
 
 
 
 

 
 

 

ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
 

การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบัิติการเพือ่สนับสนุนการปฏรูิปประเทศ  
ระยะที ่2 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มถุินายน 2560)  

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) 

 
 

 
นางสาวทศันีย์  เนตรบ ารุงรัตน์ 

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
ต าแหน่งเลขที ่ 624 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
 

เสนอขอประเมนิเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที ่ 624  ส่วนพฒันายุทธศาสตร์ 

สังกดั  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2560



 
 

การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการเพื่อสนบัสนุนการปฏิรูปประเทศ  
ระยะท่ี 2 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2560)  

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบัปรับปรุง) 

 
 
 
 
 
 

นางสาวทศันีย ์ เนตรบ ารุงรัตน์ 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 

ต าแหน่งเลขท่ี  624 
ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ 

ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 

 
 
เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ต าแหน่งเลขท่ี  624  ส่วนพฒันายทุธศาสตร์ 
สังกดั  ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ 

ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ปีงบประมาณ 2560 



ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
ของ นางสาวทศันีย ์ เนตรบ ารุงรัตน์ 

นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ  
ต าแหน่งเลขท่ี  624 ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ 

ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อประกอบการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ต าแหน่งเลขท่ี  624  ส่วนพฒันายทุธศาสตร์ ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ 
ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

เร่ือง  การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการเพื่อสนบัสนุนการปฏิรูปประเทศ 
ระยะท่ี 2 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2560)  

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบัปรับปรุง) 
 

หลกัการและเหตุผล 
นบัตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ซ่ึงระบุวา่รัฐบาลจะเขา้บริหารราชการแผน่ดินโดยจะมุ่งเนน้
การระงบัยบัย ั้งความแตกแยก ยติุการใชก้  าลงัและอาวธุสงคราม การก่อความรุนแรง  
และแกไ้ขผลกระทบจากการท่ีรัฐบาลและรัฐสภาก่อนหนา้นั้นอยูใ่นสภาพท่ีไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามปกตินานกวา่ 6 เดือน ตลอดจนเร่งแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน
เฉพาะหนา้ของประชาชน นั้น ต่อมา รัฐบาลไดจ้ดัตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ี
ศึกษาและเสนอแนะแนวทางเพื่อการปฏิรูปประเทศดา้นต่าง ๆ โดยมีเป้าหมาย  
การขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศกัราช 2557 มาตรา 27 วรรคสอง ดงัน้ี 

1. เพื่อใหก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์  
ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกบัสภาพสังคมไทย 

2. เพื่อใหมี้ระบบการเลือกตั้งท่ีสุจริตและเป็นธรรม 
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3. เพื่อใหมี้กลไกป้องกนัและขจดัการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อขจดัความเหล่ือมล ้าและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ  
และสังคมเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

5. เพื่อท าใหก้ลไกของรัฐสามารถใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
สะดวก รวดเร็ว 

6. เพื่อใหมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดและเป็นธรรม 
7. เพื่อใหเ้กิดการปฏิรูปดา้นต่าง ๆ ทั้ง 11 ดา้น (การเมือง การบริหารราชการ

แผน่ดิน กฎหมายและกระบวนการยติุธรรม การปกครองทอ้งถ่ิน การศึกษา เศรษฐกิจ 
พลงังาน สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ส่ือสารมวลชน สังคม และอ่ืน ๆ) โดยค านึงถึง
ความส าคญัเร่งด่วนและความสัมฤทธ์ิผลของการปฏิรูปภายในระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่ 

ซ่ึงต่อมา นายกรัฐมนตรีไดมี้ขอ้สั่งการใหทุ้กส่วนราชการน า 37 วาระ  
การปฏิรูป 8 วาระการพฒันาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ มาจดักลุ่มใหอ้ยูภ่ายใตป้ระเดน็  
การปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 2557 
จ านวน 11 ดา้น โดยใหแ้บ่งเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 – 30 กนัยายน 2558 ช่วงการ
บริหารราชการแผน่ดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการแกไ้ขปัญหาส าคญั
เร่งด่วนเฉพาะหนา้ของรัฐบาล 

ระยะท่ี 2  ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 – เดือนมิถุนายน 2560 ช่วงการ
บริหารราชการแผน่ดินของรัฐบาล ซ่ีงตอ้งเร่งรัดในการขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศ  
ใหไ้ปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื โดยจดัท าเป็นแผนปฏิบติัการ 

ระยะท่ี 3 เดือนสิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป ช่วงการบริหารราชการแผน่ดิน
ของรัฐบาลชุดใหม่ท่ีจะเขา้มารับช่วงต่อจากรัฐบาลชุดน้ี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จึงไดพ้ิจารณากรอบ  
การปฏิรูป 11 ดา้น ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 
2557 พร้อมทั้ง 37 วาระการปฏิรูป 15 วาระปฏิรูปพิเศษ 8 วาระการพฒันา 9 ขอ้เสนอ
ปฏิรูปเร็วของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ภารกิจของคณะกรรมการขบัเคล่ือนและปฏิรูป  
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ดา้นความมัน่คง ลดความเหล่ือมล ้า การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
และเร่ืองท่ีเป็นวาระเร่งด่วนและการแกไ้ขปัญหาการด าเนินการตามพนัธกรณีระหวา่ง
ประเทศ และจดัท า “แผนปฏิบติัการเพื่อสนบัสนุนการปฏิรูปประเทศ ระยะท่ี 2  
(1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(ฉบบัปรับปรุง)” โดยมีทั้งส้ิน 7 ประเดน็ 36 เร่ือง แลว้จดัส่งใหเ้ลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทราบ 

ต่อมา นายกรัฐมนตรีไดมี้ขอ้สั่งการเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2559 ใหทุ้ก  
ส่วนราชการจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนฯ ทุก 3 เดือน ส่งใหส้ านกั
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวบรวมน าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจึงไดแ้จง้หน่วยงานในสังกดัด าเนินการจดัท ารายงานสรุปผล
การด าเนินการตามแผนปฏิบติัการฯ เป็นประจ าทุก 3 เดือน โดยกรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์ม
ท่ีก าหนดแลว้จดัส่งใหส้ านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์) ตามก าหนดเวลา 
 
บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 
 บทวเิคราะห์  

การจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการฯ เพื่อรายงาน
ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประจ าทุกไตรมาส นั้น จะตอ้งรวบรวมขอ้มูลจาก
หน่วยงานในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งส้ิน 13 หน่วยงาน 
ประกอบดว้ย ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรมควบคุม
มลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า  
และพนัธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน ้า 
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล องคก์ารสวนสัตวใ์นพระบรมราชูปถมัภ ์องคก์ารอุตสาหกรรม
ป่าไม ้องคก์ารจดัการน ้าเสีย และองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์าร
มหาชน) ซ่ึงการไดรั้บขอ้มูลจากหน่วยงานมกัจะล่าชา้ ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา  
และในบางคร้ังขอ้มูลท่ีไดรั้บไม่ครบถว้น ท าใหก้ารจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ
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ตามแผนปฏิบติัการฯ ในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก าหนด  

นอกจากนั้น การจดัส่งขอ้มูลตามระบบสารบรรณแบบเดิมยงัท าใหมี้การ
ใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลือง (กระดาษและหมึกพิมพ)์ และประสบปัญหาในเร่ืองของการ
จดัเกบ็และการคน้หาเอกสารท่ีมีเป็นจ านวนมากอีกดว้ย 
 แนวคดิ  

ปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีของรัฐมีความรู้ความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองการ
ขบัเคล่ือนและปฏิรูปประเทศ ท าใหก้ารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ  
เพื่อสนบัสนุนการปฏิรูปประเทศ ระยะท่ี 2 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2560) ของกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบัปรับปรุง) เป็นไปดว้ยความล่าชา้ ไม่ถูกตอ้ง
ครบถว้น ดงันั้น การสร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบติัการฯ และแนวทางการปฏิรูปประเทศใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ จึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นในการขบัเคล่ือนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ใหเ้ป็นไปตามแนวทางของสภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศและรัฐบาล 

นอกจากนั้น การน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการพฒันาการด าเนินงาน
ใหมี้ความสะดวก รวดเร็ว กจ็ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานใหบ้รรลุ 
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ดดี้ยิง่ข้ึน รวมทั้งลดปริมาณการใช้
ทรัพยากรตามแนวทาง Green Office ดว้ย. 

ข้อเสนอ 
เพื่อใหก้ารติดตามผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการเพื่อสนบัสนุน

การปฏิรูปประเทศ ระยะท่ี 2 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2560) ของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบัปรับปรุง) เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอ  
แนวทางการด าเนินงานดงัน้ี 

1. ควรจดัประชุมช้ีแจงสร้างความเขา้ใจแก่หน่วยงานในสังกดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในเร่ืองการรายงานผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบติัการฯ รวมถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลดว้ย 
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2. ควรจดัท าระบบฐานขอ้มูลแผนปฏิบติัการฯ และผลการด าเนินงาน  
ตามแผนปฏิบติัการฯ เพื่อใหง่้ายต่อการสืบคน้ ประมวล และจดัท าสรุปผลการด าเนินงาน
เพื่อรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ
ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีต่อไป รวมทั้งพฒันาใหเ้ป็นระบบติดตามการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่อไป โดยมีการเช่ือมโยงขอ้มูลใน 2 ระดบั คือ ระดบักระทรวง (ณ ส านกังาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) และระดบักรม (หน่วยงานในสังกดั
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) และสามารถบริหารจดัการขอ้มูลผา่นระบบ
อินเตอร์เนตได ้เพื่อความสะดวกในเรียกดูขอ้มูลของทั้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานต่อไป 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัท ารายงานผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบติัการเพื่อสนบัสนุนการปฏิรูปประเทศ ระยะท่ี 2 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 
2560)  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบัปรับปรุง) รวมถึง
รับทราบแนวทางการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล ส่งผลใหก้ารจดัท ารายงานฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 

2. มีระบบฐานขอ้มูลแผนปฏิบติัการและผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบติัการฯ เป็นฐานขอ้มูลเดียว โดยเช่ือมโยงขอ้มูลผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบติัการฯ ระหวา่งหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ซ่ึงจะช่วยใหก้ารบนัทึกขอ้มูล การประมวลผล และการคน้หาขอ้มูลมีประสิทธิภาพ  
มากยิง่ข้ึน ลดภาระในการจดัเกบ็และคน้หาเอกสารท่ีเป็น Hard Copy นอกจากนั้น  
ยงัสามารถพฒันาระบบดงักล่าวใหค้รอบคลุมการรายงานผลการด าเนินงานส าคญัต่าง ๆ 
ท่ีหน่วยงานในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งรายงาน  
ใหผู้บ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทราบเป็นประจ า
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารติดตามการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
1. เชิงปริมาณ  

1.1 มีการจดัประชุมช้ีแจงสร้างความเขา้ใจแก่หน่วยงานในสังกดั
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในเร่ืองการรายงานผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบติัการเพื่อสนบัสนุนการปฏิรูปประเทศ ระยะท่ี 2 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 
2560) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบัปรับปรุง) รวมถึงแนวทาง 
การปฏิรูปประเทศของรัฐบาล อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

1.2 มีระบบฐานขอ้มูลแผนและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการฯ 
1 ฐานขอ้มูล  

2. เชิงคุณภาพ  
2.1 ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานในสังกดักระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความเขา้ใจในการจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน  
ตามแผนปฏิบติัการฯ และเขา้ใจแนวทางการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล และสามารถ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานเพื่อสนบัสนุนการปฏิรูปประเทศไดส้อดคลอ้งกบันโยบาย
รัฐบาล  

2.2 มีการบูรณาการขอ้มูลแผนและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการฯ 
ระหวา่งหน่วยงานในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดขั้นตอน
ในการประมวลและคน้หาขอ้มูลดงักล่าว 
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