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 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผน และเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสม
ในการขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ  โดยศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดท า 
และติดตามผลการด าเนินการตามแผนงานดงักล่าว ในสังกดัส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งศึกษาขอ้มูลจากเอกสารประกอบ 
 จากการศึกษาปัญหาในการขับเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบัติของส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พบว่า ปัญหาในการขับเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบัติท่ีผ่านมา  
ของส านักงานปลดักระทรวงฯ ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังน้ี 1) กระบวนการจดัท าแผนปฏิบติัราชการ 
ของหน่วยงานล่าช้า 2) กระบวนการรับรู้และการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบัติงานในองค์กรยงัไม่เพียงพอ  
3) งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้4) อตัราก าลงัเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานบางพื้นท่ี 
ไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณงานท่ีตอ้งรับผิดชอบ และ 5) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานยงัไม่เป็นระบบ
ท่ีเหมาะสม  
 ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั กรณีศึกษา แผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2565-2569) ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 6 ปัจจยั 
ได้แก่ 1) ความมุ่งมั่นของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงาน 2) การรับรู้และการมีส่วนร่วม 3) ความชัดเจน 
ของแผนปฏิบติัราชการ 4) อตัราก าลงัและการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 5) งบประมาณ และ 6) การติดตาม
และประเมินผล 
 ขอ้เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการขบัเคล่ือนแผน ไดแ้ก่ 1) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
และสร้างการรับรู้ 2) จดัวางกรอบ Timeline การจดัท าแผนปฏิบติัราชการท่ีชดัเจน 3) ก าหนดระยะเวลาการทบทวน
แผนปฏิบติัราชการ 4) บูรณาการการท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 5) ศึกษาวิเคราะห์อตัราก าลงัท่ีเหมาะสม 
เพื่อแก้ไขปัญหาอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีในบางพื้นท่ีไม่เพียงพอ และ 6) เร่งรัดการพัฒนาระบบติดตาม 
และประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
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 The purposes of this study were 1)  to examine factors that contribute to success of implementing 
the 5-year government action plan (2022 - 2026) of the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Natural 
Resources and Environment, and 2) to suggest guidelines for the effective implementation. This study was 
a qualitative research. Data were collected from related documents and interviews with key informants 
involved with planning of the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Natural Resources and 
Environment. 
 The findings indicated that the problems of implementing the 5-year government action plan were 
1) the planning process was too late, 2) the process of recognizing and engaging officers in the organization 
were inadequate, 3) the allocated budget was not according to the plan, 4) the number of staff in some areas 
was not related to workload, and 5) the monitoring and evaluation system was not efficient. 
 The factors that contribute to success of implementing the 5-year government action plan consist of  
6 factors which were 1)  commitment of the executives and staff, 2)  awareness and participation, 3)  clarity 
of the government action plan, 4)  staff quantity and personnel development, 5)  budget, and 6)  monitoring 
and evaluation. 
 Suggestions for the effective implementation are 1) promote the process of participation and awareness, 
2)  set up a clear timeline framework for preparing the government action plan, 3)  set  a period for reviewing  
the government action plan, 4)  integrate the works with relevant agencies, 5)  analyze workload to solve  
the problem of insufficient staff in some areas, and 6) accelerate the development of the effective e-Project 
Tracking System. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการคน้ควา้อิสระ เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั กรณีศึกษา 
แผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผูเ้ขียนต้องกราบขอบพระคุณบุคคลทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือตลอดมา 
ขอบพระคุณส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอ านวยความสะดวกในการเขา้เก็บขอ้มูล 
พร้อมทั้งให้ความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์บุคลากรเจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนแผนงาน
ในองคก์ร 
 ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.จ าลอง โพธ์ิบุญ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดใ้ห้ความกรุณาให้ค  าปรึกษา 
ค าช้ีแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท ารายงานการคน้ควา้อิสระในทุกขั้นตอน ช่วยตรวจสอบและคอยให้ก าลงัใจ 
ท าให้รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และขอขอบพระคุณคณาจารย ์
ของหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้มทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทความรู้ เพื่อใชป้ระกอบการจดัท ารายงาน
วิชาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี และขอบคุณเจา้หนา้ท่ีของคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้มทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือ 
ประสานงานใหบ้ริการ และอ านวยความสะดวกเป็นอยา่งดี 
 สุดทา้ยน้ี ขอขอบพระคุณครอบครัว และเพื่อน ๆ สว.18 ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ท่ีคอยสนบัสนุน
และให้ก าลงัใจในการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัฉบบัน้ีเสมอมา และขอมอบความส าเร็จน้ีให้เป็นประโยชน์ 
ต่อผูท่ี้สนใจทุกท่าน 
 
 
 
 

รวิพร  แขนงแกว้ 
กรกฎาคม 2565 
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   ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2.3 ตวัอยา่งการท า Fishbone Diagram หรือแผนภูมิกา้งปลา 24 
 2.4 ตวัช้ีวดัการบริหารจดัการในฐานะท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้ 3-11 ดา้นท่ีเรียกวา่ 3M-11M 34 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญ 
 การวางแผน คือ กระบวนการตดัสินใจท่ีมองไปขา้งหน้าเพื่อสร้างภาพท่ีพึงปรารถนาในอนาคต 
และภาพท่ีคาดหวงัวา่จะเกิดขึ้น จึงมีความจ าเป็นท่ีนกัวางแผนตอ้งวิเคราะห์ภาพรวมของปัญหา โอกาสต่างๆ 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเหล่านั้น (Mattingly, 1998 อา้งถึงใน ปิยะพงษ ์บุษบงก,์ 2563) 
 แผนปฏิบติัราชการประจ าปีจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือปฏิบติัภารกิจของหน่วยงาน
เพื่อให้ผู ้บริหาร ผู ้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องได้เข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบาย  
ในการปฏิบติังานร่วมกนั รวมทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามภารกิจดา้นต่าง ๆ ของหน่วยงาน ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 
ท่ีเกิดขึ้ นเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมได้ทันท่วงที 
นอกจากนั้น การจดัท าแผนปฏิบตัราชการประจ าปีจะท าให้ระบบบริหารงบประมาณของหน่วยงานมุ่งเน้น
ไปท่ีผลงานและผลลพัธ์มากขึ้น รวมทั้งมีความโปร่งใสและตรวจสอบไดอี้กดว้ย ดงันั้น การจดัท าแผนปฏิบติัราชการ
จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีจะท าให้การบริหารจดัการเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมาย  
ในระยะยาวต่อไป ซ่ึงเม่ือบูรณาการแนวคิดในการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีตามกรอบท่ีกฎหมายบญัญติั
และตามกรอบในเชิงวิชาการแลว้ การจดัท าแผนปฏิบติัการท่ีดีหรือให้มีประสิทธิภาพไดน้ั้น จะตอ้งเร่ิมตน้
จากการวางแผนระยะยาวหรือแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี แล้วน าแผนระยะยาวดังกล่าว 
มาด าเนินการหรือทยอยด าเนินการเป็นรายปีหรือกล่าวอย่างง่ายว่า การจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี  
เป็นการสะทอ้นและถ่ายทอดแผนระยะยาวของหน่วยงานมาด าเนินการในแต่ละปี พร้อมกนัน้ีก็มีโอกาส 
ท่ีจะปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมให้สามารถสนองต่อนโยบายของหน่วยงาน รัฐบาล/ชาติ และความเร่งด่วน 
อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงบริบทของสังคมอีกดว้ย (สมควร ทรัพยบ์ ารุง, 2553) 
 พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ประกอบมาตรา 9 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซ่ึงต้อง
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในวาระเร่ิมแรก ให้จดัท าเป็น
แผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลาตั้ งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดบั 3 ในความรับผิดชอบ 
ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ  
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 ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใตก้ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีภารกิจเก่ียวกบัการเป็นศูนยก์ลางการบริหารราชการของกระทรวง 
ในการพฒันายทุธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวง เป็นแผนปฏิบติังานจดัสรรทรัพยากรและบริหาร
ราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง  
โดยส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัราชการส านักงาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ. 2563 – 2565) ขึ้นเม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2562  
ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกดัส านักงานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ 
ตามภารกิจของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
เป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม และผลกัดนัให้การด าเนินงาน
สามารถบรรลุวิสัยทศัน์และพนัธกิจของหน่วยงานและเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จากการสืบคน้ขอ้มูล 
ไม่พบเอกสารเผยแพร่เ ก่ียวกับรายงานผลสัมฤทธ์ิแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ. 2563 – 2565) ท าให้ไม่สามารถบอกได้ว่าแผนปฏิบติัราชการ
ดังกล่าว สามารถท าให้งานของส านักงานปลัดกระทรวงฯ ท่ีผ่านมาบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่  
แต่การติดตามการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการอาจจะไปติดตามในรูปแบบของระบบติดตาม
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 
Management Information System: GFMIS), ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring 
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform: eMENSCR), ระบบติดตามและประเมิน 
ผลโครงการ (e-Project Tracking System) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, e-monitoring,  
e-budgeting เป็นตน้ (ดังแสดงในภาพท่ี 1.1 – 1.5) ซ่ึงการติดตามดังกล่าวสามารถติดตามการด าเนินงาน  
เป็นรายโครงการไดก้็จริง แต่ไม่อาจสะทอ้นความส าเร็จของแผนปฏิบติัราชการในภาพรวมได ้  
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ภาพท่ี 1.1 ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์  
(Government Fiscal Management Information System: GFMIS) 

แหล่งท่ีมา: คู่มือการติดตั้งโปรแกรมส าหรับใชง้านระบบ New GFMIS Thai, 2564 
 

 
ภาพท่ี 1.2 ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System  

of National Strategy and Country Reform: eMENSCR) โดยส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แหล่งท่ีมา: https://emenscr.nesdc.go.th/ 
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ภาพท่ี 1.3 ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)  

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
แหล่งท่ีมา: https://eproject.mnre.go.th/ 

 

 
ภาพท่ี 1.4 ระบบติดตามขอ้สั่งการของผูบ้ริหาร ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(e-monitoring) ผา่น Mobile Application รองรับระบบปฏิบติัการ IOS และ Android 
แหล่งท่ีมา: คู่มือการใชง้านระบบติดตามขอ้สั่งการของผูบ้ริหารผา่น Mobile Application 
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ภาพท่ี 1.5 ระบบการจดัการงบประมาณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-budgeting) 

แหล่งท่ีมา: https://budget.bb.go.th/bis65 
 

 ปัจจุบนั เน่ืองจากแผนปฏิบติัราชการ ส านักงานปลดักระทรวงฯ (พ.ศ. 2563 – 2565) ครบก าหนด
วาระ 3 ปีแลว้ และการด าเนินงานของหน่วยงานยงัตอ้งด าเนินต่อไป ประกอบกบัเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562  ส านักงานปลัดกระทรวงฯ  
จึงไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มขึ้นมา เพื่อก าหนดเป็นทิศทางการด าเนินงานของส่วนราชการ และเป็นกรอบแนวทาง 
การขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบติั และสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
 ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยัเล็งเห็นว่าแผนปฏิบติัราชการ พ.ศ. 2563 – 2565 ท่ีจดัท าขึ้นมาในระยะ 3 ปีแรกนั้น 
ยงัมีอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่บา้ง และปัจจุบนัส านักงานปลดักระทรวงฯ ก็ไดมี้การจดัท าแผนปฏิบติั
ราชการขึ้นมาใหม่ เป็นแผนระยะ 5 ปี เพื่อให้ต่อเน่ืองกบังานท่ีผ่านมา สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานในปัจจุบนั 
และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต  
ดังนั้ น ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจศึกษารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  
ของส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือน
แผนงานไปสู่การปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทาง 
การขบัเคล่ือนแผนฯ ใหบ้รรลุสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและยัง่ยืน เน่ืองจากปัจจุบนัผูว้ิจยัปฏิบติังานอยู่ 
ณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และเป็นส่วนหน่ึง
ในผูท่ี้ต้องขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ จึงเกิดค าถามขึ้นมาว่า “แผนงานท่ีดี 
เพียงอย่างเดียวจะท าให้การปฏิบติังานออกมาดีไดจ้ริงหรือ” “ปัจจยัใดบา้งท่ีจะส่งผลให้การขบัเคล่ือนแผนงาน
ไปสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด” แน่นอนว่าแผนงานท่ีดี เน้ือหาครอบคลุมทั้งการด าเนินงาน 
ในปัจจุบนั สามารถต่อยอดไปยงัอนาคต และสามารถด าเนินการได้แมจ้ะเป็นในสถานการณ์วิกฤต นั้น  



- 6 - 
 

ยอ่มเป็นกา้วแรกท่ีส าคญัในการด าเนินงาน  แต่ในการปฏิบติังานจริงนั้น ยอ่มมีปัจจยัอ่ืน ๆ มากมายท่ีจะเป็น
อุปสรรคต่อการท างาน  
  
1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)  
ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติั 
 1.2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติั 
 
1.3 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.3.1 ได้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)  
ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติั 
 1.3.2 ไดแ้นวทางในการขบัเคล่ือนแผนฯ สู่การปฏิบติั 
 1.3.3 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
สามารถน าผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงการขบัเคล่ือนแผนฯ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ  
 1.4.1 ดา้นเน้ือหา 
   1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั กรณีศึกษา แผนปฏิบติัราชการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  2) แนวทางท่ีเหมาะสมในการขับเคล่ือนแผนงานสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา แผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 1.4.2 ดา้นประชากร (กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั) 
 ผูบ้ริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ี สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนและการแปลงแผนงานไปสู่การปฏิบติั 
 1.4.3 ดา้นสถานท่ี 
 หน่วยงานในสังกดัส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งส่วนกลาง
และภูมิภาค 
 1.4.4 ดา้นเวลา  
 เดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (ระยะเวลา 4 เดือน) 
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.5.1 แผนปฏิบติัราชการ, แผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี หมายถึง แผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2565 – 2569) ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นเอกสารหลกัส าคญั
ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  
 1.5.2 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี หมายถึง แผนปฏิบัติราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. 2563 – 2565) ซ่ึงจัดท าเม่ือกันยายน พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมา  
และหมดวาระลงแลว้  
 1.5.3 ส านักงานปลดักระทรวงฯ, สป.ทส.  หมายถึง ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 
 1.5.4 การขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบติั หมายถึง การปรับแต่ง สร้างความเช่ือมโยง และบูรณาการ  
การปฏิบติังานของฝ่ายต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและระเบียบ เป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองให้สอดรับ 
กบัยุทธศาสตร์จนประสบผลส าเร็จ สามารถปฏิบติังานไดจ้ริง ลดปัญหาอุปสรรคระหว่างแผนงานท่ีเป็นการบรรยาย 
บนเอกสารกบัการด าเนินงานในพื้นท่ีจริง 
 1.5.5 ระบบ GFMIS หมายถึง ระบบการบริหารงานการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือระบบ GFMIS เป็นการด าเนินงานปรับปรุงระบบการจดัการดา้นการเงินการคลงัของภาครัฐใหมี้ความทนัสมยั
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับกระบวนการด าเนินงาน 
และการจดัการภาครัฐดา้นการงบประมาณ การบญัชี การจดัซ้ือจดัจา้ง การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากร 
ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกบันโยบายปฏิรูปราชการท่ีเนน้ประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการด าเนินงาน 
รวมทั้งมุ่งหวงัให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุม้ค่าเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลสถานภาพการคลงัภาครัฐ 
ท่ีถูกตอ้งรวดเร็ว สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ โดยภาพรวม ระบบ GFMIS 
จะแบ่งออกเป็น 5 ระบบงาน ดงัน้ี 
  1) ระบบบริหารงบประมาณ เป็นการรับข้อมูลการอนุมัติงบประมาณจากระบบ BIS  
ของส านักงบประมาณ แต่การเปล่ียนแปลงหรือการจดัสรรเงินจะท าในระบบ GFMIS โดยขอ้มูลดงักล่าว 
จะเช่ือมโยงกบัระบบอ่ืน ๆ เช่น ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง ระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบบญัชี เป็นต ้
  2) ระบบจดัซ้ือจดัจ้าง เป็นการบนัทึกการจดัซ้ือ จดัจ้าง โดยระบบจะเช่ือมโยงกบัระบบ
งบประมาณ เพื่อตรวจสอบวงเงินงบประมาณ และเช่ือมโยงกบัระบบสินทรัพยถ์าวรกรณีท่ีเป็นการจดัซ้ือ
สินทรัพยถ์าวรมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 
  3) ระบบการเงินและบญัชี ประกอบดว้ย 5 ระบบย่อย คือ ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบการรับ 
และน าส่งเงิน ระบบบริหารเงินสด ระบบบญัชีแยกประเภท และระบบสินทรัพยถ์าวร 
  4) ระบบบญัชีตน้ทุน เป็นระบบท่ีจะให้ขอ้มูลเพื่อการบริหาร โดยหน่วยงานตอ้งก าหนด
โครงสร้างภายในหน่วยงานเป็นศูนยต์น้ทุน ศูนยก์ าไร งานหลกั งานสนับสนุน และกิจกรรม เพื่อรอง รับ
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ขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้าย และก าหนดเกณฑก์ารปันส่วนตน้ทุน เพื่อใช้เป็นหลกัในการปันส่วนตน้ทุน  
ใหแ้ต่ละผลผลิตท่ีเก่ียวขอ้ง 

 5) ระบบบริหารบุคคล เป็นระบบท่ีรับขอ้มูลบุคลากรส าหรับขา้ราชการพลเรือนสามัญ  
โดยรับขอ้มูลการเปล่ียนแปลงขา้ราชการ การฝึกอบรม และการปรับโครงสร้างองค์กรจากส่วนราชการ  
และรับขอ้มูลเงินบญัชีถือจ่ายจากกรมบญัชีกลาง 

1.5.6 ระบบ eMENSCR หมายถึง ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ เป็นระบบสารสนเทศท่ีใช้
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการ หรือการด าเนินการต่าง ๆ 
ในการขบัเคล่ือนการพฒันาตามยทุธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบขอ้มูลขนาดใหญ่
ท่ีเช่ือมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างบูรณาการ  โดย eMENSCR จะเป็นระบบ Open data  
มีเน้ือหาและเคร่ืองมือใน 7 หวัขอ้หลกั ท่ีประกอบดว้ย  
  1) ส่วนรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนระดับท่ี 1 และ 2 แสดงขอ้มูลของแผนแม่บท
ระดบัชาติ  
  2) ส่วนรายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
พร้อมทั้งแสดงโครงการท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแต่ละเป้าหมายของแผนแม่บทฯ  
  3) ส่วนสรุปจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 
  4) ส่วนรายงานจ านวนโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัแผนแต่ละระดบั  
  5) ส่วนแสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามสถานะการอนุมติัโครงการ  
  6) ส่วนแสดงโครงการทั้งหมด  
  7) ส่วนแสดงขอ้มูลสถานการณ์รายงานความกา้วหนา้ของโครงการ 

1.5.7 e-monitoring หมายถึง ระบบติดตามขอ้สั่งการของผูบ้ริหาร ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เป็นระบบท่ีใช้ส าหรับบันทึกนโยบายหรือข้อสั่งการผู ้บริหาร ติดตามและรายงาน
ความกา้วหนา้ผลการด าเนินการตามนโยบายหรือขอ้สั่งการผูบ้ริหาร 

1.5.8 e-budgeting หมายถึง ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเคร่ืองมือส าคัญ 
ในการขับเคล่ือนกระบวนการงบประมาณของทุกหน่วยงานรับงบประมาณให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์  
การพฒันาประเทศของรัฐบาลอย่างมีการบูรณาการ ในมิติหน่วยรับงบประมาณ มิตินโยบายส าคญั และมิติพื้นท่ี  
มีระบบงานหลกัในระบบจดัท างบประมาณ 2 ระบบ คือ ระบบค าของบประมาณ และระบบพิจารณางบประมาณ 
โดยเช่ือมโยงขอ้มูลกบัระบบ e-BGIS (ระบบแผนท่ีการจดัการงบประมาณ) ระบบ BB EvMIS  (ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจดัท าแผน/ผลการปฏิบติังานและการใชจ่้ายงบประมาณ) และระบบ BBL (ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัท า
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
 1.5.9 ผูบ้ริหาร หมายถึง ขา้ราชการระดบัอ านวยการ (ตน้และสูง) และขา้ราชการระดบับริหาร (ตน้และสูง)  
ในสังกดัส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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 1.5.10 เจา้หนา้ท่ี หมายถึง ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งของรัฐ ท่ีปฏิบติังานในสังกดัส านักงาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 1.5.11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน หมายถึง ผูป้ฏิบติังาน 
ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานของหน่วยงาน ซ่ึงแต่ละส านกั/กอง จะมีเจา้หนา้ท่ี  
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับแผนงานประจ าอยู่  ซ่ึงจะด าเนินการทั้ งจัดท าแผนงานของหน่วยงาน ติดตาม  
และประเมินผลการด าเนินงาน 
  



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 เพื่อตรวจสอบองคค์วามรู้ การทบทวนเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือน
แผนงานไปสู่การปฏิบัติ ผูว้ิจัยจึงก าหนดประเด็นท่ีส าคัญเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการทบทวน
วรรณกรรม ดงัน้ี 
 2.1 หนา้ท่ีและอ านาจของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2.2 โครงสร้างส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2.3 แผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
 2.4 ทฤษฎีและแนวคิด Fishbone Diagram หรือแผนภูมิกา้งปลา 
 2.5 ทฤษฎีการบริหารจดัการ POCCC และหลกัการจดัการองคก์รสู่ความส าเร็จตามแนวคิดของ Henri Fayol   
 2.6 แนวคิดเก่ียวกบัความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการท างาน 
 2.7 แนวคิดของธรรมาภิบาล  
 2.8 ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการบริหารจดัการ 
 2.9 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนนโยบาย/ยทุธศาสตร์ 
 2.10 เคร่ืองช้ีวดัหรือแนวทางท่ีจะวดัความส าเร็จการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั 
 2.11 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 หน้าที่และอ านาจของส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 
ก าหนดหนา้ท่ีและอ านาจของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไวด้งัต่อไปน้ี 
 2.1.1 เสนอความเห็นและค าแนะน าในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวง 
 2.1.2 พฒันายทุธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทาง และแผนปฏิบติังาน 
 2.1.3 จดัสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อใหเ้กิดการประหยดั คุม้ค่า และสมประโยชน์ 
 2.1.4 ประสานการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี รวมทั้งก ากบั เร่งรัด 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัราชการ และด าเนินการเร่ืองราวร้องทุกขข์องหน่วยงานในสังกดักระทรวง 
 2.1.5 ก าหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือกบัต่างประเทศ และองคก์รระหว่างประเทศ  
ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2.1.6 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการบริหารงาน
และการบริการของหน่วยงานในสังกดักระทรวง 
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 2.1.7 ก าหนดยุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ีติดตามตรวจสอบเฝ้าระวงัและทดสอบตัวอย่างส่ิงแวดล้อม  
รวมทั้งถ่ายทอดองคค์วามรู้เทคโนโลยกีารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ให้บริการขอ้มูลสารสนเทศ และให้ค  าปรึกษา
แนะน าการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 2.1.8 ด าเนินการ รวมทั้งประสานงานและสนับสนุนการด าเนินการในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี 
 2.1.9 ปฏิบติังานดา้นการบินและการส่ือสาร เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดลอ้ม 
 2.1.10 ให้ค  าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และวิ นิ จฉั ยปัญหาข้อกฎหมาย พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม งานด้านนิติกรรมและสัญญา งานคดีต่างๆ ท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจ 
ของส านกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 
 2.1.11 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและอ านาจของส านกังานปลดักระทรวง
หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ซ่ึงอ านาจหนา้ท่ีตามกฎกระทรวงฯ ดงักล่าว ทุกขอ้มีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนแผนฯ ไปสู่การปฏิบติั 
เร่ิมตั้งแต่กระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ ก าหนดกลยุทธ์ วางแผนการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร 
ตามขอ้ 1 และ 2 ต่อมา เม่ือไดแ้ผนหรือทิศทางการด าเนินงานขององคก์รแลว้ จะเป็นส่วนของการด าเนินงาน 
ทั้งการบริหารจดัการทรัพยากรภายในองคก์ร ทั้งบุคลากร เคร่ืองมือ เทคโนโลยี งบประมาณ ระบบติดตาม 
รวมทั้งการประสานและบูรณาการการท างานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้งานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
และเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ตามขอ้ 3 – 10 ดงันั้น ตามกรอบอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานปลดักระทรวงฯ 
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฯ ครอบคลุมตั้ งแต่กระบวนการวางแผน กระบวนการปฏิบัติงาน จนถึง
กระบวนการติดตามผลการด าเนินงาน 
  
2.2 โครงสร้างส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 ดงัน้ี 
 2.2.1 กองกลาง มีหนา้ท่ีและอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 
  1) ด าเนินการเก่ียวกบังานบริหารทัว่ไป งานสารบรรณ งานช่วยอ านวยการ และงานเลขานุการ
ของส านกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 
  2) ด าเนินการเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลงานของส านกังานปลดักระทรวง
และกระทรวง 
  3) ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัระบบงานและบริหารงานบุคคลของส านกังานปลดักระทรวง 
  4) ด าเนินการเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี การงบประมาณ การพสัดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะ
ของส านกังานปลดักระทรวง 
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  5) กลัน่กรองและเสนอความเห็นทางวิชาการเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของผูบ้ริหารกระทรวง 
  6) ด าเนินการอ่ืนใดท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของส่วนราชการใดในส านักงาน
ปลดักระทรวง 
  7)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี เ ก่ียวข้อง  
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2.2.2 กองกฎหมาย มีหนา้ท่ีและอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 
  1) ด าเนินการเก่ียวกบังานกฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส านกังานปลดักระทรวง
และกระทรวง รวมถึงการให้ค  าปรึกษาแนะน าเจา้หนา้ท่ีของส านกังานปลดักระทรวง กระทรวง หน่วยงาน
ในสังกดักระทรวง และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2) สนบัสนุนการปฏิบติังานของท่ีปรึกษากฎหมายกระทรวง 
  3) ศึกษา พิจารณา ปรับปรุง และพฒันากฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวง 
  4) ตรวจสอบ ให้ค  าแนะน า และเสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการดา้นนิติกรรม และสัญญา
ท่ีอยูใ่นหนา้ท่ีและอ านาจของส านกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 
  5) ด าเนินงานดา้นคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา คดีลม้ละลาย
และงานคดีอ่ืน  ๆตลอดจนการบงัคบัคดีต่าง  ๆท่ีอยูใ่นหนา้ท่ีและอ านาจของส านกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 
  6) ด าเนินการและปฏิบติังานตรวจสอบ ติดตาม และใหค้  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ
ทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีของส านกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 
  7) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเก่ียวกบัอนุสัญญาระหว่างประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงพหุภาคีดา้นส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเขา้ร่วม
เป็นภาคี   
  8)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี เ ก่ียวข้อ ง 
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2.2.3 กองการต่างประเทศ มีหนา้ท่ีและอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 
  1) ก าหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่าง
ประเทศดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  2) ประสานความร่วมมือดา้นวิชาการและการเขา้ร่วมในพนัธกรณีดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ 
  3)  ด า เ นินการในฐานะหน่วยงานกลางประสานการด า เ นินงานของอา เ ซียน 
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  4)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี เ ก่ียวข้อง  
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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 2.2.4 กองการบิน มีหนา้ท่ีและอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 
  1)  ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก า ร บิ น แ ล ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า รป ฏิ บั ติ ง า น  
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้อง 
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2.2.5 กองตรวจราชการ มีหนา้ท่ีและอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 
  1) ศึกษา วิเคราะห์ และจดัท าแผนการตรวจราชการของกระทรวง และแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ 
  2) สนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจ าปี และแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผูต้รวจราชการกระทรวง   
  3) ประสานการตรวจราชการกบัหน่วยรับตรวจ และจดัท าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจราชการ
เพื่อสนบัสนุนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวง 
  4) ร่วมติดตามและสนับสนุนผูต้รวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ และตรวจติดตาม
เร่ืองร้องเรียนและเร่ืองร้องทุกข ์
  5) จดัท ารายงานผลการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวง ประเมินผล แผนงาน
และโครงการในการตรวจราชการ 
  6) รับเร่ืองร้องเรียนและเร่ืองร้องทุกขท่ี์อยู่ในหนา้ท่ีและอ านาจกระทรวง ตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
และเสนอความเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชา 
  7) สืบสวนสอบสวนขอ้เท็จจริงและจดัท ารายงานผลหรือความคืบหน้า พร้อมความเห็น
เสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 
  8) ก ากบั เร่งรัด และติดตามการน าขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากการตรวจราชการ รวมทั้ง เร่ืองร้องเรียน
และร้องทุกขไ์ปสู่การปฏิบติั 
  9)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี เ ก่ียวข้อง  
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2.2.6 กองยทุธศาสตร์และแผนงาน มีหนา้ท่ีและอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 
  1) จดัท าและพฒันาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัราชการของส านักงานปลดักระทรวง
และกระทรวง และประสานนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บท  
ของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานในสังกดักระทรวง 
  2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูล เพื่อเสนอแนะในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย  
และผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวง และเพื่อก าหนดนโยบาย แผนกลยทุธ์ แผนงาน โครงการ รวมทั้งจดัท า
และประสานการปฏิบติังานตามยทุธศาสตร์ของกระทรวง 
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  3) ด าเนินการเก่ียวกับงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้สอดคล้อง 
กบันโยบายและแผนยทุธศาสตร์ของกระทรวง 
  4) ประสานการด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามกรอบ ภารกิจหนา้ท่ี
ของผูป้ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) และติดตามผลการด าเนินงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี  
ท่ีเก่ียวกบักระทรวง 
  5)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี เ ก่ียวข้อง  
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2.2.7 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มีหนา้ท่ีและอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 
  1) ด าเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ของหน่วยงานในสังกดักระทรวง 
  2) พฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบขอ้มูลสารสนเทศ รวมทั้ง ให้ค  าปรึกษา 
แนะน า และฝึกอบรมการใชค้อมพิวเตอร์และการใชโ้ปรแกรม 
  3)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้อง 
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2.2.8 กลุ่มตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีหลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงาน
ปลดักระทรวงและกระทรวง และสนับสนุนการปฏิบติังานของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  
โดยมีหนา้ท่ีและอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 
  1) ด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบดา้นการบริหาร การเงิน และการบญัชีของส านักงาน
ปลดักระทรวงและกระทรวง 
  2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้อง  
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2.2.9 กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ท าหนา้ท่ีหลกัในการพฒันาการบริหารของส านกังานปลดักระทรวง 
และกระทรวง ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และคุ ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรง ต่อปลัดกระทรวง  
โดยมีหนา้ท่ีและอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 
  1) เสนอแนะและให้ค  าปรึกษาแก่ปลดักระทรวงเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การพฒันา ระบบราชการ
ภายในส านกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 
  2) ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงานเก่ียวกบัการพฒันาระบบราชการภายในส านกังาน
ปลดักระทรวงและกระทรวง 
  3) ประสานและด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันาระบบราชการร่วมกบัหน่วยงานกลางต่าง ๆ 
และหน่วยงานในสังกดัส านกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 
  4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้อง  
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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 2.2.10 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจ ริต ท าหน้า ท่ีหลัก เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ  
และขบัเคล่ือนแผนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุม้ครองจริยธรรมในกระทรวง 
โดยมีหนา้ท่ีและอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 
  1) เสนอแนะแก่ปลดักระทรวงเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกดั รวมทั้งจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งเสนอต่อปลดักระทรวง 
  2) ประสานงาน เร่งรัด และก ากบัให้ส่วนราชการในสังกดัด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
  3) รับข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ  
ของเจา้หนา้ท่ีในส่วนราชการ และส่งต่อไปยงัส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4) คุม้ครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน 
  5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเก่ียวกับการด าเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือ  
ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกบัส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  6) ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกดัและการคุม้ครองจริยธรรมเสนอต่อปลดักระทรวง และหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้อง  
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2.2.11 ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1-16 มีหนา้ท่ีและอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 
  1) จดัท าแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัภาค 
  2) เฝ้าระวงัและตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มด้วยวิชาการขั้นสูง เพื่อการประเมินความเส่ียง
เชิงพื้นท่ี และรายงานสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มระดบัภาค 
  3) ตรวจวดัและทดสอบตวัอย่างส่ิงแวดลอ้มเพื่อบ่งช้ีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และการอา้งอิง 
ตามมาตรฐาน 
  4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเช่ือมโยงเครือข่ายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบัภาค 
ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  5) ด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
  6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้อง  
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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 2.2.12 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั มีหนา้ท่ีและอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 
  1) ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูแ้ทนกระทรวงในส่วนภูมิภาคในการอ านวยการ ด าเนินการก ากบัดูแล 
ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานการปฏิบติัภารกิจดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในเขตพื้นท่ีจงัหวดั 
  2) จัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด 
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั และร่วมจัดท าแผนพัฒนาจังหวดั  
กลุ่มจงัหวดั และทอ้งถ่ิน รวมทั้งแผนงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3) ก ากบั เฝ้าระวงั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บูรณาการการแกไ้ขปัญหา และรายงาน
สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั 
  4) ด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม ้กฎหมายว่าดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าดว้ยสวนป่า 
กฎหมายว่าดว้ยเล่ือยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าดว้ยการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า กฎหมายว่าดว้ย การส่งเสริม  
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการก ากับดูแลการประกอบกิจการน ้ าบาดาล  
และกิจการประปาสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  5) ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้ค  าปรึกษา พฒันาองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน เครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการสงวน อนุรักษ์ และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
  6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้อง 
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 จากรายละเอียดข้างต้น ทุกหน่วยงานมีส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ  
ซ่ึงทุกหน่วยงานมีภารกิจในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามกรอบอ านาจหน้าท่ี
ของส านักงานปลัดฯ ทั้งส้ิน ดังนั้น ทุกหน่วยงานจึงมีความส าคัญและมีส่วนช่วยท าให้การด าเนินงาน 
ตามแผนงานของส านักงานปลดัฯ บรรลุเป้าหมาย โดยมีหน่วยงานหลกัท่ีท าหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูล ก ากบั 
ดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน คือ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ซ่ึงจะท าหน้าท่ี
ศูนยก์ลางการด าเนินงาน คอยสนบัสนุนการด าเนินงาน ทั้งการจดัท าแผน การจดัหางบประมาณ การติดตามผล 
ใหแ้ก่หน่วยงานต่าง ๆ  
 รายละเอียดของโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล้อมทั้ งหน่วยงานท่ีจัดตั้ งขึ้ นตามกฎกระทรวงฯ และหน่วยงานท่ีจัดตั้ งเป็นการภายใน  
แสดงในภาพท่ี 2.1  
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ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างหน่วยงานสังกดัส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
แหล่งท่ีมา : แผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ของส านกังานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2564 
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2.3 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 2.3.1 วิสัยทศัน์ 
  “พลงัขบัเคล่ือนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการ 
สู่ความสมดุลและยัง่ยนื” 
  พลังขับเคล่ือน : ศูนย์กลางบริหารราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ตามภารกิจของกระทรวง 
  บูรณาการ: การยกระดับกระบวนการท างานทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานให้สอดคล้อง 
ไปในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งส่งเสริมการท างานและการด าเนินชิวิตรูปแบบใหม่ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 
  ความสมดุลและยัง่ยืน: ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีการบริหารจดัการ สงวน อนุรักษ์
ฟ้ืนฟู ให้อยู่ร่วมกับการพฒันาประเทศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม และสอดคลอ้ง 
กบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพดี 
 2.3.2 ตวัช้ีวดัวิสัยทศัน์ 
  ร้อยละของการบรรลุผลตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดในแผนปฏิบติัราชการ (ปีละ 80%) เพื่อวดัผล
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบติั 
 2.3.3 พนัธกิจ 
  1. เสริมสร้างกระบวนทศัน์ใหม่ให้ประชาชนเพื่อรองรับบริบทการเปล่ียนแปลงของวิถีใหม่  
ท่ีส่งผลต่อประชาชนในทุกกลุ่มทุกวยั 
  2. ขบัเคล่ือนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จากนโยบายสู่การปฏิบติั 
เชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ 
  3. ยกระดบัความสามารถองคก์รและบุคลากรทุกระดบัให้มีความเช่ียวชาญ และความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 2.3.4 เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน 
  1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้สมดุล 
  2. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีการบริหารจดัการในพื้นท่ีแบบบูรณาการ 
  3. เป็นองคก์รท่ีเขา้ถึง เปิดกวา้ง เช่ือมัน่และไวใ้จของประชาชน 
 2.3.5 วฒันธรรม 
  HAPPY = ชีวิตท่ีมีความสุขทุกภาคส่วน 
  H : Harmonization ท างานเป็นทีม 
  A : Accountability ปฏิบติังานเตม็ความสามารถ 
  P : People Centric การท างานท่ีค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน 
  P : Positive Thinking มีทศันคติเชิงบวก 
  Y : Yong at Heart กระตือรือร้น 
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 2.3.6 ค่านิยมหลกั 
  I AM NRE อ่านวา่ ไอ แอม เอน็ อาร์ อี 
   I: Integrity ความซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม 
   A: Agility ความคล่องตวั 
   M: Mastery ความเป็นมืออาชีพ 
   N: Naturalist ความเป็นนกัธรรมชาตินิยม 
   R: Responsibility ความรับผิดชอบ 
   E: Environmentalism ความเช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 2.3.7 ประเด็นยทุธศาสตร์ 6 ประเด็น 
  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 ขบัเคล่ือนกระบวนทศัน์ใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสมดุล 
  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสมดุลและยัง่ยืนดา้นทรัพยากรน ้ าใหก้บัประชาชนอย่างทัว่ถึง
และรักษาระบบนิเวศ 
  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5 เพิ่มศกัยภาพองคก์รรองรับวิถีใหม่และนวตักรรมใหม่ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 บูรณาการการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อขบัเคล่ือน
นโยบายสู่การปฏิบติั 
 2.3.8 กลยทุธ์ 
  1) เสริมสร้างค่านิยมหลกัและวฒันธรรมท่ีสร้างกระบวนทศัน์ใหม่ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่ประชาชน 
  2) ส่งเสริมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสู่ความยัง่ยนื 
  3) ยกระดบัองคก์รสู่ความเป็นเลิศอยา่งมีธรรมาภิบาล 
  4) สงวน อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ใหเ้กิดความสมบูรณ์เชิงพื้นท่ี 
  5) บริหารจดัการทรัพยากรน ้าในพื้นท่ีอยา่งมีธรรมาภิบาล 
  6) สนบัสนุนการเสริมสร้างระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีใหมี้ประสิทธิภาพ 
  7) เพิ่มขีดความสามารถในการจดัการภาวะวิกฤต 
  8) ขบัเคล่ือนองคก์รดิจิทลั 
  9) ปรับปรุงและพฒันากฎหมายดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหท้นัสมยั 
  10) เสริมสร้างบุคลากรใหมี้ขีดสมรรถนะสูง 
  11) พฒันาองคค์วามรู้สู่การสร้างนวตักรรมทุกมิติในทุกระดบั 
  12) ส่งเสริมและสนบัสนุนการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
  13) ลดผลกระทบท่ีเกิดจากการขบัเคล่ือนนโยบายดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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  14) บูรณาการและขบัเคล่ือนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มทั้งในสภาวการณ์ปรกติและสภาวการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน 
  15) ขบัเคล่ือนใหก้ารด าเนินงานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศมีเอกภาพ
ระหวา่งหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

แผนปฏิบติัราชการฯ เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดเป้าหมายของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 แผนการปฏิรูปประเทศ 
รวมทั้ งนโยบายรัฐบาล มาสู่การด าเนินงานในระดับองค์กรด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
เพื่อให้การด าเนินงานสามารถตอบได้ว่าบรรลุวตัถุประสงค์ตามกรอบยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างไร 
น าไปสู่การสะท้อนความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศ  
โดยแผนปฏิบติัราชการฯ ดงักล่าว แสดงความเช่ือมโยงของแผนงาน/โครงการ สะทอ้นไปถึงยุทธศาสตร์ชาติ 
ดงัแสดงในภาพท่ี 2.2 
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ภาพท่ี 2.2 ผงัความเช่ือมโยงแผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของส านกังาน

ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
แหล่งท่ีมา : แผนปฏิบติัราชการฯ สป.ทส. , 2564 
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2.4 ทฤษฎีและแนวคิด Fishbone Diagram หรือแผนภูมิก้างปลา  
  Goodmaterial ได้เขียนบทความลงเว็บไซต์โดยรวบรวมข้อมูล เ ก่ียวกับ Fishbone Diagram  
หรือแผนภูมิกา้งปลา เพื่อสรุปใจความส าคญั จุดก าเนิดของแผนภูมิกา้งปลา หลกัการการใชง้าน รวมถึงขอ้ดี
และขอ้จ ากดัของแผนภูมิกา้งปลา (Goodmaterial, 2021) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.4.1 ความหมายของ Fishbone Diagram หรือแผนภูมิกา้งปลา  
 Fishbone Diagram คือ เคร่ืองมือในการค้นหาสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดขึ้ น ช่วยให้

สามารถหาสาเหตุของขอ้บกพร่องและความลม้เหลวในกระบวนการต่างๆ ในภาษาไทยนิยมเรียกสองแบบ
คือ แผนภูมิกา้งปลา และ ผงักา้งปลา 

แผนภูมิก้างปลาเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีช่วยวิ เคราะห์สาเหตุ ท่ีแท้จริงของปัญหา  
เป็นกระบวนการท่ีมีโครงสร้างช่วยในการระบุปัจจัยพื้นฐานหรือสาเหตุของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  
การท าความเขา้ใจถึงปัจจยัต่าง ๆท่ีเอ้ือต่อการท างานท่ีเป็นสาเหตุของความลม้เหลวของระบบ สามารถช่วย
พฒันาการด าเนินการท่ีสนบัสนุนการแกไ้ขได ้

 ผงักา้งปลา ตามช่ือเป็นแผนภาพท่ีเลียนแบบโครงกระดูกปลา ปัญหาพื้นฐานถูกวางไวใ้น
หวัของปลา (หนัหนา้ไปทางขวา) และสาเหตุจะขยายไปทางซ้ายเช่นเดียวกบัโครงกระดูก กา้งปลาแต่ละกา้ง
แสดงถึงสาเหตุส าคญั ในขณะท่ีกา้งย่อยแสดงถึงสาเหตุของแต่ละสาเหตุส าคญั โครงสร้างของผงักา้งปลา
สามารถแตกแขนงออกไปไดห้ลายระดบัตามความจ าเป็นเพื่อหาสาเหตุของปัญหา 

 แผนภูมิก้างปลาเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือส าหรับค้นสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา แต่ยงัมี
เคร่ืองมืออ่ืนๆอีกเช่น 

• Pareto Chart 
• 5 Whys 
• Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 
• Casual Factor Tree Analysis 

2.4.2 จุดก าเนิด Fishbone Diagram หรือแผนภูมิกา้งปลา  
 แนวคิดของ Fishbone Diagram หรือ ผงักา้งปลา กล่าวกนัวา่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2463 แต่ผูท่ี้น ามาใช้

และท าให้ผงัก้างปลาแพร่หลายมาจนถึงทุกวนัน้ีคือ คาโอรุ อิชิกาวะ  (Kaoru Ishikawa) ท่ีน าผงัก้างปลา 
มาใชใ้นการจดัการปัญหาและเพิ่มคุณภาพการผลิตส าหรับอู่ต่อเรือคาวาซากิในช่วงปี พ.ศ.2503 – พ.ศ. 2511 

 คาโอรุ อิชิกาวะ เป็นวิศวกรท่ีท างานท่ีมหาวิทยาลยัโตเกียว อยู่ในสหภาพนกัวิทยาศาสตร์
และวิศวะกรแห่งประเทศญ่ีปุ่ น แนวคิดของ แผนภูมิกา้งปลา ท่ีคุณอิชิกาวะ อธิบายในยุคนั้น แสดงใหเ้ห็นถึง
สาเหตุท่ีแตกต่างกนัระหว่างส่ิงท่ีเกิดก่อนหนา้ของปัญหาและผลกระทบท่ีระบุไว ้ในยุคนั้นแผนภูมิกา้งปลา
ไดรั้บความนิยมถึงขนาดท่ีบริษทั Mazda Motors ใชใ้นการพฒันารถสปอร์ต Mazda MX5 
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2.4.3 เหตุผลหลกั 4 ประการในการใชผ้งักา้งปลา 
 1) การแสดงความสัมพนัธ์: ผงักา้งปลาจะรวบรวมความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบ

ท่ีเป็นไปไดโ้ดยแสดงในลกัษณะของแผนภาพท่ีเขา้ใจไดง้่าย 
 2) แสดงสาเหตุทั้งหมดพร้อมกนั: สาเหตุหรือห่วงโซ่สาเหตุใด ๆ ท่ีแสดงอยู่บนผงักา้งปลา

อาจท าใหเ้ห็นถึงสาเหตุท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดและง่ายต่อการน าเสนอปัญหาต่อผูมี้ส่วนร่วม 
 3) อ านวนความสะดวกในการระดมความคิด: ผงักา้งปลาเป็นวิธีการท่ียอดเยี่ยมดว้ยความท่ีโครงสร้าง

เอ้ือใหทุ้กคนในทีมช่วยกนัระดมความคิด การดูผงักา้งปลาอาจกระตุน้ใหที้มของคุณคน้หาวิธีแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้
 4) ช่วยรักษาโฟกัส: ผงักา้งปลาช่วยให้ทีมของคุณมีสมาธิในขณะท่ีคุณหารือเก่ียวกับข้อมูล 

ท่ีคุณตอ้งรวบรวม ช่วยให้มัน่ใจไดว้่าทีมของคุณรวบรวมขอ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุด 
และไม่มีการเสียเวลาไปกบัการไล่ตามปัญหาท่ีไม่มีอยูจ่ริง 

2.4.4 หลกัการใชง้านแผนภูมิกา้งปลา 
 การใชง้านแผนภูมิกา้งปลาเพื่อวิเคราะห์สาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาถึง

ความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัระหว่างตวัแปรต่างๆ เป็นการใชเ้พื่อออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ช่วยแกปั้ญหาเดิมท่ีเคยเจอ 
นอกจากน้ียงัใชใ้นการป้องกนัขอ้บกพร่องดา้นคุณภาพ 

 แรกเร่ิมคุณตอ้งระบุถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง “ปัญหาท่ีพบเจอ หรือ ส่ิงท่ีอยากแกไ้ข” 
ในส่วนหัวของปลาให้ไดก่้อน หลงัจากนั้นคุณจึงเร่ิมหาถึงปัจจยัท่ีเอ้ือให้เกิดส่ิงเหล่านั้น สาเหตุหลกัของปัญหา
แต่ละส่วน รวมถึงสาเหตุรอง 

 ส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต โรงงานอุตสาหกรรม คุณอิชิกาวะไดอ้ธิบายถึงปัจจยัท่ีน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงและปัจจยัท่ีเอ้ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีวา่ 6Ms ในโลกของการผลิต ประกอบดว้ย 

• Manpower: (ก าลงัคน/แรงงาน) 
• Method: วิธีการ 
• Machine: เคร่ืองจกัร 
• Material: วสัดุ 
• Mother Nature: สภาพแวดลอ้ม 
• Measurement: การวดัผล 

 ทั้ง 6 ปัจจัยน้ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงในทุกกระบวนการผลิต และท าหน้าท่ีเป็น  
“กา้ง : สาเหตุหลกั” ส าหรับการท าแผนภูมิของคุณ จะมีลกัษณะแสดงดงัภาพท่ี 2.3  
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ภาพท่ี 2.3 ตวัอยา่งการท า Fishbone Diagram หรือแผนภูมิกา้งปลา 
แหล่งท่ีมา: Goodmaterial, 2021 

 
2.4.5 ขอ้ดีของแผนภูมิกา้งปลา 
 1) Fishbone Diagram หรือ แผนภูมิก้างปลา นั้นค่อนขา้งใช้งานง่าย เช่นเดียวกับ 5Whys 

และ Brainstorming เทคนิคน้ีสามารถเรียนรู้และน าไปใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 2) เน่ืองจากการใชภ้าพเป็นองคป์ระกอบท าให้คนในทีมเห็นส่ิงท่ีเป็นปัญหาหลกั (ส่วนหวัปลา) 

และสาเหตุหลกัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน (ส่วนกระดูดสันหลงัและกา้ง) แผนภาพเหล่าน้ีช่วยให้
เห็นถึงความสัมพนัธ์ของเหตุและผลท่ีผูว้ิจยัปัญหาตอ้งการจะส่ือ 

2.4.6 ขอ้จ ากดัของแผนภูมิกา้งปลา 
 1)  กระบวนการระดมความคิดสามารถก่อให้เกิดสาเหตุท่ีเป็นไปได้ท่ีไม่เ ก่ียวข้อง 

พร้อมกบัสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก อาจท าใหเ้กิดความสับสนและเสียเวลา 
 2) การสร้างผงัก้างปลา การวิเคราะห์สาเหตุท่ีแทจ้ริงของเหตุและผลตอ้งใช้มุมมองจาก  

ผูท่ี้มีประสบการณ์ถึงจะสามารถสรุปไดอ้ยา่งแม่นย  า 
 3) หลายคร้ังการระดมความเห็นจากทีมงานหลายคน มักจบด้วยการใช้การ “โหวต”  

โดยทีมงานเพื่อระบุปัญหาท่ีแทจ้ริง แต่ในความเป็นจริงแลว้การระดมความคิดของทีมงานเป็นเพียงความคิดเห็น 
ไม่ไดพ้ิสูจน์วา่สาเหตุต่าง ๆ ท่ีเลือกท าใหเ้กิดปัญหาจริง ๆ 

 4) ผงักา้งปลา ไม่ไดมี้หนา้ท่ีในการแกปั้ญหา จึงจ าเป็นตอ้งใช่คู่กบัเคร่ืองมืออ่ืนประกอบ 
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2.5 ทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC และหลักการจัดการองค์กรสู่ความส าเร็จตามแนวคิดของ Henri Fayol 
(HR Note.asia, 2019) 

 หน่ึงในแนวคิดทฤษฎีการบริหารจดัการ (Management Theory) ท่ีเกิดขึ้นในอดีตและได้รับความนิยม 
มาจนถึงยุคปัจจุบนันั้นก็คือทฤษฎีท่ีเรียกว่า POCCC ซ่ึงผูใ้ห้ก าเนิดทฤษฎีน้ีก็คือ อองริ ฟาโยล (Henri Fayol) 
วิศวกรเหมืองแร่และนกัวิชาการชาวฝร่ังเศสท่ีมีช่ือเสียง โดยเขาไดส้รุปหลกัทฤษฎีไวว้่า หากวนัหน่ึงคุณตอ้งอยู่
ในสภาวะท่ีต้องใช้คนจ านวนมาก ๆ ในการท างานแล้วละก็ หัวใจของการบริหารจัดการเพื่อให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมายนั้นมีองคป์ระกอบ 5 ปัจจยัดว้ยกนั  ซ่ึงนัน่เป็นท่ีมาของทฤษฎี POCCC นัน่เอง 
 ทฤษฎี POCCC นั้นมาจากหนา้ท่ี 5 ประการ ท่ี อองริ ฟาโยล (Henri Fayol) ก าหนดขึ้นส าหรับการบริหาร
จดัการองคก์ร ในแต่ละหนา้ท่ีนั้นต่างก็มีความส าคญัในตวัเอง ขณะเดียวกนัก็มีการเช่ือมโยงและส่งผลในกนัและกนั 
เพื่อใหก้ารท างานสมบูรณ์และประสบความส าเร็จอีกดว้ย โดยรายละเอียดของหนา้ท่ีทั้ง 5 ประการ นั้นมีดงัน้ี 

• P – Planning: การวางแผน 
• O – Organizing: การจดัองคก์ร 
• C – Commanding: การบงัคบับญัชาสั่งการ 
• C – Coordination: การประสานงาน 
• C – Controlling: การควบคุม 

2.5.1 P – Planning: การวางแผน 
  การก าหนดแผนปฎิบัติการหรือวิถีทางท่ีจะปฎิบัติงานไว้ตั้ งแต่ต้นจนจบ ให้ครอบคลุม 

ทุกกระบวนการ เป็นแนวทางท่ีวางไวส้ าหรับการท างานในอนาคต ซ่ึงการวางแผนน้ีจะเกิดขึ้นจากวสััยทศัน์ 
บวกกับจินตนาการในการบริหารจัดการท่ีคาดการณ์ล่วงหน้า ซ่ึงจะถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฎิบัติการ  
การท างานและเป้าหมายท่ีจะตอ้งบรรลุสู่ความส าเร็จ 

2.5.2 O – Organizing: การจดัองคก์ร 
  การก าหนดต าแหน่งงาน ภาระ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตลอดจนจ านวนคน ให้ครอบคลุม 

การท างานครบทุกกระบวนการ รวมถึงการจดัโครงสร้างต าแหน่ง โครงสร้างองค์กร เพื่อจดัล าดบัการบริหาร 
และสั่งการดว้ย หากองค์กรมีการจดัการองค์กรท่ีเป็นระบบระเบียบ แบ่งงานชดัเจน ไม่ทบัซ้อน มีหน้าท่ีครบ 
มีปริมาณคนพอกบัท่ีตอ้งการ ก็ยอ่มท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ และโอกาสบรรลุผลส าเร็จท่ีสูง 

2.5.3 C – Commanding: การบงัคบับญัชาสั่งการ 
  การจดัองค์กรตลอดจนจดัโครงสร้างการท างานนั้นจะท าให้เราเห็นสายบงัคบับญัชาท่ีชัดเจน 

เห็นล าดบัความส าคญั ตลอดจนอ านาจหน้าท่ีในการสั่งการ เพราะการท างานหมู่มากจ าเป็นตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชา
เพื่อให้การท างานด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน มีคนคอยควบคุม สั่งการ ดูภาพรวม ตลอดจนสอดส่องปัญหา 
เพื่อหาทางแก้ไขให้ไวท่ีสุด ขอ้ดีในการมีอ านาจสั่งการอีกอย่างก็คือช่วยให้เกิดการตัดสินใจอย่างทนัท่วงที  
ผูท่ี้มีอ านาจการตดัสินใจจะตอ้งสามารถวิเคราะห์ส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ย่างรอบคอบ และตดัสินใจไดเ้ฉียบขาด ว่องไว 
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ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการตดัสินใจของตนด้วย และผูบ้งัคบับญัชาท่ีดียงัสามารถท่ีจะสร้างแรงจูงใจ 
ในการท างาน เขา้ใจ และเอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหก้ าลงัใจ รวมถึงอยูข่า้ง ๆ ในยามท่ีเกิดวิกฤติ 

2.5.4 C – Coordination: การประสานงาน 
  หมายถึงภาระหน้าท่ีในการเช่ือมโยงงานตลอดจนการปฎิบติัการทุกอย่าง รวมไปถึงก าลงัคน 

ท่ีหน่วยให้ท างานเขา้กันให้ได้ ก ากับให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อ านวยให้เกิดการท างานท่ีราบร่ืน เพื่อให้
เกิดผลส าเร็จตามท่ีวางไว ้ทุกอย่างหากขาดการประสานงานท่ีดีก็อาจท าให้เกิดความลม้เหลวได ้เม่ือมีการแบ่ง
โครงสร้างตลอดจนมอบหมายงานให้กบัแต่ละส่วนชดัเจนแลว้การประสานงานให้เกิดการท างานท่ีดีท่ีสุดนั้น 
มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะแต่ละส่วนตอ้งท างานสอดประสานกนัเพื่อผลส าเร็จเดียวกนันัน่เอง การประสานงานท่ีดีนั้น
จ าเป็นจะต้องมีในทุกระดับ ตั้ งแต่ระดับบุคคลต่อบุคคล หัวหน้างานต่อลูกน้อง แผนกต่อแผนก ไปจนถึง
ผูบ้ริหารต่อทุกหน่วยงานในองคก์รเช่นกนั 

2.5.5 C – Controlling: การควบคุม 
  การควบคุมในท่ีน้ีหมายถึงการก ากบัตลอดจนบริหารจดัการทุกอย่างให้ส าเร็จลุล่วงไปตามแผน 

ท่ีวางไว ้ประครองการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามกรอบท่ีก าหนด ทั้งในเร่ืองของกรอบเวลา มาตรฐานการปฎิบติัการ 
ขั้นตอนการท างาน ไปจนถึงการประสานงานทุกฝ่ายให้เกิดความราบร่ืน การควบคุมน้ียงัรวมไปถึงการบริหาร 
ท่ีไม่ใช่ทรัพยากรบุคคลอีกดว้ย แต่รวมถึงทรัพยากรท่ีเป็นวตัถุดิบ เคร่ืองจกัร ผลผลิตท่ีได ้ตลอดจนงบประมาณ
ในการด าเนินงานทั้งหมดดว้ย เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

หลกัในการบริหารจดัการ (Principles of Management) ตามแนวคิดของ อองริ ฟาโยล (Henri Fayol) มีดงัน้ี  
  1) การแบ่งหน้าท่ีและการท างาน (Division of Work)  การวางโครงสร้างองค์กรตลอดจน
การท างานจะท าให้เราเห็นหนา้ท่ีและการท างานของแต่ละคนในองคก์รไดช้ดัเจน นัน่น ามาซ่ึงการแบ่งงาน
ให้ส่วนต่าง ๆ  ท าไดอ้ย่างครบถว้นอีกดว้ย การแบ่งงานกนัท านั้นควรแบ่งตามทกัษะและความช านาญของแต่ละคน 
เพื่อใหเ้กิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
  2) อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Authority & Responsibility)  การปฎิบัติงานท่ีดี 
เม่ือไดรั้บอ านาจหน้าท่ีในการท างานแลว้ตอ้งมีความรับผิดชอบต่องานท่ีท าด้วย การตดัสินใจ ออกค าสั่ง 
บริหารจดัการ จะตอ้งสามารถรับผิดชอบต่อการกระท าของตนตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  3) ระเบียบวินยั (Discipline)  การท างานหมู่มากนั้นจ าเป็นจะตอ้งมีระเบียบวินยัในการท างาน 
หากทุกคนทุกต าแหน่ง ท างานอย่างมีระเบียบวินยั นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ แลว้ ยงัท าให้การท างาน 
มีประสิทธิภาพ ประสบผลส าเร็จไดอ้ย่างง่ายดาย ระเบียบวินยันั้นเป็นกรอบขอ้ตกลงในการปฎิบติัร่วมกนั 
เคารพเช่ือฟัง ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั และท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดีท่ีสุด ระเบียบวินัยควรบงัคบั  
จากบนลงล่าง มีหลกัการท่ีชัดเจน และมีบทลงโทษไวร้องรับผูท่ี้ฝ่าฝืนด้วย แต่ก็ควรลงโทษตามเหตุผล
ตลอดจนมีความเป็นธรรม ระเบียบวินยัยงัหมายถึงการท างานร่วมกนัอย่างตรงไปตรงมา ชดัเจน ไม่ออกนอกลู่นอกทาง 
ไม่หลบหลีกเพื่อเอ้ือประโยชน์ฝ่ายใด ผูบ้ ังคับบัญชาควรปฎิบัติตามระเบียบวินัยให้เป็นตัวอย่างท่ีดี 
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย 
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   4) เอกภาพแห่งการบงัคบับญัชา (Unity of Command)  การมีหัวหน้าหรือผูบ้งัคบับัญชา 
ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดนั้นจ าเป็นจะตอ้งมีเพียงคนเดียว เพื่อมีอ านาจเด็ดขาดในการสั่งการ และส่งผลให้การตดัสินใจ
สามารถท าให้ปฎิบติัการไดอ้ยา่งทนัท่วงที การมีผูบ้งัคบับญัชาหลายคนนั้นจะท าให้เกิดการสับสนในการสั่งการ
ไปจนถึงการปฎิบติังาน และอาจท าให้เกิดการตดัสินใจท่ีช้าไดเ้น่ืองจากรอมติสรุปอีกคร้ัง การมีผูบ้งัคบับญัชา
หลายคนยงัอาจท าให้เกิดการขดัแยง้ไดง้่ายอีกดว้ย ทั้งความขดัแยง้ในการท างานและความขดัแยง้ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาเอง 
   5) เอกภาพของทิศทางการด าเนินงาน (Unity of Direction)  การท างานควรมีแผนงานหลกั
เพียงแผนงานเดียว อาจมีแผนส ารองไวร้องรับแต่ก็ควรยึดตามแผนงานหลกัเป็นอนัดบัแรกก่อน ทั้งน้ีเพื่อ
ไม่ให้เกิดความสับสนใจการท างาน มีทิศทางการท างานท่ีชัดเจน แลว้การท างานท่ีเป็นกลุ่ม หน่วยงาน  
หรือแมแ้ต่องค์กร ส่ิงส าคญัคือการมีเป้าหมายร่วมกัน การท่ีมีจุดมุ่งหมายร่วมกันนั้นจะท าให้ทุกคนเห็นแนวทาง 
การด าเนินงานท่ีชดัเจน มีหลกัยึด มีเส้นทางเดินท่ีไปสู่ทิศทางเดียวกนั และมีแรงผลกัดนัร่วมกนัในการกา้ว
ไปสู่จุดหมาย ท าใหแ้ผนงานประสบผลส าเร็จไดง้่ายและมีพลงั 
   6) ผลประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองกว่าประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of Individual Interest)  
คุณธรรมเป็นส่ิงส าคญัท่ีควรยึดถือในการท างาน ควรยึดถือประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ของส่วนรวม 
มาก่อนประโยชน์ส่วนตวั ทั้งน้ีควรอยู่บนบรรทดัฐานแห่งความยุติธรรม ความถูกตอ้ง ความเหมาะสมดว้ย 
หลกับริหารขอ้น้ีสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของอริสโตเติลท่ีว่า ส่วนรวมคือผลรวมจากส่วนย่อย (the whole is 
the sum of its parts) บุคคลแต่ละคนจึงควรยอมรับว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีใหญ่กว่า หากส่วนรวมอยู่ไม่ได ้
ตวัเขาก็อยูไ่ม่ไดเ้ช่นกนั 
   7) การให้ผลประโยชน์ตลอดจนค่าตอบแทน (Remuneration)  แน่นอนว่าการท างานนั้น
ย่อมมีการจ้างงาน องค์กรควรมีการค านวนผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ยุติธรรม ไม่เอาเปรียบ ท่ีส าคญัตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบตลอดจนพึงพอใจดว้ยกนัทั้งสองฝ่ายระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง การให้ผลประโยชน์
ตอบแทนยงัควรปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสมอีกด้วย อย่างกรณีท่ีองค์กรสามารถประกอบการ
ไดผ้ลก าไรท่ีมากขึ้น ก็ควรปันผลตอบแทนให้ลูกจา้งมากขึ้นตาม เป็นตน้ ในส่วนของเร่ืองค่าตอบแทนนั้น
อาจไม่ใช่การจ่ายในรูปแบบเงินเสมอไป ยงัรวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ ของรางวลั สวสัดิการ 
ผลประโยชน์รูปแบบอ่ืน การฝึกอบรม ตลอดจนการยกยอ่งเชิดชูซ่ึงสามารถสร้างความพอใจใหพ้นกังานไดอี้กดว้ย 
   8) สมดุลของการรวมและกระจายอ านาจ (The Degree of Centralization)  การรวมอ านาจ
ไวศู้นยก์ลางนั้นจะง่ายต่อการควบคุมสั่งการ และทนัท่วงที ตดัสินใจไดฉ้บัไว ศูนยร์วมอ านาจความเป็นจุดเดียว
และอาจมีการกระจายอ านาจลดหลัน่ไปยงัส่วนต่าง ๆ แต่ตอ้งมีล าดบัความส าคญัท่ีแตกต่างและมีอ านาจ 
ท่ีแตกต่างกนัดว้ย เพื่อการควบคุมท่ีเป็นระบบและง่ายต่อการปฎิบติังาน 
 
 



 - 28 -  
 

   9) สายการบงัคบับญัชา (Scalar chain)  การวางสายงานจะท าให้เราเห็นอ านาจการบงัคบับญัชา 
ตลอดจนระดบัขั้นของการบริหารงานอย่างชดัเจน เพื่อให้เกิดความล่ืนไหลตลอดจนกระบวนการท างาน 
ท่ีเป็นระบบระเบียบ บริหารจดัการไดง้่าย แกไ้ขปัญหาไดว้่องไวตรงจุด ทั้งยงัช่วยให้เกิดระเบียบในการส่ือสาร 
การส่งต่อขอ้มูล รวมถึงการจดัการเน้ือหาของการส่ือสารให้เหมาะสมไดอี้กดว้ย 
   10) ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความพร้อมในการท างาน (Order)  ทุกอย่างหากอยู่ใน
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดส้ะดวก
และง่ายดายขึ้น บริหารจดัการไดอ้ย่างไม่ติดขดั และด าเนินตามมาตรฐานไดอ้ย่างราบร่ืน ทุกคนควรเคารพ
ระเบียบวินยัขององคก์รและปฎิบติัให้เกิดความเรียบร้อยเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยน้ียงัสะทอ้น
ถึงความรับผิดชอบอย่างรอบดา้น ไม่สะเพราะ เอาใจใส่ ตลอดจนใส่ใจรายละเอียดในการท างานอีกด้วย  
ซ่ึงนั่นจะท าให้ผลงานออกมาดี และส่งเสริมให้องค์กรประสบความส าเร็จ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยน้ี 
ยงัหมายถึงเร่ืองสถานท่ีท างาน ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการจดัระเบียบทั้งองคก์ร ใหมี้ความพร้อม สะอาด น่าท างาน 
และอ านวยความสะดวกใหเ้หมาะสมดว้ย 
   11) ความเสมอภาค (equity)  องคก์รควรให้ความส าคญักบัความเสมอภาค ในท่ีน้ีหมายถึง
ความเสมอภาคในฐานะท่ีเป็นมนุษยเ์ฉกเช่นเดียวกนั ควรไดรั้บสิทธิและการปฎิบติัท่ีมีมนุษยธรรม ไม่กดขี่ ข่มแหง 
รังแก หรือท าร้ายใหเ้กิดความเสียหายใดๆ ควรมีความเอ้ืออารียต่์อกนั เห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
มีความซ่ือสัตย ์ยติุธรรม ไม่เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั 
   12) เสถียรภาพในการท างาน (Stability of Tenure of Personnel)  การท างานท่ีมีเสถียรภาพ
จะท าใหพ้นกังานอุ่นในใจการท างาน ไม่กงัวล และเตม็ท่ีกบัการท างาน หากองคก์รเอ้ืออ านาจให้เกิดการยา้ย
งานท่ีง่าย หรือองค์กรไม่มีมาตรฐานในการท างานท่ีชัดเจนท่ีมีผลท าให้พนักงานต้องออกจากงาน  
การเปล่ียนแปลงรูปแบบน้ีย่อมส่งผลเสียต่อการท างานไดเ้ช่นกนั เม่ือพนกังานขาดเสถียรภาพในการท างาน
ก็ยอ่มท าใหอ้งคไ์รไม่มีเสถียรภาพตามไปดว้ย นอกจากจะท าใหก้ารท างานสะดุดไม่ราบร่ืนแลว้ยงัลดความน่าเช่ือถือ
ขององค์กรไดอี้กต่างหาก ส่ิงท่ีองคก์รควรบริหารจดัการก็คือท าให้พนกังานรู้สึกว่ามีความมัน่คงในการท างาน 
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีความสุขกับการท างาน รวมถึงให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  
เพื่อลดอตัราการเขา้ออกของพนกังานให้ต ่าลง และสร้างเสถียรภาพใหเ้กิดขึ้นกบัองคก์รได ้
   13) เสรีภาพในการน าเสนอส่ิงใหม่ (Initiative)  พนกังานควรมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และน าเสนอส่ิงใหม่ ๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดอุปนิสัยคิดริเร่ิมอนัเป็นพื้นฐานท่ีดีของการท างานไม่วา่จะลกัษณะใด
หรือสายอาชีพใดก็ตาม ซ่ึงน่ีคือจุดแข็งขององค์กรได้เลยทีเดียว องค์กรควรส่งเสริมให้มีการแสดงออก  
เปิดโอกาสให้พนักงานไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนเสนอแนวความคิดใหม่  ๆ รวมถึงเสนอแนะ 
ดา้นการท างาน ปัญหาท่ีพบ ตลอดจนแนวทางท่ีควรแกไ้ขปรับปรุง นัน่ยงัจะท าให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ขององค์กรดว้ย และการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอแนวความคิดใหม่  ๆ อาจท าให้องค์กรได้วิธีการ
ปฎิบติังานใหม่ ๆ ตลอดจนเป็นแนวทางในการผลิตผลผลิตใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์รขึ้นไดเ้ช่นกนั 
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   14) ความเขา้ใจและการไวว้างใจซ่ึงกันและกัน (Esprit de Corps)  หลกัการบริหารข้อน้ี
น ามาจากหลกัการการทหารของกองทพัฝร่ังเศสท่ีแปลความไดว้่า “สามคัคีคือพลงั” นั่นเอง องค์กรควรท างาน
อย่างสอดประสานกันด้วยดี เพื่อผลลัพธ์ขององค์กรท่ียอดเยี่ยมท่ีสุด พนักงานทุกคนต้องท างาน  
อย่างเป็นส่วนหน่ึงส่วนเดียวกนั และมีความเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจกนัท างาน ตลอดจนรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
เพื่อใหก้า้วไปสู่จุดท่ีประสบความส าเร็จร่วมกนั 
 
2.6 แนวคิดเกีย่วกบัความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท างาน 
 Zigarmi, Houson and Diehl (2011 อา้งถึงใน กุลธิดา กรมเวช, 2558) ได้ท าการศึกษาเร่ืองความมุ่งมั่น
ทุ่มเทในการท างาน (Work Passion) ร่วมกบับริษทั The Ken Blanchard Companies โดยวิจยัตามความหมาย
ท่ีว่าเป็นความไม่ย่อทอ้ และเป็นความรู้สึกเชิงบวกท่ีเกิดจากการประเมินการท างานและองคก์าร ทั้งดา้นอารมณ์ 
(Affection) และดา้นกระบวนการคิด (Cognition) ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง และน าไปสู่ “ความตั้งใจ” ในการท างาน  
5 ประการ คือ 1) ความตั้งใจในการด ารงสมาชิกภาพกบัองคก์าร (Intent to Stay) 2) ความตั้งใจในการกล่าว
รับรององค์การในทางบวก (Intent to Endorse) 3) ความตั้งใจในการเอาชนะอุปสรรค (Intent to Exert Discretionary Effort)  
4) ความตั้งใจในการกระท าตนเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Intent to Use Organizational Citizenship Behaviors) 
และ 5) ความตั้งใจในการสร้างผลงานท่ีดีเลิศ (Intent to Perform) ความมุ่งมัน่ทุ่มเทดงักล่าวน้ีจึงเป็นลกัษณะทางจิต
ท่ีพร้อมกระท าเป็นพฤติกรรม ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาเป็นลกัษณะทางจิตในเชิงพุทธศาสนา และการกระท า
ในรูปของพฤติกรรมไดช้ดัเจน ดงัน้ี (กุลธิดา กรมเวช, 2558) 
 2.6.1 แนวคิดเชิงพุทธศาสนา 
  ความตั้งใจเชิงบวกดงักล่าวมาน้ี จะเห็นไดว้่า สอดคลอ้งกบัหลกัค าสอนในทางพุทธศาสนาท่ีบญัญติัไว้
และชาวพุทธยึดถือปฏิบติัมานาน โดยเฉพาะหลกัอิทธิบาท 4 ซ่ึงอธิบายถึง “การกระท าเพื่อตอบสนองความอยาก” 
อนัประกอบดว้ยคุณธรรม 4 ประการ (พระพรมคุณาภรณ์ , 2546 อา้งถึงใน กุลธิดา กรมเวช, 2558) ไดแ้ก่  
1) ฉันทะ คือ ความพอใจ ความมีใจรัก มุ่งมัน่จะท าส่ิงนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  
2) วิริยะ คือความเพียร การท าส่ิงต่างๆ ดว้ยความพยายาม อดทน ไม่ทอ้ถอยเพื่อบรรลุความส าเร็จท่ีตั้งไว ้ 
3) จิตตะ คือความคิด การตั้งใจจดจ่อรับรู้ในส่ิงท่ีท า และ 4) วิมงัสา คือการใช้ปัญญาไตร่ตรองหาเหตุผล 
วางแผน คิดคน้วิธีแกไ้ขปรับปรุง เป็นตน้ หรือหากพิจารณาความหมายขององคป์ระกอบความมุ่งมัน่ทุ่มเท
ในการท างานตามท่ี Zigarmi et al. (2011 อา้งถึงใน (กุลธิดา กรมเวช, 2558)) เสนอ ก็จะพบความสอดคลอ้ง
หลกัอิทธิบาท 4 ดงัน้ี 
  1) ความตั้งใจในการด ารงสมาชิกภาพกบัองคก์าร (Intent to Stay) ซ่ึงเป็นความปรารถนาท่ีจะเป็น
สมาชิกขององคก์ารและตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนองคก์ารไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้เทียบเคียงได้
กบัการมี “ฉนัทะ” คือ มีใจรักและมุ่งมัน่กระทาส่ิงท่ีกระท าอยู ่
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  2) ความตั้งใจในการรับรององค์การในทางบวก (Intent to Endorse) คือ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
องค์การ อนัน าไปสู่พฤติกรรมกล่าวรับรององค์การในทางบวกกบับุคคลอ่ืน ซ่ึงยงัเป็นส่วนของ ”ฉันทะ”  
ท่ีเนน้ความพอใจและใจรักในส่ิงท่ีกระท าอยู ่รวมถึงปรารถนาดีต่อส่ิงนั้น 
  3) ความตั้งใจในการพยายามไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค (Intent to Exert Discretionary Effort) คือ ความเขม้แข็ง 
อดทน ไม่ทอ้ถอยในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อบรรลุความส าเร็จ ซ่ึงตรงกบั “วิริยะ” คือ ความเพียรพยายาม 
อดทนเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
  4) ความตั้งใจในการกระท าตนเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Intent to Use Organizational 
Citizenship Behaviors) คือ การปฏิบติัหรือการกระท าท่ีเกิดจากความสมคัรใจของพนกังานโดยไม่ไดอ้ยูใ่นหน้าท่ี 
และการมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ยอมรับ ปฏิบติัตามกฎระเบียบและช่วยสนบัสนุนให้องคก์ารประสบความส าเร็จ
ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้เปรียบไดก้บั “จิตตะ” ความคิดและความตั้งใจจดจ่อรับรู้ในส่ิงท่ีท า นอกเหนือจากการมีใจรัก
และเพียรพยายามแลว้ 
  5) ความตั้งใจในการสร้างผลงานท่ีดีเลิศ (Intent to Perform) คือ ความทุ่มเท อุทิศแรงกายและแรงใจ
ในการปฏิบติังาน รวมทั้งปรารถนาท่ีจะปฏิบติังานให้ไดผ้ลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด
ขององคก์าร และมองวา่งานเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของชีวิต ซ่ึงเป็นลกัษณะของ “วิมงัสา” คือ การใส่ใจมุ่งมัน่
ไตร่ตรอง วางแผน คิดคน้ หาวิธีทางานใหดี้ท่ีสุด 
 2.6.2 แนวคิดเชิงพฤติกรรม 
  เม่ือพิจารณา “ความตั้งใจ” ตามแนวคิดความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการท างาน (Work Passion) 
ของ Zigarmi และคณะ (2011 อ้างถึงใน กุลธิดา กรมเวช, 2558) ดังกล่าวข้างต้น ในเชิง “พฤติกรรม”  
ตามแนวคิดความรักผูกพนัแบบเป็นส่วนหน่ึงขององค์การของพนักงาน (Engagement) ของ Hewitt Associates 
(2003 อา้งถึงใน กุลธิดา กรมเวช, 2558) ท่ีกล่าวว่าความรักผูกพนัเป็นส่ิงท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีสามารถ
สังเกตได้จากการพูด (Say) โดยพนักงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์การจะพูดถึงองค์การแต่ในแง่บวก  
และจากการด ารงอยู่ (Stay) คือ พนักงานมีความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป รวมทั้ ง 
จากการท่ีพนักงานใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ (Strive) เพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย จะเห็นไดว้่า “ความตั้งใจ” ตามแนวคิดของ Zigarmi และคณะ (2011 อา้งถึงใน กุลธิดา กรมเวช, 2558) 
คือ ความตั้งใจในการรับรององคก์ารในทางบวก ความตั้งใจในการด ารงสมาชิกภาพขององคก์าร ความตั้งใจ
ในการเอาชนะอุปสรรค และความตั้งใจในการสร้างผลงานท่ีดีเลิศ นั้นสอดคลอ้งกันกับการแสดงออก
พฤติกรรมด้าน การพูด (say) การด ารงอยู่ (stay) และการใช้ความพยายาม (strive) ของความรักผูกพัน 
แบบเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารของพนกังาน (Engagement) ของ Hewitt Associates (2003 อา้งถึงใน กุลธิดา 
กรมเวช, 2558) 
  นอกจากน้ี แนวคิดความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการท างาน (Work Passion) โดยเฉพาะประการท่ี 4 
ท่ีกล่าวถึงความตั้ งใจในการกระท าตนเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ อาจเทียบเคียงหรือครอบคลุมถึง 
“พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ” ซ่ึง Organ and Bateman (1991 อา้งถึงใน กุลธิดา กรมเวช, 2558)  
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ระบุว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ประกอบดว้ย 1) พฤติกรรมให้ความช่วยเหลือ (Altruism) 
คือ การอาสาช่วยเหลือผูอ่ื้นแกปั้ญหาในการท างาน 2) พฤติกรรมค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) คือ การนึกคิดถึง
บุคคลอ่ืนก่อนท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น การเอาใจใส่บุคคลอ่ืน การเคารพสิทธิบุคคลอ่ืน เป็นต้น  
3) พฤติกรรมอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) คือ การท่ีบุคคลสามารถรับและตอบสนองต่อความคบัขอ้งใจ 
ความเครียด ความกดดนัท่ีเกิดขึ้นในการท างานได้อย่างเหมาะสมมีสติ 4) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
(Civic Virtue) คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององคก์ารโดยการเขา้ร่วมประชุม การอ่านจดหมายข่าว 
การเก็บความลบั การแสดงความคิดเห็นสนับสนุนการพฒันาองค์การ 5) พฤติกรรมความส า นึกในหน้าท่ี 
(Conscientiousness) คือ การยอมรับและปฏิบติัตามระเบียบนโยบายขององค์การ มีความซ่ือสัตยใ์นการรักษาเวลา  
การรักษาความสะอาด การดูแลรักษาทรัพยสิ์นขององค์การ การใชท้รัพยากรต่าง ๆ ขององคก์ารอย่างมีคุณค่า 
ความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการท างาน (Work Passion) จึงมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ใกลชิ้ดท่ีจะปรากฎเป็นพฤติกรรม
หรือการกระท าใน 5 รูปแบบน้ี  
 
2.7 แนวคิดของธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เป็นแนวคิดท่ีเกิดขึ้น
ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 โดยธนาคารโลก (World Bank) และองคก์ารพฒันาแห่งสหประชาชาติ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบายการกูเ้งินให้กบัประเทศก าลงัพฒันาต่าง ๆ (สุธาวลัย ์เสถียรไทย , 2546 
อา้งถึงใน ณฐันนัท ์เขียวเกษม, 2562) 
 ธรรมาภิบาล (Good Governance) เม่ือเขา้มาแพร่หลายในประเทศไทยได้มีการบัญญัติศพัท์ไทย
ขึ้นมาหลายค า เช่น ธรรมาภิบาล ประชารัฐ ธรรมรัฐ ระบบบริหารกิจกรบา้นเมืองและสังคมท่ีดี การปกครองโดยธรรม 
กรอบการก ากบัดูแลท่ีดี บรรษทัภิบาล เป็นตน้ ซ่ึงมีการตกลงโดยคณะรัฐมนตรีเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 
ให้ใช้ค  าว่า ระบบการบริหารและการจดัการบา้นเมืองท่ีดี หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ธรรมาภิบาล
ให้ความหมายไปในทางบริหารราชการเพื่อให้แตกต่างจากบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)  
ซ่ึงความหมายของค าว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือการบริหารจดัการท่ีดี คือ ระบบโครงสร้าง 
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีไดว้างแนวปฏิบติัหรือวางกฎเกฎฑค์วามสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 
เพื่อให้ส่วนต่างๆ ของสังคมมีการพฒันาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเป็นธรรม เน่ืองจากการบริหาร
กิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกลไกภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคประชาชน 
ต่างก็เป็นองค์กรรวมในการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชนเป็นผูรั้บประโยชน์โดยตรง (คณะท างาน
ส่งเสริมธรรมาภิบาลของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ม.ป.ป. อา้งถึงใน 
ณฐันนัท ์เขียวเกษม, 2562) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552, อ้างถึงใน ณัฐนันท์ เขียวเกษม , 2562)  
ไดก้ าหนดหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีน ามาปรับใชก้บัภาครัฐทั้ง 10 องคป์ระกอบ 
ไวด้งัน้ี 
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 2.7.1 หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบติัราชการท่ีบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของแผนการปฏิบติัราชการตามท่ีไดรั้บงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกบัส่วนราชการ
หรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคลา้ยคลึงกนั และมีผลการปฏิบติังานในระดบัชั้นน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข 
ต่อประชาชน โดยการปฏิบติัราชการจะตอ้งมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงคท่ี์ชดัเจน มีกระบวนการ
ปฏิบติังานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
และเป็นระบบ 
 2.7.2 หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนวทางการก ากบัดูแลท่ีดีมีการออกแบบ
กระบวนการ ปฏิบติังานโดยการใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมให้องคก์ารสามารถใชท้รัพยากร
ทั้งดา้นตน้ทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาขีดความสามาถ ในการปฏิบติัราชการ
ตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
 2.7.3 หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) การใหบ้ริการท่ีสามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด และสร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวงั/ความตอ้งการของประชาชน
ผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความหลากหลายมีความแตกต่าง 
 2.7.4 หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีและผลงาน
ต่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดบัท่ีสนองต่อความคาดหวงัของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 2.7.5 หลกัความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาช้ีแจงได ้เม่ือมีขอ้สงสัย
และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอนัไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมายไดอ้ย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอน
ในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได ้
 2.7.6 หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการท่ีขา้ราชการ ประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นท่ีส าคญั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแกไ้ขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และร่วมกระบวนการพฒันา
ในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 
 2.7.7 หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) การถ่ายโอนอ านาจการตดัสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ 
จากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน) และภาคประชาชน
ด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตดัสินใจและการด าเนินการ
ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 
 2.7.8 หลกันิติธรรม (Rule of Law) การใชอ้ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหารราชการ
ดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
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 2.7.9 หลกัความเสมอภาค (Equity) การไดรั้บการปฏิบติัและไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มี
การแบ่งแยกดา้นชาย/หญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ 
 2.7.10 หลกัมุ่งเนน้ฉันทามติ (Consensus Oriented) การหาขอ้ตกลงทัว่ไปภายในกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใชก้ระบวนการเพื่อหาขอ้คิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงซ่ึงตอ้งไม่มีขอ้คดัคา้นท่ียุติไม่ไดใ้นประเด็นท่ีส าคญั 
โดยฉนัทามติไม่จ าเป็นตอ้งหมายความวา่เป็นความเห็นพอ้งโดยเอกฉนัท์ 
 
2.8 ปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญต่อการบริหารจัดการ 
 ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า 3M-11M (หรืออาจเรียกว่าทรัพยากรบริหารจดัการ 
หรือทรัพยากรการจดัการ (management resources) (พระสุทธิพจน์ เตชธมฺโม (วรัตน์พุทธางกูร), 2560) ไดแ้ก่ 
 2.8.1 3M เช่น Man (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ Money (การบริหารงบประมาณ) Management 
(แปลว่า การบริหารงานทั่วไป หรือการจัดการทั่วไป เช่น การวางแผน การควบคุมดูแล การตัดสินใจ  
และการประชาสัมพนัธ์) 
 2.8.2 4M เช่น Man Money Management Material (การบริหารวสัดุอุปกรณ์) หรือMan Machine 
Medium Mission 
 2.8.3 5M เช่น Man Money Management Material Morality (การบริหารคุณธรรมหรือจริยธรรม 
ของบุคลากรในหน่วยงาน) หรือ Machinery Manpower Material Method Measurement 
 2.8.4 6M เช่น Man Money Management Material Morality Market (ตลาด ผูรั้บบริการหรือประชาชน
ผูรั้บบริการ) 
 2.8.5 7M เช่น Man Money Management Material Morality Market Message (การบริหารข่าวสาร 
หรือขอ้มูลข่าวสาร) 
 2.8.6 8M เ ช่น  Man Money Management Material Morality Market Message Method (วิ ธีการ 
ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค) 
 2.8.7 9M เ ช่ น  Man Money Management Material Morality Market Message Method Minute  
(การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน) 
 2.8.8 10M เช่น Man Money Management Material Morality Market Message Method Minute Mediation 
(การประสานงาน หรือการประนีประนอม) 
 2.8.9 11M เ ช่น  Man Money Management Material Morality Market Message Method Minute 
Mediation Measurement (การวดัผล หรือการประเมินผลการปฏิบติังาน) 
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 ในหนังสือ เร่ือง การบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ : การวิ เคราะห์เปรียบเทียบ ตัวช้ีวดั  
(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ อา้งถึงใน พระสุทธิพจน์ เตชธมฺโม (วรัตน์พุทธางกูร), 2560)  ไดก้ล่าวถึง การจดัแบ่งตวัช้ีวดั
การบริหารจดัการออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัน าเขา้ (Input) หมายถึง ตวัช้ีวดัการบริหารจดัการท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการบริหารจดัการ
หรือประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ หรือทรัพยากรการจดัการ (management resources) ตวัอยา่งเช่น 3M 
ท่ีประกอบด้วย คนหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) เงินหรือการบริหารงบประมาณ (Money)  
และการบริหารงานทั่วไป (Management) ท่ีถูกน าเข้าไปในระบบการบริหารจัดการ ตัวช้ีวดัดังกล่าวน้ี 
มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ เน่ืองจากการบริหารจดัการมีความซ ้าซอ้นเพิ่มมากขึ้น จนเป็น 11M ตวัอยา่งเช่น 
  (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Man) 
  (2) การบริหารงบประมาณ (Money) 
  (3) การบริหารงานทัว่ไป (Management) 
  (4) การบริหารวสัดุอุปกรณ์ (Material) 
  (5) การบริหารคุณธรรม (Morality) 
  (6) การใหบ้ริการประชาชน (Market) 
  (7) การบริหารข่าวสาร หรือขอ้มูลข่าวสาร (Message) 
  (8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) 
  (9) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน (Minute) 
  (10) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) 
  (11) การวดัผล หรือการประเมินผลการปฏิบติังาน (Measurement) 
  ตัวช้ีวดัการบริหารจัดการท่ีเป็นทรัพยากรการจัดการเหล่าน้ีอาจจะเพิ่มขึ้ นไปเร่ือย ๆ  
ตราบเท่าท่ีระบบการบริหารจดัการยงัคงพฒันา และกา้วไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง ดงัแสดงไวใ้นภาพท่ี 2.4 

 
ภาพท่ี 2.4 ตวัช้ีวดัการบริหารจดัการในฐานะท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้ 3-11 ดา้นท่ีเรียกวา่ 3M-11M 
แหล่งท่ีมา: วิรัช วิรัชนิภาวรรณ อา้งถึงใน พระสุทธิพจน์ เตชธมฺโม (วรัตน์พุทธางกูร), 2560   
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 2. กระบวนการ (Process) หมายถึง ตวัช้ีวดัการบริหารจดัการท่ีประกอบดว้ยการด าเนินงานหลายขั้นตอน
ท่ีหน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐพึงด าเนินการ หรือหมายถึงตวัช้ีวดัท่ีประกอบดว้ยหลายขั้นตอนท่ีอยู่
ในระบบการบริหารจดัการ โดยน าแต่ละขั้นตอนมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับเปล่ียนปัจจยัน าเขา้ให้เป็น
ปัจจยัน าออกหรือผลผลิตตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องหน่วยงานต่อไป 
 3. ปัจจยัน าออก (Output) หมายถึง ตวัช้ีวดัการบริหารจดัการท่ีเป็นผลลพัธ์ ผลผลิตผลการด าเนินงาน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทาง (End(s)) เป้าหมาย (Goal(s)) หรือ วตัถุประสงค์ (Objective(s)) ของหน่วยงาน 
ท่ีออกมาจากกระบวนการในขั้นตอนท่ีสอง ตวัช้ีวดัท่ีเป็นปัจจยัน าออกหรือเป็นเป้าหมายของหน่วยงานน้ี 
อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัท่ีมีเป้าหมายท่ีมุ่งแสวงหาก าไร (Profit) และตวัช้ีวดัท่ีมีเป้าหมาย
ไม่มุ่งแสวงหาก าไร (Non–Profit) หรือแบ่งเป็นตัวช้ีวดัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการผลิตสินคา้หรือผลผลิต 
(Products) และตวัช้ีวดัท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริการ(Services) ก็ได ้ตวัอย่างเช่น ตวัช้ีวดัการบริหารจดัการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 1  
การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี มาตรา 6 โดยบญัญติัให้เป็นจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายท่ีประกอบดว้ย 
7 ดา้น ดงัแสดงไวใ้นภาพท่ี 2.5 

 
ภาพท่ี 2.5 ตวัช้ีวดัการบริหารจดัการในฐานะท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และปัจจยัน าออก 
แหล่งท่ีมา: วิรัช วิรัชนิภาวรรณ อา้งถึงใน พระสุทธิพจน์ เตชธมฺโม (วรัตน์พุทธางกูร), 2560  
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2.9 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขับเคล่ือนนโยบาย/ยุทธศาสตร์  
 การน านโยบายลงไปสู่การปฏิบัติหรือการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติถือเป็นขั้นตอนย่อย 
ของขั้นตอนหลัก การน านโยบายไปปฏิบติัเป็นส่ิงส าคัญในการผลักดันนโยบายให้ผูป้ฏิบติัตามนโยบาย 
และผูไ้ด้รับผลจากนโยบายได้รับรู้เข้าใจ ยอมรับ และสร้างทัศนคติท่ีดีอันจะเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้นโยบาย 
ได้รับความส าเร็จในท่ีสุด ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติผู ้มอบและผู ้รับนโยบายจะต้องมีความชัดเจน 
เร่ืององค์ประกอบของนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูรั้บนโยบายจะตอ้งเขา้ใจและสามารถแปลความหมาย
ของนโยบายไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทั้งน้ีเน่ืองจากโดยทัว่ไปนโยบายขาดความชดัเจนในบางส่วน กล่าวคือ นโยบายส่วนหน่ึง
อาจมีลกัษณะเป็นเชิงอุดมการณ์ ดงันั้น ผูก้  าหนดนโยบายควรท าให้ชดัเจนมากขึ้น คือ มีลกัษณะเป็นเชิงทางเลือก 
และนโยบายท่ีดีจะบอกแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนดว้ย คือ มีลกัษณะเป็นเชิงมาตรการ ในการน้ี องคป์ระกอบ
ของนโยบายจะช่วยให้ผูก้  าหนดนโยบายหรือผูม้อบนโยบายตระหนักถึงความชดัเจนในนโยบายท่ีตนก าหนดขึ้น  
อนัจะท าใหผู้รั้บนโยบายเขา้ใจชดัเจนและรับน าไปตีความและจดัท าเป็นนโยบายรองและแผนปฏิบติัง่ายขึ้น 
ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ผูรั้บนโยบายสามารถแยกแยะส่วนส าคัญของนโยบายและแปลความหมาย  
ไดถู้กตอ้งชดัเจนขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายใหญ่ใหเ้ป็นนโยบายย่อยหรือการแปลงนโยบาย
ให้เป็นแผนปฏิบัติจะต้องจัดวัตถุประสงค์แนวทางด าเนินการและกลไกให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน  
(สมภาร ศิโล, 2552 อา้งถึงใน กฤษณ์ รักชาติเจริญ และคณะ, 2559) 
 การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติบางเ ร่ืองเป็นเ ร่ืองท่ีง่ าย เพราะมีกระบวนการและกลไก  
การด าเนินงานท่ีไม่ซับซ้อน และมีปัจจยัไม่มากนกัในการน านโยบายไปปฏิบติัแต่หากการน านโยบายไปสู่
การปฏิบติับางเร่ืองท่ีมีการด าเนินงานยุ่งยากซบัซอ้น อาจจ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัในการน านโยบายไปปฏิบติั
เพื่อให้ส าเร็จมากขึ้นจากการทบทวนผลงานทางวิชาการของนักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะท่ีผ่านมา
พบวา่ มีปัจจยัส าคญัหลายประการท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ หรือความลม้เหลวในการน านโยบายไปปฏิบติั 
(Van Meter & Van Horn, 1975 อา้งถึงใน กฤษณ์ รักชาติเจริญ และคณะ, 2559) ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่ 
 2.9.1 มาตรฐานและวตัถุประสงคข์องนโยบาย 
  วัตถุประสงค์ของนโยบายจะต้องมีความชัดเจนสามารถวัดได้และมีความเป็นไปได้  
ในการน าไปปฏิบติัการวดัไดแ้ละปฏิบติัไดถื้อว่าเป็นมาตรฐานส าคญัส าหรับวดัความส าเร็จหรือความลม้เหลว
ของนโยบายไดถ้า้ก าหนดวตัถุประสงค์ของนโยบายไม่ชดัเจน ย่อมเป็นปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบาย 
ไปปฏิบติัได ้เช่น นโยบายเผยแพร่ประชาธิปไตย เป็นนโยบายท่ีวดัไดย้ากเพราะตวัช้ีวดัความรู้และความเห็น
ประชาธิปไตยไม่ชดัเจน ท่ีผ่านมาเคยมีผูก้  าหนดตวัช้ีวดัประชาธิปไตยโดยใชค้่าร้อยละของจ านวนผูไ้ปใช้
สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง กล่าวคือ หากมีผูไ้ปใช้สิทธ์ิมาก แสดงว่าประชาชนมีความรู้เร่ืองประชาธิปไตยดี  
ซ่ึงการพิจารณาเพียงค่าร้อยละดังกล่าว อาจท าให้การวิเคราะห์หรือการประเมินผลคลาดเคล่ือนได้  
เพราะประชาชนบางส่วนอาจไปใช้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้งเพราะสาเหตุจูงใจอ่ืน ท่ีมิใช่การมีจิตส านึก 
เร่ืองประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ดังนั้น การพิจารณาตัวช้ีวดัจะบ่งช้ีถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลว 
ของนโยบายไดจึ้งอาจกล่าวไดว้า่ ปัจจยัแรกของความลม้เหลวในการน านโยบายไปปฏิบติั คือ การท่ีผูป้ฏิบติั
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ไม่ทราบแน่ชดัเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องนโยบายเพราะเป็นการก าหนดวตัถุประสงคอ์ยา่งกวา้งๆ ซ่ึงบางคร้ัง
ผูป้ฏิบติัตอ้งตีความวตัถุประสงค์ดว้ยตนเอง แต่หากก าหนดวตัถุประสงค์ไวช้ดัเจนหรือมีรายละเอียดมากเกินไป  
ก็อาจเป็นการผกูมดัผูป้ฏิบติัและไม่ยดืหยุน่ในการปฏิบติัเท่าท่ีควร 
 2.9.2 งบประมาณและแรงจูงใจอ่ืนๆ  
  งบประมาณ และแรงจูงใจต่างเป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดันให้องค์การประสบผลส าเร็จ  
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
   1) ความส าคญัของงบประมาณ งบประมาณมีความส าคญัเพราะเป็นเคร่ืองช้ีวดั 
ขีดความสามารถขององคก์ารท่ีส าคญัประการหน่ึง โดยงบประมาณเป็นปัจจยัท่ีช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบติั
บรรลุผล ดงัค ากล่าวท่ีว่า “เคร่ืองยนตท์ างานไดต้อ้งมีน ้ ามนัหล่อล่ืน” ในท านองเดียวกนั “การน านโยบายไปปฏิบติั
ใหบ้รรลุผลส าเร็จก็ตอ้งมีงบประมาณสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 
   2) ความส าคญัของแรงจูงใจ คือ ส่ิงจูงใจหรือส่ิงกระตุน้ให้บุคคลหรือผูป้ฏิบติังาน
มีพฤติกรรมตอบสนองต่อความตอ้งการขององคก์ารและของตนเองให้บรรลุผลส าเร็จ ทั้งน้ีส่ิงจูงใจแบ่งเป็น
ส่ิงจูงใจภายนอกอนัไดแ้ก่ ส่ิงของ รางวลั ค่าตอบแทน การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ การเล่ือนต าแหน่ง 
การให้โบนสั การให้ศึกษาดูงานกรณีพิเศษ ฯลฯ ส่วนส่ิงจูงใจภายใน ไดแ้ก่ การยอมรับ การยกย่องชมเชย 
การให้ก าลงัใจการให้เกียรติยศช่ือเสียง ฯลฯ ส่วนการจูงใจเชิงลบในแง่ของการปฏิบติังานลม้เหลว เช่น  
การลดขั้นเงินเดือน การระงบัการขึ้นเงินเดือน การโยกยา้ยให้ไปด ารงต าแหน่งท่ีมีความส าคญัน้อยกว่า เป็นตน้ 
ในการน้ีนกัวิชาการเช่ือว่าการให้ส่ิงจูงใจอย่างเพียงพอจะท าให้ผูป้ฏิบติัน านโยบายไปปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะการให้ส่ิงจูงใจเชิงบวก เพราะจะท าให้ผูป้ฏิบัติเกิดขวญัก าลังใจในการปฏิบัติงานเต็มก าลงั
ความสามารถ ดงันั้น จึงพอสรุปไดว้่า ส่ิงจูงใจมีความส าคญัในการจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานท างานดว้ยความเต็มใจ 
และเต็มความสามารถภายใต้เง่ือนไขท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ีการให้แรงจูงใจท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของผูป้ฏิบติังานในระดับต่างๆ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการจูงใจของส านักพฤติกรรมศาสตร์ท่ีเน้นการจูงใจ  
ในการท างาน โดยมีความเช่ือว่า “องคก์ารท่ีมีการใชแ้รงจูงใจ จะมีประสิทธิภาพในการท างานสูงกว่าหน่วยงาน
ท่ียดึกฎระเบียบมาก” โดยจะน าไปสู่การพฒันาองคก์ารท่ีน านโยบายไปปฏิบติัพร้อมทั้งส่งผลสะทอ้นกลบัไป
ยงัผูรั้บบริการในเชิงบวกดว้ย (บุญทนั ดอกไธสง, 2539. อา้งถึงใน กฤษณ์ รักชาติเจริญ และคณะ, 2559) 
 2.9.3 การมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติัและผูรั้บบริการ  
  “ผูป้ฏิบติั” หมายถึง ผูป้ฏิบติัตามนโยบาย หรือผูน้ านโยบายไปปฏิบติั  ส่วน “ผูรั้บบริการ” 
หมายถึง ผูท่ี้จะไดรั้บประโยชน์การบริหารงาน ท่ียึดหลกัการมีส่วนร่วมนั้นอาจเรียกว่าเป็นการบริหารงาน
แบบประชาธิปไตย (อุทัย  เลาหวิ เ ชี ยร , 2544 . อ้างถึ งใน กฤษณ์  รักชาติ เจริญ และคณะ , 2559)  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัจิตวิทยาองคก์าร คือ การสร้างความรู้สึกวา่มีความส าคญั และการมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของ 
ซ่ึงการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติัและผูรั้บบริการอาจมีหลายระดบั ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของงานและขีดความสามารถ 
ของผูป้ฏิบติัและผูรั้บบริการดว้ย จากผลการวิจยัพบว่า องคก์ารท่ีเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรฐานและมีความรู้สึกเต็มใจในการท างาน จะท าให้ เกิดประสิทธิผลในการน านโยบายไปปฏิบัติ   
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เช่น มีส่วนร่วมในการก าหนดวตัถุประสงค์ขององค์การ ร่วมด าเนินกิจกรรม ร่วมติดตามและการควบคุม 
ตลอดจนร่วมใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันโยบายนั้น  ๆยอ่มท าใหก้ารน านโยบายไปปฏิบติับรรลุวตัถุประสงคไ์ดง้่าย 
 2.9.4 การติดต่อส่ือสารระหวา่งหน่วยงาน  
  “การติดต่อส่ือสาร” คือ การแลกเปล่ียนข้อเท็จจริงความคิดเห็น หรือความรู้สึกต่าง  ๆ  
ระหว่างบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป โดยการใชค้  าพูด อกัษร สัญลกัษณ์ต่าง ๆ หรือข่าวสาร การติดต่อส่ือสารนั้น 
มีความส าคญั คือ ช่วยใหก้ารสั่งงานต่างๆ และการรับข่าวสารเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวแ้ละช่วยเสริมสร้าง
ความเขา้ใจระหว่างกนัหรือระหว่างองคก์ารไดเ้ป็นอย่างดีกล่าวโดยสรุปก็คือ หากการติดต่อส่ือสารชดัเจน 
ไม่คลุมเครือ และเปิดโอกาสให้มีการติดต่อส่ือสารแบบสองทาง และมีเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั 
ในการปฏิบัติงาน อาทิ โทรศัพท์ แฟกซ์ อินเทอร์เน็ต ย่อมจะเอ้ืออ านวยต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ให้บรรลุผลส าเร็จได้โดยง่าย เพราะจะท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผูป้ฏิบัติและผูบ้ริหาร  
และประชาชนหรือผูรั้บบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายนั้น ๆ ในทางตรงกนัขา้มหากระบบการติดต่อส่ือสาร
ไม่คล่องตัว หรือเคร่ืองมือส่ือสารไม่ทันสมัย หน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบัติย่อมปฏิบัติงานล่าช้า 
ใหบ้ริการประชาชนไม่เป็นท่ีพึงพอใจและนโยบายนั้นอาจไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 
 2.9.5 คุณลกัษณะของหน่วยงานท่ีปฏิบติั 
  เค ร่ือง ช้ีว ัดคุณลักษณะท่ี เหมาะสมของหน่วยงานในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ให้บรรลุผลส าเร็จ คือ หน่วยปฏิบติังานตอ้งมีความกระตือรือร้น บุคลากรผูร่้วมปฏิบติังานตอ้งมีจ านวนเพียงพอ
และมีคุณภาพเหมาะสมมีการด าเนินงานภายใตส้ายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนคือรู้ว่าใครมีหนา้ท่ีอะไร ระดบัไหน 
ขึ้ นตรงต่อใคร และหน่วยงานมีการติดต่อส่ือสารแบบเปิด สมาชิกในองค์การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  
ไม่เพียงแต่ภายในองคก์ารเท่านั้นแต่ยงัตอ้งมีความสัมพนัธ์ของหน่วยปฏิบติักบัองคก์ารท่ีก าหนดนโยบายอีกดว้ย 
 2.9.6 สภาวะทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
  ในการน านโยบายไปปฏิบัติต้องค านึงถึงปัจจัยด้านสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม  
และการเมืองในขณะนั้นดว้ย อาทิ หากสภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศในขณะนั้นเอ้ืออ านวย
ต่อการน านโยบายไปปฏิบติัย่อมท าให้หน่วยงานปฏิบติัมีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงาน การน านโยบาย
ไปปฏิบติัก็ยอ่มจะส าเร็จไดง้่าย แต่หากสภาวะทางเศรษฐกิจตกต ่า เกิดปัญหาเงินเฟ้ออย่างรุนแรง ราคาน ้ามนัแพง 
สินคา้มีราคาสูง สินคา้บางอยา่งขาดตลาด หรืองบประมาณแผน่ดินถูกตดัทอน ย่อมมีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน
ตามโครงการ หรือหากสถานการณ์ทางการเมืองขาดเสถียรภาพ มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อยคร้ัง การเมือง
เป็นระบบอุปถัมภ์หรือมีการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองสูง อาจท าให้เกิดปัญหาก ารทุจริต 
ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ และส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของโครงการ ซ่ึงหากโครงการไม่บรรลุผลส าเร็จ  
ก็ยอ่มส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของแผนงานและนโยบายดว้ย 
 2.9.7 การสนบัสนุนของหน่วยปฏิบติั 
  หน่วยปฏิบติั คือ ระบบราชการ ซ่ึงถือวา่เป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญัยิง่ในการน านโยบาย
ไปปฏิบติั ประกอบดว้ย หน่วยปฏิบติัระดบัสูง ไดแ้ก่ กระทรวง ทบวง กรม หน่วยปฏิบติัระดบักลาง ไดแ้ก่ 



 - 39 -  
 

หน่วยงานระดับภูมิภาค และหน่วยปฏิบติัระดับล่าง ได้แก่ หน่วยงานท่ีปฏิบติัในระดับพื้นท่ี หรือระดับ
ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งหรือใกลชิ้ดกบัประชาชน และผูรั้บบริการโดยตรง ในการน้ีหากทิศทางของการสนบัสนุน
เป็นลกัษณะการยอมรับและเต็มใจปฏิบติัตาม การน านโยบายไปปฏิบติัก็ย่อมส าเร็จไดง้่าย แต่หากการสนับสนุน
ของหน่วยปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลางหรือระดบัต ่า ก็ย่อมจะช้ีให้เห็นว่าการน านโยบายไปปฏิบติันั้นคงจะส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคไ์ดย้าก หรือบางคร้ังอาจยินยอมรับนโยบายไปปฏิบติัแต่ขาดความรับผิดชอบขาดจิตส านึก 
ขาดความรอบคอบ ละเลยต่อหนา้ท่ีประพฤติมิชอบ หรืออาจอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของกลุ่มต่าง ๆ ก็ยอ่มจะส่งผล
ท าให้การน านโยบายไปปฏิบติัไม่บรรลุผลส าเร็จ หรือนโยบายลม้เหลวไดปั้จจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการน านโยบาย 
ไปปฏิบติัยงัประกอบดว้ยลกัษณะของนโยบาย ทั้งน้ีการปฏิบติัตามนโยบายจะประสบความส าเร็จมากท่ีสุด
เม่ือนโยบายนั้นเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ  น้อยท่ีสุด และมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัในวตัถุประสงค ์
ในระดบัสูงระหว่างฝ่ายปฏิบติัและฝ่ายผูก้  าหนดนโยบาย หรือระหว่างฝ่ายประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
ในนโยบายกบัฝ่ายรัฐผูก้  าหนดนโยบาย โดยสาธารณชนสามารถรับรู้และเปรียบเทียบได้ว่านโยบายท่ีก าหนด 
มีประโยชน์มากกว่านโยบายอ่ืนมีความสอดคลอ้งกบัค่านิยม ประสบการณ์ และความตอ้งการของผูท่ี้จะรับผลกระทบ
จากนโยบายมีความเป็นไปได้ในการทดลองปฏิบติัและมีขอ้มูลยอ้นกลบัสะทอ้นการส าเร็จหรือลม้เหลว  
จากการปฏิบติั (มานิตย ์ผิวขาว, มปป. อา้งถึงใน กฤษณ์ รักชาติเจริญ และคณะ, 2559) 
 
2.10 เคร่ืองชี้วัดหรือแนวทางท่ีจะวัดความส าเร็จการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (กฤษณ์ รักชาติเจริญ  

และคณะ, 2559.) 
 เคร่ืองช้ีวดัหรือแนวทางท่ีจะวดัความส าเร็จการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัมีหลายแนวทาง แนวทางแรก
สามารถวดัไดจ้ากระดบัของความร่วมมือท่ีผูน้ านโยบายสาธารณะไปปฏิบติัมีต่อผูอ้อกค าสั่งหรือผูก้  าหนด
นโยบาย หากระดับของความร่วมมือสูง ระดับความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบั ติย่อมสูงไปด้วย 
และในทางกลบักนัหากระดับความร่วมมือมีต ่า ย่อมหมายความว่า ระดับของความลม้เหลวในการน านโยบาย 
ไปปฏิบติัก็จะมีสูง ส่วนแนวทางท่ีสอง สามารถพิจารณาไดจ้ากเง่ือนไขท่ีว่า ไดมี้การบรรลุผลการปฏิบติั  
ตามนโยบายนั้น ตามภาระหน้าท่ีขององค์กรท่ีรับผิดชอบอย่างราบร่ืน และปราศจากปัญหา เพราะหากการปฏิบติั 
ตามนโยบายเต็มไปด้วยความขดัแยง้หรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นมาก ระดบัของความลม้เหลวก็น่าจะมีสูงขึ้นเช่นกัน 
ส าหรับแนวทางท่ีสาม สามารถวดัไดจ้ากการท่ีนโยบายนั้นก่อให้เกิดผลการปฏิบติัในระยะสั้น และ/หรือ
ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงหากการน านโยบายไปปฏิบติันั้นเกิดผลในทางปฏิบติัอย่างรวดเร็ว
และเป็นไปตามท่ีคาดหวงั ระดบัความส าเร็จก็ย่อมมีสูง (จุมพล หนิมพานิช, 2547. อา้งถึงใน กฤษณ์ รักชาติเจริญ 
และคณะ, 2559.) การวดัความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติัยงัขึ้นอยูก่บับทบาทของฝ่ายต่าง  ๆในการน านโยบาย
ไปปฏิบติั เช่น บทบาทของฝ่ายการเมืองซ่ึงเป็นฝ่ายควบคุมก ากบัดูแลระบบราชการ ขา้ราชการซ่ึงเป็นฝ่ายรับผิดชอบ
ในการปฏิบติัโดยตรง และผูรั้บบริการทั้งในแง่บุคคลและกลุ่มซ่ึงเป็นผูรั้บผลจากการน านโยบายไปปฏิบติั
ซ่ึงบทบาทขององค์การและผูเ้ก่ียวขอ้งจะมีความแตกต่างกนั หากฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีความจริงจงัและจริงใจ 
ในการปฏิบติังาน นโยบายนั้นย่อมส าเร็จไดง้่าย และยงัขึ้นอยูก่บัคุณลกัษณะต่างๆ ของนโยบาย เช่น ความชดัเจน
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ของนโยบาย การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน กระบวนการให้คุณให้โทษ ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผล (ปิยะนุช เงินคลา้ย, 2550. อา้งถึงใน กฤษณ์ รักชาติเจริญ และคณะ, 2559)  
 
2.11 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง  
 ศศิวรรณ ตน้กนัยา และคณะ (2016) ไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผลการวิจยัพบวา่  
  1. ปัญหาการน าแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างองคก์ร ดา้นความสามารถขององคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมองคก์ร ดา้น
การก ากบั ติดตาม และประเมินผล ตามล าดบั ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงค ์การก าหนด
ภารกิจและการมอบหมาย และดา้นการจดัสรรทรัพยากร  
  2. แนวทางการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประกอบด้วย 1) บุคลากร ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมแก้ไข หาทิศทางท่ีชัดเจนในการด าเนินงาน 2) ท าความเขา้ใจ ทบทวน 
วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดดอ้ย ปรับปรุงและเลือกกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 3) ปรับโครงสร้าง
สายการบริหารงานให้มีความชดัเจน คล่องตวั ยืดหยุ่น มีอิสระในการบริหารจดัการ 4) ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรในการศึกษาต่อและเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อพฒันามาตรฐานในการปฏิบติังาน 5) ประสานงานจาก
ชุมชน หน่วยงานภายนอกเพื่อขอผูท่ี้มีความรู้ความสามารถจากทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา 6) 
ระดมทุนจากชุมชนหรือองคก์รอิสระเพื่อจดัหางบประมาณรวมถึงส่ือเทคโนโลย ีและวสัดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีมี
ความจ าเป็นต่อการพฒันาองคก์รอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 7) ผูน้ าสร้างความตระหนกัดา้นการท างาน ปฏิบติัตวั
เป็นแบบอย่าง เพื่อให้บุคลากรมีการต่ืนตวัพร้อมรับการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 8) เรียนรู้สภาพแวดลอ้ม
และวฒันธรรมการด ารงชีวิตของคนในชุมชน 9) ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศก าหนดแผนงาน
นิเทศ ช้ีแนะ แนะน าแนวทางการจัดท าเอกสารคอยก ากับ ติดตามผลการนิเทศตามแผนงานนิเทศอย่าง
สม ่าเสมอ และ 10) นิเทศร่วมใจดว้ยระบบไตรภาคี โดยใชห้ลกักลัยาณมิตร  
 
 ภูวเดช สวา่งแสง (2561) ไดศึ้กษาแนวทางการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดกองทพัอากาศ พ.ศ. 2558 – 2562 ไปสู่แผนปฏิบติัการ พบวา่ 
  การขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดกองทพัอากาศ พ.ศ. 2558 – 2562  
ไปสู่แผนปฏิบติัการ ประกอบดว้ย 4 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ กิจกรรมป้องกนัและประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมการ
ปราบปรามและการข่าว กิจกรรมบาบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด และกิจกรรมการประเมินผลและการบริหารจดัการ 
โดยมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ
ประกอบดว้ย 
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  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การป้องกนักลุ่มผูมี้โอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การควบคุมตวัยาและผูค้า้ยาเสพติด 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การแกไ้ขปัญหาผูเ้สพผูติ้ดยาเสพติด 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างและพฒันาระบบรองรับการคืนคนดีใหส้ังคม 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การสร้างสภาพแวดลอ้มเพื่อป้องกนัปัญหายาเสพติด 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 7 การมีส่วนร่วมภาคประชาชน และ 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจดัการอยา่งบูรณาการ 
โดยมีส านกังานศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดกองทพัอากาศคณะอนุกรรมการดา้นการป้องกนั
และประชาสัมพนัธ์ คณะอนุกรรมการด้านการปราบปรามและการข่าว คณะอนุกรรมการด้านการบ าบดัรักษา 
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด คณะอนุกรรมการด้านการพฒันาและประเมินผล ร่วมกันก าหนด
แผนปฏิบติัการ ซ่ึงกองทพัอากาศมุ่งเน้นกิจกรรมการป้องกนัยาเสพติดเป็นหลกัเพื่อให้ก าลงัพลท่ีมีขีดความสามารถ 
ในการปฏิบติังาน และใหก้ารสนบัสนุนรัฐบาลในการด าเนินกิจกรรมบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด ณ ศูนยฟ้ื์นฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดของกองทพัอากาศ จ านวน 13 แห่ง 
  ปัญหาและขอ้ขดัขอ้งในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
กองทพัอากาศ พ.ศ. 2558 - 2562 ไปสู่แผนปฏิบติัการพบว่าทั้ง 3 กิจกรรมขา้งตน้ มีความสัมพนัธ์และเช่ือมโยง 
ตามแผนปฏิบติัการ โดยมีปัญหาและขอ้ขดัขอ้ง ดงัน้ี 
   1. การน ายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ  
พ.ศ.2558 – 2562 ไปสู่แผนปฏิบัติการ เน้นกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดเป็นหลกั ไม่ เน้นกิจกรรมการ
ปราบปรามยาเสพติด จึงส่งผลต่อการมีก าลงัพลเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาทุกหน่วย
ขึ้นตรงกองทพัอากาศตอ้งก ากบัดูแลหน่วยตนเอง เพื่อป้องกนัมิให้ก าลงัพลและครอบครัวไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด 
รวมทั้งการแปลงยุทธศาสตร์และการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัของหน่วยขึ้นตรงกองทพัอากาศ 
บางหน่วยยงัไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เช่น การใช้งบประมาณไม่ตรงตามกิจกรรม 
ของแผนงาน ขาดการเขม้งวดหรือใชม้าตรการทางการปกครองและกฎหมายด าเนินการปราบปรามยาเสพติด
อยา่งจริงจงั การจดัความรู้ดา้นการบ าบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน เป็นตน้ 
   2. การขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดกองทพัอากาศ 
พ.ศ. 2558 – 2562 ไปสู่แผนปฏิบติัการ ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยขึ้นตรงกองทพัอากาศตอ้งให้ความส าคัญ 
กบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในรูปแบบเชิงรุก 
  แนวทางท่ีเหมาะสมในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
กองทพัอากาศ พ.ศ. 2558 – 2562 ไปสู่แผนปฏิบติัการ ดงัน้ี 
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   1. กระบวนการบริหารจดัการตามองคป์ระกอบแบบ 6M 
    1.1 Man หมายถึง บุคลากร หรือ ผูท่ี้จะตอ้งเก่ียวขอ้งกับการด า เนินงาน
จะตอ้งมีความรู้ในการปฏิบติังานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเร่ืองส าคญั ขยายผลความรู้ไปสู่ 
ดา้นการปราบปรามยาเสพติด ดา้นการบ าบดัรักษาฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด และการบริหารจดัการแบบบูรณาการ 
    1.2 Money หมายถึง เงิน (งบประมาณ) หรือทรัพย์สินท่ีมีค่า เป็นเงิน 
ของระบบการท างาน แมง้บประมาณไม่เพียงพอ หน่วยผูป้ฏิบติังานตอ้งด าเนินการใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่า 
    1.3 Material หมายถึง อุปกรณ์หรือวสัดุท่ีใช้ในระบบงาน หน่วยผูป้ฏิบติังาน
ตอ้งมีการวางแผนการใชอุ้ปกรณ์หรือวสัดุ ท่ีกองทพัอากาศไดจ้ดัสรรใหอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด 
    1.4 Machine หมายถึง เคร่ืองจักร และเคร่ืองมือท่ีใช้ในระบบงาน  
ให้หน่วยผูป้ฏิบติังานบริหารจดัการทรัพยากรของหน่วยท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่า และขอรับการสนบัสนุนเพิ่มเติม
จากกองทพัอากาศ หรือหน่วยงานราชการในพื้นท่ี 
    1.5 Management หมายถึง การบริหารระบบงาน กองทพัอากาศจัดการ
ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามวงรอบท่ีก าหนดไว ้และมอบหมายใหส้ านกังานศูนยอ์  านวยการป้องกนั 
และปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศเป็นผูรั้บผิดชอบในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ และปรับแผน  
การปฏิบติัใหมี้ความสอดคลอ้งตามสถานการณ์ รายละเอียดดงัน้ี 
     1.5.1 จดัประชุมคณะอนุกรรมการดา้นต่าง  ๆเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง 
มุ่งเน้นการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ก าหนดกรอบการด าเนินงาน ด าเนินการทุกวิถีทางอย่างบูรณาการ 
เพื่อบริหารจัดการและการพฒันาการจัดท ากรอบการด าเนินงาน/แผนกลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม 
ไปสู่การก าหนดแผนปฏิบติัการ 
     1.5.2 จดัประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทพัอากาศ เพื่อมอบนโยบาย
และแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศประจ า ปี (แผนปฏิบัติการ) ตั้ งแต่ต้น
ปีงบประมาณ และประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามวงรอบไตรมาสของปีงบประมาณ 
    1.6 Morale หมาย ถึ ง  ขวัญและก า ลัง ใจของบุ คคลในระบบงาน 
กองทพัอากาศให้การสนับสนุนภารกิจทุกหน่วย และมีการพิจารณาบ าเหน็จพิเศษยอ้นหลงัให้แก่ก าลงัพล 
ท่ีปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเป็นประจ าทุกปี ในส่วนผู ้บังคับหน่วยก ากับดูแลและให้การสนับสนุน 
หน่วยผูป้ฏิบติังานอยา่งจริงจงั 
   2. การบริหารจัดการตามแนวคิดทฤษฎีองค์การยุคหลังสมัยใหม่ ผสมผสาน 
กับการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นกระบวนการความสัมพนัธ์การรับรู้ร่วมกันของรูปแบบการท า งาน 
ท่ีมีความแตกต่างและซับซ้อนให้มีการปรับตัวด้านความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ให้โอกาส  
และสร้างขวญัก าลงัใจ ดงัน้ี 
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    2.1 การขบัเคล่ือน “ยทุธศาสตร์” ใหเ้ป็นศูนยก์ลางของระบบการบริหารจดัการ
และกระบวนการปฏิบติังาน รวมถึงอธิบายวิธีการหรือแนวทางพฒันาไปสู่องคก์ารท่ีมุ่งเนน้ยุทธศาสตร์ 5 ประการ 
ประกอบดว้ย 
     2.1.1 รวมพลงัเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลงจากผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์าร 
     2.1.2 น ายุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไวไ้ปแปลงเป็นแผนงาน/โครงการ 
ท่ีสามารถปฏิบติัใหบ้งัเกิดผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
     2.1.3 ปรับแต่ง สร้างความเช่ือมโยงและบูรณาการการปฏิบติังาน
ของฝ่ายต่าง ๆ ในองคก์ารใหส้อดรับกบัยทุธศาสตร์ท่ีวางไว ้
     2.1.4 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในองค์การมีความรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการและยทุธศาสตร์ขององคก์าร 
     2.1.5 วางระบบและจดัระเบียบให้การปฏิบติังานตามยุทธศาสตร์
ประสบผลส าเร็จอยา่งเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ือง 
    2.2 การบริหารจดัการแบบยคุหลงัสมยัใหม่ 
     2.2.1 จัดกิจกรรมน า ร่องงานป้องกันและประชาสัมพันธ์   
ใหห้น่วยผูป้ฏิบติัด าเนินการ โดยกองทพัอากาศเลือกหน่วยท่ีประสบความส าเร็จในการจดักิจกรรมเพื่อจดัท า
ชุดความรู้การบริหารจดัการชุมชน (หน่วยขึ้นตรงกองทพัอากาศ) เป็นตน้แบบ และสร้างการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการจดัท าแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทพัอากาศประจ า ปี (แผนปฏิบติัการ)  
ไปสู่การปฏิบติั รวมทั้งหน่วยผูป้ฏิบติัสามารถสร้างกิจกรรมงานดา้นการป้องกนัและประชาสัมพนัธ์เพิ่มเติม
ไดต้ามสถานการณ์ปัญหาในพื้นท่ีของหน่วย อีกทั้งกองทพัอากาศจะไดน้ ามาเขียนเป็นแผนงาน/โครงการ  
ท่ีเป็นมาตรฐานและเกิดผลเชิงประสิทธิภาพ สอดคลอ้งและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การป้องกัน  
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดกองทพัอากาศท่ีก าหนดไว ้ 
     2.2.2 กิจกรรมดา้นการปราบปรามและการข่าว ให้มีการจดัประชุม
เชิงปฏิบติัการตามวงรอบปีงบประมาณ ให้แก่หน่วยผูป้ฏิบติัท่ีมีหน้าท่ีด้านการปราบปรามและการข่าว 
เพื่อบูรณาการและสร้างเครือข่าย อาทิเช่น ข้อมูลด้านการข่าวท่ีเก่ียวข้องกับงานยาเสพติดแต่ละพื้นท่ี  
การปรับปรุงและให้ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงานยาเสพติด เป็นตน้ รวมทั้งให้หน่วยผูป้ฏิบัติ
สามารถก าหนดแนวทางและมาตรการดา้นการปราบปรามและการข่าวเพิ่มเติมได ้หากไม่สามารถด าเนินการ
ได้เน่ืองจากสถานการณ์ปัญหาท่ีมีระดับความรุนแรงให้หน่วยผูป้ฏิบติัแจ้งกองทพัอากาศเพื่อด า เนินการ 
ตามขอ้มูลและสถานการณ์ท่ีหน่วยไดแ้จง้ไว ้ 
     2.2.3 กิจกรรมด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด  
ด้วยการบริหารจัดการความรู้ด้านการบ าบัดของกองทัพอากาศร่วมกับความรู้ใหม่ท่ีจัดอบรมเพิ่มเติม 
ของสถาบนับ าบดั รักษาและฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งให้หน่วยผูป้ฏิบติั
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บริหารจดัการความรู้ดา้นการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด เพิ่มเติมไดภ้ายใตบ้ริบทและวฒันธรรม
ของพื้นท่ีนั้น โดยใหมี้ความสอดคลอ้งตามหลกัวิชาการดา้นการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
     2.2.4 กิจกรรมดา้นการประเมินผลและบริหารจดัการ ดว้ยการตรวจติดตาม
ของส านกังานศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดกองทพัอากาศร่วมกบัคณะอนุกรรมการดา้นต่าง ๆ 
เพื่อน าผลการประเมินผลไปใช้ในการทบทวนสภาวะแวดลอ้มของแผนงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
กองทพัอากาศประจ าปี น าไปสู่การกาหนดแผนปฏิบติัการ 
 
 ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธุ์พืช (2562) ได้อธิบายถึง 
กลไกการถ่ายทอดแผนปฏิบติัราชการสู่การปฏิบติัของแผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์า และพนัธุ์พืช   
  1. การส่ือสารและประชาสัมพนัธ์แผนปฏิบติัราชการของหน่วยงานให้เป็นท่ีรับรู้และเขา้ใจร่วมกนั 
  2. ถ่ายทอดสาระส าคญัของแผนปฏิบติัราชการ ไปสู่การด าเนินงานของส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ/์
หน่วยงาน/ศูนย/์สถานีต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 
  3. จดัท าแผนปฏิบติัการ โครงการรองรับแผนปฏิบติัราชการของหน่วยงาน โดยเน้นโครงการ 
ท่ีตอบสนองต่อปัญหาประเด็นทา้ทา้ยความตอ้งการของสังคมและขีดความสามารถในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  4. บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้ งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานเชิงแผนปฏิบติัราชการของหน่วยงาน โดยใชห้ลกัการ พื้นท่ี-หนา้ท่ี-การมีส่วนร่วม 
(Area - Function - Participation: AFP) และการค านึงถึงผลลพัธ์ของการด าเนินงาน (Output & Outcome) 
  5. พัฒนาให้เกิดกลไกการท างานและขับเคล่ือน แผนปฏิบัติราช การในรูปแบบ 
ของคณะท างานร่วม (Working Group) เพื่อเป็นกลไกในการประสานความร่วมมือ การบูรณาการการท างาน 
การก ากบั สนบัสนุน ติดตาม และประเมินผลในภาพรวมของแผนปฏิบติัราชการท่ีน าไปสู่การปฏิบติั 
  6. เร่งรัดการด าเนินงาน การบริหารแผนงบประมาณ การลงทุน การประสานแผน และการติดตาม
ประเมินผลตามหว้งเวลาของการดาเนินงาน 
  การควบคุมแผนปฏิบติัราชการ 
   1.  ควบคุมการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติของฝ่ายบ ริหาร  
และการอ านวยการ รวมถึงการสนบัสนุนขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากร/เจา้หนา้ท่ีทุกระดบั 
   2. การทบทวนแผนปฏิบติัราชการและการสรุปบทเรียนการด าเนินงานร่วมกัน  
เพื่อการพฒันาแผนปฏิบติัราชการในรอบปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามผลลพัธ์ของการด าเนินงาน 
รวมไปถึงการศึกษาวิจยัผลสัมฤทธ์ิเชิงนโยบายจากการใชย้ทุธศาสตร์เป็นเคร่ืองมือช้ีน าการบริหารจดัการ 
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 กฤษณ์ รักชาติเจริญ และคณะ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยชัดวัดความส าเ ร็จในการขับเคล่ือน 
มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติสู่การปฏิบติั พบว่า ผลการวิจยัมี 2 ส่วน คือ (1) ตวัช้ีวดัและเกณฑก์ารให้คะแนน
ท่ีเหมาะสมต่อการสร้างความส าเร็จของการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปปฏิบติั และ (2) ความคิดเห็น 
ท่ีมีต่อตวัช้ีวดัความส าเร็จของการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปปฏิบติั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมต่อการสร้างความส าเร็จของการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปปฏิบติั 
  ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อตวัช้ีวดัความส าเร็จของการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ 
ไปปฏิบติั สรุปไดส้องประเด็นหลกัส าคญัดงัต่อไปน้ี 
   ประเด็นท่ี 1: การพิจารณาประเด็นเก่ียวกบัแผนงานของส านกังานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติและแผนแม่แบบของการผลกัดันมติให้ไปสู่การปฏิบติัควรให้ส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติเป็นผูส้นับสนุนหรือเป็นผูป้ระสานงานกลาง โดยต้องสร้างกลยุทธ์ด้านการบริหาร  
และประสานงานท่ีมีการบูรณาการลดหลัน่กนัตั้งแต่ระดบัชาติจนถึงระดบัชุมชน เพราะมีการขาดความต่อเน่ือง 
ในการขับเคล่ือนมติหลายประการ อันสืบเน่ืองจากการท่ีส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
ขาดบุคลากรหลกัในการวางแผนแต่ละมติร่วมกบัภาคีและเม่ือกล่าวถึงตวัช้ีวดัในประเด็นน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่
เห็นว่ามีความเหมาะสม เพราะตวัช้ีวดัจะสามารถช่วยในการช้ีวดัมติโดยน าผลการประเมินผ่านตัวช้ีวดั 
เป็นเกณฑพ์ิจารณามติซ่ึงเป็นผลบวกและเป็นผลดีกว่าในอดีต ตวัช้ีวดัดงักล่าวจึงเป็นทางออกพื้นฐานส าคญั
ต่อการพิจารณามติท่ีผา่นมานั้นบางมติมีการท างานอยา่งเขม้ขน้ บางมติมีเจา้ภาพ หรือบางมติขาดการผลกัดนั
จากผูบ้งัคบับญัชาในส่วนงานภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง แต่กลุ่มภาคีเหล่านั้นตอ้งการการรวมตวักนัท่ีเป็นรูปธรรม 
เพื่อเปิดเผยความพร้อมและขอ้จ ากัดร่วมกัน ดังนั้น จึงควรให้ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
เป็นหน่วยงานท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการประสานงาน และแสดงความพร้อมของแต่ละภาคีอยา่งแทจ้ริง 
   ประเด็นท่ี 2: เร่ืองส าคญัไม่ใช่งบประมาณอีกต่อไปหากแต่เป็นเร่ืองการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งน้ีนโยบายสาธารณะทุกนโยบายย่อมมีผูไ้ดรั้บผลประโยชน์และผูเ้สียผลประโยชน์ 
จึงเป็นหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติท่ีตอ้งสร้างให้เกิดความเขา้ใจ และมีกระบวนการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานในกลุ่มมติเดียวกนั โดยตอ้งพิจารณาถึงความพร้อม และพิจารณาขอ้จ ากดั 
ภายใตเ้ง่ือนไขปัจจยัท่ีส าคญัของนโยบาย 
  กล่าวโดยสรุป ตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมต่อการสร้างความส าเร็จของการน ามติสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาติไปปฏิบติัตอ้งครอบคลุมหลายมิติซ่ึงสามารถสรุปตามประเด็นส าคญัๆ ไดแ้ก่  
  1) ปัจจยัดา้นเน้ือหาของนโยบาย 
  2) ปัจจยัหน่วยงานและองคก์ารท่ีขบัเคล่ือนนโยบาย 
  3) ปัจจยัพื้นท่ีและประชาชนท่ีไดรั้บผลจากนโยบาย 
  4) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มของนโยบาย 
  5) ปัจจยัผูน้ าและผูป้ฏิบติังานของนโยบาย  
  6) ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อนโยบาย  
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  ซ่ึงสามารถสรุปองคป์ระกอบของตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมต่อการสร้างความส าเร็จของการน ามติ
สมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปปฏิบติัดงัแสดงในภาพท่ี 2.6 

 
ภาพท่ี 2.6 ตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมต่อการสร้างความส าเร็จของการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปปฏิบติั  

แหล่งท่ีมา : กฤษณ์ รักชาติเจริญ และคณะ, 2559. 
 

  คณะผูว้ิจยัจึงไดส้ังเคราะห์และก าหนดกระบวนการส าคญัเร่ืองความพร้อมของกระบวนการ 
น านโยบายไปปฏิบติัและจดัเป็นองคป์ระกอบใน 6 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นเน้ือหาของนโยบาย (policy content) 
กล่าวคือองคป์ระกอบท่ีไดม้าโดยมติต่างๆ มีความเป็นมาตรฐานหรือไม่ หรือมีแหล่งท่ีมาจากสภาพปัญหา
สังคมท่ีแทจ้ริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เม่ือไดท้บทวนกระบวนการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายท่ีมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประเทศท่ีผ่านมาของสมชัชาสุขภาพแห่งชาติซ่ึงเรียกว่า  “ขาขึ้น” นั้น พบว่า มติไดม้าจาก
กระบวนการในการรับฟังในเวทีระดบัประเทศในเขตพื้นท่ีต่างๆ อาทิ มติเร่ืองการจดัการปัญหาส่ือโฆษณายา 
ท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึงเป็นมติต่อเน่ืองจากมติสมชัชาในปีท่ี 4 สานต่อมายงัมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีท่ี 6  
และการขับเคล่ือนโดยตลอดในระยะเวลา 3 ปีมีส่วนงานท่ีเป็นหน่วยงานหลัก  (implementing agency)  
คือ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซ่ึงไดจ้ดัท าร่างแผนยุทธศาสตร์การจดัการส่ือโฆษณายา 
ท่ีผิดกฎหมาย และมีความคืบหนา้อยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของปีท่ี 7 แมว้า่จะไม่มีมติการโฆษณา
ท่ีผิดกฎหมาย แต่ไดมี้การปรับเพิ่มประเด็นมติเก่ียวกบัการใชย้าเสตียรอยด์เขา้มา นัน่แสดงว่ามติสมชัชาสุขภาพ 
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ไม่แยกด าเนินงานอยา่งเด็ดขาดโดยมีมติท่ีเดินหนา้ต่อเน่ืองและขบัเคล่ือนอยา่งสอดคลอ้งกนั และมีขอบเขต
เน้ือหานโยบายท่ีแผข่ยายออกไป (policy boundary) 
  นอกจากนั้น กระบวนการในการไดม้าของแต่ละมติยงัพิจารณาถึงสภาวะแวดลอ้มของนโยบาย 
(policy context) ไดแ้ก่ ผูใ้ห้การสนบัสนุน ผูค้ดัคา้น และผูใ้ห้ความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของมติซ่ึงอาจมีมติท่ีพฒันามาจากมติเดิม ดงันั้น การแยกประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละมตินั้นท าได้ยาก 
เพราะแต่ละมติมีความเก่ียวเน่ืองซ่ึงกันและกนัเปรียบได้กับรถไฟท่ีมีส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ท าหน้าท่ีเป็นหัวรถจกัร คอยควบคุมขบัเคล่ือนและมีมติสมชัชาสุขภาพเป็นโบก้ี ซ่ึงปัจจุบนัมีอยู่ 64โบก้ี 
ท่ีไม่สามารถแยกออกจากกนัไดแ้ละยงัมีโบก้ีใหม่ ๆ  เพิ่มขึ้นอีกในแต่ละปี ดงันั้น งานวิจยัช้ินน้ีจึงเป็นการสังเคราะห์
พื้นฐานการวดัความพร้อมของกระบวนการในการน านโยบายไปปฏิบัติโดยพิจารณามติในแต่ละปีว่า 
การขับเคล่ือนในมตินั้นควรพิจารณาประเด็นใดบ้างตั้ งแต่ปัจจัยนโยบาย หน่วยงานในส่วนของพื้นท่ี  
หรือสภาพแวดล้อม โดยส่ิงท่ีส าคัญก็คือผู ้น านโยบายไปปฏิบัติ (policy implementers) ซ่ึงบอกได้ถึง
ความส าเร็จในการขับเคล่ือนนโยบาย ตัวอย่างเช่น มติส่ือโฆษณายาท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึงส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา โดยพบผูก้ระท าผิดด้านการโฆษณาฯ  
กว่าร้อยราย ภายใน 1 เดือน และมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่มีหน่วยงาน บุคลากรโครงสร้าง และภาคี
จ านวนจ ากดั ดงันั้น การวดัการขบัเคล่ือนมติต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งค านึงถึงบุคลากรท่ีมีความพร้อม ความสามารถ
ประกอบ และสุดทา้ยก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกของนโยบาย (policy outsiders) ด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ว่าจะสามารถเก้ือหนุนให้มติเหล่านั้นก้าวหน้าต่อไปได้หรือไม่ กล่าวคือ สภาพความไม่พร้อม 
ดา้นการเมืองจะก่อใหเ้กิดความกงัวลในการด าเนินงานตามมติต่างๆ ไดเ้ป็นตน้ 
  ดงันั้น ปัจจยัส าคญัของการน านโยบายไปปฏิบติัจากผลการวิจยัในโครงการน้ีมี 6 ปัจจยั 
โดยผูว้ิจยัใชส้ัญลกัษณ์ตวัยอ่เพื่อง่ายต่อการจดจ า คือ “CIBCIO” โดยท่ี  
  “C” หมายถึง Content หรือปัจจยัดา้นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย  
  “I” หมายถึง Implementing Agency คือ ต้องมีแม่บท มีหน่วยงานหลัก มีกลุ่มเครือข่าย 
ในการขบัเคล่ือน และสนบัสนุน 
   “B” หมายถึง Boundary คือ มีการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีและระยะเวลาอย่างชดัเจน เพื่อให้
แต่ละมติเดินหนา้ไปได ้ 
  “C”หมายถึง Context คือ สภาวะแวดลอ้ม ผูส้นบัสนุนผูค้ดัคา้น  
  “I” หมายถึง Implementer คือ ความสามารถของผู ้น าองค์การต่างๆ ท่ีเข้าใจนโยบาย 
และน านโยบายไปปฏิบติัทุกภาคส่วน  
   “O” หมายถึง Policy Outsiders คือ ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม สังเกตได้ว่าปัจจัยส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติมีหลายปัจจัย และมีความส าคัญ  
และเช่ือมโยงระหวา่งกนัในทุกปัจจยั 
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 ณัฐธิดา ชมชายผล (2558) ไดศึ้กษาการขบัเคล่ือนนโยบายการป้องกนัยาเสพติดจดัระเบียบสังคม
รอบสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต จงัหวดัปทุมธานี  ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสรุป
ดงัน้ี 
  การศึกษา เร่ืองการขบัเคล่ือนนโยบายการป้องกนัยาเสพติด การจดัระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษากรณีศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต จงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 2 ประการ คือ 
  (1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการน านโยบายในการป้องกนัยาเสพติด การจดัระเบียบ
สังคมรอบสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา ไปปฏิบติัในพื้นท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต จงัหวดัปทุมธานี 
  (2) เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค ในการน านโยบายในการป้องกนัยาเสพติด 
การจดัระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา ไปปฏิบติัในพื้นท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตจงัหวดัปทุมธานี 
เกิดปัญหาและอุปสรรค ดงัน้ี 
   1. กรอบนโยบายและมาตรการในทางปฏิบัติโครงการจัดระเบียบสังคมรอบ
สถานศึกษาไดมี้แนวทางในการควบคุมและจดัระเบียบสังคมท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนต่าง ๆ มีหลายดา้น อีกทั้ง
การจดัระเบียบแต่ละดา้นนั้นมีกฎหมายในการบงัคบัใชแ้ยกยอ่ยลงไป ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
    1.1 ผูท่ี้ไม่ได้มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงไม่ทราบกฎหมายหรือกฎระเบียบ 
ท่ีไม่ใช่หน้าท่ีโดยตรงของตนเอง เช่น เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรปากคลองรังสิต หรือ เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจภูธรจงัหวดัปทุมธานีไม่รู้ขอ้กฎหมายหรือระเบียบเก่ียวกับหอพกัต่าง ๆ แต่ในทางปฏิบติัแลว้นั้น 
เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีอ านาจในการออกหมายคน้ตามหอพกัต่าง  ๆได ้ดงันั้น เม่ือเจา้หนา้ท่ีต ารวจเขา้ไปท าการตรวจคน้
หอพกัต่าง ๆ ก็จะสามารถท าการตรวจค้นได้เพียงค้นหาส่ิงผิดกฎหมายเท่านั้น แต่การกระท าความผิด 
ตามพระราชบญัญติัหอพกันั้น เจา้หนา้ท่ีต ารวจอาจจะไม่มีความรู้ความช านาญ เป็นตน้ ซ่ึงท าใหเ้กิดความลม้เหลว
ในการปฏิบติั เพราะการจะแกไ้ขปัญหาหรือควบคุมแต่ละดา้นนั้นตอ้งอาศยักฎระเบียบและมาตรการเขา้ไป
บงัคบัใช ้ผูป้ฏิบติัยงัมีความรู้ความสามารถและแม่นยาในเร่ืองของกฎหมายไม่มากนกั 
    1.2 กฎหมายหรือกฎระเบียบในดา้นต่าง ๆ นั้น มีความละเอียดและแยกย่อย
จนผูป้ฏิบติัท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ท างานท่ีมากพอ จะไม่สามารถจดจ ารายละเอียด 
และแนวทางการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งหรือท าให้เกิดขอ้บกพร่องในการปฏิบติัได ้ซ่ึงในความเป็นจริงขอ้บกพร่อง
เลก็ ๆ นอ้ย ๆ ท่ีเกิดจากการไม่เขา้ใจหรือไม่ทราบในระเบียบปฏิบติันั้น ก็ไม่ถึงกบัท าใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีเสียหาย 
เช่น กรณีสถานประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์ เม่ือเจา้หนา้ท่ีต ารวจท าการตรวจสอบก็อาจจะทราบ
ถึงการกระท าความผิดเก่ียวกบัห้วงเวลาเปิด – ปิด แต่เจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีไม่ไดผ้่านการอบรมเฉพาะทางมา  
ก็ไม่สามารถตรวจสอบเก่ียวกับรายละเอียดใน พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551  
เช่น อุปกรณ์ท่ีใชภ้ายในร้านตอ้งเหมาะสมแก่การถนอมสายตา เป็นตน้ 
    1.3 นโยบายการป้องกนัยาเสพติดการจดัระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาเม่ือน ามาปรับใช้กบับริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัรังสิตนั้น มีความเหมาะสมในทุก ๆ  แนวทาง 
เน่ืองจาก การจดัระเบียบสังคมในทั้ง 5 ดา้นดงักล่าว ไดค้รอบคลุมปัญหาท่ีเกิดขึ้นบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัรังสิต



 - 49 -  
 

และพื้นท่ีใกลเ้คียงทั้งหมด เช่น แนวทางในการควบคุมและจดัระเบียบสังคมดา้นสถานบริการและสถานบนัเทิง 
เน่ืองจาก ในจากในอดีตท่ีผ่านมาพบว่าสถานบริการและสถานบันเทิงรอบ ๆ มหาวิทยาลัยรังสิตนั้น  
มกัเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมท่ีส่งผลต่อบุคคลภายท่ีไม่ใช่ผูใ้ห้บริการและผูไ้ปใช้บริการ เช่น นักศึกษา ,  
ผูท่ี้พกัอาศยัในบริเวณสถานบริการ เป็นตน้ ปัญหาท่ีเกิดตามมาหลงัจากการให้บริการดงักล่าว คือ ปัญหา
มลพิษทางเสียง, ปัญหาการทะเลาะวิวาท, ปัญหาการแข่งรถยนต์บนทางสาธารณะ, ปัญหาการขบัขี่ยานพาหนะ
ขณะมึนเมา เป็นตน้ ซ่ึงแนวทางในการควบคุมและจดัระเบียบสังคมดา้นสถานบริการและสถานบนัเทิงนั้น 
จะเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าวตั้งแต่สาเหตุ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาสังคมในบริเวณมหาวิทยาลยัรังสิตได ้
   2. โครงสร้างและกระบวนการขบัเคล่ือนงานในระดบัพื้นท่ีปฏิบติัการ 
    กระบวนการขับเคล่ือนโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษานั้ น  
อยู่ในรูปแบบของคณะท างานท่ีจัดตั้ งขึ้ นตามแนวทางการด าเนินโครงการทั้ งคณะท างานด้านอ านวยการ  
และระดบัปฏิบติัการระดบัจงัหวดั ซ่ึงในแต่ละคณะมีหน่วยงานภาครัฐร่วมอยู่หลายหน่วยงาน ซ่ึงสามารถ
สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
    2.1 คณะท างานท่ีจัดตั้ งขึ้ นตามแนวทางการด าเนินโครงการทั้ งคณะ  
มีโครงสร้างในลกัษณะทบัซอ้นกบัคณะกรรมการศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดระดบัจงัหวดั
ปทุมธานี ส่งผลการด าเนินงานไม่สามารถขบัเคล่ือนให้เป็นเอกภาพไดอ้ย่างจริงจงั เพราะมีหน่วยงานหลายหน่วยงาน 
แต่หน่วยงานท่ีขบัเคล่ือนโครงการดงักล่าวในจงัหวดัปทุมธานี คือ กองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัปทุมธานี  
ซ่ึงมีหน่วยใต้บังคับบัญชาเพียงหน่วยเดียว คือ สถานีต ารวจภูธรปากคลองรังสิต ซ่ึงเป็นพื้นท่ีโดยตรง 
ของมหาวิทยาลยัรังสิต ดงันั้น เม่ือเกิดการประชุมขบัเคล่ือนโครงการดงักล่าวในแต่ละคร้ัง ก็ไม่สามารถ 
ท าให้เกิดเอกภาพได ้เพราะ กองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัปทุมธานีไม่ใช่ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองดงักล่าวทั้งจงัหวดัปทุมธานี 
    2.2 เน่ืองจากการด าเนินการจดัระเบียบของแต่ละฝ่ายไม่ไดด้ าเนินการบูรณา
การร่วมกนั เป็นการปฏิบติังานคนละดา้นเพื่อให้ไดเ้ป้าหมายเดียวกนั แต่เป็นการด า เนินการของแต่ละฝ่าย 
ท่ีรับผิดชอบในดา้นนั้น ๆ การปฏิบติังานในพื้นท่ีจึงไม่เป็นเอกภาพ เพราะ ต่างฝ่ายต่างท าตามหน้าท่ีของตนเอง 
ในขณะท่ีต่างฝ่ายต่างก็มีข้อมูลท่ีส าคัญในแต่ล่ะด้าน แต่ไม่ได้น ามาบูรณาการกันอย่างเป็นรูปธรรม  
เช่น เม่ือเจา้หนา้ท่ีต ารวจออกตรวจก็จะสามารถตรวจไดแ้ต่ตามสถานประกอบการ หรือตั้งจุดตรวจจุดสกดั
บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยั ในขณะท่ีการตรวจสอบเร่ืองของการจ าหน่ายสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
เป็นการออกตรวจของเจา้หนา้ท่ีสรรพสามิต ซ่ึงแยกกนัออกตรวจ ดงันั้นเม่ือหน่วยงานใดออกตรวจไปแลว้ 
ผู ้ท่ี ฝ่ า ฝืนกฎหมายท่ีหน่วยงานนั้ นไม่ได้รับผิดชอบก็จะงดเว้นการกระท าความผิดไปสักระยะ  
เพราะตอ้งระมดัระวงัตวักันเป็นพิเศษ ท าให้หน่วยงานอ่ืนท่ีมาตรวจภายหลงัไม่พบการกระท าความผิด  
ก็เขา้ใจและรายงานผลไปวา่ไม่พบหรือไม่มีการกระท าความผิด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลท่ีเกิดขึ้นจริง เป็นตน้ 
    ดงันั้น การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไม่เป็นเอกภาพดงักล่าว จึงท าใหภ้าระมาตกอยู่ท่ี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการรายงานการด าเนินการตามโครงการ นัน่คือ กองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัปทุมธานี 
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ซ่ึงเป็นผูข้บัเคล่ือนโครงการดงักล่าวและตอ้งเป็นผูร้ายงานผลต่อผูบ้งัคบับญัชา และบางคร้ังก็เป็นผลการปฏิบติั
ท่ีไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
   3. การบริหารจดัการดา้นบุคลากรและงบประมาณ 
    มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีพื้นท่ีกวา้งขวาง จ านวน 295 ไร่  
ประกอบกบัมีนกัศึกษาจ านวนมาก จึงท าให้เกิดชุมชนและแหล่งท่ีพกัอาศยัรอบ ๆ มหาวิทยาลยัจ านวนมาก 
ดงันั้นปัญหาสังคมจึงมีมากขึ้นเป็นล าดบั ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
    3.1 ในระดบัโครงสร้างคณะท างานระดบัจงัหวดัปทุมธานี ของโครงการจดัระเบียบ
สังคมรอบสถานศึกษาท่ีประกอบดว้ยหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ นั้น คณะท างานฝ่ายอ านวยการระดบัจงัหวดั 
มีหน้าท่ีด าเนินการขบัเคล่ือนนโยบายโดยการอ านวยการบุคลากรในหน่วยงานเพื่อมาเป็นผูป้ฏิบติัซ่ึงมีหน้าท่ี
ด าเนินการกวดขนัและจดัระเบียบสังคม ในส่วนน้ีบุคลกากรเป็นปัจจยัหลกัในการด าเนินงาน ซ่ึงมีความเพียงพอ
และครอบคลุมต่อการก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบติัทุก ๆ ดา้น เพราะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ไดส่้งผูมี้ความรู้ความสามารถในเร่ืองต่าง ๆ เขา้มาร่วมการประชุมทุกคร้ังอย่างสม่าเสมอ จึงท าให้กรอบนโยบาย
และแนวทางการปฏิบติัหนา้ท่ีมีความพร้อมท่ีจะน าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง 
    3.2 ในระดบัของผูป้ฏิบติัหน้าท่ีพบว่า ยงัคงขาดแคลนก าลงัพลและอุปกรณ์
สนับสนุนอีกเป็นจ านวนมาก ซ่ึงในบางคร้ังบางปฏิบัติการขนาดใหญ่ท่ีกินพื้นท่ีครอบคลุมมหาวิทยาลัย 
และพื้นท่ีโดยรอบ ตอ้งใช้ก าลงัพลจ านวนมาก ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้มีไม่เพียงพอ คร้ันจะให้ด าเนินการ
เพียงบางส่วนนั้น ก็จะท าให้ไดผู้ก้ระท าความผิดเพียงพื้นท่ีนั้นพื้นท่ีเดียว เพราะผูก้ระท าความผิดพื้นท่ีอ่ืนจะไหวตวัทนั 
หรือกรณีท่ีมีการตั้งด่านตรวจจบัผูก้ระท าความผิด ซ่ึงมหาวิทยาลยัรังสิตและบริเวณโดยรอบมีทางเขา้ออกหลกั
ถึง 3 เส้นทาง ท าให้การตั้งด่านสกดัเพียงทางเดียวไม่สามารถท าให้เกิดการตรวจจบัผูก้ระท าความผิดไดท้ั้งหมด 
เน่ืองจาก ผูก้ระท าความผิดคนอ่ืน ๆ สามารถใชเ้ส้นทางอ่ืนในการหลบหนีได ้เป็นตน้ 
    3.3 การหาก าลงัพลทดแทนมาช่วยในการปฏิบติัหน้าท่ี แต่เป็นก าลงัพล 
ท่ีไม่มีทกัษะและความรู้ความช านาญในเร่ืองดังกล่าวท่ีมากพอ ในการออกตรวจในแต่ละคร้ังก็จะตอ้งมี
ตวัแทนมาร่วมตรวจออกปฏิบติัการ เม่ือการออกตรวจมีก าลงัท่ีนอ้ยและไม่เพียงต่อการปฏิบติั ก็จะตอ้งอาศยั
บุคลากรจากดา้นอ่ืน ๆ มาสนบัสนุน เช่น อาสาสมคัรหมู่บา้น เป็นตน้ ซ่ึงก าลงัพลดงักล่าวมกัจะก่อให้เกิด
ขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพราะ ไม่ไดมี้ความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีมากพอ เช่นทกัษะในการตรวจคน้ 
ความรู้ในเร่ืองของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงอาจส่งผลใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีเกิดความเสียหายได ้
    3.4 ในส่วนของงบประมาณนั้ น เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณท่ีเพียงพอ มีเพียงการจดัสรรงบประมาณในคร้ังแรกเพื่อจดัการประชุมและด าเนินการท าขอ้ตกลงร่วม 
แต่ในส่วนการด าเนินงานและส่วนสนับสนุนอ่ืน ๆ นั้ นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ ท าให้ 
การด าเนินงานในบางส่วนไม่สามารถขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตนเอง 
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   4. ผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
    ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกรณีน้ี คือ ผูป้ระกอบการต่าง ๆ  นักศึกษาและประชาชน
ในพื้นท่ีมาใชบ้ริการต่าง ๆ และนกัศึกษาและประชาชนในพื้นท่ีท่ีไม่ไดไ้ปใชบ้ริการต่าง ๆ 
    4.1 ผูป้ระกอบการบริการต่าง  ๆจาเป็นตอ้งปิดตวัลง หรือเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การให้บริการของตนเองเพื่อหลีกเล่ียงการฝ่าฝืนกฎหมาย ซ่ึงจะมีลกัษณะคลา้ย ๆ กบัสถานบริการแบบเดิม 
เพียงแต่หาช่องว่างของกฎหมายเพื่อให้ตนเองพน้ผิด เพราะ ในมหาวิทยาลัยรังสิตยงัคงมีผูบ้ริโภคอยู่  
นัน่คือนกัศึกษานัน่เอง ซ่ึงก่อใหเ้กิดการปฏิบติังานท่ียากขึ้น 
    4.2 ในส่วนของผูบ้ริโภค เกิดการหลีกเล่ียงกฎหมายเช่นกนั คือ การไม่ไปใช้
สถานบริการท่ีสุ่มเส่ียงต่อการกระท าผิดกฎหมาย แต่หันไปใช้สถานบริการอ่ืน ๆ ท่ีไกลขึ้น หรือด่ืมกิน 
ในสถานท่ีส่วนตวั ซ่ึงกลบักายเป็นการแพร่กระจายปัญหาออกไปเป็นวงกวา้ง เช่น ตามหอพกั หรือในเขต
บา้นพกัท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ผูท่ี้พกัอาศยัในบริเวณโดยรอบแทน 
    4.3 ใ น ส่ ว นข อ งป ร ะ ช า ช นแล ะ นั ก ศึ ก ษ า ท่ี ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ บ ริ ก า ร 
สถานประกอบการต่าง ๆ ก็จะได้รับประโยชน์จากการท่ีสถานบริการหรือแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ ปิดตวัลง  
ซ่ึงก่อให้เกิดผลดี คือ เหตุทะเลาะวิวาทขนาดใหญ่ มลพิษทางเสียงต่าง ๆ จะลดลง แต่ในขณะเดียวกัน  
ปัญหาดงักล่าวอาจจะกระจายไปยงับริเวณหอพกั หรือในเขตท่ีพกัอาศยัต่าง ๆ มากขึ้น แต่จะเป็นปัญหาท่ีเล็กลง 
เพราะการกระจายตัวของผู ้บริโภค ซ่ึงป้องกันได้ยากเม่ือเทียบกับปริมาณก า ลังพลของเจ้าหน้าท่ี 
และทรัพยากรท่ีสนบัสนุน 



บทท่ี 3 
วิธีการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ ง 
การสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนและขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบติั เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค 
ทั้งระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัการในการขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบติั และเสนอแนะแนวทางในการขบัเคล่ือน
แผนไปสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดของวิธีการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 กรอบแนวคิด 
 3.2 วิธีการด าเนินการวิจยั 
 3.3 กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั  
 3.4 วิธีการเก็บขอ้มูล 
 3.5 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 3.6 วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจยัศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั กรณีศึกษา 
แผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ดงัภาพท่ี 3.1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.1.1 ศึกษา ท าความเข้าใจรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  
ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดอ้ม 
 3.1.2 ศึกษา ทบทวนทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการจดัท าแผนและขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.1.3 สัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท าแผนโดยตรง ขบัเคล่ือนแผนงาน รวมทั้งติดตามการด าเนินงาน
ของหน่วยงานตามแผนใน 2 ประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ ปัญหาในการขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบติั ท่ีผ่านมา 
และปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั 
 3.1.4 เสนอแนะแนวทางในการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั กรณีศึกษา แผนปฏิบติัราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 

ศึกษา ท าความเขา้ใจรายละเอียดของแผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  
ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดอ้ม 

ศึกษา ทบทวนทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการจดัท าแผนและขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

สัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท าแผนโดยตรง ขบัเคล่ือนแผนงาน รวมทั้งติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานตามแผน 

ปัญหาในการขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบติั ท่ีผา่นมา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั 
1. ความชดัเจนของแผน 
2. การมีส่วนร่วมของผูก้  าหนดนโยบาย ผูจ้ดัท าแผน และ
ผูป้ฏิบติังาน 
3 ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 
4. งบประมาณ 
5. ก าลงัคน 
6. การติดตามผลและรายงานผล 
7. อื่นๆ 

ขอ้เสนอแนะแนวทางในการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั กรณีศึกษา แผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของ
ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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3.2 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเพื่อวิเคราะห์หาปัญหาอุปสรรคในการขบัเคล่ือนแผนงานดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติั และหาปัจจยัท่ีมีผลท าให้การขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งเสนอข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการดังกล่าว โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
มีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ ประกอบดว้ย 2 วิธี ไดแ้ก่ 
 3.2.1 การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interviews) กบัผูท่ี้ส่วนรับผิดชอบในการจดัท า
และติดตามผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ของส านักงาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 3.2.2 การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Research) เช่น เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการ 
บทความ และวิทยานิพนธ์ โดยน าขอ้มูลมาท าการเรียบเรียงวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อหาขอ้สรุปของผลการศึกษา 
 
3.3 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและเป็นผูมี้ส่วนร่วม 
ในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติั รวมทั้งผูท่ี้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการดงักล่าว ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการกองยทุธศาสตร์และแผนงาน ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม เจา้หนา้ท่ีกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และผูแ้ทนจากส านกั/กองต่าง ๆ ในสังกดัส านกังาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนปฏิบติัราชการดงักล่าว  
ซ่ึงการเลือกกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เป็นเทคนิคการเลือกตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) 
เน่ืองจากหน่วยงานหลกัท่ีเป็นผูจ้ดัท า รวบรวมขอ้มูล ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการฯ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คือ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
และส าหรับเจ้าหน้าท่ีผูแ้ทนส านัก/กองต่าง ๆ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมนั้น ก็เป็นการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกัน เน่ืองจากแต่ละส านัก/กอง  
จะมีผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้เป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกับการจัดท าแผน ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
เป็นการเฉพาะอยูแ่ลว้ ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จึงอาศยัการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
ดว้ยวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน จ านวน 20 คน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1) ผูอ้  านวยการกองยทุธศาสตร์และแผนงาน จ านวน 1 คน 
 2) ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 1 คน 
 3) เจ้าหน้าท่ีกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ประกอบด้วย ผูอ้  านวยการส่วนนโยบายและแผน 
ผูอ้  านวยการส่วนประสานราชการภูมิภาค ผูอ้  านวยการส่วนประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  
และเจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง) จ านวน 10 คน 



- 55 - 
 

 4) ผูแ้ทนจากส านัก/กองต่างๆ ในสังกดัส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนปฏิบติัราชการดงักล่าว จ านวน 8 คน 
  
3.4 วิธีการเกบ็ข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Questions) 
ร่วมกบัแบบสัมภาษณ์ปลายปิด (Close-ended Questions) โดยผูศึ้กษาไดอ้อกแบบสัมภาษณ์จากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงก าหนดค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี 
 3.4.1 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
  แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดร่วมกบัปลายปิด ซ่ึงเป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง กล่าวคือ 
จะเป็นค าถามกวา้ง  ๆแต่มีล าดบัขั้นตอนและมีการเตรียมค าถามเพื่อจะใชใ้นการสัมภาษณ์ โดยจะใชท้ั้งกบัผูบ้ริหาร 
ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ
ใชก้บัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
  เม่ือผูว้ิจยัออกแบบแบบสัมภาษณ์แลว้เสร็จ ต่อมาจะน าแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบความเท่ียงตรง
ตามเน้ือหา (Content Validity) เพื่อใหเ้น้ือหาของแบบสัมภาษณ์นั้นมีความเหมาะสม สอดคลอ้ง ตรงประเด็น 
และครอบคลุมกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา โดยผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ีศึกษาเป็นผูป้ระเมินตรวจสอบและให้ความเห็น 
ต่อแบบสัมภาษณ์ดงักล่าว เม่ือไดแ้บบสัมภาษณ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัดงักล่าวแลว้ ผูศึ้กษาไดท้ าการเก็บขอ้มูล
ตามแบบสัมภาษณ์กบักลุ่มเป้าหมายผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 3.4.2 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
  1) แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิดร่วมกบัปลายปิด โดยผูว้ิจยัไดเ้ตรียมไวล้่วงหนา้ เพื่อใหส้ะดวก
ในการบนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มูล  
  2) เคร่ืองบนัทึกเสียง เพื่อใชบ้นัทึกการสัมภาษณ์ การสนทนาท่ีเป็นประเด็นส าคญัของผูใ้ห้ขอ้มูล 
โดยก่อนการสัมภาษณ์แต่ละคร้ัง ผูศึ้กษาไดข้ออนุญาตจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ก่อนทุกคร้ัง ซ่ึงจะช่วยให้ผูศึ้กษา 
ไดข้อ้มูลครบถว้นตรงตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา  
  3) เคร่ืองมือส่ือสาร เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศพัท ์เป็นตน้ เน่ืองดว้ยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งบางรายจ าเป็นตอ้งใชก้ารสัมภาษณ์
ผา่นวิดีโอ ไม่สามารถพบเจอแบบตวัต่อตวัได ้และเคร่ืองมือส่ือสารดงักล่าวยงัสามารถใชใ้นการบนัทึกเสียง
และภาพจากการการสัมภาษณ์ไดด้ว้ย 
 3.4.3 การก าหนดค าถาม 
  การศึกษาน้ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดค าถามในการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการขบัเคล่ือน
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงแสดงในตารางท่ี 3.1 
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 ตารางท่ี 3.1 การก าหนดประเด็นค าถาม 
 

ประเด็น ค าถาม ผู้ให้ข้อมูล เคร่ืองมือเก็บข้อมูล 

1. ปัญหาในการ ขับ เค ล่ือนแผนไป สู่ 
การปฏิบัติ ที่ผ่านมา 

1. ท่านเห็นวา่ปัญหาในการขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบติั ท่ีผา่นมา  
มีอะไรบา้ง  

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ทุกคน 

สัมภาษณ์ 

2. ความชัดเจนของแผน 1. การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น สามารถสะท้อน
ภารกิจงานทั้งหมดของ สป.ทส. หรือไม่ อยา่งไร 

2. การก าหนดกลยุทธ์ และตวัช้ีวดั มีความสอดคล้อง เหมาะสม  
และสามารถสะทอ้นเป้าประสงค ์ไดห้รือไม่ อยา่งไร 

3. ผู ้ปฏิบัติงานเข้าใจและสามารถน าแนวทางการด าเนินงาน  
ไปปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ อยา่งไร 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ทุกคน 

สัมภาษณ์ 
และสืบคน้จากเอกสาร 

3. การมีส่วนร่วมของผู้ก าหนดนโยบาย 
ผู้จัดท าแผน และผู้ปฏิบัติงาน 

 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนปฏิบติัราชการอยา่งไร 
2. ระยะเวลาในการจดัท าแผนปฏิบติัราชการดงักล่าว มีความเหมาะสม
หรือไม่ อยา่งไร 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ทุกคน 

สัมภาษณ์ 
และสืบคน้จากเอกสาร 
 

4. ความมุ่งมั่นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 1. นโยบายของผูบ้ริหารมีส่วนส าคญัในการจดัท าและขบัเคล่ือน
แผนปฏิบติัราชการฯ สู่การปฏิบติัอยา่งไร 

2.  ผู ้ป ฏิบัติ ง านในสั งกัดส านัก /กอง ของท่าน มีความเข้าใจ 
และกระตื อรื อ ร้ นใ น ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร 
ตามแผนปฏิบติัราชการฯ อยา่งไร 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ทุกคน 

สัมภาษณ์ 
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3. ท่านหรือหน่วยงานของท่านมีแนวทางอย่างไรในการกระตุ้น  
การด า เ นินงานของผู ้ป ฏิบั ติ ง านให้ส า เ ร็ จ  และบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามแผนปฏิบติัราชการฯ 

5. งบประมาณ 1. งบประมาณท่ีหน่วยงานของท่านได้รับการจดัสรรให้ด าเนินการ
เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัราชการมีความเพียงพอหรือไม่ 
และหากไม่เพียงพอ หน่วยงานของท่านมีแนวทางในการบริหารจดัการ
งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรมานั้น ให้สามารถด าเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าประสงคต์ามท่ีระบุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการฯ อยา่งไร 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ทุกคน 

สัมภาษณ์ 
และสืบคน้จากเอกสาร 

6. ก าลงัคน  
(อตัราก าลงั และการพฒันาศักยภาพ) 

 

1. ท่านคิดว่าจ านวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านมีเพียงพอ 
ต่อปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้ งมีศักยภาพประจ า
ต าแหน่งเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีด าเนินการอยู่หรือไม่  
อยา่งไร  

2. ห น่ วย ง านของท่ าน มีแนวทาง ในการพัฒนาศัก ยภาพ 
ของบุคลากรเพื่อใหต้อบสนองต่อการท างานหรือไม่ อยา่งไรบา้ง 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ทุกคน 

สัมภาษณ์ 
และสืบคน้จากเอกสาร 

7. การแบ่งส่วนราชการใหม่ ของ สป.ทส. 
(ค าส่ังภายใน) 

1. ตามค าสั่ งส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชา ติ 
และส่ิงแวดล้อม ท่ี 481/2565 ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
เร่ือง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน 
(ส่วนกลาง) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ทุกคน 

สัมภาษณ์ 
และสืบคน้จากเอกสาร 
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และส่ิงแวดล้อม นั้ น  ท่านคิดว่า มีผลต่อการด า เ นินงาน 
ตามแผนปฏิบติัราชการฯ หรือไม่ อยา่งไร 

8. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการ 
สป.ทส.  5 ปี  (พ .ศ .  2565 – 2569)  
กบั แผนระดับ 1 และ 2 

1. เม่ือพิจารณาแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 ซ่ึงเป็นแผนหลัก 
ท่ีห น่วยงานต่ างๆ  ใช้ เป็นแม่บทในการจัดท าแผนระดับ 3  
ของหน่วยงาน ท่านคิดวา่แผนปฏิบติัราชการฯ มีความสอดคลอ้ง
กบัแผนดงักล่าวมากนอ้ยเพียงใด 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ทุกคน 

สัมภาษณ์ 
และสืบคน้จากเอกสาร 

 9. การติดตามผลและรายงานผล 1. ในฐานะท่ีท่านเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด าเนินการติดตามผล 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการฯ ของหน่วยงานสังกดั สป.ทส. 
ท่านมีช่องทางในการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานอยา่งไร 

เจา้หนา้ท่ี 
กองยทุธศาสตร์ 
และแผนงาน 

สัมภาษณ์ 
และสืบคน้จากเอกสาร 

10. จัดล าดับความส าคัญ ต่อปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการขับเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบัติ  

1. ท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด ในการขับเคล่ือน
แผนปฏิบติัราชการฯ ไปสู่การปฏิบติั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(กรุณาเรียงล าดบั 3 ล าดบั) 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ทุกคน 

สัมภาษณ์ 
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3.5 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จะท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
โดยวิธีการตรวจสอบแหล่งขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) ประกอบดว้ย การตรวจสอบสามเส้าดา้นข้อมูล 
และการตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 3.5.1 การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล เป็นการพิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานท่ี และแหล่งบุคคล 
ท่ีแตกต่างกนั โดยผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลทั้งในรูปแบบเอกสาร ผลการสังเกต และผลการสัมภาษณ์จากการจดบนัทึก 
ท่ีเก็บรวบรวมมาได้จากแหล่งต่าง ๆ ท่ีมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านเวลา สถานท่ี และจากตัวบุคคล  
มาสรุปเพื่อเปรียบเทียบความสอดคลอ้งกนั   
 3.5.2 การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล โดยการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interviews) แลว้น าผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม
เพียงพอในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
 
3.6 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6.1 ผลการศึกษาจากเอกสาร 
  หลงัจากท าการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผ่านการทบทวนวรรณกรรมแลว้ ผูศึ้กษา  
จะพอทราบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติันั้น สามารถแบ่งเป็นกลุ่มหรือจดัหมวดหมู่ 
(Categories) ไดอ้ยา่งไรบา้ง ท าใหส้ามารถช่วยใหก้ารสัมภาษณ์มีทิศทางท่ีชดัเจนมากยิง่ขึ้น รวมทั้งยงัไดท้ าการสืบคน้ 
ศึกษา และรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 
ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั ร่วมกบัการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 3.6.2 ผลการสัมภาษณ์ 
  การศึกษาคร้ังน้ี หลงัจากท่ีผูศึ้กษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้ว  
จึงได้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) ซ่ึงใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและน าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการศึกษา ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูล
แต่ละคร้ัง ผูศึ้กษาไดท้ าการจดบนัทึกและตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และสมบูรณ์มากท่ีสุด โดยผูศึ้กษาได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ข้อมูลจากความคิดเห็น  
และข้อมูลท่ีค้นพบ โดยจัดหมวดหมู่ของข้อมูล แล้วน าเสนอตามประเด็นท่ีก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ 
แต่ละหัวขอ้ ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการศึกษา และกรอบแนวคิดท่ีได้เสนอไว้ เพื่อน ามาสรุปผล
การศึกษาในประเด็นต่าง ๆ  
  



บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั กรณีของส านกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนั้น มุ่งเน้นไปท่ีการศึกษา แผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 
ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากปัจจุบนัส านกังานปลดักระทรวงฯ 
ใชแ้ผนปฏิบติัราชการราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตวัก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ทั้งในเร่ืองของการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
รวมถึงการวางกรอบงบประมาณ  
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนงานดงักล่าวไปสู่การปฏิบติั 
พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการขบัเคล่ือนแผนงานดงักล่าวสู่การปฏิบติั โดยวิธีการศึกษาในคร้ังน้ี 
ด าเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัท าและติดตามผลการด าเนินการตามแผนงานดงักล่าว 
จ านวน 20 คน รวมทั้งศึกษาขอ้มูลจากเอกสารประกอบดว้ย จากผลการศึกษามีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 4.1 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน (ส่วนกลาง) ส านักงานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 4.2 กลไก/แนวทางการขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบติั 
 4.3 ปัญหาในการขับเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบัติท่ีผ่านมา ของส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 4.4 ขอ้เสนอแนะต่อประเด็นปัญหา 
 4.5 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั กรณีศึกษา แผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2565-2569) ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
4.1 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน (ส่วนกลาง) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 
 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้มีการออกค าสั่งส านักงาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ี 481/2565 เร่ือง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ภายใน (ส่วนกลาง) ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ซ่ึงใหมี้ผลตั้งแต่ วนัท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป สรุปไดด้งัน้ี 
 4.1.1 หน่วยงานท่ีรายงานตรงต่อปลดักระทรวง 
  1) กลุ่มตรวจสอบภายใน  
  2) กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
  3) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต 
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 4.1.2 หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง 
  1) กองกลาง 
  2) กองกฎหมาย 
  3) กองการต่างประเทศ 
  4) กองตรวจราชการ 
  5) กองยทุธศาสตร์และแผนงาน 
  6) ศูนยเ์ทคโนโลยดิีจิทลัและอากาศยาน  
  7) สถาบนัการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 จากการศึกษาพบว่า องคป์ระกอบภายในส านกังานปลดักระทรวงฯ (ส่วนกลาง) บางส่วน มีการเปล่ียนแปลง
ไปจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ. 2560 รายละเอียดดงัน้ี 
 1. ภารกิจงานบางส่วนถูกตัดออกไป ได้แก่ กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ เน่ืองจาก 
ถูกถ่ายโอนภารกิจไปยงัส านกังานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี (หรือ สคทช.)  
ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี  10 กุมภาพันธ์  2564 ซ่ึง มีผลบังคับก่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.  2565 -  2569)  
ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะแลว้เสร็จ  
 2. การรวมภารกิจงานของกองการบิน และศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (บางส่วน) 
เป็น “ศูนยเ์ทคโนโลยดิีจิทลัและอากาศยาน” 
 3. แมว้่าในภาพรวมของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางท่ีเหลือ จะยงัคง เป็นหน่วยงานเดิม 
ตามกฎกระทรวงฯ อยู ่แต่ก็มีองคป์ระกอบและหนา้ท่ีภายในของหน่วยงานบางส่วน ไดมี้การปรับปรุง แกไ้ข 
โยกยา้ย ปรับเปล่ียนไปจากเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงาน 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป อนัจะท าให้การปฏิบติัภารกิจตามหนา้ท่ีและอ านาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ขึ้น 
ซ่ึงจะขอยกตวัอย่างในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี เช่น การจดัแบ่งงานภายในและอ านาจหนา้ท่ี
ของกองยทุธศาสตร์และแผนงาน 
  3.1 การจดัแบ่งงานภายใน ของกองยทุธศาสตร์และแผนงาน  
   3.1.1 ส่วนอ านวยการ 
   3.1.2 ส่วนขบัเคล่ือนนโยบายเชิงรุก  
   3.1.3 ส่วนแผนงาน ติดตามและประเมินผล  
   3.1.4 ส่วนงบประมาณ 
   3.1.5 ส่วนประสานราชการภูมิภาค 
   3.1.6 ส่วนประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
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  3.2 หนา้ท่ีและอ านาจ ของกองยทุธศาสตร์และแผนงาน  
   3.2.1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และส านักงานปลัดกระทรวง  
และประสานนโยบาย และแผนไปสู่การปฏิบัติท่ีสอดคลอ้งกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวง
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ในสังกดักระทรวง 
   3.2.2 ศึกษาวิเคราะห์ และจดัท าขอ้มูล เพื่อเสนอแนะในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย
ผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวง รวมทั้งจดัท าและประสานการปฏิบติังานตามนโยบายกระทรวง 
   3.2.3 ด าเนินการเก่ียวกบังบประมาณของหน่วยงานในสังกดักระทรวงให้สอดคลอ้ง
กบันโยบายและแผนปฏิบติัราชการของกระทรวง 
   3.2.4 ประสานการด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามกรอบ
ภารกิจหนา้ท่ีของผูป้ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และติดตามผลการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีเก่ียวกบักระทรวง 
   3.2.5 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 นอกจากน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ยงัไม่มีค  าสั่งท่ี 174/2565 เร่ือง มอบหมาย
อ านาจหนา้ท่ีในการสั่งและปฏิบติัราชการแทนปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี  
1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมอบอ านาจให้รองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และผูช่้วย
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ก ากับดูแลส านัก/กอง/ศูนย/์กลุ่ม ในสังกัดส านักงาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีระบุไวใ้นค าสั่งดังกล่าว เพื่อให้ 
การปฏิบัติหน้าท่ีในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเน่ือง  
และมีประสิทธิภาพ  
 จากรายละเอียดข้างต้น รวมทั้ งการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง พบว่า  
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน (ส่วนกลาง) ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมนั้น ไม่ได้มีผลเชิงลบต่อการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ เน่ืองจากภารกิจท่ีระบุ 
ในแผนปฏิบติัราชการ กับภารกิจของหน่วยงานท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ ยงัคงเป็นภารกิจเดิมอยู่ 
เพียงแต่อาจจะมีการโยกยา้ยสังกัดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการด าเนินงานมากขึ้น อีกทั้งยงัมีการเพิ่ม 
ส่วนงานบางส่วนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการอีกดว้ย ยกตวัอย่างเช่น 
การเพิ่มส่วนแผนงาน ติดตามและประเมินผล สังกัดอยู่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ซ่ึงเดิม คือ 
ส่วนพฒันายุทธศาสตร์ ท าหนา้ท่ีในการพฒันายุทธศาตร์ จดัท าแผนของส านกังานปลดัฯ และกระทรวงเท่านั้น 
ไม่ มี ท าหน้ า ท่ี ติ ดตามการด า เ นิ นงาน เ ป็ นการ เฉพาะ  แ ต่ การป รับปรุ งโครงส ร้ า งในค ร้ั ง น้ี   
มีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนในเร่ืองของการติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน
ว่าตอบโจทยต์วัช้ีวดัตามแผนปฏิบติัราชการหรือแผนปฏิบติังาน และสามารถสะทอ้นไปยงัแผนระดบั 1 และ 2 
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หรือไม่อย่างไร จึงเปล่ียนเป็นส่วนแผนงาน ติดตาม และประเมินผล ซ่ึงในระยะแรก หรือช่วงส้ินปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 น้ี อาจจะมีอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่บา้ง เช่น เร่ืองการถ่ายทอดงาน (ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ) 
ไปยงัส่วนงานอ่ืนตามการปรับปรุงโครงสร้าง การติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ แต่จะเป็นอุปสรรค  
แค่ช่วงแรกเท่านั้น เพราะเม่ือเร่ิมปีงบประมาณใหม่ คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดการด าเนินงานต่าง ๆ 
ก็จะเป็นไปตามกรอบอ านาจหนา้ท่ีตามค าสั่งใหม่ ดงัท่ีเจา้หนา้ท่ีส่วนประสานราชการภูมิภาค ใหส้ัมภาษณ์วา่ 
  “ช่วงแรกก็อาจจะติดขัดบ้าง ต้องมีการถ่ายทอดงาน และส่งมอบงานให้กับส่วน 
ท่ีรับผิดชอบใหม่ ส่วนเร่ืองการเบิกจ่ายในช่วงท่ียังเป็นสิ้นปีงบนี ้หน่วยเบิกจ่ายกย็ังตามเดิม แต่ผู้ขับเคล่ือน
ภารกิจเป็นไปตามค าส่ัง แต่มันกสิ็้นปีงบแล้ว ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมาก พอเร่ิมปีงบใหม่กต็ามกรอบอ านาจ
หน้าท่ีใหม่ตามค าส่ังเลย” 
 
4.2 กลไก/แนวทางการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 จากการศึกษาขอ้มูลจากแผนปฏิบติัราชการฯ ดงักล่าว ไดมี้การก าหนดกลไก/แนวทางในการขบัเคล่ือน
แผนฯ ไปสู่การปฏิบติั ดงัน้ี 
 4.2.1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดัน
แผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ไปสู่การปฏิบติั 
 4.2.2 ก าหนดกระบวนการถ่ายทอดตามแนวทางการบริหารจดัการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 
 4.2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  
ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติั 
 4.2.4 จัดท าแนวทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์ ท่ีสามารถเข้าถึงบุคลากรและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  
ของส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สาระส าคญัของแผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ส านักงานปลดักระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 
 4.2.5 พัฒนาบุคลากรท่ี เ ก่ียวข้องให้สามารถท าหน้า ท่ี ส่ือสารและถ่ ายทอดสาระส าคัญ 
ของแผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมวฒันธรรมการท างานแบบมุ่งเน้นกลยุทธ์ 
เพื่อใหค้วามส าคญั กบัการส่ือสารกลยทุธ์โดยก าหนดเป็นนโยบายจากผูบ้ริหารทุกระดบั 
 4.2.6 ควรก าหนดให้การประชุมแผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของส านักงาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นวาระของการประชุมผูบ้ริหารประจ าทุกเดือน เพื่อติดตาม
และทบทวนผลการด าเนินงานใหท้นัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั 
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 4.2.7 สร้างระบบการติดตามประเมินผล และก าหนดตัวช้ีว ัดความส าเร็จ รวมทั้ งแนวทาง 
การสร้าง ขวญัก าลังใจ ในการมีส่วนร่วมขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  
ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสู่เป้าหมายท่ีก าหนด 
 ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีแนวทางการบริหารจดัการยุทธศาสตร์ 
ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามทิศทางทางเดียวกบั แผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2565-2569) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตริและส่ิงแวดลอ้ม เนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิดความเช่ือมโยง
และเพื่อสะทอ้นภาพใหญ่ในการประเมินผลการด าเนินองคก์รตามกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการแบบองคร์วม
อยา่งเป็นระบบดว้ยแนวคิดดุลยภาพท่ีย ัง่ยนื (Sustainability Balanced Scorecard) 
 ขั้นตอนท่ี 1 วิธีการการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้เกิดการปฏิบติั เป็นการน าแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
ของแผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
และตารางตวัช้ีวดั (Scorecard) ท่ีไดรั้บการยืนยนัจากผูบ้ริหารของกระทรวงแลว้ มาเป็นจุดตั้งตน้ในการถ่ายทอด
ยทุธศาสตร์จากระดบักระทรวงลงสู่ระดบัส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดค่าเป้าหมาย และการให้น ้ าหนัก โดยออกแบบโครงสร้างน ้ าหนัก  
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม พร้อมทั้งจดัท าตารางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานแต่ละระดับ 
เพื่อแสดงถึงยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดั และเป้าหมายใดมีความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างกนั
ไปตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 
 ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบการเช่ือมโยงระหว่างกัน เพื่อตรวจสอบการถ่ายทอดยุทธศาสตร์  
วา่สามารถถ่ายทอดไปยงัหน่วยงานระดบักอง ศูนย ์กลุ่ม และสถาบนั ไดค้รบถว้น 
 ขั้นตอนท่ี 4 การปรับตัวช้ีว ัด ค่าเป้าหมาย และน ้ าหนัก ให้สอดคล้องกันและเกิดพลังร่วม  
ทั้งส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มผ่านการประชุมและส่ือสาร เพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือน
ในระดบัหน่วยงานถดัลงไปและระดบับุคคล 
 โครงสร้างและน ้าหนกัการถ่ายทอดกลยทุธ์จากระดบัองคก์รไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ จะใชข้อ้มูลหลกั 
ส าหรับการถ่ายทอด โดยจะมีโครงสร้างท่ีเกิดจาก 2 กลุ่มตวัช้ีวดั ตามแนวทางการบริหารจดัการภาครัฐ  
สู่ความเป็นเลิศ ประกอบดว้ย 
  1. ตวัช้ีวดัเชิงกลยทุธ์ 
  2. ตวัช้ีวดัเชิงการปฏิบติัตามหนา้ท่ี ภารกิจของหน่วยงาน 
 มีโครงสร้างน ้ าหนกัการถ่ายทอดยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยระดบั กอง ศูนย ์กลุ่ม และสถาบนั 
มีเป้าหมายร่วมน ้ าหนัก 70% และเป้าหมาย สป.ทส. อีก 30% และมีกระบวนการถ่ายทอดเป็นล าดับชั้น  
ดงัภาพท่ี 4.1 และ 4.2 
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ภาพท่ี 4.1 น ้าหนกัการถ่ายทอดยทุธศาสตร์อยา่งเป็นระบบ 

แหล่งท่ีมา: แผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของ สป.ทส. 
 

 
ภาพท่ี 4.2 กระบวนการถ่ายทอดเป็นล าดบัชั้น 

แหล่งท่ีมา: แผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของ สป.ทส. 
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4.3 ปัญหาในการขับเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบัติท่ีผ่านมา ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  

 จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปปัญหาในการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติัท่ีผ่านมา 
ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และจัดแบ่งกลุ่มปัญหาตามขั้นตอน 
การด าเนินการดา้นแผนงาน ไดด้งัน้ี 
 4.3.1 กระบวนการจัดท าแผน 
  1) กระบวนการจดัท าแผนปฏิบติัราชการฯ ล่าช้า ท าให้แผนปฏิบติัราชการฯ ฉบบัสมบูรณ์นั้น  
ชา้กวา่ก าหนดท่ีควรจะเป็น  
  2) กระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานในพื้นท่ี ไม่เพียงพอต่อการรับฟังปัญหา ระดมความคิด 
(หรือ brainstorming) ท าใหมี้ความรู้สึกเหมือนวา่แผนปฏิบติัราชการฯ ดงักล่าว เนน้กระบวนการ Top down 
มากกวา่ Bottom up 
 4.3.2 กระบวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 
  1) งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรไม่เป็นไปตามแผนปฏิบติัราชการฯ 
  2)  ก าลังคนไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน รวมทั้ งบางภารกิจยังขาดผู ้ปฏิบัติงาน 
ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
 4.3.3 กระบวนการติดตามและประเมินผล 
  1) เน้นติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายโครงการ แต่ ย ังขาดการประเมินผล 
การด าเนินงานตามตวัช้ีวดัวา่ตอบสนองต่อเป้าหมายท่ีตอ้งการหรือไม่ 
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าว สามารถวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและผลกระทบของปัญหาการขบัเคล่ือนท่ี
เกิดขึ้น ดว้ยการท าแผนภูมิกา้งปลา หรือ Fishbone Diagram ไดด้งัน้ี (ตามภาพท่ี 4.3) 

 
ภาพท่ี 4.3 แผนภูมิกา้งปลา หรือ Fishbone Diagram  

แสดงประเด็นปัญหาท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั  
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 รายละเอียดของประเด็นปัญหา มีดงัน้ี 
 4.3.1 กระบวนการจัดท าแผน 
  1) กระบวนการจดัท าแผนปฏิบติัราชการฯ ล่าช้า ท าให้แผนปฏิบติัราชการฯ ฉบบัสมบูรณ์นั้น  
ชา้กวา่ก าหนดท่ีควรจะเป็น 
   การวางกรอบระยะเวลา (Timeline) ท่ียงัไม่ชดัเจน และกระชั้นชิดเกินไป โดยปกติแลว้
แผนปฏิบติัราชการของหน่วยงานท่ีผ่านมานั้น ไม่ไดมี้กรอบระยะเวลาท่ีเฉพาะเจาะจง มีเพียงแค่หลกัการเท่านั้น
กล่าวคือ แผนปฏิบติัราชการควรจะเสร็จส้ินกระบวนการก่อน 1 ปี ท่ีปฏิทินพิจารณางบประมาณแต่ละปีจะเร่ิมขึ้น  
(โดยปกติทัว่ไปการจดัท าค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณแต่ละปี จะเร่ิมตน้ในเดือนพฤศจิกายน)  
ยกตวัอย่างเช่น แผนปฏิบติัราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2566 - 2570 ควรจะแลว้เสร็จ ก่อนจะเร่ิมปฏิทินพิจารณางบประมาณ 
พ.ศ. 2566 หรือก่อนเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อให้สามารถน ามาเป็นกรอบในการจดัท าค าของบประมาณ 
ไดท้นัต่อปฏิทินการพิจารณางบประมาณประจ าปี  
   จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีส่วนแผนงาน ติดตาม และประเมินผล กล่าววา่ 
    “กฎหมายระบุให้ต้องมีการท าแผน แต่ว่าไม่ได้ระบุว่าแผนนีจ้ะต้องใช้ 
ในการของบประมาณ หรือระบุชัดๆว่าการของบประมาณจะต้องเป็นไปตามแผน แต่โดยวิธีการท่ีถูกต้อง  
มันควรเป็น ยุทธศาสตร์ชาติ แผน1 แผน2 แผน3 มันต้องสอดคล้องกันมา จนมาถึงโครงการปฏิบัติ แต่ปัญหาท่ีผ่านมา 
มันไม่ได้ใช้แผนนี ้เน่ืองจากแผนเสร็จช้ากว่าปฏิทินค าของบประมาณ” 
    “ระยะเวลาการท าแผนห้าปีท่ีเหมาะสมคือเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีตายตัว  
แต่ปีแรกท่ีเร่ิมของแผนห้าปีควรจะต้องให้ทันกับรอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี และเพ่ือให้
ถ่ายทอดไปยงัแผนรายปีได้ด้วย” 
   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีส่วนงบประมาณ ท่ีกล่าววา่ 
    “ระยะเวลาการจัดท าแผนท่ีเหมาะสม ควรจะเสร็จก่อน 1 ปี เพราะจะทัน
รอบการจัดท าค าของบประมาณ เช่น การท าค าของบประมาณ ปี 2566 ถ้าจะอ้างจากแผนปี 2566 ดังนั้น แผนปี 2566 
ต้องแล้วเสร็จก่อน พฤศจิกายน 2564 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 เพราะส่วนใหญ่ท่ีผ่านมาจะเร่ิม
กระบวนการจัดท าค าของบประมาณประมาณเดือน พฤศจิกายน” 
   ซ่ึงสามารถยกตัวอย่างกรอบ Timeline ของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
ไดด้งัภาพท่ี 4.4  
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ภาพท่ี 4.4 ตวัอยา่งกรอบระยะเวลาเสร็จส้ินกระบวนการจดัท าแผนปฏิบติัราชการฯ 

 
   ซ่ึงหากจดัท าล่าชา้กว่ากรอบระยะเวลาท่ีก าหนดขา้งตน้ จะท าให้แผนปฏิบติัราชการฯ
ไม่สามารถน ามาเป็นกรอบในการวางงบประมาณประจ าปีได ้ซ่ึงก็จะดูเหมือนว่ามีการด าเนินโครงการต่าง ๆ ก่อน 
(ตามงบประมาณท่ีขอ) แลว้แผนเกิดขึ้นตามมาภายหลงั ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ แผนควรจะเป็นทิศทาง 
การด าเนินงานของหน่วยงาน ไม่ใช่ให้แผนมาปรับแต่งให้สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง  ดังนั้ น 
แผนปฏิบติัราชการฯ จึงควรเสร็จส้ินกระบวนการเสียก่อน เพื่อจะไดน้ าไปประยกุตใ์ช ้ 
   จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีส่วนขบัเคล่ือนนโยบายเชิงรุก กล่าววา่ 
    “กระบวนการท่ีผ่านมาไม่ได้มีการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ แต่เป็น
การปฏิบัติแล้วขึน้มาเป็นแผน” 
    “บางหน่วยงานเค้าต้องท าแผน แล้วเอาแผนไปขอเงิน กล่าวคือหน่วยงาน
ปฏิบัตินั้น การท่ีจะเขียนค าขอเงินขึน้มายังกระทรวงหรือหน่วยงานต้นสังกัด จะต้องเป็นไปตามแผนท่ีท าไว้
ก่อนแล้ว ถ้าโครงการท่ีขอน้ันไม่เป็นไปตามแผน เค้า (ผู้บริหาร) กไ็ม่ให้” 
    “ขึ ้นช่ือว่าแผน ก็มีไว้ท าตาม คือผู้ บริหารก็จะพิจารณาแผนแล้วว่า 
มีโครงการอะไร ต้องใช้เงินเท่าไหร่ การขอเงินกค็วรจะเป็นไปตามนี ้แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่เป็นไปตามแผน 
หรือนอกเหนือจากแผน กต้็องหารือกัน” 
   จากการศึกษา พบว่าปัญหาของแผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -  2569) 
ของส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม วางกรอบระยะเวลาค่อนขา้งกระชั้นชิด  
ท าให้แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว เสร็จส้ินในเดือน สิงหาคม 2564 ซ่ึงไม่ทันต่อรอบการจัดท าค าขอ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และเน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าว เป็นช่วงท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
จึงท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด และกระบวนการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ก็ตอ้งด าเนินการ
ภายใตม้าตรการของภาครัฐในการเฝ้าระวงัโรคติดเช้ือฯ ดงักล่าว จึงท าให้เกิดอุปสรรคในการจดัท าแผน  
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ท าให้เกิดความล่าช้าไปอีก เช่น การจัดการประชุมในหลาย ๆ คร้ัง ต้องจัดในรูปแบบออนไลน์ ท าให ้
การระดมความคิดหรือการรับส่งขอ้มูลอาจเกิดอุปสรรคไปบา้ง ดงัท่ีเจา้หน้าท่ีส่วนแผนงาน ติดตาม และ
ประเมินผล กล่าววา่ 
    “แผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี ้ล่าช้า เพราะกระบวนการจัดหาท่ีปรึกษา
อาจจะล่าช้าไปบ้าง วางกรอบระยะเวลากระช้ันชิดเกินไป และกช่็วงปลายๆ ติดช่วงสถานการณ์ COVID ด้วย” 
 
  2) กระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานในพื้นท่ี ไม่เพียงพอต่อการรับฟังปัญหา ระดมความคิด 
(หรือ Brainstorming) ท าใหมี้ความรู้สึกเหมือนว่าแผนปฏิบติัราชการฯ ดงักล่าว เนน้กระบวนการ Top down 
มากกวา่ Bottom up 
   หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลดักระทรวงฯ นอกจากจะมีหน่วยงานราชการ
บริหารส่วนกลางแลว้ ยงัมีหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคดว้ย นัน่คือ ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 76 จงัหวดั ทัว่ประเทศ ท าหนา้ท่ีในฐานะผูแ้ทนกระทรวงในส่วนภูมิภาคในการอ านวยการ 
ด าเนินการก ากบัดูแล ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานการปฏิบติัภารกิจดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในเขตพื้นท่ีจงัหวดั ดงันั้น การจดัท าแผนปฏิบติัราชการฯ ควรจะตอ้งมีเวทีส าหรับผูป้ฏิบติังานจริงในพื้นท่ี 
เพื่อใหส้ามารถถ่ายทอดปัญหาอุปสรรค และความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง   
   จากการศึกษาพบว่า การจดัท าแผนปฏิบติัราชการฯ ดงักล่าว มีกระบวนการมีส่วนร่วม
จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งครบถว้น ทั้งการประชุมผูป้ฏิบติังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
การระดมความคิด การประชุมเชิงปฏิบติัการรับฟังความคิดเห็น แต่พบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมดงักล่าว 
เป็นเวทีท่ีใหญ่เกินไป มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมจ านวนมาก อีกทั้งระยะเวลามีจ ากดั อาจจะท าให้การสะทอ้น
ปัญหาอุปสรรคและความตอ้งการจากหน่วยงานในพื้นท่ี ไม่สามารถส่งมาถึงผูจ้ดัท าแผน  
   จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีส่วนขบัเคล่ือนนโยบายเชิงรุก กล่าววา่ 
    “กระบวนการมีส่วนร่วมยังน้อยอยู่ เวที workshop การท าแผนท่ีจัดรับฟัง
ความเห็น เป็นเวทีท่ีใหญ่เกินไป การรับฟังความเห็นเลยท าได้น้อย ถ้าเกิดว่าเรามีเวทีเล็กลงมาหน่อย  
อาจจะท าให้สะท้อนปัญหาจริง ๆ ได้” 
    “หน่วยงานในพืน้ท่ี ต้อง force ปัญหา/ส่ิงท่ีต้องการขึน้มา เพ่ือให้ปัญหา/
ส่ิงท่ีต้องมาสามารถมาถึงส่วนกลางได้ โดยหน่วยงานท่ีเป็นผู้ รับหน้าท่ีประสานก็ต้องเก็บรวบรวมข้อมูล  
มาให้ได้มากท่ีสุด จัดเวทีรับฟังความเห็น เช่น ส่วนประสานราชการภูมิภาค ควรต้องจัดประชุม ทสจ.  
เพ่ือรับฟังปัญหา/ส่ิงท่ีต้องการ เพ่ือรับมาหารือกับผู้จัดท าแผนให้ได้มากท่ีสุด” 
   และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้า ท่ีส่วนประสานราชการภูมิภาค ก็ได้ข้อมูล 
ในส่วนของผูท้  าหนา้ท่ีประสานกบัหน่วยงานในพื้นท่ี ซ่ึงกล่าวไวว้า่ 
    “ปัญหาคือหน่วยปฏิบัติจะไม่ค่อยเข้าใจค าท่ีเขียนในเล่มแผน มันเข้าใจได้ยาก 
เช่น ร่างกรอบแผนมาให้ มีค าว่า กระบวนทัศน์ใหม่ ผู้ปฏิบัติเกิดความสับสนว่ากระบวนทัศน์ใหม่คืออะไร 
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หรือค าว่ายั่งยืน หมายความว่าอะไร ท าให้การจับโครงการไปลงเกิดความสับสน อาจจะท าให้จับโยง
โครงการคลาดเคล่ือน” 
 
 4.3.2 กระบวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 
  1) งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรไม่เป็นไปตามแผนปฏิบติัราชการฯ  
   ก่อนอ่ืนตอ้งอธิบายก่อนว่าการจดัท าค าของบประมาณ กบัการจดัท าแผนปฏิบติัราชการฯ 
ไม่ไดผ้กูขาดกนัเสียทีเดียว หรือเก่ียวขอ้งกนัชนิดท่ีแยกออกจากกนัไม่ได ้ตามหลกัการคือรายการค าของบประมาณ
ควรจะเป็นไปตามแผนปฏิบติัราชการฯ แต่ในทางปฏิบติัจริงนั้น รายการค าของบประมาณ อาจจะไม่ไดเ้ป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการฯ ก็ได้ ดังนั้น การท่ีงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการฯ  
จึงเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ 
    1.1) แผนปฏิบติัราชการเกิดขึ้นหลงักระบวนการจดัท าค าของบประมาณ  
ซ่ึงก็จะเป็นสาเหตุท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในขอ้ 1.1) 
    1.2) การจดัท าค าของบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบติัราชการ แต่เม่ือ
ผ่านกระบวนการพิจารณางบประมาณแลว้ ไม่เป็นไปตามค าขอและ/หรือท่ีแผนปฏิบติัราชการฯ ก าหนดไว ้ 
ซ่ึงสาเหตุน้ีก็ไม่ใช่เร่ืองแปลก ในการพิจารณาค าของบประมาณ/ตดัลดงบประมาณนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณา 
ของฝ่ายนิติบญัญติัและหน่วยงานพิจารณางบประมาณ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาถึงความจ าเป็น เหมาะสม เร่งด่วน 
เปรียบเทียบกบัเงินงบประมาณของประเทศ ณ ขณะนั้น  
   จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีส่วนขบัเคล่ือนนโยบายเชิงรุก กล่าววา่ 
    “สภาพัฒน์ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาการท าแผนแบบ fix เป็นระยะเวลาเป๊ะๆ 
แต่จะบอกเป็น scope สมมติ แผนปี 65 ต้องเสร็จต้ังแต่ปี 64 เพ่ือจะไปของบประมาณให้ทัน” 
    “สภาพัฒน์แค่ก าหนดไว้เป็นหลักการว่าก่อนคุณจะของบ คุณต้องมีแผน
ให้เสร็จก่อน คุณต้องของบประมาณตามแผน แต่ถามว่าหน่วยงานไหนไม่มีแผน แล้วของบได้ไหม... ขอได้ 
เพราะว่าส านักงบประมาณไม่ได้พิจารณาโครงการว่าอยู่ในแผนหรือไม่” 
    “สมัยก่อน การดึง flagship project เป็นแค่กระบวนการภายในของแต่ละกระทรวง 
แต่ตั้งแต่มียุทธศาสตร์ชาติ เลยมีการท า flagship project ท่ีส าคัญระดับชาติด้วย เพ่ือสภาพัฒน์จะได้พิจารณา
ให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อน และโครงการใดท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ กจ็ะได้รับการติดดาว และเป็น priority แรก ๆ 
ในการพิจารณาของส านักงบประมาณ ว่าผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีแล้วนะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกโครงการ 
flagship ท่ีผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วจะได้เงินนะ เพราะขึน้อยู่กับคณะกรรมธิการพิจารณางบประมาณอีก” 
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  2) ก าลงัคนไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณงาน รวมทั้งบางภารกิจยงัขาดผูป้ฏิบติังานท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น 
   จากการศึกษาพบวา่ อตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน (ขา้ราชการ พนกังานราชการ 
และลูกจา้งประจ า) ของส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในสังกัดหน่วยงาน
ราชการบริหารส่วนกลาง มีจ านวน 447 คน และสังกัดหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 1,583 คน 
(ขอ้มูลจากรายงานผลการปฏิบติัราชการของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประจ าปี
งบประมาณ 2564)  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 อตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

จ าแนกตาม กอง/ศูนย/์สถาบนั/กลุ่ม 
ล าดับที่ หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน

ราชการ 
ลูกจ้างประจ า 

 อตัราก าลงัส่วนกลาง 

 ต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร 14   
1 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) 9 5  
2 กลุ่มพฒันาระบบบริหาร (กพร.) 7 6  
3 ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต (ศปท.) 9   
4 กองกลาง (กกล.) 81 65  
5 กองกฎหมาย (กกม.) 19 4  
6 กองการต่างประเทศ (กตป.) 19 17  
7 กองการบิน (กกบ.) 19 33 9 
8 กองตรวจราชการ (กตร.) 25 19  
9 กองยทุธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 29 35  

10 ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ศทส.) 

23 14  

 อตัราก าลงัส่วนภูมิภาค 
11 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดั (ทสจ.) 76 จงัหวดั 
1,355 228  

 รวม 1,609 426 9 
แหล่งท่ีมา: ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2564. 
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   จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการดูแลอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ี พบวา่ 
   2.1) อตัราก าลงัเจ้าหน้าท่ีในภาพรวม ถูกจ ากัดเอาไว ้ตั้งแต่การจดัตั้งส านักงาน
ปลดักระทรวงฯ แลว้ จึงท าใหก้ารเพิ่มอตัราก าลงัของเจา้หนา้ท่ีท าไดย้าก 
   2.2) เม่ือพิจารณาหน่วยงานส่วนกลาง พบว่า มีปริมาณคนรวมถึงประเภทต าแหน่ง
เหมาะสมกบัปริมาณงานและภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้ แต่หน่วยงานภูมิภาค พบว่า ปริมาณเจา้หน้าท่ี 
และประเภทต าแหน่ง ยงัไม่เพียงพอ/เหมาะสมกบัปริมาณงานและประเภทงาน เช่น งานดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพื้นท่ี จ าเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญเฉพาะต าแหน่ง คือ นกัวิชาการป่าไม ้งานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก็จ าเป็นจะตอ้ง
ใชผู้เ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น คือ นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงปัจจุบนัก็ไดจ้ดัสรรประเภทต าแหน่งของเจา้หน้าท่ี
ให้เหมาะสมกับงานแลว้ แต่บางพื้นท่ีท่ีเป็นจงัหวดัใหญ่หรือจังหวดัท่ีมีปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มมาก แต่มีผูป้ฏิบติังานเพียงแค่ 1-2 คน ท าใหไ้ม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีตอ้งบริหารจดัการ 
   จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีกองกลาง กล่าววา่ 
    “การเพ่ิมอัตราก าลังมันท ายาก ในพืน้ท่ีก็มี feedback มาบ้างว่าคนไม่พอ 
แต่กแ็ก้ด้วยการจ้าง TOR” 
   และเจา้หนา้ท่ีส่วนแผนงาน ติดตามและประเมินผลไดก้ล่าววา่ 
    “อัตราก าลังในภาพรวมของ สป.ทส. โดยเอาปริมาณงานมารวม หารด้วย
จ านวนคนท้ังหมด ก็ดูเหมือนจะเพียงพอ คือมองภาพเฉลี่ยก็ดูเหมาะสม แต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่อย่างนั้น  
บางกอง/ส านัก มีปริมาณงานมาก แต่ปริมาณคนน้อย สรุปกคื็อการเกลี่ยอัตราก าลังอาจจะมีบางท่ีท่ียงัไม่เพียงพอ” 
 
 4.3.3 กระบวนการติดตามและประเมินผล 
  1) เน้นติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายโครงการ แต่ย ังขาดการประเมินผล  
การด าเนินงานตามตวัช้ีวดัวา่ตอบสนองต่อเป้าหมายท่ีตอ้งการหรือไม่ 
   จากการศึกษาพบวา่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีระบบติดตาม
และประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ท่ีจดัท าขึ้นเพื่อใช้ติดตามและประเมินผลโครงการ 
ท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงส านักงานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดว้ย นอกจากนั้นยงัมีระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform: eMENSCR) ของส านักงาน
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดว้ย แต่จากการศึกษายงัพบจุดท่ีควรพฒันาของทั้งสองระบบอยู ่เช่น 
   1.1) ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ในอดีตระบบน้ี 
มีขอ้จ ากดั คือ มุ่งเนน้ไปท่ีการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณเท่านั้น 
ท าให้การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นเพียงการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณว่าอยู่ขั้นตอนใด 
เป็นไปตามแผนหรือไม่เท่านั้น แต่ไม่สามารถบอกไดว้า่โครงการท่ีท านั้นสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์เป็นไปตาม
ตวัช้ีวดัและตอบสนองต่อเป้าหมายหรือไม่ เม่ือไม่สามารถบอกไดก้็ท าใหไ้ม่สามารถประเมินไดว้่าโครงการ
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ท่ีด าเนินการ รวมทั้งแผนปฏิบติัราชการฯ ท่ีจดัท าขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด ส่งผลกระทบไป
ถึงการสะทอ้นเป้าหมายของแผนระดบั 1 และ 2 ดว้ย ซ่ึงปัจจุบนัส านักงานปลดักระทรวงฯ ยงัอยู่ระหว่าง 
การพฒันาระบบดงักล่าว ใหเ้ก็บและประมวลผลขอ้มูลใหส้ามารถตอบโจทยต์วัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย เป็นผล
เชิง output และoutcome ได ้
   1.2) ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and Country Reform: eMENSCR) ระบบน้ีหลักการก็คลา้ย ๆ กันกับระบบ e-Project  
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กล่าวคือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการของหน่วยงาน โดยระบบน้ีจะติดตาม 
ทั้งการใชจ่้ายเงิน และผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินการ และจะสะทอ้นเป้าหมายของแผนระดบั 1 และ 2 ดว้ย 
แต่ก็ยงัพบจุดท่ีควรพฒันาคือ ระบบดงักล่าว เก็บขอ้มูลแบบขอ้ความ (Text) เปรียบเสมือนกล่องเปล่าท่ีใชใ้ส่ขอ้มลู
ไดเ้พียงเท่านั้น อาจจะประมวลผลออกมาเป็นผลสัมฤทธ์ิในภาพรวมของประเทศไดย้าก 
   1.3) อีกปัญหาท่ีพบก็คือรูปแบบสารสนเทศของภาครัฐ ยงัไม่สามารถบูรณาการร่วมกนั
ได ้ท าใหก้ารกรอกขอ้มูลจะตอ้งท าซ ้าซ้อน ใน Platform ท่ีแตกต่างกนั จึงอาจจะท าใหก้ารประมวลผลขอ้มูล
ออกมาไม่ตรงกนั  
   จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีส่วนขบัเคล่ือนนโยบายเชิงรุก กล่าววา่ 
    “ก่อนหน้านีย้งัไม่มีส่วนติดตามประเมินผล”  
    “เรามีแค่ e-project ท่ีเอาไว้ตามการเบิกจ่ายเงินแต่ละปีงบประมาณเท่านั้น 
ซ่ึงไม่รู้ผลการด าเนินงานด้วย รู้แค่ว่าเบิกจ่ายเท่าไหร่ ไม่ได้เน้นว่าท าได้ตามตัวชีว้ัดท่ีตั้งไว้หรือเปล่า” 
    “ระบบติดตามของหน่วยงานรัฐแต่ละท่ียังไม่เช่ือมโยงกัน และบางระบบ
ก็ให้ผู้ รับงบประมาณกรอกเอง แนวทางการกรอกข้อมูลก็เลยหลากหลายกระจาย ไม่ได้มีความชัดเจน  
และการเก็บข้อมูลก็เป็น text ประมวลผลยาก ยกตัวอย่างเช่น โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้
ท าลายป่า (คปป.) ท่ีด าเนินการโดย ทสจ. ท่ัวประเทศ ซ่ึง ทสจ. แต่ละจังหวัดกไ็ปกรอกข้อมูลใน eMENSCR เอง 
ท าให้โครงการ คปป. กจ็ะมีเท่ากับจ านวนทสจ.ท่ีไปกรอก คือไม่ใช่มีโครงการเดียวแล้วประมวลผลเป็นผลรวม” 
 
4.4 ข้อเสนอแนะต่อประเด็นปัญหา 
 จากการศึกษาปัญหาต่อการขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบติัท่ีผ่านมาของส านกังานปลดักระทรวงฯ 
รวมทั้งไดส้ัมภาษณ์แนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อประเด็นท่ีเกิดขึ้น จึงมีขอ้เสนอแนะต่อประเด็นปัญหา 
โดยแบ่งกลุ่มตามขั้นตอนการด าเนินการดา้นแผนงาน ไดด้งัน้ี 
 4.4.1 กระบวนการจัดท าแผน 
  1) กระบวนการจดัท าแผนปฏิบติัราชการฯ ล่าช้า ท าให้แผนปฏิบติัราชการฯ ฉบบัสมบูรณ์นั้น  
ชา้กวา่ก าหนดท่ีควรจะเป็น  
   1.1) ควรวางกรอบระยะเวลาการจดัท าแผนปฏิบติัราชการให้ละเอียดทุกขั้นตอน 
และควรมีความยดืหยุน่ของกระบวนการท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาดว้ย เช่น กระบวนการระดมความคิด การรับฟัง
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ความคิดเห็น เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งจ านวนมาก และอาจใช้เวลามากกว่าท่ีคาดคิดไว ้เป็นตน้ 
พร้อมทั้งเปรียบเทียบกรอบระยะเวลาการจดัท าแผนปฏิบติัราชการกบัปฏิทินงบประมาณในปีท่ีผ่าน ๆ มา 
เพื่อให้สามารถด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัราชการให้แลว้เสร็จได้ทนั และสามารถใช้เป็นกรอบทิศทาง  
การด าเนินงานของหน่วยงานได ้
   1.2) ผูจ้ดัท าแผนควรจดัท าร่างแผนฉบบัตุ๊กตาไวล้่วงหนา้ ก่อนจะมีการระดมความคิด 
รับฟังความคิดเห็น โดยอา้งอิงจากแผนปฏิบติัราชการปีก่อนหนา้ และรับประเด็นปัญหาท่ีพบมาเป็นขอ้พิจารณาดว้ย 
เพื่อช่วยใหก้ารด าเนินการถดัไปสามารถคาดการณ์ไดล้่วงหนา้วา่ควรจะก าหนดแผนงานไปทิศทางใด   
   1.3) หากตอ้งใชก้ารระดมความเห็นท่ีตอ้งอาศยัการประชุมออนไลน์ หรือใชเ้ทคโนโลยี
มาช่วยในการด าเนินงาน ควรรับเอาประเด็นปัญหาของการจดัท าแผนก่อนหน้า มาปรับปรุงให้การจดัท าแผน 
ในรอบถัดไป มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น เช่น ท าแบบฟอร์มรับฟังความเห็นจากผูท่ี้เก่ียวข้องล่วงหน้า 
ก่อนจะมีการรับฟังความคิดเห็น เพื่อใหท้ราบทิศทางหรือขอ้เสนอแนะต่อร่างแผนล่วงหนา้, อาจจะแบ่งกลุ่ม
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการระดมความคิดหรือกระบวนการรับฟังความเห็น เพื่อลดปริมาณคน ท าให้บรรยากาศ 
การประชุมลดความตึงเครียด จะท าให้ไดรั้บ Feedback จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งมากขึ้น และหลงัจากแบ่งกลุ่มย่อยแลว้ 
เม่ือไดร่้างแผนฉบบัสมบูรณ์ก็อาจจะมีการประชุมกลุ่มใหญ่อีกคร้ัง เพื่อให้ทุกคนรับทราบและร่วมกนัปรับแก ้
อีกคร้ังสุดทา้ย 
   จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีกองการบิน กล่าววา่ 
    “กระบวนการจัดท าแผนต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมมากกว่านี ้  
แต่ติดช่วงสถานการณ์ COVID การจัดประชุม การรับฟังความคิดเห็น มันเลยมีอุปสรรค ติดขั้นบ้าง  
กต้็องปรับ ๆ กันไป หันมาใช้เทคโนโลย ีonline มากขึน้บ้าง” 
   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีส่วนขบัเคล่ือนนโยบายเชิงรุก ซ่ึงกล่าววา่ 
    “ต้องท าแผนให้เสร็จก่อนการของบประมาณ” 
    “การของบต้องล้อตามแผน เพราะฉะนั้นแผนต้องอนุมัติ/เห็นชอบก่อน 
ท่ีจะมีการเร่ิมการของบประมาณตามปฏิทินงบประมาณ” 
    “เวลาของบจะอ้างอิงจะแผนรายปี ส่วนแผนห้าปีเอาไว้เป็นกรอบท่ีจะท า
แผนรายปี ตอนของบไม่จ าเป็นต้องอิงแผนห้าปี” 
   
  2) กระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานในพื้นท่ี ไม่เพียงพอต่อการรับฟังปัญหา ระดมความคิด 
(หรือ Brainstorming) ท าใหมี้ความรู้สึกเหมือนว่าแผนปฏิบติัราชการฯ ดงักล่าว เนน้กระบวนการ Top down 
มากกวา่ Bottom up 
   จัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการอยู่ เป็นประจ า เช่น ทบทวนรา ยปี  
หรือทบทวนราย 3 ปี เพื่อพิจารณาวา่แผนงานท่ีใชอ้ยูน่ั้น สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัเพียงพอแลว้หรือไม่ 
และพร้อมท่ีจะรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตแล้วหรือไม่ ซ่ึงแน่นอนว่าหากกระบวนการจัดท าแผน  
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ในขั้นตอนแรกมีประสิทธิภาพ การทบทวนแผนรายปีนั้น แทบจะไม่มีการเปล่ียนแปลงแผนงานเลย หากแต่
ไม่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้ น ดังนั้ น จึงควรให้ความส าคัญกับขั้นตอนการจัดท าแผนเป็นอย่างมาก  
แต่อย่างไรเสีย การทบทวนแผนงานก็เป็นส่ิงท่ีจ าเป็น เพื่อประเมินแผนงานนั้นๆ ดว้ยว่ายงัมีประสิทธิภาพ
เพียงพอหรือไม่  
   ซ่ึงปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อยู่ระหว่างทบทวน 
และจดัท าแผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมีการประชุมคณะท างานจดัท าแผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2565 เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 
ให้สอดคลอ้งและรองรับกบั (ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อขบัเคล่ือน 
การพฒันาประเทศให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายการพฒันาระยะยาวท่ีก าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์ชาติ  
และเป็นกลไกท่ีช่วยถ่ายทอดแนวทางการขบัเคล่ือนประเทศในมิติต่าง ๆ ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบติั
ในแผนระดบัท่ี 3 ต่อไป ทั้งน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งตาม (ร่าง) 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในมิติความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบด้วย 2 หมุดหมายส าคญั ได้แก่ หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และสังคมคาร์บอนต ่า และหมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคาดวา่เม่ือมีการทบทวนแผนปฏิบติัราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมแล้ว ต่อไปก็มีโอกาสท่ีจะมีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้การด าเนินงานสอดคลอ้งตามแผนปฏิบติัราชการกระทรวงฯ 
และสอดคลอ้งกบั (ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ต่อไปดว้ย 
รายละเอียดแสดงดงัภาพท่ี 4.5 



- 76 - 
 

 
ภาพท่ี 4.5 ภาพข่าวประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
หวัขอ้ ทส. เตรียมท าแผนฯ 5 ปี รองรับ แผนพฒันาฯ 13 มุ่งเนน้ประโยชน์สูงสุดกบัพี่นอ้งประชาชน 
ท่ีมา: เวป็ไซตก์องกลาง ส านกังานปลดักระทรวงฯ (http://cado.mnre.go.th/th/news/detail/124763) 

http://cado.mnre.go.th/th/news/detail/124763
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   ดงัท่ีเจา้หนา้ท่ีกองการบิน กล่าววา่ 
    “แผนต้อง เ ป็นลักษณะจากล่ าง ขึ้นบน คือ ต้อง รับฟังความ เ ห็น  
มีกระบวนการมีส่วนร่วม รับฟังปัญหา แล้วร่วมกันเขียนแผนขึน้มา” 
   เจา้หนา้ท่ีส่วนแผนงาน ติดตาม และประเมินผล ไดเ้สนอวา่ 
    “เน่ืองจากแผนฉบับนีเ้ป็นแผนห้าปี ตอนนีก้็ท ามาแล้วหน่ึงปี ในหน่ึงปี
วิวัฒนาการของโลก วิวัฒนาการขององค์ความรู้ รวมถึงนโยบายใหม่ของรัฐบาลระดับสูงลงมา ก็อาจจะมี
ประเดน็ใหม่ขึน้มาท่ีกระทรวงเราควรท่ีจะยกขึน้มา ถ้าเราจะท าให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมันต้องชูขึน้มาใหม่ 
จะต้องมีการทบทวนแผน ซ่ึงก็อยู่ระหว่างการทบทวน เช่น ประเด็นเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มันก็คลุมอยู่ในแผนนีแ้หละ แต่มันเป็นนโยบายหลักระดับโลกเลย ตั้งแต่ COP26 และ Paris Agreement  
ถ้าจะชูประเดน็เร่ือง climate change กระทรวงฯ ควรยกประเดน็ยุทธศาสตร์ขึน้มาใหม่ ให้มันมีความเฉพาะ 
เพ่ือให้หน่วยงานภายใต้ท่ีเป็นหน่วยปฏิบัติมีช่องทางของบประมาณได้อย่างชัดเจน และตอบโจทย์ประเดน็ส าคัญ 
ไม่ใช่ไปอยู่ในประเดน็ยทุธศาสตร์เดิม ท่ีมันกส็ามารถอยู่ได้แหละ แต่ภารกิจงานอาจจะดูไม่โดดเด่น ท้ัง ๆ ท่ีเป็น
นโยบายส าคัญ” 
 
 4.4.2 กระบวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 
  1) งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรไม่เป็นไปตามแผนปฏิบติัราชการฯ  
   1.1) ปรับรูปแบบการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการนั้น ๆ 
ให้ส าเร็จตามเป้าหมายเดิม แม้ว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจะไม่เป็นไปตามแผน เช่น ปรับรูปแบบ  
การประชุมจาก onsite เป็น online มากขึ้น ปรับลดงบประมาณด้านการจัดท าเอกสารจาก Hard copy  
เป็นเอกสารออนไลน์/อิเลก็ทรอนิกส์มากขึ้น เป็นตน้ 
   1.2) มองหาแหล่งงบประมาณอ่ืนเพิ่ม เพื่อมาสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ  
เช่น ท าบนัทึกความตกลงร่วมกนั (MOU) กบัภาคเอกชนเพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ ดึงภาคเอกชน
มาร่วมท ากิจกรรม CSR, พิจารณางบจากกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนส่ิงแวดลอ้ม หรือพิจารณาเงินนอกงบประมาณ 
เป็นตน้ 
   จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กล่าววา่ 
    “การได้งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นั้นปกติ เพราะแต่ละปีเงินมีจ ากัด  
และการพิจารณางบประมาณนั้น จะต้องขึน้อยู่กับยุทธศาสตร์จัดสรรด้วย ว่าแต่ละปีนั้น ให้ความส าคัญ  
กับเร่ืองเร่งด่วนอะไรก่อน” 
   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีเจา้หนา้ท่ีส่วนประสานราชการภูมิภาคท่ีกล่าววา่ 
    “ถ้างบประมาณท่ีได้ไม่เป็นไปตามแผน ถูกปรับลดงบประมาณ เรากต้็อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการท างาน โดย output outcome ของโครงการต้องเท่าเดิม แต่ปรับวิธีการท างานให้ใช้
งบประมาณน้อยลง เช่น การประชุมกับชาวบ้าน อาจจะใช้การประชุมท่ีเป็น online มากขึน้ เป็นต้น” 
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   และสอดคลอ้งกบัท่ีเจา้หนา้ท่ีส่วนแผนงาน ติดตามและประเมินผลท่ีกล่าววา่  
    “ถ้างบประมาณท่ีได้ไม่เป็นไปตามแผน นอกจากการปรับวิธีการท างานแล้ว 
กอ็าจจะหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนแหล่งอ่ืนเพ่ิม” 
   ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีส่วนขบัเคล่ือนนโยบายเชิงรุก ก็ไดก้ล่าวไวเ้สริมกนัดว้ยวา่ 
    “ทสจ. มีภารกิจหลายหมวก ถ้าเป็นไปตามแผน สป.ทส. ก็จะเป็นงบ  
ของ สป.ทส. เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงท่ี ทสจ. ท างาน เค้ามีงบเบิกแทนกัน งบจังหวัด ถ้าเค้าท างานกับจังหวัด  
กไ็ด้งบจากจังหวัด ถ้าท างานกับกรมกไ็ด้เงินจากกรม ซ่ึงส่ิงท่ี ทสจ. ท างานกับจังหวัดหรือกับกรม มันจะไม่
บรรจุอยู่ในแผนของเรา” 
    “ถ้า กิจกรรมไหนท่ีสอดคล้องกับกรม กรมจะเป็นคนขอเ งินเอง  
ส่วนผู้ปฏิบัติงานอาจจะเป็น ทสจ. แต่กจ็ะเป็นงบเบิกแทนกัน” 
 
  2)  ก าลังคนไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน รวมทั้ งบางภารกิจยังขาดผู ้ปฏิบัติงาน 
ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น  
   2.1) จัดท าโครงการท่ีร่วมบูรณาการกับหน่วยงานท่ีมีก าลังคนผู ้มีศักยภาพ  
และความเช่ียวชาญในภารกิจงาน เช่น หน่วยงานภาคป่าไม ้(กรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง) หน่วยงานท้องถ่ิน ทหาร ต ารวจ หรือถ้าเป็นงานด้านส่ิงแวดลอ้ม  
ก็ร่วมมือกับส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค ส านักงานทรัพยากรน ้ าภาค หรือส านักทรัพยากรน ้ าบาดาลเขต 
หรือส านกังานทรัพยากรน ้าแห่งชาติภาค เป็นตน้ เพื่อรวมสรรพก าลงัท าใหง้านมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  
   2.2) จดัจา้งลูกจา้งหรือพนกังานจา้งเหมาบริการโดยก าหนดคุณสมบติัท่ีเหมาะสม
กบังาน  
   2.3) หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีดูแลอตัราก าลงัและพฒันาบุคลากร ควรท าการศึกษา 
การวิเคราะห์อตัราก าลงัท่ีเหมาะสม โดยอาจจะพิจารณาวิธีการ/หลกัการ/ทฤษฎีการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัหน่วยงาน 
ยกตัวอย่างเช่น วิธีการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload analysis) เพื่อวิเคราะห์หาค่า FTE (Full Time Equivalent)  
คือการค านวณอตัราก าลงัคนให้เหมาะสมกบัภาระงานของหน่วยงาน เพื่อใชใ้นการวางแผนก าลงัคนในองค์กร 
ซ่ึงจะท าใหส้ามารถเกล่ียอตัราก าลงัของส านกังานปลดักระทรวงฯ ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคใหเ้หมาะสม 
   2.4) ทบทวนและพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรอยู่สม ่าเสมอ เพื่อให้
ส ามารถพัฒนาบุ คลากรให้ มี ศักยภาพในการด า เ นินงานสอด รับกับกับสถานการณ์ ปัญหา 
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
   จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กล่าววา่ 
    “ในพื้นท่ีก็จะมี  feedback มาบ้างว่า เงินไม่พอ คนไม่พอ เคร่ืองไม้
เคร่ืองมือไม่พอ แต่ต้องมีแนวคิดใหม่ๆ ว่าถ้าเงินไม่พอ เคร่ืองมือไม่พอ ปรับวิธีการดีไหม ถ้าเงินไม่พอ
ลองใช้การมีส่วนร่วมไหม ดึงหน่วยงานมาช่วย หรือท างานร่วมกันในเป้าหมายเดียวกันไหม เช่น เราร่วมกับ 
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ทสม. ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ในเร่ืองของการประชาสัมพันธ์ หรือการท างานในพืน้ท่ีป่าไม้ 
อุทยาน ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ไหม ในเป้าหมายเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการใช้งบประมาณท่ีน้อยลง 
แล้วได้งานมากขึน้ ไม่ใช่ต่างคนต่างท า” 
   และเจา้หนา้ท่ีส่วนขบัเคล่ือนนโยบายเชิงรุก กล่าววา่ 
    “องค์กรเรายังขาดการศึกษาเร่ืองการค านวณปริมาณงาน Workload  
ซ่ึงจะมีส่วนช่วยในการเกลี่ยอัตราก าลังให้เหมาะสมกับปริมาณงาน” 
   เจา้หนา้ท่ีกองกลาง เสนอวา่ 
    “การเพ่ิมอัตราก าลังมันท ายาก ในพืน้ท่ีก็มี feedback มาบ้างว่าคนไม่พอ 
แต่กแ็ก้ด้วยการจ้าง TOR” 
 
 4.4.3 กระบวนการติดตามและประเมินผล 
  1) เนน้ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายโครงการ แต่ยงัขาดการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตวัช้ีวดัวา่ตอบสนองต่อเป้าหมายท่ีตอ้งการหรือไม่ 
   1.1) เร่งรัดการพฒันาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) 
ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว และมีประสิทธิภาพสามารถติดตามไดท้ั้งการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ พร้อมทั้ง
สามารถติดตามผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามเป้าหมายและตวัช้ีวดั 
   1.2) ปัญหาอีกอย่างคือ ท่ีผ่านมาส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล้อม ยงัขาดหน่วยงานหลักท่ีท าหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ซ่ึงปัจจุบัน  
ได้มีค  าสั่งส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ี 481/2565 เร่ือง การปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน (ส่วนกลาง) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีการตั้งส่วนแผนงาน ติดตามและประเมินผลขึ้น ซ่ึงสังกดั
อยู่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ท าให้มีผูรั้บผิดชอบหลกัในการติดตามขอ้มูล รวบรวมและประเมินผล 
การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกดัส านกังานปลดักระทรวงฯ  
   จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีส่วนขบัเคล่ือนนโยบายเชิงรุก กล่าววา่ 
    “ตอนนี ้สภาพัฒน์ มีการท าแบบติดตามผลสัมฤทธ์ิตัวชีวั้ดตามแผนแล้ว 
ท้ังรายปี และรายห้าปีเลย ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมปีนีเ้ป็นปีแรก เราก็ต้องไปติดตามการด าเนินงานของเราว่าบรรลุ  
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ และบรรลุตามแผนชาติหรือไม่ ยังไง เรากเ็ลยจ าเป็นต้องมีส่วนติดตามขึน้มาด้วย 
ตามค าส่ังใหม่” 
   และจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีส่วนแผนงาน ติดตาม และประเมินผล ก็กล่าววา่ 
    “ขณะนีอ้ยู่ระหว่างพัฒนาระบบ e-project ซ่ึงจะท าให้ติดตามได้มากกว่า
งบประมาณ ติดตามได้ท้ังผลตามตัวชีว้ัด สามารถบอกได้ว่าโครงการนีอ้ยู่ท่ีไหน ขึน้เป็น infographic แผนท่ี
ประเทศไทย” 
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4.5 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขับเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2565-2569) ของส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 จากการศึกษาพบว่า ผูท่ี้ให้ขอ้มูลส าคญัเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั 
กรณีศึกษา แผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม นั้น มีความส าคญัเทียบเท่ากนัหมดทุกปัจจยั เน่ืองจากทุก ๆ ปัจจยัท างานส่งเสริมกนั เพื่อให้
งานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด เพียงแต่เม่ือพิจารณาไปทีละขั้นตอนการด าเนินงานแลว้ 
จะพบว่าปัจจยัใด ควรให้ความส าคญัก่อนและหลงัเพียงเท่านั้น ดงันั้น เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยัแลว้ พบว่า 
ปัจจัยหลักท่ีมีส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบัติ เรียงล าดับก่อนหลังตามขั้นตอน 
การด าเนินงานไดด้งัน้ี 
 4.5.1 ความมุ่งมั่นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
  การด าเนินการใดๆ ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานเป็นส่ิงส าคญั หากทุกคน 
ให้ความส าคัญกับงานท่ีท า เข้าใจเป้าหมาย วตัถุประสงค์ รวมถึงความส าคัญของงานท่ีท าเป็นอย่างดี  
ย่อมส่งเสริมให้ขั้นตอนต่าง ๆ ของการด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได ้ส าหรับกรณีของส านักงานปลดักระทรวงฯ 
ผูบ้ริหารให้ความส าคญัและสนับสนุนการด าเนินงานมาโดยตลอด โดยเน้นนโยบายเชิงรุก ตั้งแต่กระบวนการ
จดัท าแผนปฏิบติัราชการ มีการจดัตั้งคณะท างาน พร้อมทั้งสนบัสนุนและให้ค  าปรึกษาตลอดการจดัท าแผน 
รวมทั้งการน าแผนงานไปสู่การปฏิบติั ผูบ้ริหารมีนโยบายลงพื้นท่ีติดตามงานส าคญัของกระทรวงฯ มาโดยตลอด 
เพื่อรับทราบปัญหาตั้งแต่ระดับพื้นท่ีขึ้นมาเพื่อพฒันาเป็นขอ้สั่งการระดับนโยบาย ตลอดจนการติดตาม 
และรายงานผลการด าเนินงาน ไดเ้ลง็เห็นขอ้บกพร่องและอุปสรรคของการติดตามงาน จึงส่งเสริมใหมี้การพฒันา
ระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และจัดให้มี ส่วนงานท่ีท าหน้าท่ีติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนงานของหน่วยงานเป็นการเฉพาะ  
 4.5.2 การรับรู้และการมีส่วนร่วม 
  ปัจจยัส าคญัล าดบัถดัมาคือหน่วยงานจ าเป็นตอ้งสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในองคก์ร เพื่อให้
ผูป้ฏิบติังานทุกคนเขา้ใจถึงเป้าหมายและส่ิงท่ีก าลงัด าเนินงานร่วมกนั เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
ท่ีมีประสิทธิภาพ แต่การจะเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพไดน้ั้น จะตอ้งเกิดจากความมุ่งมัน่
ของผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งเกิดการรับรู้อย่างทัว่ถึง เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนเตรียมความพร้อมและขบัเคล่ือน
กระบวนการมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  รวมทั้ งจ า เ ป็นจะต้องมีการวางกรอบการด า เ นินงานอย่างรอบคอบและชัด เจน  
เพราะนอกจากเน้ือหาท่ีระบุในแผนปฏิบติัราชการจะส าคญัแลว้ การด าเนินงานใหท้นัต่อระยะเวลาท่ีก าหนด
ก็เป็นส่ิงส าคญัไม่แพก้นั เน่ืองจากแผนปฏิบติัราชการเปรียบเสมือนทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ดงันั้น แผนปฏิบติัราชการก็ควรท่ีจะด าเนินการแลว้เสร็จตามกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อให้การขบัเคล่ือนงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบติัราชการ และสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการได ้
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 4.5.3 ความชัดเจนของแผนปฏิบัติราชการ  
  แผนปฏิบติัราชการฯ หรือแผนงานใดๆ ก็ตาม ควรจะมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย ต่อยอดงานเดิมได ้
และสามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง แผนปฏิบติัราชการท่ีมีความชดัเจน ท าใหส้ามารถถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบติังาน
ของหน่วยงานไดง้่าย ซ่ึงจะท าให้ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจทิศทางองคก์รตรงกนั การขบัเคล่ือนงานก็จะมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งแผนปฏิบติัราชการเองก็สามารถสะทอ้นยุทธศาสตร์/แผนระดบัประเทศ และนโยบายรัฐบาลในขณะนั้น
ไดด้ว้ย 
  นอกจากน้ี แผนปฏิบติัราชการท่ีดีควรจะวางแผนให้ครอบคลุมกบัเป้าหมายและปัญหาในปัจจุบนั 
รวมทั้งคาดการณ์และรองรับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อท าให้การด าเนินงานขององค์กร 
กา้วไปขา้งหนา้ไม่เพียงแค่ด าเนินการใหต้อบสนองสถานการณ์ปัจจุบนัเท่านั้น  ซ่ึงประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีระบุ
ไวใ้นแผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม มีประเด็นท่ีรองรับสถานการณ์ในอนาคต ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ขับเคล่ือน
กระบวนทศัน์ใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 เพิ่มศกัยภาพองคก์ร
รองรับวิถีใหม่และนวตักรรมใหม่ 
 4.5.4 อตัราก าลงัและการพฒันาศักยภาพบุคลากร 
  การจะขอเพิ่มอตัราก าลงั ในหน่วยงานราชการนั้น อาจจะท าไดย้าก แต่ส่ิงท่ีท าไดง้่ายกว่า
คือการเกล่ียอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจงานท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงประเด็นน้ีจ าเป็นต้องอาศัย
ผูเ้ช่ียวชาญในการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมจึงจะสามารถตอบไดว้่าหน่วยงานใดควรมีอตัราก าลงั
เจ้าหน้าท่ีเท่าใด ซ่ึงส าหรับส านักงานปลัดกระทรวงฯ เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีอ านวยการ  
หรือหน่วย Regulator มากกว่าปฏิบติัการ หรือ Operator ซ่ึงจะเป็นภารกิจของกรมเสียมากกว่า จึงขอแบ่ง 
การวิเคราะห์อตัราก าลงัของส านกังานปลดักระทรวงฯ ออกเป็น 2 กรณี คือ 
  1) หน่วยงานส่วนกลาง  
   กรณีน้ีจากการศึกษาพบว่าไม่พบปัญหาอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี เน่ืองจากภารกิจ 
ในหน่วยงานส่วนกลางเกือบทั้งหมดจะเป็นงานอ านวยการท่ีมีปริมาณเจา้หนา้ท่ีเพียงพอกบัภารกิจงานแลว้ 
  2) หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
   แมส้ านักงานปลดักระทรวงฯ จะเป็นหน่วย Regulator แต่ส าหรับหน่วยงานภูมิภาค  
ก็มีภารกิจท่ีช่วยอ านวยการ สนบัสนุนการด าเนินงานของหน่วย Operator ท าใหภ้ารกิจงานของหน่วยภูมิภาค
มีปริมาณงานมาก และหลากหลาย ขึ้นอยูก่บัสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีจงัหวดันั้น ๆ 
ท าใหบ้างพื้นท่ีขาดแคลนก าลงัเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานอยูบ่า้ง ซ่ึงแนวทางการแกไ้ขในปัจจุบนัคือการจา้ง
เจา้หนา้ท่ีตามโครงการ หรือพนกังานจา้งเหมาบริการ เพื่อช่วยขบัเคล่ือนงานในพื้นท่ี  
  นอกจากอตัราก าลงัแลว้ การพฒันาศกัยภาพบุคลากรก็เป็นส่ิงส าคญั ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่า 
Man หรือบุคลากร คือปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนงานให้เป็นไปตามแผน ขาดผูป้ฏิบัติงานไป งานจะ
สามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ย่างไร ถึงแมว้่าในอนาคตอาจจะมีการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทมากขึ้น 
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แต่งานดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ก็ยงัจ าเป็นตอ้งอาศยัผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นคนอยู่ 
ดงันั้น การพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้เท่าทนัต่อสถานการณ์/ความรู้ท่ีเปล่ียนแปลงไปในอนาคตก็เป็นส่ิงจ าเป็น 
เม่ือไดบุ้คคลท่ีมีศกัยภาพ งานท่ีออกมาก็ย่อมมีประสิทธิภาพเช่นกนั หรืออาจจะไดไ้อเดียหรือแนวทางใหม่  ๆเกิดขึ้น 
ซ่ึงส าหรับส านักงานปลัดกระทรวงฯ เองมีแนวทางการพฒันาศักยภาพบุคลากรมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
ทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุนอบรมต่างประเทศ การจดัการอบรม/สัมมนาให้ความรู้ 
ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นตน้ แต่ในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา อาจจะมี
หลกัสูตรต่างๆ นอ้ยลง เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าใหก้ารจดัการอบรม/
สัมมนาต่าง ๆ ตอ้งจดัเท่าท่ีจ าเป็น และมีขอ้จ ากดัอยูบ่า้ง 
 4.5.5 งบประมาณ 
 งบประมาณเป็นฟันเฟืองส าคัญอีกอย่างหน่ึงในการขับเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบัติ  
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ถา้ผูป้ฏิบติังานมีส่วนส าคญั การจดัหาผูป้ฏิบติังานเพิ่มให้สอดคลอ้งกบัภารกิจงาน 
ก็ตอ้งใชง้บประมาณในการจดัจา้ง หรือการด าเนินโครงการใด ๆ ย่อมมีค่าใชจ่้าย ไม่ว่าจะเป็นค่าจา้งผูป้ฏิบติังาน 
ค่าเดินทาง รวมถึงค่าจดัหาเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์  
 แต่จากการศึกษา พบว่า การไดรั้บการจดัสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดนั้น 
เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นได ้เน่ืองจากทุกหน่วยงานมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินในการขบัเคล่ือน แต่งบประมาณของประเทศ
มีจ านวนจ ากัด ดังนั้น จึงตอ้งจดัสรรให้เป็นไปตามความส าคัญและความเร่งด่วนของงานนั้น ๆ ดังนั้น  
เม่ืองบประมาณไม่เป็นไปตามแผน การปรับแผนงานให้สอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีไดรั้บ การบูรณาการ 
การท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน รวมถึงการมองหาแหล่งงบประมาณอ่ืนสนบัสนุน ก็เป็นส่ิงส าคญั เพื่อท าให้
งานยงัสามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิไดด้งัเดิม 
 4.5.6 การติดตามและประเมินผล 
  เม่ือผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงานมีความมุ่งมั่นตั้ งใจ มีการสร้างการรับรู้ภายในองค์กร  
ท าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ส่งผลให้การจดัท าแผนปฏิบติัราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชดัเจน
และตอบโจทยปั์ญหาทั้งระดบัพื้นท่ีและระดบันโยบาย ส่งผลไปสู่การปฏิบติัท่ีเห็นผลเป็นรูปธรรมแลว้นั้น 
สุดทา้ยหากการติดตามงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถประเมิลผลการด าเนินงานได้ ก็จะไม่สามารถ
สะทอ้นไดเ้ลยว่าแผนปฏิบติัราชการดงักล่าว มีประสิทธิภาพหรือมีขอ้บกพร่อง/ขอ้จ ากดัอย่างไร หรือควรจะพฒันา
ส่วนใดเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายได ้
  การติดตามการด าเนินงาน ตอ้งติดตามทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน
ท่ีเป็นรูปธรรมตามแผนหรือตามตวัช้ีวดั เน่ืองจาก 
   1) การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และพอจะทราบ
ความคืบหนา้ของโครงการไดร้ะดบัหน่ึง 
   2) การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั เพื่อให้เห็น Output และ Outcome  
ของโครงการนั้น ๆ วา่ผลสัมฤทธ์ิของโครงการเป็นอยา่งไร สะทอ้นเป้าหมายของแผนปฏิบติัราชการหรือไม่ 
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  เม่ือมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการแล้ว จะท าให้
สามารถบอกไดว้่าแผนปฏิบติัราชการฉบบัน้ีมีขอ้บกพร่องหรือขอ้จ ากดัหรือไม่อย่างไร เพื่อสามารถพฒันา
แผนปฏิบติัราชการฉบบัถดัไปใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นได ้   
 จากการศึกษา สามารถสรุปเป็นแผนภาพแสดงปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนแผนงานฯ  
ไปสู่การปฏิบติั ดงัแสดงในภาพท่ี 4.6 
 

  
 

ภาพท่ี 4.6 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั กรณีศึกษา แผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2565-2569) ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั การศึกษา แผนปฏิบติัราชการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สามารถสรุป 
ผลการศึกษา อภิปรายผล และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน (ส่วนกลาง) ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  องค์ประกอบภายในส านักงานปลดักระทรวงฯ (ส่วนกลาง) บางส่วน มีการเปล่ียนแปลง  
ไปจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 โดยมีทั้ง  
  1) ภารกิจงานบางส่วนถูกตัดออกไป ได้แก่ กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  
เน่ืองจากถูกถ่ายโอนภารกิจไปยงัส านกังานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี (หรือ สคทช.) 
ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์  2564 ซ่ึงมีผลบังคับก่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -  2569)  
ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะแลว้เสร็จ  
  2) การรวมภารกิจงานของกองการบิน และศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(บางส่วน) เป็น “ศูนยเ์ทคโนโลยดิีจิทลัและอากาศยาน” 
  3) แมว้่าในภาพรวมของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางท่ีเหลือ จะยงัคงเป็นหน่วยงานเดิม 
ตามกฎกระทรวงฯ อยู ่แต่ก็มีองคป์ระกอบและหนา้ท่ีภายในของหน่วยงานบางส่วน ไดมี้การปรับปรุง แกไ้ข 
โยกยา้ย ปรับเปล่ียนไปจากเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงาน 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป อนัจะท าให้การปฏิบติัภารกิจตามหนา้ท่ีและอ านาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ขึ้น 
ซ่ึงจะขอยกตวัอย่างในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี เช่น การจดัแบ่งงานภายในและอ านาจหนา้ท่ี
ของกองยทุธศาสตร์และแผนงาน 
  จากการศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน (ส่วนกลาง) ส านกังาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนั้น ไม่ไดมี้ผลเชิงลบต่อการด าเนินการตามแผนปฏิบติัราชการฯ 
เน่ืองจากภารกิจท่ีระบุในแผนปฏิบัติราชการ กับภารกิจของหน่วยงานท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่  
ยงัคงเป็นภารกิจเดิมอยู่ เพียงแต่อาจจะมีการโยกยา้ยสังกดัเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการด าเนินงานมากขึ้น  
อีกทั้งยงัมีการเพิ่มส่วนงานบางส่วนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการอีกดว้ย 
ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มส่วนแผนงาน ติดตามและประเมินผล สังกัดอยู่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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 ซ่ึงเดิม คือส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ ท าหน้าท่ีในการพัฒนายุทธศาตร์ จัดท าแผนของส านักงานปลัดฯ  
และกระทรวงเท่านั้น ไม่มีท าหน้าท่ีติดตามการด าเนินงานเป็นการเฉพาะ แต่การปรับปรุงโครงสร้างในคร้ังน้ี  
มีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนในเร่ืองของการติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน
ว่าตอบโจทยต์วัช้ีวดัตามแผนปฏิบติัราชการหรือแผนปฏิบติังาน และสามารถสะทอ้นไปยงัแผนระดบั 1 และ 2 
หรือไม่อย่างไร จึงเปล่ียนเป็นส่วนแผนงาน ติดตาม และประเมินผล ซ่ึงในระยะแรก หรือช่วงส้ินปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 น้ี อาจจะมีอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่บา้ง เช่น เร่ืองการถ่ายทอดงาน (ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ) 
ไปยงัส่วนงานอ่ืนตามการปรับปรุงโครงสร้าง การติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ แต่จะเป็นอุปสรรค  
แค่ช่วงแรกเท่านั้น เพราะเม่ือเร่ิมปีงบประมาณใหม่ คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดการด าเนินงานต่าง ๆ 
ก็จะเป็นไปตามกรอบอ านาจหนา้ท่ีตามค าสั่งใหม่  
 5.1.2 ปัญหาในการขับเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบัติท่ีผ่านมาของส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 5 ประเด็น ดงัน้ี 
  1) กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานล่าช้า ซ่ึงแผนปฏิบัติราชการ  
เป็นส่วนส าคญัในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององคก์ร ควรมีการวางกรอบระยะเวลาให้เหมาะสม
และชดัเจนมากขึ้น 
  2) กระบวนการรับรู้และการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานในองคก์รยงัไม่ เพียงพอ ควรจดัให้
มีการทบทวนแผนปฏิบติัราชการอยู่สม ่าเสมอ อาจจะก าหนดเป็นรอบรายปี หรือราย 3 ปี แลว้แต่ความเหมาะสม 
ให้เกิดการสะทอ้นความตอ้งการและปัญหาท่ีหน่วยงานพบเพื่อสามารถพฒันาปรับปรุงแผนปฏิบติัราชการ
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
  3) งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ควรปรับรูปแบบการด าเนินโครงการ 
โดยอาศยัเทคโนโลยีเป็นตวัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน หรือมองหาแหล่งงบประมาณอ่ืนมาสนับสนุน 
เช่น การหาเอกสารมาร่วมกิจกรรม CSR ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนต่าง ๆ เป็นตน้ 
  4) อตัราก าลงัเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานบางพื้นท่ีไม่สอดคลอ้งกับปริมาณงานท่ีตอ้งรับผิดชอบ 
ในช่วงแรกอาจจะบูรณาการการท างานกับหน่วยงานท่ีมีสรรพก าลังเจ้าหน้าท่ีพร้อม โดยหน่วยงาน  
ของส านักงานปลัดกระทรวงฯ ท าหน้าท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน และในอนาคตอาจพิจารณาศึกษา  
การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload analysis) โดยค านวณอตัราก าลงัคนให้เหมาะสมกบัภาระงานของหน่วยงาน 
เพื่อใชใ้นการวางแผนก าลงัคนในองคก์ร ซ่ึงจะท าใหส้ามารถเกล่ียอตัราก าลงัของส านกังานปลดักระทรวงฯ 
ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคใหเ้หมาะสม 
  5) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานยงัไม่เป็นระบบท่ีเหมาะสม ส่งผลให้ไม่สามารถ
วดัไดว้่าการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค/์ตวัช้ีวดัหรือไม่ ควรเร่งรัดการพฒันาระบบติดตามและประเมินผล
โครงการ (e-Project Tracking System) ให้แลว้เสร็จโดยเร็ว และมีประสิทธิภาพสามารถติดตามไดท้ั้งการเบิกจ่าย
งบประมาณรายโครงการ พร้อมทั้งสามารถติดตามผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามเป้าหมายและตวัช้ีวดัดว้ย 



- 86 - 
 

 5.1.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั กรณีศึกษา แผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2565-2569) ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แบ่งออกเป็น 6 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ 
  1) ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 
   ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานเป็นส่ิงส าคญั ส่งเสริมให้ขั้นตอนต่าง ๆ 
ของการด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได ้ส าหรับกรณีของส านักงานปลดักระทรวงฯ ผูบ้ริหารให้ความส าคญั
และสนบัสนุนการด าเนินงานมาโดยตลอด โดยเนน้นโยบายเชิงรุก ตั้งแต่กระบวนการจดัท าแผนปฏิบติัราชการ  
มีการจดัตั้งคณะท างาน พร้อมทั้งสนับสนุนและให้ค  าปรึกษาตลอดการจดัท าแผน รวมทั้งการน าแผนงาน
ไปสู่การปฏิบติั ผูบ้ริหารมีนโยบายลงพื้นท่ีติดตามงานส าคญัของกระทรวงฯ มาโดยตลอด เพื่อรับทราบ
ปัญหาตั้งแต่ระดับพื้นท่ีขึ้นมาเพื่อพฒันาเป็นข้อสั่งการระดับนโยบาย ตลอดจนการติดตามและรายงาน 
ผลการด าเนินงาน ไดเ้ล็งเห็นขอ้บกพร่องและอุปสรรคของการติดตามงาน จึงส่งเสริมให้มีการพฒันาระบบ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และจดัใหมี้ส่วนงานท่ีท าหนา้ท่ีติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงานของหน่วยงานเป็นการเฉพาะ 
  2) การรับรู้และการมีส่วนร่วม 
   สร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนเขา้ใจถึงเป้าหมาย 
และส่ิงท่ีก าลงัด าเนินงานร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ แต่การจะเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพไดน้ั้น จะตอ้งเกิดจากความมุ่งมัน่ของผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งเกิดการรับรู้
อยา่งทัว่ถึง เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานทุกคนเตรียมความพร้อมและขบัเคล่ือนกระบวนการมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3) ความชดัเจนของแผนปฏิบติัราชการ 
   แผนปฏิบติัราชการท่ีมีความชัดเจน ท าให้สามารถถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานไดง้่าย ซ่ึงจะท าให้ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจทิศทางองคก์รตรงกนั การขบัเคล่ือนงานก็จะมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการเองก็สามารถสะท้อนยุทธศาสตร์/แผนระดับประเทศ และนโยบายรัฐบาล 
ในขณะนั้นไดด้ว้ย 
  4) อตัราก าลงัและการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
   เน่ืองจากภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุน หรือ
หน่วย Regulator ดงันั้นผูข้บัเคล่ือนงาน หรือผูป้ฏิบติังาน หรือ Man จึงมีความส าคญัมาก แตกต่างจากหน่วยปฏิบติั 
หรือ Operator ท่ีอาจจะตอ้งใช้เคร่ืองมือท่ีดี ทนัสมยัร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม งานด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นหน่วย Regulator หรือ Operator ก็จ าเป็นตอ้งอาศยัผูป้ฏิบติังานในการขบัเคล่ือน 
ดงันั้น อตัราก าลงัเจา้หน้าท่ี จึงเป็นส่ิงจ าเป็น แต่การเพิ่มอตัราก าลงัในหน่วยงานราชการอาจจะเป็นเร่ือง 
ท่ีมีกระบวนการหลายขั้นตอน และยุ่งยาก จึงมีแนวทางการจา้งพนักงานจา้งเหมาบริการ เพื่อช่วยสนบัสนุนงาน 
อีกทั้งการเสริมสร้างพฒันาศักยภาพของบุคลากรก็เป็นส่ิงส าคัญ เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นใหม่ตลอด  
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จึงจ าเป็นต้องมีการอบรมให้ความรู้ผูป้ฏิบัติงานเพื่อให้งานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  5) งบประมาณ 
   งบประมาณเป็นฟันเฟืองส าคญัอีกอย่างหน่ึงในการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ถา้ผูป้ฏิบติังานมีส่วนส าคญั การจดัหาผูป้ฏิบติังานเพิ่มให้สอดคลอ้งกบัภารกิจงาน 
ก็ต้องใช้งบประมาณในการจัดจ้าง หรือการด าเนินโครงการใด ๆ ย่อมมีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็ นค่าจ้าง
ผูป้ฏิบติังาน ค่าเดินทาง รวมถึงค่าจดัหาเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ 
  6) การติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน จะช่วยสะทอ้นว่าแผนปฏิบติัราชการดงักล่าว 
 มีประสิทธิภาพหรือมีขอ้บกพร่อง/ขอ้จ ากดัอยา่งไร หรือควรจะพฒันาส่วนใดเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายได ้
  ซ่ึงปัจจยัทั้ง 6 ปัจจยัเหล่าน้ีมีความส าคญัเทียบเท่ากนัหมดทุกปัจจยั เน่ืองจากทุก ๆ ปัจจยั
ท างานส่งเสริมกนั เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยไล่เรียงไปตามล าดับ
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาขา้งตน้ พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั กรณีศึกษา 
แผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
แบ่งออกเป็น 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 2) การรับรู้และการมีส่วนร่วม  
3) ความชัดเจนของแผนปฏิบัติราชการ 4) อัตราก าลังและการพฒันาศักยภาพบุคลากร 5) งบประมาณ  
และ 6) การติดตามและประเมินผล โดยปัจจยัแต่ละขอ้นั้น สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารจดัการองค์กร 
เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
 5.2.1 ความมุ่งมั่นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน จะท าใหง้านออกมามีประสิทธิภาพ ซ่ึงเกิดจากความมุ่งมัน่
ตั้งใจท่ีจะบรรลุเป้าหมายของงาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Zigarmi et al. (2011 อา้งถึงใน กุลธิดา กรมเวช, 2558) 
เร่ืองความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท างานในประเด็นความตั้งใจในการสร้างผลงานท่ีดีเลิศ หรือ Intent to Perform 
กล่าวคือ ทั้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือความส าเร็จขององคก์ร ความส าเร็จนการสนบัสนุน
อ านวยการดา้นการบริหารงานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามภารกิจของส านกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จึงท าให้ทุกคนรู้หน้าท่ีของตนเองและท าผลงานให้ออกมาดีท่ีสุด อีกทั้งยงั
สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมทางพุทธศาสนา หลกัอิทธิบาท 4 (พระพรมคุณาภรณ์, 2546 อา้งถึงใน กุลธิดา กรมเวช, 2558)  
ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัคุณธรรม 4 ประการ ไดแ้ก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมงัสา โดยประเด็นความมุ่งมัน่ 
ของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานนั้น สอดคลอ้งกับหลกัอิทธิบาท 4 ในทุกขอ้ กล่าวคือ ผูป้ฏิบติังานจะตอ้ง 
มีความรู้สึกผูกพนั และรับรู้ถึงประโยชน์ของส่ิงท่ีท า เพื่อจะท าให้การท างานเกิดความสุข สภาพแวดลอ้มดี 
ผลการด าเนินงานย่อมออกมาดีตามไปดว้ย ต่อมาผูป้ฏิบติังานตอ้งไม่ย่อทอ้ มีความอดทน สอดคลอ้งกบังาน
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การบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงดูเหมือนจะอยู่คนละฝ่ังกับการพฒันาในยุคปัจจุบัน  
ยิง่มีการพฒันามากเท่าไหร่ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก็มกัจะถูกท าลายมากขึ้นเท่านั้น ส่งผลใหก้ารดูแล 
รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งใช้ความอดทน มีการส่ือสารท าความเขา้ใจ สร้างการรับรู้  
และส่งเสริมการตระหนักรู้ของคนในสังคมให้เห็นถึงความส าคัญ จนกระทั่งมาถึงขั้นตอนของการใช้
กระบวนการคิดเพื่อหาสาเหตุ ปัจจยั แนวทางแกไ้ข เพื่อใหทุ้กอยา่งสามารถตอบกนัไดอ้ยา่งเป็นเหตุและผล 
 5.2.2 การรับรู้และการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ท าให้ทุกคนในองค์กรเขา้ใจเป้าหมายตรงกัน 
และเป็นกระบวนการท่ีสืบเน่ืองต่อจากความมุ่งมัน่จึงจะเกิดผลส าเร็จยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล 
ในประเด็นหลกัการมีส่วนร่วม (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2552 อา้งถึงใน ณัฐนนัท ์เขียวเกษม, 2562)  
ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและจ าเป็นมากในองคก์ร กระบวนการมีส่วนร่วมแทบจะแทรกซึมอยู่ในการด าเนินงาน
ทุกขั้นตอน นอกจากจะท าให้ระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุปัญหาแล้ว ย ังร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
ท่ีตรงประเด็นไดด้ว้ย เน่ืองจากแต่ละคนจะมีความถนดั ความช านาญงาน หรือแมแ้ต่ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั 
การแลกเปล่ียนความรู้ แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัจะยิ่งช่วยให้งานดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม หรืองานดา้นอ่ืน ๆ ก็ตาม ประสบความส าเร็จไดโ้ดยง่าย และตรงประเด็นมากท่ีสุด 
 5.2.3 ความชัดเจนของแผนปฏิบัติราชการ สอดคลอ้งกบัทฤษฎี POCCC ของอองริ ฟาโยล (Henri Fayol) 
(HR Note.asia, 2019) ในประเด็น P-Planning หรือการวางแผน ซ่ึงการมีแผนปฏิบติัราชการ หรือทิศทางขององค์กรท่ีชัดเจน 
ครอบคลุมประเด็นปัญหาท่ีพบและภารกิจหน้าท่ี สามารถวดัผลได้  นั้ น ย่อมเหมือนเป็นการเร่ิมต้นท่ีดี  
ซ่ึงการเร่ิมตน้ท่ีดี ยอ่มมีชยัไปแลว้ส่วนหน่ึงแมก้ารด าเนินงานยงัไม่เร่ิมก็ตาม เพราะการมีแผนปฏิบติัราชการท่ีชดัเจน 
ครอบคลุมนั้นท าให้สามารถถ่ายทอดงานมายงัหน่วยงานย่อยและมายงัผูป้ฏิบติังานเกิดขึ้นไดง้่าย เป็นผลให้
การด าเนินงานสามารถตอบสนองไดทุ้กระดบัยิง่ขึ้น 
 5.2.4 อัตราก าลังและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ 5.2.5 งบประมาณ เป็นปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญั
ต่อการบริหารจัดการตามหลัก 3M-11M (พระสุทธิพจน์ เตชธมฺโม (วรัตน์พุทธางกูร), 2560) ซ่ึงเก่ียวข้อง 
ในประเด็น Man (ผูป้ฏิบติังาน) และMoney (งบประมาณ) ซ่ึงทั้ง 2 ปัจจยัน้ีเปรียบเสมือนปัจจยัน าเขา้ท่ีถูกน าเขา้
ระบบการบริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนงาน ดังท่ีกล่าวสรุปไปข้างต้นว่างานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจ าเป็นตอ้งอาศยัผูป้ฏิบติังานในการขบัเคล่ือน ไม่สามารถขบัเคล่ือนงาน
โดยใช้แค่เทคโนโลยีเท่านั้นได้ ดังนั้น ปัจจัยเร่ืองคนจึงเป็นส่ิงส าคัญมาก รวมทั้งการพฒันาศักยภาพ  
พฒันาองคค์วามรู้ ความเช่ียวชาญในงาน ก็เป็นส่ิงส าคญัตามมาเช่นกนั เน่ืองจากงานดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม เป็นงานท่ีผนวกระหว่างการลงพื้นท่ี แกไ้ขปัญหาจริง ร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
เป็นเคร่ืองมือช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ ดังนั้ น เจ้าหน้าท่ีหรือผู ้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ 
และประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้งานประสบผลส าเร็จยิง่ขึ้น ซ่ึงไม่วา่จะเป็นการให้คนปฏิบติังาน หรือการจดัหา
เทคโนโลยี ย่อมต้องมีการใช้งบประมาณในการจัดหามาทั้งส้ิน ดังนั้น ปัจจัย 2 อย่างน้ี ทั้ งผูป้ฏิบัติงาน 
และงบประมาณ จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนงานในภาคปฏิบติั 
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 5.2.6 การติดตามและประเมินผล สอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการบริหารจดัการตามหลกั 11M 
(พระสุทธิพจน์ เตชธมฺโม (วรัตน์พุทธางกูร), 2560) ในประเด็น Measurement ซ่ึงแมก้ารติดตามและประเมินผล 
จะไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีส่วนในการปฏิบติังานโดยตรง แต่เป็นปัจจยัเดียวท่ีสามารถตอบไดว้่า ปัจจยัทั้ง 1-5 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
สามารถท าให้แผนปฏิบติัราชการฯ ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดห้รือไม่ นอกจากจะมีการติดตาม
การด าเนินงานอย่างเป็นระยะท่ีเหมาะสมแลว้ ยงัจ าเป็นตอ้งมีการประเมินผลการด าเนินงานดว้ย เพื่อให้ทราบว่า
ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นอยา่งไร 
 จากการอภิปรายผลการศึกษาปัจจยัทั้ง 6 ขอ้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทุกปัจจยัมีความส าคญัต่อการขบัเคล่ือนแผน
ไปสู่การปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ี แต่ละปัจจยัจะมีความเฉพาะเจาะจงในดา้นผลต่อการขบัเคล่ือนแผนฯ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบว่า ทุกปัจจยัมีความส าคญัเทียบเท่ากนั เน่ืองจากทุก ๆ ปัจจยัท างานส่งเสริมกนั 
เพื่อใหง้านออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยไล่เรียงไปตามล าดบัขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั กรณีศึกษา แผนปฏิบติั
ราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
  1) เน่ืองจากประเด็นหัวขอ้ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบติั
ราชการระดับกระทรวง จึงอาจจะมีผลต่อแผนปฏิบติัราชการของส านักงานปลดักระทรวงฯ ดว้ย จึงควร 
อาศัยช่วงเวลาน้ีส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้ จะท าให้สามารถรับฟังปัญหาท่ีเกิดขึ้ นจริง  
แนวทางของผูป้ฏิบติังานจริง และน ามาจดัท าเป็นแผนปฏิบติัราชการท่ีสามารถสอดรับกบัสถานการณ์ในพื้นท่ี 
ท่ีเกิดขึ้น เพื่อท าใหก้ารทบทวนและจดัท าแผนปฏิบติัราชการฉบบัใหม่มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  
  2) ควรจัดวางกรอบ Timeline ท่ีชัดเจน เพื่อท าให้แผนปฏิบัติราชการเป็นกรอบทิศทาง 
การด าเนินงานขององคก์ร และใชเ้ป็นกรอบในการจดัท าค าของบประมาณประจ าปีไดต้่อไป 
  3) ควรมีการก าหนดระยะเวลาการทบทวนแผนปฏิบติัราชการฯ เพื่อใหส้ามารถวิเคราะห์ไดว้่า
แผนปฏิบติัราชการท่ียึดถือเป็นแนวทางอยู่นั้น สอดรับกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคตท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้
หรือไม่ 
  4) บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท าให้การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปอย่างคุม้ค่า และเกิดงานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวก
อยา่งเหมาะสม 
  5) พิจารณาศึกษาการวิ เคราะห์อัตราก าลังท่ี เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาอัตราก าลัง 
ของเจา้หนา้ท่ีบางพื้นท่ีท่ีมีไม่เพียงพอ รวมทั้งทบทวนและพฒันาแผนพฒันาบุคลากรขององคก์รอยู่สม ่าเสมอ 
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เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการด าเนินงานสอดรับกับกับสถานการณ์ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
  6) เร่งรัดการพฒันาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ใหแ้ลว้
เสร็จโดยเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1) อาจเพิ่มรูปแบบและกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา จากแค่การสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง  
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการเก็บแบบสอบถามจากผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเพิ่ม โดยเก็บแบบสอบถาม 
กับเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงฯ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้  
และไดผ้ลการศึกษาเจาะลึกมากขึ้น 
  2) ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการท าการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload analysis) พร้อมทั้ง
เสนอแบบจ าลองการจดัสรรอตัราก าลงัท่ีเหมาะสมกบัหน่วยงาน 
  3) ศึกษาหาแนวทางส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ท่ีเหมาะกับ
พฤติกรรมของคนในองคก์ร ในสถานการณ์โลกยคุดิจิทลั 
 



บรรณานุกรม 
 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560. 

(2560, ธนัวาคม 25). ราชกิจจานุเบกษา, 134(130 ก) 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช. (2562). แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช. กรุงเทพมหานคร. 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. (2565). ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ี  174/2565 เร่ือง มอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการสั่ งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ค าสั่งฉบบัลงวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565). กรุงเทพมหานคร. 

กฤษณ์ รักชาติเจริญ และคณะ. (2016).  ปัจจัยชีว้ัดความส าเร็จในการขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
Success Factors for Driving the National Health Assembly Resolutions into Implementation.  
BU Academic Review, กรุงเทพมหานคร. 

กุลธิดา กรมเวช. (2558). ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท างานของพนักงาน: ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและการพัฒนา. 
HROD JOURNAL, มหาวิทยาลยัมหิดล. 

ณัฐธิดา ชมชายผล. (2558). การขับเคล่ือนนโยบายการป้องกันยาเสพติดการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษากรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
ปทุมธานี. 

ณฐันนัท ์เขียวเกษม. (2562). ธรรมาภิบาลในการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน: กรณีศึกษา เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง. คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
กรุงเทพมหานคร. 

ปิยะพงษ ์บุษบงก์. (2563). ถอดรหัสนโยบายสาธารณะและการวางแผน เคร่ืองมือวิเคราะห์ส าหรับศตวรรษ
ท่ี  21 Decoding Public Policy and Planning: Analytical Tools for the 21st Century.  เ ชี ยงใหม่ : 
โครงการผลิตต าราฯ วิทยาลยัการเมืองการปกครอง และสถาบนันโยบายสาธารณะ. 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 . (2546, ตุลาคม 9).  
ราชกิจจานุเบกษา, 120(100 ก) 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562. (2562, 
เมษายน 30). ราชกิจจานุเบกษา, 136(56 ก) 

พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2564. (2564, กุมภาพนัธ์ 10). ราชกิจจานุเบกษา, 
138(11 ก) 

พระสุทธิพจน์ เตชธมฺโม (วรัตน์พุทธางกูร). (2560). การบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนตามวิสัยทัศน์ 
เชิงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในอ าเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี. มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 



- 92 - 
 

ภูวเดช สว่างแสง . (2561). แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กองทัพอากาศ พ.ศ.  2558 – 2562 ไปสู่แผนปฏิบั ติการ.  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร , 
กรุงเทพมหานคร. 

ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลงั. หลักการและขอบเขตการด าเนินงาน 
ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ . ค้นเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2565,  
จาก https://www.gfmis.go.th/?page_id=873 

ศศิวรรณ ตน้กนัยา และคณะ. (2016). ปัญหาและแนวทางการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 
มหาสารคาม. 

สมควร ทรัพย์บ ารุง. (2553). การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี . ค้นเม่ือ 16 เมษายน 2565, จาก 
https://somkuansub.files.wordpress.com/2010/12/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b888e0b8b1e0b894e0b
897e0b8b3e0b981e0b89ce0b899e0b89be0b88fe0b8b4e0b89ae0b8b1e0b895e0b8b4e0b8a3e0b8b
2e0b88ae0b881.pdf  

ส านกังบประมาณ. (2562). คู่ มือปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. 
กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. (2564). แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.  2565 - 2569)  ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม . 
กรุงเทพมหานคร. 

ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. (2565). แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. คน้เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565, 
จาก http://oops.mnre.go.th/th/news/more/678/ 

ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. (2565). รายงานประจ าปี 2564 Annual Report 2021. 
คน้เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2565, จาก http://oops.mnre.go.th/th/news/more/678/ 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. (2565). รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2564. 
กรุงเทพมหานคร. 

ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. คู่มือการใช้งานระบบติดตามข้อส่ังการของผู้บริหาร 
ผ่าน Mobile Application. คน้เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2565, จาก http://e-monitoring.mnre.go.th 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. (2565). ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ี 481/2565 เร่ือง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน 
(ส่วนกลาง) ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ค าสั่งฉบบัลงวนัท่ี  
1 มิถุนายน พ.ศ. 2565). กรุงเทพมหานคร. 



- 93 - 
 

ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ. eMENSCR นวัตกรรมติดตามผลช่วยพัฒนาประเทศ. 
ค้นเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2565, จาก https://www.nstda.or.th/home/performance_post/emenscr-
develop-country/ 

Good Material. (2021). Fishbone Diagram คือ เร่ืองควรรู้เกี่ยวกับ แผนภูมิก้างปลา เพ่ือหาสาเหตุและผลกระทบ. 
คน้เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2565, จาก https://www.goodmaterial.co/fishbone-diagram/ 

HR Note.asia. (2019). ทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC และหลักการจัดการองค์กรสู่ความส าเร็จตามแนวคิด 
ของ Henri Fayol. คน้เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2565, จาก https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190626-
poccc-henri-fayol/ 

 
 
 

https://www.nstda.or.th/home/performance_post/emenscr-develop-country/#:~:text=%E2%80%9CeMENSCR%E2%80%9D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20Electronic%20Monitoring%20and,%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://www.nstda.or.th/home/performance_post/emenscr-develop-country/#:~:text=%E2%80%9CeMENSCR%E2%80%9D%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20Electronic%20Monitoring%20and,%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://www.goodmaterial.co/fishbone-diagram/
https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190626-poccc-henri-fayol/
https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190626-poccc-henri-fayol/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 

จากส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 

 



หมายเลขแบบสัมภาษณ์   .................................. 

แบบสัมภาษณ์ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการขับเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2565-2569) ของส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการขบัเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบติั 
กรณีศึกษา แผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม และเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการขบัเคล่ือนแผนงานดงักล่าวสู่การปฏิบติั จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็นจริงมากท่ีสุดตามค าถามในแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี  
 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ (นาย, นาง, นางสาว) .............................................................................................................. 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................ 
สังกดัหน่วยงาน................................................................................................................................................. 
วนัท่ีสัมภาษณ์................................................................................................................................................... 
 
ค าถามการสัมภาษณ์ 
1. ท่านคิดวา่ปัญหาในการขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบติั ท่ีผา่นมา มีอะไรบา้ง 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
2. การก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ 6 ประเด็น สามารถสะทอ้นภารกิจงานทั้งหมดของ สป.ทส. หรือไม่ อยา่งไร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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3. การก าหนดกลยทุธ์ และตวัช้ีวดั มีความสอดคลอ้ง เหมาะสม และสามารถสะทอ้นเป้าประสงค ์ไดห้รือไม่ อยา่งไร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
4. ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจและสามารถน าแนวทางการด าเนินงานไปปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ อยา่งไร  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
5. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนปฏิบติัราชการอยา่งไร  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
6. ระยะเวลาในการจดัท าแผนปฏิบติัราชการดงักล่าว มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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7. นโยบายของผูบ้ริหารมีส่วนส าคญัในการจดัท าและขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัราชการฯ สู่การปฏิบติัอยา่งไร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
8. ผูป้ฏิบติังานในสังกดัส านกั/กองของท่าน มีความเขา้ใจและกระตือรือร้นในการขบัเคล่ือนการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบติัราชการฯ อยา่งไร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
9. ท่านหรือหน่วยงานของท่านมีแนวทางอย่างไรในการกระตุน้การด าเนินงานของผูป้ฏิบติังานให้ส าเร็จ 
และบรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนปฏิบติัราชการฯ  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
10. งบประมาณท่ีหน่วยงานของท่านไดรั้บการจดัสรรให้ด าเนินการเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติั
ราชการหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนงาน หน่วยงานของท่านมีแนวทางในการบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรมานั้น ให้สามารถด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีระบุไวใ้นแผนปฏิบติั
ราชการฯ อยา่งไร  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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11. ท่านคิดว่าจ านวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านมีเพียงพอต่อปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้ง 
มีศกัยภาพประจ าต าแหน่งเหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีด าเนินการอยูห่รือไม่ อยา่งไร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
12.  หน่วยงานของท่านมีแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรเพื่อให้ตอบสนองต่อการท างานหรือไม่ อยา่งไรบา้ง 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
13. ตามค าสั่งส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ี 481/2565 ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 เร่ือง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน (ส่วนกลาง) ส านกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นั้น ท่านคิดวา่มีผลต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการฯ หรือไม่ อยา่งไร  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
14. เม่ือพิจารณารอบด าเนินการงานตามแผนระดบั 1 และแผนระดบั 2 ซ่ึงเป็นแผนหลกัท่ีหน่วยงานต่างๆ  
ใชเ้ป็นแม่บทในการจดัท าแผนระดบั 3 ของหน่วยงานนั้น จะแบ่งรอบการด าเนินการ 5 ปี เป็นปี พ.ศ. 2566 – 2570 นั้น 
ท่านคิดวา่มีผลต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการฯ หรือไม่ อยา่งไร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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15. ในฐานะท่ีท่านเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการฯ 
ของหน่วยงานสังกดั สป.ทส. ท่านมีช่องทางในการติดตามและรายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยงานอย่างไร  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
16. ท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด ในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการฯ ไปสู่การปฏิบัติ  
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (เรียงล าดบั 3 ล าดบั) 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอยา่งสูง 
ผูส้ัมภาษณ์ นางสาวรวิพร แขนงแกว้ 

นกัศึกษาหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ ช่ือสกุล   นางสาวรวิพร  แขนงแกว้ 
 
ประวัติการศึกษา   วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชาชีวเคมี) เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2561 
 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน   นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ  
 กองยทุธศาสตร์และแผนงาน  
 ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 




