbal Communication) เป็นการส่ือสารท่ี
แสดงออกของร่างกาย เช่น สีหนา้ ภาษากาย สภาพแวดลอ้ม (ขนาดของหอ้ง โต๊ะท างาน 
การตกแต่งเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงอ านาจหนา้ท่ี) 
 4) การส่ือสารดว้ยอีเลคโทรนิค เป็นการส่ือสารผา่นส่ืออิเลคทรอนิคต่าง ๆ  
  - คอมพิวเตอร์ 
  - teleconferencing สามารถติดต่อกนัไดโ้ดยอยูก่นัคนละทอ้งถ่ิน 
  (1) Audio conferencing โดยใชส้ายโทรศพัท ์
  (2) Video conferencing สามารถเห็นภาพ อีกฝ่ายผา่นทีว ี
 3. วตัถุประสงคข์องการส่ือสาร 
  - เพื่อแจง้ใหท้ราบ  
  - เพื่อความบนัเทิงใจ  
  - เพื่อชกัจูงใจ  
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 4. ความส าคญัของการส่ือสารภายในองคก์าร 
  - เป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารในการบริหารงาน  
  - เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบับุคลากร  
  - ช่วยกนัปฏิบติัภารกิจขององคก์ารและประสานงานระหวา่งกนั  
  - ช่วยใหเ้กิดการพฒันาและการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  
 5. การติดต่อส่ือสารขององคก์าร มีอยู ่4 ทิศทาง คือ 
  - การติดต่อส่ือสารจากบนลงล่าง  
  - การติดต่อส่ือสารจากล่างข้ึนบน  
  - การติดต่อส่ือสารในแนวนอน  
  - การติดต่อส่ือสารในแนวทแยง  
 6. การไหลของข่าวสารภายในองคก์ร (Communication Flow in Organization) มี
ดงัน้ี 
 1) Downward Communication: การไหลของข่าวสารจากระดบับนสู่ระดบัล่าง 
ไดแ้ก่ ค  าสั่ง แนวนโยบาย กฎระเบียบ ขอ้แนะน าในการปฏิบติังานจากผูบ้ริหาร 
 2) Upward Communication: การไหลของข่าวสารจากระดบัล่างสู่ระดบับน 
ไดแ้ก่ ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอ หรือ ขอ้เรียกร้องจากพนกังาน และขอ้ควรปรับปรุงเก่ียวกบั
การปฏิบติังาน 
 3) Lateral or Horizontal Communication: การไหลของข่าวสารในระดบัเดียวกนั
เกิดข้ึนในระหวา่งพนกังานในระดบัเดียวกนัเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งคนใน
องคก์ร 
2.3 กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.กฎหมาย/ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
  - พระราชบญัญติั ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 
  - พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
 พ.ศ. 2528  
  - ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการอนุญาตใหท้ าการปลูกสร้างสวนป่าหรือ  
 ปลูกไมย้นืตน้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548  
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  - ระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยหลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขการใชพ้ื้นท่ี  
 พ.ศ. 2548  

  - ระเบียบวา่ดว้ยการอนุญาตใหเ้ข้ าท าประโยชนห์รืออยูอ่าศยัภายในเขต
ป่าสงวน พ.ศ. 2548 และใชเ้ป็นสถานท่ีปฏิบติังาน หรือประโยชนอ์ยา่งอ่ืน 

  - พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535  
  - ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการอนุมติัใหเ้ดินทางไปราชการ
และการจดัประชุมของทางราชการ 

  - ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2534 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
  - มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2 . มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 3 .แนวนโยบาย ไดแ้ก่ ค  าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นตน้ 
 ทั้งน้ี การวเิคราะห์และกลัน่กรองงานเสนอ รมว.ทส. นั้น จ  าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูล
ท่ีทนัสมยัสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ความตอ้งการของหน่วยงานท่ี
เสนอเร่ือง ความเร่งด่วนของเร่ืองท่ีน าเสนอ ขอ้มูลประกอบในดา้นต่าง ๆ ตอ้งครบถว้น 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงไดก้  าหนดแนวทางด าเนินงานเบ้ืองตน้ในการวเิคราะห์และ
กลัน่กรองงานเสนอ รมว.ทส. ท่ีตอ้งมีขอ้ความท่ีกระชบั ประเดน็น าเสนอชดัเจน โดยได้
ก  าหนดเคา้โครงของการสรุปเร่ืองต่าง ๆ ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

1. เร่ืองเดิมเพื่อให ้รมว.ทส. ทราบถึงความเป็นมาของเร่ืองดงักล่าว 
2. สรุปประเดน็และขอ้เทจ็จริงของหนงัสือ 
3. การวเิคราะห์ผลหรือขอ้พิจารณาเบ้ืองตน้ 

 
 
 
 

 



 

บทที่ 3 

วธีิการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาแนวทางการวเิคราะห์และกลัน่กรองเร่ืองเสนอ 

รมว.ทส. ของส่วนสนบัสนุนวชิาการ ส านกังานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม   ซ่ึงด าเนินการในปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2559 ผูศึ้กษาไดมี้การ
ด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
3.1 วธีิการเกบ็ข้อมูล 

เป็นการเกบ็ขอ้มูลในการวเิคราะห์กลัน่กรองงาน โดยพิจารณาปัญหาจากขั้นตอน
การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละขั้นตอน แลว้น ามาวเิคราะห์ SWOT เพื่อใหท้ราบ
ประเดน็ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการด าเนินการมาวเิคราะห์ในการหาแนวทางใน
การด าเนินการใหเ้ป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้งครบถว้น และป้องกนัไม่ใหเ้กิด
ขอ้ผดิพลาดในการด าเนินการ และหามาตรการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีท าให้
เกิดปัญหาและอุปสรรคขอ้มูลท่ีน ามาจดัท าผลงานฉบบัน้ี ผูข้อประเมินเกบ็ขอ้มูลจากการ
ปฏิบติังาน ท่ีเกิดจากการปฏิบติังานจริง เช่น จากการสรุปงาน และประสานกบั
หน่วยงานเจา้ของเร่ือง 

3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 จากบทท่ี 2 จะเห็นวา่ชนิดของงานท่ีน าเสนอ รมว.ทส. เพื่อโปรดพิจารณามี
หลากหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ หนงัสือราชการทัว่ไป เชิญประชุม วาระและสรุปรายงานการ
ประชุม รายงานสถานการณ์ต่างๆ   ซ่ึงสามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบโดยสังเขป ดงัน้ี 
 3.2.1. กรม/หน่วยงานในสังกดั (เจา้ของเร่ือง) จดัท าหนงัสือเสนอโดยผา่น
ปลดักระทรวงฯ เพื่อเสนอต่อ รัฐมนตรีวา่การฯ 

 3.2.2. ปลดักระทรวงฯ พิจารณาและน าเสนอรัฐมนตรีวา่การ ฯ พิจารณา
ต่อไป 
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 3.2.3. รัฐมนตรีวา่การ ฯ พิจารณา อนุมติั/เห็นชอบ/ลงนาม/ทราบ/สั่งการ 
ใหห้น่วยงานเจา้ของเร่ืองด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 3.2.4. หน่วยงานเจา้ของเร่ืองด าเนินการตามขอ้สั่งหรือความเห็นของ
รัฐมนตรีวา่การฯ ต่อไป 

 ขอยกตวัอยา่ง  การวเิคราะห์กลัน่กรองเร่ืองเสนอรัฐมนตรีวา่การฯ มีขั้นตอน ดงัน้ี 

 1 .  หนงัสือจากกลุ่มภารกิจหรือจากหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน
ภายในส่งถึง รมว.ทส. 
 2 .  สร.ทส. รับหนงัสือตามขอ้ 1 จากนั้นฝ่ายบริหารงานทัว่ไปจดัส่งหนงัสือ
ดงักล่าวใหก้ลุ่มงานสนบัสนุนวชิาการ 
 3 . นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนท่ีรับผดิชอบตรวจสอบขอ้มูล สรุปสาระส าคญั
ของเร่ืองนั้น ๆ และเสนอความเห็นเบ้ืองตน้ประกอบการพิจารณา 
 4 .  หนงัสือท่ีผา่นการด าเนินงานตามขอ้ 3.2.3 ส่งใหห้วัหนา้ส านกังานรัฐมนตรี
น าเรียนเลขานุการรัฐมนตรีและน าเรียน รมว.ทส. 
 5 .  รมว.ทส. พิจารณาสั่งการใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินงานต่อไป 

3.3 วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 
การน าเสนอในผลงานฉบบัน้ีจะเป็นการน าเสนอในลกัษณะของการพรรณนา

วเิคราะห์ (Analytical Description) แลว้น ามาสรุปเป็นขอ้มูล 
3.4 เคร่ืองมอืในการศึกษา 

การศึกษาแนวทางการประสานงานเก่ียวกบัการวเิคราะห์และกลัน่กรองเร่ือง
เสนอ รมว.ทส. ท าการศึกษาจาก 

1) ขอ้กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง  
2) วธีิการด าเนินการและผลการด าเนินการประสานงานเก่ียวกบัการวเิคราะห์และ

กลัน่กรองเร่ืองเสนอ รมว.ทส. 
3) จากการวเิคราะห์ SWOT เพื่อใหท้ราบประเดน็ปัญหาท่ีพบจากการด าเนินการ

และการประสานงานเก่ียวกบัการเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งสรุปเสนอ รมว.ทส. 
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3.5 การรวบรวมข้อมูล 
ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
1) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากขอ้กฎหมาย ระเบียบและ             

มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เกบ็ขอ้มูลจากระบบงานสารบรรณท่ีได ้  

บนัทึกไว ้
3.5  กระบวนการในการวเิคราะห์และกลัน่กรองเร่ืองเสนอ รมว.ทส. 

 ถึงแมว้า่งานท่ีเสนอ รมว.ทส. จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัแต่กมี็กลไกใน           
การด าเนินงานท่ีมีลกัษณะการท างานท่ีเหมือนกนัเพื่อใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจ        
จึงขอเสนอกลไกการด าเนินงานในรูปแบบแผนผงั ดงัน้ี 

รูปแบบแผนผงั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ 

- กฏหมาย/ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีนโยบาย 
- ความถูกต้องของข้อมูล 
- ผู้รับผิดชอบหลัก 

ประมวลเรื่อง 

- ความต้องการของผู้เสนอเรื่อง 
- ความเร่งด่วนของเรื่อง 

สรุปประเด็นและข้อเท็จจริง 

วิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

- ผลกระทบด้านต่าง ๆ 
- ความเป็นไปได้จากผลการ
ด าเนินงาน 

เสนอผู้บังคับบัญชา 
พิจารณาตามล าดับชั้น 



 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 

 จากผลการศึกษา กระบวนการวเิคราะห์และกลัน่กรองเร่ืองเสนอ รมว.ทส. 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในช่วงระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่          
ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2559 ปรากฏผลดงัน้ี 
4.1 จากผลการศึกษากระบวนการวเิคราะห์และกลัน่กรองเร่ืองเสนอ รมว.ทส.โดยใช้
เคร่ืองมอื SWOT Analysis  สรุปได้ดังตาราง  
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ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

Strength 
M1 : บุคลากรมีคุณวฒิุและประสบการณ์ในการ

ด าเนินการทุกภารกิจ 

         : ผูบ้ริหารสนบัสนุนการด าเนินงานทุกภารกิจ 

M2 : มีงบประมาณสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร   

M3 : มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีศกัยภาพ 

       ในการสืบคน้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการด าเนินการ 

M4 : มีจดัระบบคุณภาพและการบริหารจดัการท่ีมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิภายใตก้ารเป็น องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

Opportunity 
P: มีฐานขอ้มูลในเร่ือง กฎหมาย ระเบียบและมติ 

ครม. ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการจากภายนอก 

   : นโยบายการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีเอ้ือต่อ  

      การจดัระบบการบริหารจดัการ 

S: ส่วนราชการจากส่วนอ่ืนมีขอ้มูลสนบัสนุนการ

ด าเนินงานทุกภารกิจ 

E: มีงบประมาณสนบัสนุนการฝึกอบรมและพฒันา 

     บุคลากรจากส่วนงานอ่ืน ๆ  

T: ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยเีอ้ือต่อการบริหาร  

    จดัการ 

Weakness 
M1 : การมีวสิัยทศัน์ร่วมของบุคลากรยงัไม่ชดัเจน 

      : เจา้หนา้ท่ีมีความไม่ชดัเจนในการด าเนินการ 

M2 : ไม่มีการขอสนบัสนุนงบประมาณในการ

ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ี  

      : ขาดการบริหารจดัการทรัพยากรวสัดุอุปกรณ์   

        และงบประมาณท่ีดี 

M3 : ขาดการพฒันาฐานขอ้มูลอยา่งจริงจงั 

M4 : เป้าหมายขององคก์รไม่ชดัเจน 

      : การจดัระบบคุณภาพและการเรียนรู้ในองคก์ร  

        ยงัไม่เป็นรูปธรรม 

      : ระบบการควบคุมภายในยงัไม่เพียงพอ 

Threat 
P: ระเบียบกระทรวงการคลงัไม่เอ้ือต่อการจดัการ 

     อบรม/สัมมนา 

S: ไม่ไดรั้บความร่วมมือในการสนบัสนุนขอ้มูลจาก

หน่วยงานอ่ืนอยา่งเตม็ท่ี 

E: ภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงท าใหต้อ้งใช้ 

     งบประมาณเพิ่มข้ึน 

T : ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยที  าใหต้อ้งใช้ 

     งบประมาณเพิ่มข้ึน 
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4.2 ปัญหาทีพ่บจากการศึกษา 
 4.2.1 เจา้หนา้ท่ีภายในหน่วยงานขาดความรู้ความเขา้ใจในระเบียบ กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งในการวเิคราะห์และกลัน่กรองงานเสนอ รมว.ทส. 
 4.2.2 การเสนอเร่ืองของหน่วยงานต่อรัฐมนตรีในบางเร่ืองมีก าหนดระยะเวลาใน
การพิจารณา/ทราบ แต่ส่วนใหญ่หน่วยงานท่ีรับผดิชอบมกัจะเสนอเร่ืองดงักล่าวใน
ระยะเวลากระชั้นชิด ท าใหบ้างคร้ังเร่ืองท่ีเสนอมามีขอ้ผดิพลาด คลาดเคล่ือน จึงตอ้ง
ประสานแจง้หน่วยงานเจา้ของเร่ืองใหน้ าเร่ืองดงักล่าวกลบัไปแกไ้ขใหถู้กตอ้งอีกคร้ัง
หน่ึง เป็นผลใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน 
 4.2.3 ในการวเิคราะห์และกลัน่กรองเร่ืองเสนอ รมว.ทส.ในการพิจารณา/ทราบ 
ไม่วา่จะเป็นเร่ืองท่ีส านกังานรัฐมนตรีเสนอ หรือเร่ืองท่ีหน่วยงานในสังกดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสนอ เพื่อขอความเห็นของรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวง ฯ นั้น ในการด าเนินการเสนอเร่ืองดงักล่าวตอ้งผา่นการพิจารณาตามสายการ
บงัคบับญัชาหลายชั้น ซ่ึงบางคร้ังผูบ้งัคบับญัชาติดภารกิจหนา้ท่ีต่างๆ ท าใหไ้ม่สามารถ
ลงนามในเร่ืองดงักล่าวไดท้นัที เป็นผลใหเ้กิดความล่าชา้ในการเสนอเร่ืองให้
รัฐมนตรีวา่การกระทรวง ฯ ลงนาม  
4.3 แนวทางในการปรับปรุงงานเพือ่ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
 จากผลการศึกษากระบวนการวเิคราะห์เร่ืองเสนอ รมว.ทส. ขา้งตน้ สามารถท่ีจะ
น าผลงานไปปรับปรุงงานใหมี้ประสิทธิภาพได ้ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 4.3.1 เพื่อหาแนวทางในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการวเิคราะห์และกลัน่กรองเร่ือง
เสนอ รมว.ทส.ของหน่วยงานใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั โดยมีวธีิการดงัน้ี 
  4.3.1.1 จดัท าผงัขั้นตอนในการด าเนินการ และแจง้ใหห้น่วยงานในสังกดั
ทราบและถือปฏิบติั 
  4.3.1.2 ก  าหนดมาตรการในการด าเนินการท่ีเขม้งวด เช่น จดัท าตวัช้ีวดั  
ท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัราชการ เพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บทราบถึงความล่าชา้        
ในเร่ืองต่างๆ วา่เกิดจากหน่วยงานใด และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเร่งรัดติดตามงาน 
 4.3.2 เพื่อใหผู้มี้หนา้ท่ีรับผดิชอบการวเิคราะห์และกลัน่กรองเร่ืองเสนอ รมว.ทส.
มีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎ ระเบียบ และวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งการประสานงานการประชุม
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คณะรัฐมนตรี   จึงเห็นควรจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน โดยรวบรวม กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
รวมถึงหนงัสือเวยีนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้แนะน าวธีิการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการ
วเิคราะห์เร่ืองเสนอ รมว.ทส. ไวเ้ป็นรูปเล่ม และแจกจ่ายใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งไดใ้ชศึ้กษาและถือเป็นแนวทางปฏิบติั และหากมีการสับเปล่ียน
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานกส็ามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์นการปฏิบติังานได ้
 4.3.3 เพื่อเสนอแนะวธีิการและขั้นตอนในการประสานงานในการขอขอ้มูล
เพิ่มเติมจากหน่วยงานเจา้ของเร่ืองเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวเิคราะห์และกลัน่กรอง
เร่ืองเสนอ รมว.ทส.ใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น โดยใชร้ะบบพี่เล้ียงแนะน า
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อให้มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการประสานงานกบั
หน่วยงานในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มวา่ มีขอ้กฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีอะไรในการน ามาประกอบเร่ืองท่ีสรุปใหค้วามกระจ่าง
มากข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผล 
การด าเนินงานเบ้ืองตน้ในการวเิคราะห์และกลัน่กรองเร่ืองเสนอ รมว.ทส.จะมี

ความสมบูรณ์ถูกตอ้งครบถว้นไดต้อ้งเสนอขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงสามารถตรวจสอบได ้
ศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือหาจากส่ือแขนงต่าง ๆ รวมถึง
แนวนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งแสดงให ้รมว.ทส. เห็นความเช่ือมโยงในมิติต่าง ๆ   
และเสนอความเห็นเบ้ืองตน้ประกอบการพิจารณาผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น             
แต่การตดัสินใจขั้นสุดทา้ยข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ รมว.ทส. ในการสั่งการเร่ืองต่าง ๆ 
ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบด าเนินงานเบ้ืองตน้ในการวเิคราะห์และกลัน่กรองงานเสนอ 
รมว.ทส. จะตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะความช านาญอยา่งต่อเน่ือง 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
เพื่อใหก้ารวเิคราะห์และกลัน่กรองเร่ืองเสนอ รมว.ทส.ของส านกังานรัฐมนตรี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าใน
การด าเนินการมากท่ีสุด จึงมีขอ้เสนอแนะวธีิการด าเนินการใน 4 ดา้น ดงัน้ี 

5.2.1. ดา้นทรัพยากรบุคคล 
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานถือเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัในการด าเนินการต่างๆ ดงันั้น 

เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถตอบสนองวตัถุประสงค์
ของการด าเนินการ จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาทกัษะในการท างานของเจา้หนา้ท่ี ดงัน้ี 

5.2.1.1 จดัท าคู่มือในการปฏิบติังานใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและ       
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวเิคราะห์และกลัน่กรองงานเสนอ 
รมว.ทส. รวมถึงทกัษะ ในดา้นอ่ืนๆ ดว้ย 

  5.2.1.2 จดัท า ผงักระบวนการท างานโดยแสดงใหเ้ห็นการไหล           
ของกระบวนงานตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนถึงจุดส้ินสุดอยา่งชดัเจน เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีถือเป็น
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แนวทางในการปฏิบติัได ้ซ่ึงจะช่วยใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2.2 ดา้นงบประมาณ 
เน่ืองจากงบประมาณของส่วนราชการมีจ ากดั ดงันั้น การจะจดัฝึกอบรมใหแ้ก่

เจา้หนา้ท่ี หรือการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานแจกจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานจึงท าไดย้าก จึงควร
ตั้งงบประมาณสนบัสนุนโครงการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะในการท างานทุก ๆ ดา้น
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีอยา่งเพียงพอ 

5.2.3 ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ 
ปัจจุบนัมีอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีทนัสมยั เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบ

เครือข่ายต่าง ๆ เป็นตน้ ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเป็นอยา่งมาก
โดยช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีท างานไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน จึงเห็นควรสนบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่
หน่วยงานเพื่อใชจ้ดัหาวสัดุอุปกรณ์ หรือสนบัสนุนเป็นวสัดุอุปกรณ์ใหอ้ยา่งเพียงพอ 
พร้อมทั้งสร้างโปรแกรมการเช่ือมโยงเครือข่าย เพื่อใหส้ามารถคน้หาขอ้มูลไดง่้ายข้ึน
และเป็นขอ้มูลชุดเดียวกนั 

5.2.4 ดา้นการบริหารจดัการ 
ควรมีการก าหนดตวัช้ีวดัการปฏิบติัราชการท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบักระบวนการ

วเิคราะห์และกลัน่กรองงานเสนอ รมว.ทส. เพื่อก าหนดวธีิการ ขั้นตอน และระยะเวลา
ในการด าเนินการวเิคราะห์และกลัน่กรองงานเสนอ รมว.ทส. ท่ีแน่นอน และ                 
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพราะเม่ือมีการก าหนดมาตรการในตวัช้ีวดัการปฏิบติัราชการ
ในการด าเนินการท่ีเขม้งวด ชดัเจนแลว้ แต่ไม่สามารถด าเนินการภายในก าหนดแลว้     
จะไดมี้ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการของเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงเป็นวธีิควบคุมการปฏิบติัราชการ
เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ         
ต่อภาพรวมของ การด าเนินการทั้งระบบได ้
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