คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายแผนงาน
ส่วนยุทธศาสตร์

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทนา
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายแผนงาน ส่วนยุทธศาสตร์ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
จัดทาขึ้นเพื่อแสดงถึงภารกิจที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
การบูรณาการแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบั ติ ร าชการให้ เกิด ผลสั ม ฤทธิ์ เป็น การถ่ ายทอดนโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บัติอ ย่างเป็นรูป ธรรม
สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงานในการนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และเพื่อให้การบริหารงบประมาณ
ของหน่ ว ยงานเป็น ไปอย่ างมีป ระสิทธิภ าพเกิดประสิทธิผ ลสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
ความสาเร็จของการดาเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอันจะทาให้การปฏิบัติงานสามารถ
ตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายแผนงาน ส่วนยุทธศาสตร์นี้ จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และผลักดันให้การดาเนินงานสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
หน่วยงานและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องสืบไป

นางสาวผุสดี อินทร์นาค
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
เมษายน 2564
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา

ก

สารบัญ

ข

แนวคิด
-ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1

-คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

2

ภาระงานฝ่ายแผนงาน ส่วนยุทธศาสตร์

3

กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์

4

กระบวนการดาเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
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แนวคิด
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ ช าติที่ ๔ ด้ านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม มีเป้าหมายการพัฒ นาที่ให้
ความสาคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทาเพื่อส่วนรวม การกระจาย อานาจและความรับผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่
มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ จานวน
๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
(๑) การลดความเหลื่อมล้าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อย่างบูรณาการ ใช้
พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรง
ให้ มากที่สุ ดเท่าที่จะเป็ นไปได้โดยเป็น การดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น
ต่อไปอย่างแท้จริง ประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ จานวน ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น เมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
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คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๖๒ นโยบายที่ ๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ประกอบไปด้วย
(๑) ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
(๒) ปรับปรุงระบบที่ดินทากินและลดความเหลื่อมล้าด้านการถือครองที่ดิน
(๓) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ แหล่งน้าชุมชน และทะเล
(๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการพัฒนาประเทศและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
(๕) แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
(๗) พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๘) แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ
ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มจั งหวั ด นราธิ ว าสได้ ก าหนดประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ข อง
หน่วยงานไว้ จานวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
(๑) การป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๓) การบริการประชาชน
(๔) การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร
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ภารงานส่วนยุทธศาสตร์
1. จัดทาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
2. จัดทายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
3. ประสานทาแผนการบริห ารจัดการ แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมกับหน่ว ยงาน
ราชการ ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เครือข่ายการมีส่วนร่วม
4. จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปีต่อสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มจังหวัด
จังหวัด ส่วนท้องถิ่นและกองทุนต่าง ๆ
5. จัดทารายงานการสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ รวมทั้งรายงานประจาปี
6. กากับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ งบประมาณ
7. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

.

53

|Page

กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์

ขั้นเตรียมการ

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

การเตรียมการ
(Project Setup)

การวิเคราะห์
ศักยภาพของ
หน่วยงาน
(SWOT Analysis)

การจัดทาวิสัยทัศน์
เป้าประสงค์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์
(Vission , Goals
and Strategic
Issues)

การกาหนด กลยุทธ์
ในการพัฒนา
หน่วยงาน
(Strategies)

การกาหนด
แผนปฏิบัติการ
(Action Plans)

จัดตั้งคณะทางาน
รวบรวมข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์ศักยภาพ
ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง

ปัจจัยภายใน
Strength จุดแข็ง
Weakness จุดอ่อน
ปัจจัยภายนอก
Opportunity
โอกาส
Threat อุปสรรค

ต้องการเป็นอะไรใน
อนาคต
มีเป้าประสงค์และ
เป้าหมายอย่างไร มี
ประเด็นหลักที่
สาคัญอะไรที่ต้อง
ได้รับการพัฒนา

ต้องทาสิ่งใด ด้วย
วิธีการใด เพื่อให้ผล
การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายที่กาหนด

การนายุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติในรูปของ
แผนงาน/โครงการ
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กระบวนการดาเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการของ สนง.ทสจ.
นราธิวาส

โครงการของหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่

เขียนรายละเอียดโครงการ

จัดประชุม/ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการ
ขอรับสนับสนุนงบประมาณ

นาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แผนงาน/โครงการ

รวบรวมโครงการของหน่วยงานที่
ต้องการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ

เสนอจังหวัด/กระทรวงเพื่อพิจารณา
โครงการ
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