
 
 
 

 
 

   
 
 

ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้   
การจัดท าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ 

การจัดท ายุทธศาสตร์แผนพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั 
 
 
 
 

นางสาวระพพีรรณ มโีภคา 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
ต าแหน่งเลขที ่1459 ส่วนอ านวยการ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา   
 
 
 
 
เสนอขอประเมนิเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ต าแหน่งเลขที ่ 1459 ส่วนอ านวยการ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา   
  ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 



การจัดท าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ 
การจัดท ายุทธศาสตร์แผนพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั 

 
 
 
 
 
 

นางสาวระพพีรรณ มโีภคา 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
ต าแหน่งเลขที ่1459 ส่วนอ านวยการ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา   
 
 
 
 
 
 
 
เสนอขอประเมนิเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ต าแหน่งเลขที ่ 1459 ส่วนอ านวยการ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา   
  ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 



ข้อเสนอแนวความคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
ของ นางสาวระพพีรรณ มโีภคา 

เพือ่ประกอบการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที ่1459 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 
เร่ือง การจัดท าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพการจัดท ายทุธศาสตร์แผนพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั 
 
1. หลกัการและเหตุผล 

ดว้ยการจดัท ายทุธศาสตร์แผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั จะยดึแนวนโยบาย
รัฐบาล แผนบริหารราชการแผน่ดิน ยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบบัปัจจุบนั) รวมทั้งแผนรายสาขา
เฉพาะดา้นต่างๆ ท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว้ เช่น แผนพฒันาเกษตร 
นโยบายโซนน่ิงภาคเกษตร แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ แผนพฒันาอุตสาหกรรม
ของไทย แผนพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม แผนแม่บทการบริหารจดัการน ้า ยทุธศาสตร์
การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงของชาติ โครงสร้างพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่ง 
ส่ิงแวดลอ้ม (ป่าไม ้ขยะ หมอกควนั) เป็นตน้ และขอ้สั่งการของนายกรัฐมนตรี ไดใ้หมี้
การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ปัญหาความตอ้งการ และศกัยภาพของประชาชน
ในพื้นท่ีจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวดั
แบบบูรณาการ เร่ือง วธีิการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในทอ้งถ่ินในจงัหวดั  
ลงวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2552 และใหค้วามส าคญักบัแผนการพฒันาระดบัพื้นท่ีในแต่ละระดบั
ใหเ้ช่ือมโยงกนั โดยมุ่งเนน้การท างานแบบเครือข่ายอาศยัการบูรณาการ ระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อสนบัสนุนการขบัเคล่ือนแผน ใหค้วามส าคญักบัแผนพฒันา
กลุ่มจงัหวดั โดยมีการบูรณาการท างานระหวา่งกลุ่มจงัหวดั เพื่อใหเ้กิดการพฒันาและ
เติบโตระหวา่งจงัหวดั และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั หรือสามารถแกไ้ขปัญหา 
ในภาพรวมของกลุ่มจงัหวดั ใหมี้ประสิทธิภาพ ทนัเวลา และตอบสนองความตอ้งการ 
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ในพื้นท่ีกลุ่มจงัหวดัไดอ้ยา่งแทจ้ริง และใหมี้การทบทวนแผนใหมี้ความถูกตอ้ง  
ทนัต่อเหตุการณ์ สถานการณ์ และยดืหยุน่ต่อการเปล่ียนแปลงมากข้ึน  

แผนพฒันาจงัหวดั มุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพชีวติ สร้างโอกาสและอาชีพ                
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและแกปั้ญหาท่ีส าคญัของจงัหวดั ซ่ึงจะไดจ้าก
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลใหค้รอบคลุมทั้งดา้น เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และความมัน่คง ส่วนแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัมุ่งเนน้ทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนั 
น าไปสู่การกระตุน้ใหภ้าคเอกชนเกิดการลงทุน ซ่ึงแผนท่ีดีจะตอ้งมีการวเิคราะห์
สถานการณ์ดา้นการพฒันาและก าหนดแนวทางการพฒันาอยา่งชดัเจนโดยการใชข้อ้มูล
ท่ีเป็นปัจจุบนั ประกอบการวเิคราะห์ และเช่ือมโยงสถานการณ์ท่ีผา่นมาซ่ึงองคป์ระกอบ
หลกัประการแรก  ของการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั คือ ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป
ของจงัหวดัทุกดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
และน าไปวเิคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีส าคญัและช้ีใหเ้ห็นถึง
สภาพและปัญหาของพื้นท่ี เพื่อด าเนินงานจดัท าแผนตามขั้นตอนต่อไป นัน่คือ 
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอก และภายใน (SWOT Analysis) หาจุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค/ภยัคุกคาม ซ่ึงขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดัท่ีชดัเจน จะท าใหเ้ห็น
จุดแขง็ และจุดอ่อน ท่ีชดัเจนเช่นกนั  

ดงันั้น จงัหวดัจึงควรใหค้วามส าคญักบัการรวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูลพื้นฐาน
อยา่งเป็นระบบ จดัระเบียบทรัพยากรตน้ทุนท่ีจงัหวดัมี และส่ิงท่ีสามารถพฒันาได ้ 
ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เพื่อสามารถพฒันา
ไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื  
 
2. บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 
 จะเห็นว่าทั้งแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั จะมีทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เขา้มาเก่ียวขอ้งด้วยเสมอ เน่ืองจากเป็นฐานทรัพยากรเป็นตน้ทุนในการ
ผลิตสินคา้และบริการ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
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ของประชาชนในพื้นท่ี เช่น การพฒันาทางเศรษฐกิจ การเพิ่มความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง สร้างถนนเส้นทางใหม่ หลีกไม่พน้ท่ีจะตอ้งมีการท าลายทรัพยากร 
ป่าไมใ้นบางส่วนตามความเหมาะสมและจ าเป็น การสร้างเข่ือน หรือ อ่างเก็บน ้า
แห่งใหม่ เพื่อประโยชน์ทางดา้นการเกษตร หรือการอุปโภคของประชาชน 
ในบริเวณขา้งเคียงท่ีไดใ้ช้ประโยชน์จากน ้า ก็เช่นกนั แมก้ระทัง่การขยายตวั 
ของเมือง ท่ีท าลายทั้งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไปอย่างช้าๆ อย่างท่ีเห็น
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในรูปของการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศภยัธรรมชาติต่างๆ  
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั เป็นหน่วยงานผูแ้ทน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในระดับภูมิภาค ซ่ึงรับนโยบาย 
การด าเนินงานของกระทรวงฯ และจงัหวดัไปปฏิบติั ถือเป็นบทบาทหน้าท่ี ท่ีส าคญั
รวมถึงการประสานรวบรวมขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ของจงัหวดั ทั้ งในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ
หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทั้งดา้นวชิาการ ขอ้มูลตามภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัหน่วยงาน ท่ีมีความถูกตอ้ง เพื่อน ามาจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั  
ในการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี ตามแนวทางนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง และ
นโยบายผูว้่าราชการจงัหวดั ซ่ึงการด าเนินงานด้านขอ้มูลจะพบปัญหาของขอ้มูล 
ท่ีมีรูปแบบแตกต่างกนั แหล่งท่ีมาของขอ้มูลชนิดเดียวกนัหลายแหล่ง และการจดัเกบ็ 
ท่ีไม่เป็นระบบ ผูข้อรับการประเมิน จึงมีขอ้เสนอ ดงัน้ี 
 1) ควรมีการจดัตั้ งคณะท างานจดัท าฐานขอ้มูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในระดับจงัหวดั เพื่อให้มีขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ ทนัสมยั และ 
เป็นปัจจุบนั วิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกนั และมีความเป็นเอกภาพของขอ้มูลในรูปแบบ
ของคณะท างาน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลางในสังกดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีรับผิดชอบภาค/เขต
ในพื้นท่ีจงัหวดั และหน่วยงานส่วนภูมิภาค เช่น ท่ีท าการปกครองจงัหวดั ส านกังานจงัหวดั 
ส านักงานสถิติจงัหวดั องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ส านักงานทอ้งถ่ินจงัหวดั 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั หน่วยงานในสังกดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดับภูมิภาค เป็นตน้   
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  คณะท างานชุดน้ี ท าหน้าท่ีรวบรวม จดัเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูล ทั้ งขอ้มูล
พื้นฐานทัว่ไป และขอ้มูลสถานการณ์ สภาพปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดั อย่างมีรูปแบบและเป็นระบบ และน าเสนอขอ้มูลต่อผูบ้ริหาร 
เพื่อก าหนดแนวทางและทิศทางในการแกไ้ขปัญหา ด าเนินงานตามนโยบาย และ
พฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั  
 2) ควรมีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลเพื่อเกบ็บนัทึกขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม และจดัท าในรูปแบบแผนท่ี ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีของจงัหวดั ทั้งน้ี
ผูบ้ริหารสามารถเขา้ระบบฐานขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มได้
ทนัที เช่น ขอ้มูลสถานการณ์น ้าผิวดิน น ้าใตดิ้น สถานการณ์การบุกรุกพื้นท่ีป่า 
สถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย เป็นตน้  

  3) การเพิ่มประสิทธิภาพจดัการท าแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั คณะท างาน
จดัท าฐานขอ้มูลท่ีได้รับการแต่งตั้งจะตอ้งมีการแบ่งงาน และมอบหมายภารกิจ 
ในการจดัท าขอ้มูลตามศกัยภาพ และภารกิจของตนเอง คือ 
 3.1) ฝ่ายขอ้มูลดา้นทรัพยากรน ้า รับผิดชอบโดย โครงการชลประทาน
จงัหวดั ส านักงานชลประทานเขต ส านักงานทรัพยากรน ้าภาค ส านักทรัพยากร     
น ้าบาดาลเขต ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั (ส่วนทรัพยากรน ้า รับผิดชอบหลกั)      
มีหน้าท่ีจดัท าระบบและแผนท่ีทรัพยากรน ้า เช่ือมโยงระดับจงัหวดั 

 3.2) ฝ่ายขอ้มูลดา้นทรัพยากรป่าไม ้ดิน และธรณี รับผิดชอบโดย    
ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ ์ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม ้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เขต/จงัหวดั ท่ีท าการปกครองจงัหวดั ส านักงานท่ีดินจงัหวดั ส านักงานปฏิรูปท่ีดิน
จงัหวดั สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดั ส านักงานทรัพยากรธรณีเขต ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั (ส่วนทรัพยากรธรรมชาติรับผดิชอบหลกั) 
ท าหน้าท่ีจดัท าระบบ และแผนท่ีทรัพยากรป่าไม้ เช่ือมโยงในระดับจงัหวดั 

 3.3) ฝ่ายขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม รับผิดชอบโดย ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาค 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ส านกังานทอ้งถ่ินจงัหวดั เทศบาลนครในกลุ่มจงัหวดั 
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ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั (ส่วนส่ิงแวดลอ้ม รับผดิชอบหลกั) 
มีหน้าท่ีจดัท าระบบและแผนท่ีส่ิงแวดลอ้มเช่ือมโยงระดับจงัหวดั   

3.4) ท่ีท าการปกครองจงัหวดั ทอ้งถ่ินจงัหวดั รับผิดชอบในการก าหนด
ช่องทางการให้ขอ้มูลและรูปแบบท่ีหน่วยงานในสังกดัจะรวบรวมน าส่งให้ 
แต่ละฝ่ายท่ีรับผิดชอบด้านต่างๆ 

3.5) ส านักงานสถิติจงัหวดั ในกลุ่มจงัหวดั รับผิดชอบการก าหนดและ
ออกแบบเคร่ืองมือในการจดัเกบ็ขอ้มูล ระบบการจดัเกบ็ขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล
สถานการณ์  

3.6) ส านักงานจงัหวดั และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดั (งานยทุธศาสตร์และสนเทศ) รับผิดชอบ การรวบรวมขอ้มูล 
เพื่อจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั  การรายงานขอ้มูลต่อผูบ้ริหาร และ
เผยแพร่ขอ้มูล  

  3.7) ควรมีการก าหนดห้วงระยะเวลา ความถ่ีในการน าเขา้ขอ้มูล และ            
การประชุมหารือร่วมกนัไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น เดือนละ 1 คร้ัง หรือไตรมาสละ 1 คร้ัง เป็นตน้ 
 4) ควรมีการจดัตั้ งศูนยข์อ้มูลกลุ่มจงัหวดั เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการ
ประสานงาน รวบรวม และการจดัเก็บขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัภายในกลุ่มจงัหวดั 
 
3. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 3.1 จงัหวดัมีคณะท างานท่ีมีความช านาญและมีบทบาทหนา้ท่ีรับผดิชอบชดัเจน             
ในการจดัท าและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหา
และด าเนินงานตามนโยบายส าคญัต่างๆ   
 3.2 ขอ้มูลมีความเป็นเอกภาพ น่าเช่ือถือ เป็นประโยชน์ต่อการจดัท า
แผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ    
 3.3 มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั ทนัสมยั ส่วนราชการ หรือภาคเอกชน
ทัว่ไป สามารถน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อต่อยอดการท างานส่งเสริมเศรษฐกิจ
และสังคม ตามแนวทางของหน่วยงาน/องค์กร ต่อไป   
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4. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
4.1 จงัหวดั มีระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม           

อยา่งนอ้ย 1 ระบบ  
 4.2 ร้อยละของขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 
เป็นปัจจุบนั ร้อยละ 90 

4.3 จงัหวดั มีรูปแบบการรายงานขอ้มูลสถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีชดัเจน และเป็นเอกภาพ อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง/ปี 

4.4 จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั มีศูนยก์ลางในการประสาน และจดัท าขอ้มูล            
ท่ีเป็นระบบ สะดวกในการประสานงาน และขอใช้ขอ้มูล มากข้ึน ร้อยละ 80 
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