
ยทุธศาสตรช์าต ิ
 20 ปี 

5. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง
การเตบิโตบนคณุภาพชวีติ
ทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟแูละ
ป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
(2) วางระบบบรหิารจัดการน ้า
ใหม้ปีระสทิธภิาพทัง้ 25 ลุม่น ้า 
เนน้การปรับระบบการบรหิาร
จัดการอทุกภัยอยา่ง 
บรูณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพ้ลังงาน
ทีเ่ป็นมติรกับส ิง่แวดลอ้ม 
(4) การพัฒนาเมอืง
อตุสาหกรรมเชงินเิวศและ
เมอืงทีเ่ป็นมติรกับส ิง่แวดลอ้ม 
(5) การรว่มลดปัญหาโลกรอ้น
และปรับตัวใหพ้รอ้มกับ 
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 
(6) การใชเ้ครือ่งมอืทาง
เศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายการ
คลังเพือ่ส ิง่แวดลอ้ม 

 
 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ 
 (แผนฯ 12 ปี 60-64) 

ประเทศไทย 4.0 นโยบายรฐับาล 

9.  การรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากร และการ
สรา้งสมดุลระหวา่งการอนุรกัษก์บัการใชป้ระโยชน์
อยา่งย ัง่ยนื 
(1) ในระยะเฉพาะหนา้ เร่งปกป้องและฟ้ืนฟ ูพืน้ทีอ่นุรักษ์ 
ทรัพยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า โดยใหค้วามส าคัญในการ
แกไ้ขปัญหาการบกุรกุทีด่นิของรัฐ จัดท าแนวเขตทีด่นิของ
รัฐใหช้ดัเจน สง่เสรมิการปลกูไมม้คีา่ทางเศรษฐกจิใน
พืน้ทีเ่อกชน เพือ่ลดแรงกดดันในการตัดไมจ้ากป่า
ธรรมชาต ิ
(2) ในระยะตอ่ไป พัฒนาระบบบรหิารจัดการทีด่นิและ
แกไ้ขการบกุรุกทีด่นิของรัฐโดยยดึแนวพระราชด ารทิีใ่ห ้
ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได ้เชน่ การก าหนดเขต
ป่าชมุชนใหช้ดัเจน บรหิารจัดการทรัพยากรน ้าของ
ประเทศใหเ้ป็นเอกภาพในทกุมติทิัง้เชงิปริมาณและ
คณุภาพ จัดใหม้แีผนบรหิารน ้าของประเทศ เพือ่ใหก้าร
จัดท าแผนงานไมเ่กดิความซ า้ซอ้นมคีวามเช ือ่มโยงกัน
อย่างเป็นระบบเร่งรัดการควบคมุมลพษิทางอากาศ ขยะ 
และน ้าเสยีทีเ่กดิจากการผลติและบริโภค ในพืน้ทีใ่ดทีส่ามารถ
จัดการขยะมลูฝอย โดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะ
สนับสนุนใหด้ าเนนิการ สว่นขยะอตุสาหกรรมนัน้จะวาง
ระเบยีบมาตรการเป็นพเิศษ  โดยก าหนดใหท้ิง้ในบอ่ขยะ
อตุสาหกรรมทีส่รา้งขึน้แบบมมีาตรฐาน และพัฒนาระบบ
ตรวจสอบไมใ่หม้กีารลักลอบทิง้ขยะตดิเช ือ้ และใช ้
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชก้ฎหมายอย่าง
เด็ดขาด 

 (4) บรหิารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศไทยใหเ้ป็นเอก
ภายในทกุมติทิัง้เชงิปริมาณและคณุภาพ จัดใหม้แีผน
บรหิารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศและมกีระบวนการ
บรูณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง โดยจัดตัง้หรอืก าหนดกลไกในการบรหิารจัดการ
น ้าพรอ้มทัง้มกีารน าเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพสงูมาใช ้
ในระบบของการบรหิารจัดการน ้าและการเตอืนภัย 

1. เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development Goals. SDGs) 
เป้าหมายที ่6 สรา้งหลกัประกันใหม้นี ้าใช ้และมกีารบรหิารจัดการน ้าและการ

สขุาภบิาลอย่างย่ังยนืส าหรับทุกคน 
เป้าหมายที ่12 สรา้งหลกัประกันใหม้ ีรูปแบบการบรโิภคและผลติทีย่ั่งยืน 
เป้าหมายที ่13 ด าเนนิการอย่างเร่งด่วนเพือ่ตอ่สูก้ับการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศและผลกระทบ 
เป้าหมายที ่14 อนุรักษ์และใชป้ระโยชนจ์าก มหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทาง

ทะเลอย่างย่ังยืนเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
เป้าหมายที ่15 ปกป้อง ฟ้ืนฟ ูและสง่เสรมิการใชร้ะบบนเิวศบนบกอย่างย่ังยืน  

การบรหิารจัดการป่าไมท้ีย่ั่งยืน  การตอ่ตา้นการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยัง้ 
การเส ือ่มโทรมของที่ดนิและฟ้ืนฟสูภาพดนิและหยุดยัง้การสูญเสยีความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 
2. แผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 

เป้าหมายประเทศไทยมภีูมคิุม้กันตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและมกีาร
เตบิโตทีป่ลอ่ยคารบ์อนต ่าตามแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยนื 
3. ประเด็นปฏริูปประเทศ (37 วาระ) 

วาระที ่1, 11, 21, 25, 26, 28 
4. นโยบายความม ัน่คงแหง่ชาต ิพ.ศ. 2558 – 2564  

นโยบายที ่11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม 
5. นโยบายและแผนการบรหิารจดัการทีด่นิและทรพัยากรดนิของประเทศ 
(พ.ศ.2560 – 2579) 

เป้าหมายการบรหิารจัดการที่ดนิและทรัพยากรดนิของประเทศ ทีเ่กดิประโยชน์
สงูสดุ สมดุล เป็นธรรม และย่ังยืน ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม ส ิง่แวดลอ้ม 
และความมั่นคงของประเทศ  
6. นโยบายและแผนการสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพส ิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ
พ.ศ.2560 – 2579  

เป้าหมายประเทศไทยมฐีานทรัพยากรธรรมชาตทิีส่มดุลและย่ังยืนและเป็นสงัคมที่
เป็นมติรกับส ิง่แวดลอ้ม 
7. แผนแมบ่ท แกไ้ขปญัหาการท าลายทรพัยากรป่าไม ้การบุกรุกทีด่นิของรฐั 
และการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งย ัง่ยนื 
8. แผนจดัการคุณภาพส ิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2560 – 2564  

เป้าหมายอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาตอิย่างสมดุลและเป็น
ธรรม มสี ิง่แวดลอ้มที่ด ีและมุ่งสูก่ารเตบิโตที่เป็นมติรกับส ิง่แวดลอ้ม 
9. แผนแมบ่ทบูรณาการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ.2558 – 2564 

เป้าหมายประชาชนมชีวีติอยู่อย่างสอดคลอ้งปรองดองกับธรรมชาต ิโดยรัฐบาลและ
ทุกภาคสว่นร่วมกันสง่เสรมิและสนับสนุนการปกป้องคุม้ครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช ้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างย่ังยืน 
10. แผนแมบ่ทการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 
11. แผนแมบ่ทการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ พ.ศ.2559 – 2569 

 

แผนระดบัชาตอิืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 
เชน่ วาระการปฏริปูประเทศ (37 วาระ)  

แผนแมบ่ท หรอื แผนยทุธศาสตรร์ะดบัประเทศ เป็นตน้ 

 
1. ระบบเศรษฐกจิทีส่ามารถปรบัสภาพตาม

ภูมอิากาศควบคูไ่ปกบัสงัคมคารบ์อนต า่
อยา่งเต็มรปูแบบ 

2. เปลีย่นกระบวนทศันส์ูก่ารพฒันาทีส่มดุล
ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

3. เปลีย่นจาก Traditional Services ไปสู ่
High Value  Services 

สว่นที ่1 : บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง  
แบบฟอรม์ 1.1 ความเชือ่มโยงภารกจิของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มกบันโยบายทีส่ าคญัของประเทศ 

E15 

4. การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบั
ส ิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื 
เป้าหมายที ่1 รักษา และฟ้ืนฟ ู
ฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ
เป้าหมายที ่2 สรา้งความมั่นคง
ดา้นน ้า และบรหิารจัดการ
ทรัพยากรน ้าทัง้น ้าผวิดนิและน ้าใต ้
ดนิ ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
เป้าหมายที ่3 สรา้งคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มทีด่ ีลดมลพษิและลด
ผลกระทบตอ่สขุภาพของ
ประชาชนและระบบนเิวศ 
เป้าหมายที ่4 เพิม่ประสทิธภิาพ
การลดก๊าซเรอืนกระจกและขดี
ความสามารถในการปรับตัวตอ่การ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
เป้าหมายที ่5 เพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารจัดการเพือ่ลดความ
เสีย่งจากภัยพบิัตคิวามสญูเสยีใน
ชวีติและทรัพยส์นิทีเ่กดิจากสา
ธารณภัยลดลง 

 
 

 

D11
D15 

“ยทุธศาสตรก์ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)” 

1 2 3 4 5 6 
การบรหิารจดัการน า้ การจดัการสิง่แวดลอ้ม การสง่เสรมิการผลติและ

บรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
การลดผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
และภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ

การพฒันาระบบบรหิารจดัการ
และองคก์ร  

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
ความหลากหลายทางชวีภาพ 

• ป้องกัน (และรักษา) พืน้ทีป่่าไม ้ 
• เพิม่พืน้ทีป่่าไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีวเพือ่ใหไ้ด ้(ตาม

เป้าหมาย) พืน้ทีป่่าไมร้อ้ยละ 40 ของพืน้ทีป่ระเทศ 
• เพิม่ความสมบรูณ์ของแนวปะการัง แหลง่หญา้

ทะเล และระบบนเิวศทางทะเล 
• อทุยานแหง่ชาตไิดรั้บการบรหิารจัดการอยา่งมี

ประสทิธภิาพ เพือ่บรกิารระบบนเิวศใหก้ับประชาชน
และชมุชนทอ้งถิน่/แหลง่ทอ่งเทีย่วในอทุยาน
แหง่ชาตมิคีณุภาพและมาตรฐานในการบรกิารการ
ทอ่งเทีย่วระดับสากล 

• อนุรักษ์และใชป้ระโยชน์จาก (ลดอัตราการสญูเสยี) 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทาง
ชวีภาพ (อยา่งย่ังยนื) 

• จ านวนและชนดิพันธุข์องสัตวป่์ามคีวามสมดลุกับ
ทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ที/่สัตวป่์าชนดิทีห่ายาก
ใกลส้ญูพันธุไ์ดรั้บการฟ้ืนฟ ู

• บรหิารจัดการทีด่นิป่าสงวนแหง่ชาต ิ 
ป่าชายเลนทีเ่สือ่มโทรมและทีด่นิอืน่ๆ เพือ่ให ้
ชมุชนอยูอ่าศัยและใชป้ระโยชน์อยา่งย่ังยนื 

• ก าหนดเขตพืน้ทีก่ารท าเหมอืงแร่ บนหลักพืน้ฐาน
ศักยภาพแร่ และการอนุรักษ์ใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีป่่า
ไมอ้ยา่งเหมาะสมและย่ังยนื 

• ทรัพยากรธรณไีดรั้บการบรหิารจัดการเพือ่ใชใ้นการ
พัฒนาประเทศอยา่งสมดลุ (และย่ังยนื) 

• พัฒนาเครือ่งมอืและระบบจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทาง
ชวีภาพทีไ่ดรั้บการยอมรับของทกุภาคสว่น 

 

• สิง่แวดลอ้มไดรั้บการจัดการใหม้คีณุภาพ

ดตีามเกณฑม์าตรฐาน(ระดับสากล) 
• มรีะบบและเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการ

ขยะมลูฝอยและการป้องกันและฟ้ืนฟู
คณุภาพสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม 

• แหลง่น ้าผวิดนิ/ใตด้นิ ไดรั้บการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและ
สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งพอเพยีงเพือ่การผลติ
ภาคการเกษตร เศรษฐกจิ และอตุสาหกรรม 

• ปรมิาณน ้าสะอาดเพยีงพอกับการอปุโภคบรโิภค 
• การพัฒนากฎหมายหลัก/กฎหมายรอง ดา้น

ทรัพยากรน ้า 
• การจัดสรรน ้าใหท้ั่วถงึและเป็นธรรม 
• การก ากับ ควบคมุ กจิการน ้าบาดาล และการ

สัมปทานประปาภาคเอกชน 
• การพัฒนาเทคโนโลย ีและนวัตกรรมดา้นทรัพยากร

น ้าผวิดนิและน ้าใตด้นิ 
• เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการดา้นการเตอืน

ภัยเพือ่ลดความเสยีงและภัยพบัิตดิา้นน ้า (ดา้นภัย
แลง้ และอทุกภัย) ความสญูเสยีในชวีติและ
ทรัพยส์นิลดลง 

• พัฒนาศนูยข์อ้มลู และศนูยเ์ผา้ระวังเตอืนภัย เพือ่
การตัดสนิใจ 

• ผลักดันการผลติและบรโิภคทีย่ั่งยนืเป็น
กลไกหลักในการขับเคลือ่นการพัฒนาที่
ยั่งยนื 

• พัฒนาและใชม้าตรการเศรษฐศาสตรเ์ป็น
เครือ่งมอื 
 

• เพิม่ประสทิธภิาพ พัฒนากลไกขดี
ความสามารถในการลดก๊าซเรอืน กระจก 
และการปรับตัวตอ่การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศของประเทศ 

• เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการเพือ่
ลดความเสีย่งจากภัยพบิัต ิความสญูเสยี
ในชวีติและทรัพยส์นิทีเ่กดิจากสาธารณภัย 
ลดลง 

• สรา้งความรูค้วามเขา้ใจและเสรมิสรา้ง
การมสีว่นร่มของประชาชนในพืน้ที่
เป้าหมาย 

• หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนซือ้สนิคา้
และบรกิารทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม ซึง่
ไดรั้บการรับรองทกุประเภท 

• ประชาชนเลอืกใชส้นิคา้และบรกิารทีเ่ป็น
มติรกับสิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้ 

• เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารและการ
จัดการองคก์ร พัฒนาระบบ กลไกและ
เครือ่งมอื ในการบรหิารจัดการองคก์ร
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• สง่เสรมิความเขม้แข็งเครอืขา่ยภาค
ประชาชน  และเอกชน ใหม้สีว่นรว่มใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มในระดับตา่งๆ 

• เปลีย่นบทบาทหน่วยงานเป็น Regulator 
เพือ่ก าหนดนโยบายและแผน ก าหนดกฎ
หรอืระเบยีบ ทีเ่อือ้อ านวยตอ่การจัดการ 
รวมทัง้การพัฒนาระบบ ตดิตาม
ประเมนิผลอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• พัฒนาระบบการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มใหส้ามารถใชเ้ป็นกรอบการ
ก าหนดทศิทางการพัฒนาในทกุพืน้ที่
และทกุมติ ิ

ทส. 4.0 

(1) ปรบัเปลีย่นบทบาทจากหนว่ยงานปฏบิตั ิ
(Operator) เป็นหนว่ยงานก ากบัดูแล 
(Regulator) 

(2) การสรา้งบคุลากรยุคใหมแ่ละเตรยีมความ
พรอ้มขององคก์รและบคุลากรเพือ่รองรบั
การเปลีย่นแปลงสูบ่รบิทของโลกที ่
เปลีย่นไป (เปลีย่น mind set ในการท างาน) 

(3) เพิม่ประสทิธภิาพและชอ่งทางในการอ านวย
ความสะดวกการบรกิารประชาชน 

(4) เสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและความโปรง่ใสใน 
องคก์ร 

(5) สรา้งเสรมิการมสีว่นรว่มและเครอืขา่ยภาค
ประชาชนในระดบัพืน้ท ี ่

(6) การพฒันาและเช ือ่มโยงฐานขอ้มลูระดบั
พืน้ท ี ่เชน่ ระดบัจงัหวดั 

(7) พฒันานวตักรรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส ิง่แวดลอ้ม เชน่ Software Application 

(8) บรหิารจดัการส ิง่แวดลอ้มและใชท้รพัยากร
ในหนว่ยงานอยา่งคุม้คา่  (ลดการใช้
กระดาษ ลดพลงังาน) 

(9) สรา้งระบบการเขา้ถงึและเปิดเผยขอ้มลูสู ่
สาธารณะ 

นโยบายส าคญัอืน่ๆและขอ้ส ัง่การรฐัมนตร ี

1. นโยบายดา้นส ิง่แวดลอ้ม 
-การประเมนิสิง่แวดลอ้มระดับยทุธศาสตร ์
(SEA)  
-การประเมนิผลและรายงาน EIA EHIA และ COP 
-การสง่เสรมิสนิคา้ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
-การจัดการและควบคมุมลพษิ 
-เครอืขา่ย ทสม. 
2. นโยบายดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ
-การจัดท าขอ้มลูและสถานการณป่์าไมแ้สดง
บนแผนท ี
-การเพิม่พืน้ทีป่่าไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีวที่
สอดคลอ้งกับขอ้มลูพืน้ทีแ่ละพืน้ทีส่เีขยีวใน
จังหวัด 
-การอนุญาตใชพ้ืน้ทีป่่าไม ้
-การยกเลกิดา่นป่าไม ้
-การสง่มอบพืน้ทีป่่าระหวา่ง ปม. และ อส. 
-ไมข้องกลาง 
-การสง่เสรมิเรอืน 
-เพาะช ากลา้ไมต้ าบล/ชมุชน 
-ป่าชมุชน (21,850 หมูบ่า้น/19.1 ลา้นไร)่ 
-ป่าเศรษฐกจิ 
-การท าหนา้ทีง่านดา้นป่าไมใ้นระดับจงัหวัด
ของกรมป่าไม ้
-การพัฒนาพืน้ทีป่่าอนุรักษ์ในเมอืงเพือ่
ความสขุของคนไทย 
-การป้องกัน เกือ้กลูระหวา่งคน ชมุชน และ
สัตวป่์า 
-ชมุชนหวงแหนและสามารถอยูร่ว่มกับป่า 
“ป่ามคีน ชมุชนมป่ีา” ในพืน้ทีอ่นุรักษ์ 
(2,700 หมูบ่า้น /5.9 ลา้นไร)่ 
-การยกระดับอทุยานแหง่ชาต ิ
-ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
-ทรัพยากรแร ่
-เครอืขา่ยทรัพยากรป่าไม ้
-ความหลากหลายทางชวีภาพ 
 
 

 

 

3. นโยบายดา้นน า้ 
-ฐานขอ้มลูทรัพยากรน ้า 
-การพัฒนาฟ้ืนฟแูหลง่น ้า 
-การบรหิารจัดการน ้าบาดาล 
-การเตมิน ้าลงใตด้นิ/ธนาคารน ้าใตด้นิ 
4. นโยบายการบรหิารจดัการ 
-เป้าหมายหน่วยงาน 
-การบรหิารบคุลากร และ Career Path 
-การพัฒนาบคุลากรและการจัดตัง้สถาบัน
พัฒนาบคุลากร (สูม่ติอินาคต) 
-การประชาสัมพันธแ์ละสือ่สารสูสั่งคม 
-ระบบและขอ้มลูเพือ่การบรหิารวางแผน และ
บรกิารประชาชน 
-ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ ใหบ้รูณาการ
ด าเนนิงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม เพือ่สรา้งความสัมพันธร์ะหวา่ง
ประเทศโดยใชท้รัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มเป็นสือ่ 
-ศนูยบ์รกิารแบบเบ็ดเสร็จเพือ่บรกิาร
ประชาชน 
-ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์
-การทบทวนกฎหมาย/มต ิครม. /ประกาศ
กระทรวง/ระเบยีบและกฎหมายล าดับรอง
ของ พรบ. ทีบ่งัคับใชแ้ลว้ 
-การป้องกันการทจุรติในหน่วยงาน 
-ความโปรง่ใสและความคุม้คา่ของการใช ้

จา่ยงบประมาณ 
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สว่นที ่1 : บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง   
แบบฟอรม์ 1.2 การวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) 
ทีม่ผีลกระทบตอ่การท างานของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

POLITICAL 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มบีทบัญญัตเิกีย่วกับหนา้ทีข่องรัฐและสทิธขิอง
ประชาชนทีด่า้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไวช้ดัเจน ดังนี ้ 
มาตรา 57 รัฐตอ้ง 
(2) อนุรักษ์ คุม้ครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บรหิารจัดการ และใชห้รอืจัดใหม้กีารใชป้ระโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และความหลากหลายทางชวีภาพ ใหเ้กดิประโยชนอ์ยา่งสมดุล 
และย่ังยนื โดยตอ้งใหป้ระชาชนและชมุชนในทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นร่วมด าเนนิการและไดรั้บ
ประโยชน ์จากการด าเนนิการดังกลา่วดว้ย ตามทีก่ฎหมายบัญญัต ิ 
มาตรา 58 
 การด าเนนิการใดของรัฐหรอืทีรั่ฐจะอนุญาตใหผู้ใ้ดด าเนนิการ ถา้การนัน้อาจมผีลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาต ิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม สขุภาพ อนามัย คณุภาพชวีติ หรอืสว่นไดเ้สยี ส าคัญอืน่
ใดของประชาชนหรอืชมุชนหรอืสิง่แวดลอ้มอย่างรุนแรง รัฐตอ้งด าเนนิการใหม้กีารศกึษา และ
ประเมนิผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้มและสขุภาพของประชาชนหรอืชมุชน และจัดใหม้กีารรับ
ฟังความคิดเห็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวขอ้งก่อน เพื่อน ามา
ประกอบการพจิารณา ด าเนนิการหรอือนุญาตตามทีก่ฎหมายบัญญัต ิ 
 บุคคลและชมุชนย่อมมสีทิธไิดรั้บขอ้มูล ค าชีแ้จง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการ
ด าเนนิการ หรอือนุญาตตามวรรคหนึง่  
  ในการด าเนนิการหรอือนุญาตตามวรรคหนึง่ รัฐตอ้งระมัดระวังใหเ้กดิผลกระทบต่อประชาชน 
ชุมชน สิง่แวดลอ้ม และความหลากหลายทางชวีภาพนอ้ยที่สุด และตอ้งด าเนินการใหม้ีการ
เยยีวยาความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายใหแ้กป่ระชาชนหรอืชมุชนทีไ่ดรั้บผลกระทบอย่างเป็นธรรม
และโดยไมช่กัชา้ 
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สว่นที ่1 : บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง   
แบบฟอรม์ 1.2 การวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) 
ทีม่ผีลกระทบตอ่การท างานของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

POLITICAL 

2. รัฐบาลใหค้วามส าคัญตอ่การจัดท ายทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี ตามมาตรา 65 ของบทบัญญัตรัิฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึง่ 1 ใน 6 ดา้น ไดก้ าหนดใหเ้ป็นยทุธศาสตร์ดา้นการสรา้งการ
เตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ตราพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์
ชาต ิพ.ศ. 2560 และแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพ
ชวีติทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม เพือ่จัดท าร่างแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี เสนอตอ่คณะรัฐมนตร ีและใน
ขัน้ปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี ในทกุระยะ 5 ปี ก าหนดใหใ้ชแ้ผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาตเิป็นกรอบในการขับเคลือ่นใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยในปัจจุบันอยู่ในระยะ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) ทีก่ าหนดใหย้ทุธศาสตร์
การพัฒนาประเทศยุทธศาสตรท์ี ่4 เป็นยุทธศาสตรก์ารเตบิโตทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มเพือ่การพัฒนา
อยา่งยั่งยนื ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่ 1) รักษา ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละมกีารใชป้ระโยชนอ์ยา่งย่ังยนื
และเป็นธรรม 2) สรา้งความมั่นคงดา้นน ้าของประเทศ และบรหิารจัดการทรัพยากรนา้ทัง้ระบบใหม้ี
ประสทิธภิาพ 3) บริหารจัดการสิง่แวดลอ้ม และลดมลพษิใหม้ีคุณภาพดีขึน้ และ 4) พัฒนาขีด
ความสามารถในการลดกา๊ซเรอืนกระจกและการปรับตัวเพือ่ลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ และการรับมอืกับภัยพบิัต ิส่งผลใหป้ระเทศไทยมเีป้าหมายและมาตรการในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีช่ดัเจนทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 

3. รัฐบาลใหค้วามส าคัญต่อการปฏริูปประเทศตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 มาตรา 258 ดว้ยการตราพระราชบัญญัตแิผนและขัน้ตอนการด าเนนิการปฏริูปประเทศ พ.ศ.2560 
และแต่งตัง้คณะกรรมการปฏริูปประเทศดา้นต่างๆ ซึง่ 1 ใน 11 ดา้น เป็นคณะกรรมการปฏริูปประเทศ
ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มท าหนา้ทีจั่ดท าแผนการปฏริูปประเทศและด าเนนิการใหเ้ป็นไป
ตามทีก่ าหนดในรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเสนอคณะรัฐมนตร ีสง่ผลให ้
มปีระเด็นส าคัญเร่งดว่นดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีต่อ้งด าเนนิการปรับปรุงเปลีย่นแปลง
ใหเ้ป็นรปูธรรม 
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สว่นที ่1 : บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง   
แบบฟอรม์ 1.2 การวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) 
ทีม่ผีลกระทบตอ่การท างานของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

POLITICAL 

4. นโยบายรัฐบาลทีส่ าคัญดา้นอืน่ๆ ทัง้ ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นการเกษตร ดา้นพัฒนาวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม ดา้นการป้องกันพบิัตภิัย ดา้นความมั่น ดา้นการพัฒนาศักยภาพคน และดา้น
ป้องกันการทุจรติ ทัง้ทีก่ าหนดไวใ้นยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแผนการปฏริูปประเทศ จะมปีระเด็น
ส าคัญทีจ่ะตอ้งบรูณาการการด าเนนิงานใหส้อดรับกบัประเด็นดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
เพือ่กา้วไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกนัของการพัฒนาประเทศ 

5. วาระแหง่ชาตติา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เชน่ การบรหิารจัดการขยะมลู
ฝอย การบรหิารจัดการน ้า จะมสี่วนทีน่ าไปสู่การปรับปรุงหรอืพัฒนากฎหมาย ปรับกระบวนทัศน์ใน
การท างาน และการจัดตัง้องคก์รหลักทีรั่บผดิชอบขึน้ใหม่ 

6. องคก์รระหว่างประเทศ ทัง้ระดับอาเซยีนและระดับโลกใหค้วามส าคัญต่อการอนุรักษ์และการใช ้

ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่การพัฒนาอย่างย่ังยนืมากขึน้ โดยมกีารก าหนด
เป้าหมายหรือยุทธศาสตร์การด าเนินงานไวอ้ย่างชัดเจน เช่น ยุทธศาสตร์การจัดการสิง่แวดลอ้ม
อาเซยีน เป้าหมายการพัฒนาทียั่งยนืหรอื Sustainable Development Goals: SDGs จงึเป็นพันธะที่
ตอ้งรว่มด าเนนิการในฐานะทีร่ว่มเป็นภาคสีมาชกิ 

7. มกีฎหมายเฉพาะซึง่สามารถครอบคลมุภารกจิทัง้ดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิดา้นสิง่แวดลอ้ม และดา้น
ทรัพยากรน ้า แตอ่ยา่งไรก็ตามยังมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งท าการทบทวนเพือ่ปรับปรุงหรอืพัฒนาใหส้อด
รับกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

8. การด าเนนิการดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระดับพืน้ทีต่ามภารกจิการถ่ายโอนยังไม่มี
ประสทิธภิาพมากพอและไมต่อ่เนือ่ง ดว้ยขอ้จ ากัดของเขตอ านาจตามกฎหมายและการเปลีย่นแปลง
ดา้นการเมอืงในระดับทอ้งถิน่ 

4 



สว่นที ่1 : บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง   
แบบฟอรม์ 1.2 การวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) 
ทีม่ผีลกระทบตอ่การท างานของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ECONOMIC 

1. ทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และทรัพยากรน ้า ถอืว่าเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกจิและการ
เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขันของประเทศทีส่ าคัญ 

2. ขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศ การเปิดเขตเศรษฐกจิพเิศษ และการรวมตัวของ ASEAN จะ
ชว่ยยกระดับการบรหิารจัดการและเสรมิสรา้งความรว่มมอืดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

3. การพัฒนาเพือ่เชือ่มต่อระบบ Logistic กับประเทศเพือ่นบา้นและสูภู่มภิาคอืน่ๆ จะสง่ผลใหเ้กดิ
ความตอ้งการการบรโิภคทรัพยากรธรรมชาต ิน ้าและน ้าบาดาล รวมทัง้สรา้งมลพษิและความเสือ่ม
โทรมของสภาพแวดลอ้มเพิม่มากขึน้ รวมถงึการอพยพยา้ยถิน่ของมนุษยแ์ละการรุกรานของชนดิ
พันธุต์า่งถิน่ไดง้า่ยและรวดเร็วมากขึน้ 

4. การแข่งขันดา้นการคา้ในเวทีโลกเสรีมีแนวโนม้ที่จะน าประเด็นการไม่ด าเนินการดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตามพันธกรณีตา่งๆ มาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการกดีกนัทางการคา้
ทีไ่มใ่ชร่ะบบภาษี 

5. หลักการผูก้อ่มลพษิเป็นผูจ้่าย (Polluter Pays Principle: PPP) ทีเ่สนอโดยองคก์ารความร่วมมอื
ทางเศรษฐกจิและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: 
OECD) ใหน้ ามาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนการผลติสนิคา้และบรกิารที่ส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่จะท าใหต้น้ทุนและราคาสนิคา้และบรกิารดังกล่าวสูงขึน้ และท าใหผู้ผ้ลติและ
ผูบ้รโิภคปรับเปลีย่นพฤตกิรรมของตนอันจะเป็นผลดตี่อการรักษาสิง่แวดลอ้ม และผูผ้ลติมกีาร
รักษาสิง่แวดลอ้ม (Ecosystem Services) ในทุกขัน้ตอนของการผลติและจ าหน่าย ยังไม่มกีาร
น ามาใชใ้หเ้ป็นรปูธรรมอยา่งแพรห่ลายในประเทศไทย 

6. ยังไม่มกีารเตรียมความพรอ้มเกีย่วกับการศกึษาวจัิยเชงิลกึ การเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรม 
(DNA) การป้องกันการสญูพันธุข์องชนดิพันธุพ์ืน้เมอืงทีม่คีณุคา่ การจัดท าฐานขอ้มูลเพือ่พสิจูน์
แหลง่ก าเนดิ และการใชก้ฎหมายดา้นทรัพยส์นิทางปัญญา เพือ่รับมอืตอ่การใชท้รัพยากรชวีภาพที่
จะเพิม่มากขึน้ในการผลติสนิคา้เชงิอตุสาหกรรมประเภท อาหาร ผลติภัณฑเ์สรมิสขุภาพ ยาและ
เวชภัณฑ ์เครือ่งส าอาง ฯลฯ ซึง่มแีนวโนม้ความตอ้งการเพิม่ขึน้ในตลาดโลกและเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาธรุกจิของประเทศสหรัฐอเมรกิา สหภาพยโุรป รวมทัง้ประเทศไทย 5 



สว่นที ่1 : บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง   
แบบฟอรม์ 1.2 การวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) 
ทีม่ผีลกระทบตอ่การท างานของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ECONOMIC 

7. ประเทศไทยตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูและเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ
ภมูภิาคท าใหเ้อือ้ตอ่การคา่พชืป่าและสตัวป่์าทีผ่ดิกฎหมาย และทรัพยากรธรรมชาตอิืน่ๆ 

8. แผนหรือโครงการการพัฒนาเศรษฐกจิในทุกดา้นไม่ว่าจะเป็น การพาณิชย์ อุตสาหกรรม การ
ทอ่งเทีย่ว การเกษตร พลังงาน และการคมนาคม มักจะระบวุา่เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มหรอืไมส่ง่ผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และการด ารงชพีของประชาชน แต่ในทางปฏบิัตสิว่น
ใหญยั่งปรากฏผลกระทบดังกลา่วอยา่งชดัเจน 
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สว่นที ่1 : บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง   
แบบฟอรม์ 1.2 การวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) 
ทีม่ผีลกระทบตอ่การท างานของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

SOCIAL 

1. การเขา้สูส่ังคมผูส้งูอายุสง่ผลท าใหเ้กดิความสญูเสยีดา้นองคค์วามรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ ปราชญช์าวบา้น และมแีนวโนม้การลดลงของศักยภาพและความรวดเร็วในการใชแ้รงงาน
เนือ่งจากการจา้งงานผูส้งูอายเุพิม่มากขึน้ 

2. การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ (EIA/EHIA) ซึง่เป็นเครือ่งมอืส าคัญทีจ่ะชว่ยใน
การถ่วงดุลระหว่างโครงการพัฒนาขนาดใหญ่กับความมั่นคงและยั่งยนืของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มและคุณภาพความเป็นอยูข่องประชาชน ทีใ่หเ้จา้ของโครงการเป็นผูจ้่ายและจา้ง
ด าเนนิการศกึษาประเมนิ และรัฐโดยผูเ้ชีย่วชาญเป็นผูต้รวจ ก าลังมปัีญหาทัง้ความล่าชา้และไม่
เป็นทีเ่ชือ่ถอืของสงัคม โดยเฉพาะประชาชน ชมุชน และประชาคมในพืน้ทีท่ีต่อ้งการพัฒนา 

3. กระแสดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
(Climate change) ท าใหโ้อกาสในการสรา้งกระบวนการการมสีว่นรว่มทัง้ในประเทศกับนานาชาต ิ
มมีากหรอืงา่ยขึน้ 

4. มเีครอืข่ายอาสาสมัครดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (ทสม.) ในทุกพื้นทีพ่รอ้มที่จะ
บรูณาการการด าเนนิงานรว่มกบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชน 

5. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชช้วีติเป็นสังคมเมอืงเพิม่มากขึน้ ส่งผลต่อความตอ้งการในการ
บรโิภคทรัพยากร โดยเฉพาะการใชน้ ้าและน ้าบาดาลเพิม่มากขึน้ ในขณะเดยีวกันการก่อมลพษิ 
โดยเฉพาะน ้าเสยีและปรมิาณขยะเพิม่มากขึน้ 

6. เพิม่มากขึน้เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื ตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง : ไดรั้บงบประมาณเพิม่ขึน้ 
7. การสรา้งเครอืข่ายประชาชน เพือ่การมสีว่นร่วม : บูรณาการการท างานร่วมกับหลายหน่วยงาน 

และภาคประชาชน 
8. ภัยพบิัตทิีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้ ประชาชนตอ้งการใหค้วามชว่ยเหลอืทีทั่นเหตกุารณ์ 
9. ความขัดแยง้และการแย่งชงิการใชท้รัพยากรเพือ่ความเป็นอยู่ทีด่ยัีงปรากฏเหตุการณ์อยู่เสมอ 

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรับปรงุกระบวนการในการแบง่ปันและเขา้ถงึอยา่งเป็นธรรม 
10. การเปิดเสรดีา้นแรงงาน ท าใหม้แีรงงานจากต่างประเทศเขา้มาในประเทศจ านวนมาก สง่ผลต่อ

การใชพ้ลังงานและทรัพยากรธรรมชาตเิพิม่มากขึน้ และสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
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สว่นที ่1 : บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง   
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TECHNOLOGY 

1. การเชือ่มต่อของโลกในระบบโครงข่ายไรส้ายและเครือ่งมอืในการสือ่สาร ท าใหม้ขีอ้มลูในระบบ
อนิเตอรเ์น็ตปรมิาณมากหรอืเรยีกว่า Big Data ทีป่ระชาชนสามารถเขา้ถงึไดง้่าย ขอ้มูลดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของหน่วยงานทีรั่บผดิชอบก็มจี านวนมากเชน่กันซึง่ต่างคน
ตา่งเก็บและไม่สามารถเชือ่มโยงกันได ้จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารจัดการขอ้มูลเหล่านี้ใหม้ี
ความปลอดภัย ไม่ซ ้าซอ้น น่าเชือ่ถือ และทันสมัย เพื่อใหส้ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ต่อการ
ด าเนนิงานบรหิารจัดการ การศกึษา การพัฒนา และการเขา้ถงึของประชาชน จากแหลง่เดยีว 

2. Social media ทุกชนดิสามารถน ามาใชป้ระโยชนต์อ่การบรหิารจัดการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
หรอืการสรา้งใหเ้กดิกระบวนการการมสีว่นรว่มในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มได ้

3. เทคโนโลยีสีเขียว และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มมมีาก จ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าการศกึษาวจัิยเพิม่เตมิเพือ่น าสิง่เหล่านัน้มาใชป้ระโยชน์
อยา่งเหมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย 

4. การศกึษาวจัิยดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมงีบประมาณสนับสนุนตัง้ไวท้ีส่ านักงาน
คณะกรรมการวจัิยแห่งชาต ิ(วช.) ซึง่ผลงานวจัิยที่ผ่านมามีการน ามาใชโ้ดยหน่วยงานของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไม่มากนัก อาจจะเนื่องมาจากการบรหิารการวจัิย
และการก าหนดประเด็นการวจัิยไมต่รงกบัความตอ้งการ 

5. เทคโนโลยดีจิติอลมคีวามกา้วหนา้ไปมากและมรีาคาทีถ่กูลง เชน่ Visual Reality: VR ควรทีจ่ะ
ไดท้ าการศกึษาและประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัแตล่ะภารกจิ 
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ดา้นโครงสรา้ง :   
1. เป็นหน่วยงานหลักในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยม ี

สป.ทส. เป็นศูนยก์ลางระหว่างฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏบัิต ิเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลือ่นนโยบายของรัฐบาล การตดิตามเรง่รัดผลการด าเนนิงาน และการบูรณาการ
ระหวา่งสว่นราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แสดลอ้ม 

2. มหีน่วยงานและบคุลากรกระจายครอบคลมุอยูท่ั่วประเทศทัง้สว่นกลางและภมูภิาค 
3. เพิม่บทบาทเชงินโยบายและการก ากับดแูลของหน่วยงานสว่นกลางเพือ่สนับสนุนการ

ขับเคลือ่นภารกจิหลักและบรูณาการการด าเนนิงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. มศีนูยข์อ้มลูดา้นน ้า (เมขลา/นาคราช) 

 ปรับปรงุระบบการบรหิารและสั่งการใหม้เีอกภาพและประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ 
 เพิม่ประสทิธภิาพใหห้น่วยงานในภมูภิาคใหด้ าเนนิงานในฐานะเป็นตัวแทน ทส. 
 ปรับโครงสรา้งเพิม่หน่วยงานหรอืก าหนดอ านาจหนา้ทีใ่หก้ับส่วนงานทีม่อียู่ท า

หนา้ทีป่ระสานและสนับสนุนการปฏบัิตงิานของหน่วยงานภมูภิาค 
 เพิม่โครงสรา้งเพือ่เพิม่หน่วยงานหรอืเพิม่ประสทิธภิาพ สป.ทส. ใหท้ าหนา้ที่

เป็นศูนย์กลางขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแห่งชาตเิพียง
แหลง่หนึง่เดยีว โดยใหส้ามารถเชือ่มโยงขอ้มลูจากหน่วยงานในสังกัด จัดระบบ
การรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล และเชือ่มโยงการเขา้ถงึทัง้ในและระหว่าง
ประเทศ 
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร :   
แบบฟอรม์ 1.3  การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็งของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม (organization capacity) ในดา้นตา่ง ๆ (จดุแข็ง) 

แนวทางการพฒันา จดุแข็ง 

ดา้นกระบวนงาน/การบรูณาการท างานรว่มกนัภายในกระทรวง :  
1. มกีารบรูณาการท างานระหวา่งหน่วยงาน และแตล่ะหน่วยงานมแีผนปฏบัิตกิารเฉพาะ 
2. มเีครอืข่ายอาสาสมัครชุมชนสนับสนุนการปฏบัิตงิานใหก้ับหน่วยงาน เช่น เครอืข่าย

อาสาสมัครป้องกันไฟป่า เครอืข่ายป่าชมุชนเครอืข่ายกรรมการทีป่รกึษาพืน้ทีคุ่ม้ครอง 
PAC 

3. มกีลไกคณะกรรมการและอนุกรรมการระดับชาตแิละระดับจังหวัด ในการขับเคลือ่น
ภารกจิดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

4. มอีนุสัญญาและขอ้ตกลงดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นกรอบการด าเนนิงานทีช่ดัเจน 

 ก าหนดเป้าหมายระดับกระทรวงใหช้ดัเจนโดยเฉพาะในสว่นทีจ่ะตอ้งบรูณาการ 
 บูรณาการการท างานของทุกเครอืข่ายเพือ่ใหช้่วยขับเคลือ่นการด าเนินงานใน

ระดับพื้นที่ไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายกระทรวง และแสวงหาแหล่งทุน
สนับสนุนการด าเนนิงานของเครอืขา่ย เชน่ CSR จากภาคธุรกจิ 

 ใชก้ลไกทีม่อียูอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเสรมิสรา้งความเขา้ใจถงึเป้าหมายของ
กระทรวง สนับสนุนขอ้มลู และความชดัเจนของเขตอ านาจตามกฎหมาย 

 ผนวกพันธะตา่งๆ ไวใ้นแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบัิตกิารในทกุระดับ 

ดา้นกฎหมาย :  
1.  ดา้นพฒันากฎหมาย 

• มคีณะท างานดา้นพัฒนากฎหมาย ประกอบดว้ย 1) คณะท างานดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิ
และ 2) คณะท างานดา้นสิง่แวดลอ้ม ท าหนา้ทีใ่นการกล่ันกรองร่างกฎหมายของ
หน่วยงานในสังกัด ทส. ใหส้อดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง กอ่น
จะเขา้สูค่ณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ ทส. 

2. ดา้นพจิารณาตคีวาม และวเิคราะหก์ฎหมาย 
• หน่วยงานใน ทส. สว่นใหญม่กีฎหมายเฉพาะดา้นตามภารกจิ และทุกหน่วยงานมนัีก
กฎหมายทีเ่ชีย่วชาญในกฎหมายเหลา่นัน้เป็นกลไกในการท างาน 

3.  การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
• มีหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของ ทส. ในระดับจังหวัด และมีหน่วยงานส่วนกลาง
ปฏบัิตงิานในระดับพืน้ทีแ่ละระดับภาคทีไ่ดร้ับการมอบหมาย/รับการมอบอ านาจ/รับ
การแตง่ตัง้เป็นพนักงานเจา้หนา้ที ่ตาม พรบ.ตา่งๆ 

4. ดา้นกระบวนการยตุธิรรมและคด ี
• ทุกหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม มีนักกฎหมายที่
รับผดิชอบดแูลเกีย่วกับการด าเนนิการดา้นยตุธิรรมและคดโีดยเฉพาะ 

 เร่งรัดการออกกฎหมายลูกใหเ้ป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืใหท้ันกับสถานการณ์ 

 เร่งรัดทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และมาตรการทีม่อียู่และปรับปรุงใหท้ันกับ
เหตกุารณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 ใชก้ฎหมายเป็นเครื่องในการสนับสนุนการด าเนินงานดา้นการปราบปรามการ
ทจุรติตามนโยบายรัฐบาลและตามแผนการปฏริปูประเทศ 

 พัฒนาบุคลากรในทุกระดับใหม้คีวามรูด้า้นกฎหมาย และสามารถใชบ้ทบัญญัติ
ของกฎหมายเป็นเครื่องในการปฏิบัติงาน สรา้งความเป็นธรรมและอ านวย
ประโยชนส์ขุใหก้ับประชาชน 



ดา้นบคุลากร :  

1. บุคลากรมีพื้นฐานการศกึษาจากหลายสาขาวชิา มีความรู ้ประสบการณ์ และ
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นทีรั่บผดิชอบ ซึง่สามารถตอบสนองนโยบายตา่งๆ ได ้

2. แตล่ะกรมในสงักดั ทส. มสีว่นงานดา้นการพัฒนาเพิม่ศกัยภาพบคุลากร (HRD)  

ดา้นเทคโนโลย ี:  

1. ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. มศีูนยด์ูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ท า
การปรับปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมัย 

2. มกีารใชร้ะบบเทคโนโลยใีนการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม และ
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูในระบบไดง้า่ย 

3. ทกุหน่วยงานในสังกัด ทส. มฐีานขอ้มูลสารสนเทศหลากหลาย และมกีาร
พัฒนารวบรวมและจัดท าขอ้มูลเชงิพื้นทีม่าโดยต่อเนื่อง และผูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะดา้นทีส่ามารถวเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูใหเ้กดิประโยชน ์

4. มรีะบบเตอืนภัย (early warning) / CCTV และระบบโทรมาตร 
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 มอบหมายงานใหต้รงกับศักยภาพของบุคลากร หรือก าหนดสมรรถนะ 
(competency) ประจ าต าแหน่ง รวมทัง้ก าหนดเสน้ทางความกา้วหนา้ของ
แตล่ะสายงาน (career path) ใหช้ดัเจน 

 เสรมิสรา้งขดีความสามารถของสว่นงาน HRD ในการพัฒนาเพิม่ศักยภาพ
ของบคุลากรใหส้ามารถขบัเคลือ่นงานใหบ้รรลเุป้าหมายของ ทส. อย่างมี
ประสทิธภิาพ หรอืปรับโครงสรา้งใหม้หีน่วยงานรับผดิชอบดา้น HRD ของ 
ทส. เพยีงแหง่เดยีว 

 ท าการบูรณาการขอ้มูลซึง่เป็น Big Data ไม่ใชเ้กดิความซ ้าซอ้น และ
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการก าหนดนโยบาย ประกอบการปฏบิัตกิาร 
การเผยแพร่ และเชือ่มโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ทัง้ในประเทศและระดับ
นานาชาติ และมอบหมายหน่วยงานที่มีอยู่หรือปรับโครงสรา้งใหม้ี
หน่วยงานที่ รับผิดชอบในการท าหนา้ที่เ ป็นศูนย์กลางขอ้มูลดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มระดบัชาตเิพยีงแหง่เดยีว 

 ท าการศกึษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ หรือประยุกตใ์ช ้

เทคโนโลยีที่มีอยู่ เพื่อ เพิ่มปร ะสิทธิภาพในการด า เนินงานดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร :   
แบบฟอรม์ 1.3  การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็งของกระทรวง ........................... 
(organization capacity) ในดา้นตา่ง ๆ (จดุแข็ง) 

แนวทางการพฒันา จดุแข็ง 

หมายเหต ุ: ประเด็นการวเิคราะหใ์นแตล่ะดา้นอาจจะเป็นจดุแข็งและ/หรอืจดุออ่นขององคก์ารก็ได ้ สว่นราชการไมจ่ าเป็นตอ้งระบรุายละเอยีดครบทกุดา้นใน
การวเิคราะหจ์ดุแข็งและจดุออ่นขององคก์าร   



ดา้นโครงสรา้ง :   
1. หน่วยงานในสังกัด ทส. มีจ านวนมาก และมาจากหลากหลายที่ อันเป็นผลสืบ

เนื่องมาจากการปรับโครงสรา้งส่วนราชการเมือ่ปี พ.ศ. 2545 ท าใหก้ารปฏบัิตงิาน
ไมม่ปีระสทิธภิาพเทา่ทีค่วร บางหน่วยงานมอี านาจหนา้ทีไ่ม่สอดคลอ้งหรอืเกนิจาก
อ านาจหนา้ทีข่อง ทส. และบางหน่วยงานมอี านาจหนา้ทีไ่ม่สะทอ้นกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน 

2. มขีอ้จ ากัดทัง้ดา้นบคุลากรและงบประมาณ ในขณะทีม่ภีารกจิเพิม่มากขึน้ ทัง้จากใช ้

กฎหมายใหม่หรือกฎหมายที่แกไ้ขเพิ่มเติม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลย ี

3. อ านาจหนา้ที่ของหน่วยงานส่วนกลางในพื้นทีแ่ละหน่วยงานส่วนภูมภิาคยังมีความ
ซ ้าซอ้นและมเีป้าหมายทีไ่มส่อดคลอ้งกัน ท าใหเ้กดิปัญหาดา้นการบรูณาการ 

4. การจัดตัง้ส านักงานบรหิารจัดการทรัพยากรน ้าแห่งชาต ิอาจเพิม่ความชัดเจนในการ
ก าหนดและสั่งการระดับนโยบาย แต่ระดับการปฏบัิตยัิงคงอยู่ในหลายส่วนราชการและ
ตา่งกระทรวงจงึยังคงมปัีญหาดา้นเขตอ านาจทางกฎหมาย 

• ปรับปรุงโครงสรา้งองคก์าร เพือ่รองรับภารกจิของหน่วยงานทีเ่พิม่มากขึน้ หรอื ยุบ/รวม ส่วน
งานทีม่ภีารกจิซ ้าซอ้นและไม่มคีวามจ าเป็น เพือ่ลดขัน้ตอนการท างาน เพิม่ความคล่องตัว
ในการปฏบัิตงิาน และอ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิารประชาชนในทกุระดับ 

• ปรับปรุงโครงสรา้งหรอืระบบงานของ สป.ทส. และทุกกรมในสังกัด ทส. ใหส้ามารถเป็นมี
กลไกในการเชือ่มโยงการปฏิบัตงิานระหว่างส่วนกลาง  ส่วนกลางในภูมภิาค และส่วน
ภมูภิาค ใหเ้ขม้แข็งและมปีระสทิธภิาพ 

• ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการภาครัฐและปรับบทบาทจากหน่วยงานก ากับดูแล (Regulator) 
เป็น Smart Regulator 

• ในระยะยาวการบรหิารจัดการน ้าอยา่งเป็นเอกภาพและเกดิประโยชนส์งูสดุต่อประเทศ น่าจะ
ท าการปฏริูปโดยจัดตัง้กระทรวงทรัพยากรน ้า โดยน าส่วนราชการทีด่ าเนนิการดา้นบรหิาร
จัดการน ้ามารวมไวท้ีเ่ดยีวกันทัง้หมด 
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• ปรับปรงุกระบวนงานและการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใหจั้งหวัดรับทราบ
ขอ้เสนอแผน/งานโครงการของสว่นกลาง เพือ่ป้องกันความซ ้าซอ้นหรอืไม่ตัง้งบประมาณที่
เป็นอ านาจหนา้ทีข่องจังหวัด 

• ใชศ้นูยบ์รกิารประชาชนแบบ One Stop Service ของจังหวัดในการใหบ้รกิารประชาชนดา้น
บรกิารทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทุกประเภท  และให ้ทสจ. ท าหนา้ทีเ่ป็นหน่วย
ช่วยรับเรื่อง รวมทัง้ปรับปรุงกระบวนงานอนุมัต ิอนุญาต ใหร้วดเร็ว โปร่งใส ถูกตอ้ง เป็นธรรม 
โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้เพื่ออ านวยความสะดวกและสรา้งการรับรูข้อง
ผูร้ับบรกิาร 

• ก าหนดใหม้หีน่วยงานหลัก พรอ้มทัง้มาตรการและอ านาจหนา้ทีใ่นการตรวจสอบ ตดิตาม
เงือ่นไขประกอบการอนุญาตดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นระยะอยา่งตอ่เนือ่ง 

• พัฒนากระบวนการบรูณาการท างานรว่มกันภายใน ทส. โดยหน่วยงานในส่วนกลางควรจะมี
ขอ้ตกลงในการบูรณาการทีช่ัดเจน ดว้ยการก าหนดใหเ้ป็นการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มเชงิพืน้ที ่รวมทัง้ยกระดับความร่วมมือแบบประชารัฐและปรับปรุงกระบวนงาน
อย่างต่อเนื่อง ซึง่จะสามารถสรา้งเอกภาพในการบูรณาการการท างานในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

• กอ่นทีจ่ะสง่ผา่นการท างานไปยังพืน้ที ่ระดับบรหิารตอ้งก าหนดเป้าหมายรว่มอยา่งชัดเจนใน
แผนยทุธศาสตร ์ทส./หน่วยงาน และจัดท าแผนปฏบัิตริะยะ 5 ปี และทุก 1 ปี ใหค้รอบคลุม
นโยบายเฉพาะ เพือ่เป็นทศิทางการท างานทีห่น่วยงานอืน่ยอมรับ และสามารถแกปั้ญหาได ้
อยา่งเป็นรปูธรรม 

• ใหม้ีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศในเซิงบูรณาการ โดยมี
ฐานขอ้มลูทีท่ันสมัย น่าเชือ่ถอื และผูใ้ชง้านสามารถก าหนดชัน้ขอ้มลูและความยากง่ายของ
การเผยแพรใ่หเ้หมาะสมไดต้ามความตอ้งการ เพือ่สรา้งการยอมรับในระดับพืน้ที ่

• ปรับรปูแบบการด าเนนิงานและพัฒนากลไกในการขับเคลือ่นภารกจิถ่ายโอนใหก้า้วขา้มเขต
อ านาจทางกฎหมาย 

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร :   
แบบฟอรม์ 1.3  การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็งของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม (organization capacity) ในดา้นตา่ง ๆ (จดุออ่น) 

แนวทางการพฒันา จดุออ่น 

ดา้นกระบวนงาน/การบรูณาการท างานรว่มกนัภายในกระทรวง :  
1. การด าเนนิงานของหน่วยงานสว่นกลางไมส่อดคลอ้งกับความตอ้งการในพืน้ที ่
2. ประชาชนไม่ไดร้ับความสะดวกในการยื่นค าขออนุมัต ิอนุญาต ต่อหน่วยงานใน

สังกัด ทส.  เนือ่งจากยังไม่มกีารใหบ้รกิารทีจั่งหวัดทุกเรือ่ง และยังมขีอ้ต าหนจิาก
ประชาชนถงึความลา่ชา้ ไมโ่ปรง่ใสเป็นธรรม 

3. ขาดการตรวจสอบตดิตามเงื่อนไขประกอบอนุญาตดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

4. ยังไมส่ามารถบูรณาการการปฏบัิตงิานไดทุ้กภาคส่วน และการบูรณาการร่วมกันท า
ใหก้ารด าเนนิการไมเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกัน  

5. ขาดเอกภาพในการสั่งกา 
6. การท างาน/โครงการไมม่คีวามเนือ่ง เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงนโยบาย ท าให ้

ขาดความสนใจและศรัทธาของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
7. ขาดขอ้มลูภาพรวมของกระทรวงในเซงิพืน้ที ่การท างานยังแยกกันเป็นกลุ่มภารกจิ 

ไม่มกีารบูรณาการขา้มกลุ่มภารกจิ และการไมมขีอ้มูลทีท่ันสมัยท าใหไ้ม่สามารถมี
บทบาทเป็นผูน้ าในการบรหิารจัดการเซงิพืน้ทีไ่ด ้

8. หน่วยงานดา้นสิง่แวดลอ้มไม่มีเจา้หนา้ที่ในภูมภิาค และยังไมมกีลไกที่จะท าให ้
ทสจ. และเครือข่าย ทส. ในพื้นที่ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท าใหก้าร
ด าเนนิงานไม่เกาะตดิสถานการณ์และทันการ  จงึท าใหก้ารท างานเป็นแบบเซงิรับ
มากกวา่เซงิรกุ 

9. การด าเนนิงานภารกจิถ่ายโอนดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ยังไม่มปีระสทิธภิาพและขาดการตดิตามความกา้วหนา้ในการ
ด าเนนิงาน 
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร :   
แบบฟอรม์ 1.3  การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็งของกระทรวง ........................... 
(organization capacity) ในดา้นตา่ง ๆ (จดุออ่น) 

แนวทางการพฒันา จดุออ่น 

ดา้นกฎหมาย :  
1.  ดา้นพฒันากฎหมาย 

• ขาดบคุลากรดา้นพัฒนากฎหมายทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์ใน
การร่างกฎหมาย โดยเฉพาะเมื่อเทยีบกับปรมิาณร่างกฎหมายของ ทส. ที่มี
จ านวนมาก 

• กฎหมายบางฉบับใชม้าเป็นเวลานานไมเ่หมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 
 
 

2. ดา้นพจิารณาตคีวาม และวเิคราะหก์ฎหมาย 
• เจา้หนา้ทีด่า้นกฎหมาย หรอืเจา้หนา้ทีท่ีบั่งคับใชก้ฎหมาย แต่ละคนอาจมกีาร
ตคีวามกฎหมายไมเ่หมอืนกัน ขึน้อยูก่ับทักษะและความเชีย่วชาญประสบการณ์ 
ประกอบกับกฎหมายมีการแกไ้ขอยู่เสมอ จึงท าใหม้คีวามผดิพลาดที่อาจส่ง
เสยีหายแกท่างราชการได ้

 
3.  การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

• การบังคับใชก้ฎหมายมีการตีความและวิเคราะห์กฎหมายต่างกัน อาจมี
ขอ้ผดิพลาดที่น าไปสู่การไม่ยอมรับ การรอ้งเรียน และเกดิความเสียหายแก่
ประชาชนหรอืหน่วยงานอืน่ เนือ่งจากความไมช่ านาญและทักษะดา้นกฎหมาย 

 
4. ดา้นกระบวนการยตุธิรรมและคด ี

• ปริมาณงานการด าเนินการดา้นคดีกับศาลที่มีระยะเวลาก ากับมีจ านวนมาก 
ประกอบกับพืน้ทีค่วามรับผดิชอบของ ทส. ครอบคลุมทั่วประเทศ เจา้หนา้ที่
ตอ้งเป็นผูแ้ทนของ ทส. ในทัง้ในกรงุเทพฯ และตา่งจังหวัด ซึง่มปัีญหาดา้นคดี
ความเป็นจ านวนมาก แต่บุคลากรมจี านวนจ ากัด ท าใหบ้างคดอีาจไม่สามารถ
ด าเนนิการใหท้ันระยะเวลา ซึง่อาจเกดิความเสยีหายแกท่างราชการได ้

 

• ปรับอัตราก าลังใหเ้หมาะสมกับงานพัฒนากฎหมาย และพัฒนาทักษะเจา้หนา้ทีด่า้นกฎหมาย
ใหม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นการพัฒนากฎหมาย และมรีะบบสอบทานเพือ่ใหก้ารตคีวาม
ดา้นกฎหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อทดแทนผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมายที่จะ
เกษียณอายุ และรองรับปริมาณงานที่ตอ้งปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

• เรง่ศกึษาและปรับปรงุประมวลกฎหมายใหมใ่หเ้หมาะสมกับสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 
 
 

• พัฒนาทักษะดา้นกฎหมายใหเ้จา้หนา้ทีใ่นแตล่ะสายงานอยู่เสมอ 
 
 
 
 

• เร่งพัฒนาทักษะ ดว้ยการอบรมสัมมนาใหค้วามรูด้า้นกฎหมายแก่เจา้หนา้ที ่และการปรับเปลีย่น
การท างานเชงิรับเป็นการท างานเชงิรกุเพือ่ป้องกันการเกดิปัญหา 
 
 
 

• ปรับเพิม่อัตราก าลังใหเ้หมาะสมกับปรมิาณงาน และปรับโครงสรา้งระดับส่วนกลางในภูมภิาค 
และส่วนภูมภิาค โดยใหม้นีติกิรประจ าส านักงาน และใหแ้ต่ละกรมใหค้วามส าคัญและมคีวาม
รอบคอบในด าเนนิการทีไ่มสุ่ม่เสีย่งตอ่การรอ้งเรยีนทางปกครอง 

 

หมายเหต ุ: ประเด็นการวเิคราะหใ์นแตล่ะดา้นอาจจะเป็นจดุแข็งและ/หรอืจดุออ่นขององคก์ารก็ได ้ สว่นราชการไมจ่ าเป็นตอ้งระบรุายละเอยีดครบทกุดา้นใน
การวเิคราะหจ์ดุแข็งและจดุออ่นขององคก์าร   



• ก าหนดแนวทางปฏบัิตงิานดา้นบรกิารทีช่ัดเจน (แต่ไม่ขัดต่อกฎ ระเบยีบ) เพือ่รักษาสทิธิ
ขัน้พืน้ฐานในการไดร้ับบรกิารของประชาชน และน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการปฏบัิตงิาน 

• ก าหนดแผนงานบริหารบุคคลและระยะเวลาด าเนินการ พรอ้มทัง้ก าหนดวิธีการเขา้สู่

ต าแหน่งและเสน้ทางความกา้วหนา้ (Career Path) ในต าแหน่งทีช่ัดเจนที ่รวมทัง้น า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการบรหิารงาน 

• ปรับปรงุโครงสรา้งใหม้หีน่วยงานหลักของ ทส. ท าหนา้ทีใ่นการพัฒนาบุคลากร ใหส้อดรับ
กับความตอ้งการของแต่ละส่วนราชการในสังกัด ทส. และสอดคลอ้งกับเงือ่นวธิกีารเขา้สู่

ต าแหน่งและเสน้ทางความกา้วหนา้ (Career Path) ของแตล่ะต าแหน่งอยา่งเป็นระบบ 
• เพิม่ศักยภาพการปฏิบัตงิานในลักษณะหน่วยงานขนาดเล็กที่มีประสทิธิภาพสูง รวมทัง้
พัฒนา สนับสนุน และสง่เสรมิศักยภาพบคุลากรใหเ้ป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น 

• เรง่จัดท า knowledge management ใน ทส. ในทุกระดับกระทรวง รวมถงึการแลกเปลีย่น
เรียนรูแ้ละองค์ความรู จ้ากบุคลากรที่มีประสบการณ์ที่เกษียณแลว้หรือบุคคลที่มี
ประสบการณ์และมีชือ่เสียงของประเทศ เพื่อท าการบันทกึองค์ความรูท้ี่เป็นประโยชน์
ทัง้หลายเหล่านัน้ ใหเ้ป็นแหล่งถ่ายทอดและเรยีนรูด้ว้ยตนเองของบุคลากรในทุกระดับ
ตอ่ไป 

ดา้นบคุลากร :  
1. บคุลากรบางสว่นยังขาดจติสาธารณะในการใหบ้รกิารประชาชน 
2. กระบวนงานบรหิารบุคคลยังมีขอ้จ ากัดท าใหเ้กดิความล่าชา้ และไม่มีเสน้ทาง

ความกา้วหนา้ (Career Path) ในต าแหน่งทีช่ดัเจน 
3. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์ดา้นการปฏบัิตงิาน

ในหนา้ที่เป็นอย่างดี แต่ยังไม่สามารถถ่ายทอดความรูป้ระสบการณ์ที่มีอยู่แก่
บคุคลอืน่ไดต้ามศักยภาพ และขาดการหมุนเวยีนงานและบุคลากรในงานงาน ท า
ใหข้าดประสบการณ์ในงานทีห่ลากหลาย 

4. บุคลากรมีจ านวนมากและมีพื้นฐานความรูท้ี่หลากหลายแตกต่างซึ่งอาจไม่
เพยีงพอตอ่ภาระงานในต าแหน่ง แต่ระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมขีอ้จ ากัด 
ท าใหก้ารพัฒนาเพิม่พูนความรูแ้ละเพิม่ศักยภาพของการปฏบัิตงิานมาสอดรับกับ
การเปลีย่นแปลงและนโยบายทีส่ าคัญ 

5. จ านวนบคุลกรยังไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณงานในทกุระดับ 
6. การทดแทนของบุคลากรรุ่นใหม่ ไม่ทันกับจ านวนบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์และ

ความเชีย่วชาญเฉพาะทีเ่ป็นผลจากการเขา้สู่ยุคผูสู้งวัย จะมผีลต่อศักยภาพและ
ประสทิธภิาพการปฏบัิตงิานของ ทส. 

ดา้นเทคโนโลย ี:  
1. ไม่สามารถเชือ่มโยงฐานขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในระดับ

สว่นกลางและระดับพืน้ทีไ่ด ้และยังมฐีานขอ้มูลทีจ่ าเป็นในการตัดสนิใจไม่ครบถว้น
ถกูตอ้ง 

2. กระบวนการบรหิารจัดการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มคีวามซับซอ้นทัง้ในเรือ่ง
เทคโนโลย ีบคุลากร รวมทัง้ขาดแผนงานระดับ ทส. ทีช่ดัเจน 

3. ขาดนวัตกรรมใหม่หรือการน านวัตกรรมที่มีอยู่มาประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสมกับการ
ปฏบัิตงิานตามภาระงาน ตามแผนปฏบัิตกิาร ตามนโยบาย ตามวาระแห่งชาต ิและ
ตามปัญหาทีส่ั่งสมและเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ 

4. ขาดความเชือ่มโยงของเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงาน และไม่สามารถน าไปใช ้

ประโยชนไ์ดอ้ยา่งคุม้คา่ 
5. มีขอ้มูลรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์มากมายหลายดา้น แต่ยังขาดการน ามา

วเิคราะหร์่วมกันเพือ่น ามาใชใ้นการบรหิารระดับนโยบาย การปฏบัิตใินระดับพืน้ที ่
และการบรูณาการการท างานรว่มกันทัง้ใน ทส. และหน่วยงานอืน่ๆ 
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร :   
แบบฟอรม์ 1.3  การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็งของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม (organization capacity) ในดา้นตา่ง ๆ (จดุออ่น) 

แนวทางการพฒันา จดุออ่น 

• ปรับโครงสรา้งองคก์ารใหม้หีน่วยงานหลักเพือ่ท าการวางแผนและระบบการบรหิารจัดการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว และท าการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และจัดท าระบบฐานขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มที่
ทันสมัย ถูกตอ้ง และครบถว้น ใหค้รอบคลุมทัง้ในระดับหน่วยงาน ระดับพืน้ที ่และระดับ
ภาพรวมของประเทศ และสามารถเชือ่มโยงการเขา้ถงึ ระบบรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล 
และการใหบ้รกิารของหน่วยงานในสังกัด ทส. หน่วยอืน่ๆ ทัง้ในต่างประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

• ปรับโครงสรา้งองคก์รใหม้ีหน่วยงานหลักท าหนา้ทีรั่บผดิชอบในการศกึษา คน้ควา้ วจัิย 
และพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อใชใ้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มใหเ้หมาะสมกับบรบิทของประเทศไทย รวมทัง้เป็นศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมตา่งๆ เพือ่น าไปแกปั้ญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างทัน
เหตกุารณ์และทันตอ่การเปลีย่นแปลง 
 

หมายเหต ุ: ประเด็นการวเิคราะหใ์นแตล่ะดา้นอาจจะเป็นจดุแข็งและ/หรอืจดุออ่นขององคก์ารก็ได ้  สว่นราชการไมจ่ าเป็นตอ้งระบรุายละเอยีดครบทกุดา้น
ในการวเิคราะหจ์ดุแข็งและจดุออ่นขององคก์าร   



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร :   
แบบฟอรม์ 1.4.1  Value Proposition Statement ของกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหส้ว่นราชการก าหนด Value Proposition ของกระทรวง  โดยระบรุายละเอยีดใหช้ดัเจนถงึสิง่ทีก่ระทรวงจะ
น าเสนอคณุคา่ขององคก์ารตอ่ประชาชนและประเทศชาต ิเพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคข์องการจดัตัง้องคก์าร และ
สอดรับกบัการขบัเคลือ่นประเทศในอนาคต 
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บรหิารจดัการใหท้กุภาคสว่น อนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งคุม้คา่ และรกัษา ฟ้ืนฟคูณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม เพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 


