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แผนยุทธศาสตร ์ส�านักจัดการกลุ ่มป ่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ป ี (พ.ศ.2559-2563) ฉบับนี้ 

เป ็ นผลจากการระดมสมองของผู ้ ปฏิบั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง กับงานบริหารจั ดการป ่ าสงวนแห ่ งชาต ิ

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50ปี ตึกเทียมคมกฤส คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ ่มป่าสงวน 

แห่งชาติให ้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน ์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนในระดับต่าง ๆ ของชาต ิ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการทุกฝ่าย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในท้องถิ่น ให้เป ็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถน�าไปใช้ 

ในการปฏบิัตงิานได้ 

ผลการด�าเนินการพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้ร่วมกันก�าหนดปรัชญา ปณิธาน ค่านิยมหลัก  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนที่เชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนงานและโครงการของส�านักจัดการ 

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักวิชาการ น�าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการป่าไม้ให้เกิด

การพัฒนาที่ยั่งยนืและแข่งขันได้ในทุกบรบิทต่อไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ทีส่�าคัญม ี4 ประเดน็ยทุธศาสตร์ ๙ กลยทุธ์หลกั ประกอบด้วย

1.  พัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภบิาล และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

กลยุทธ์หลักที่ 1 : สร้างระบบการบรหิารจัดการป่าสงวนแห่งชาตยิุคใหม่

กลยทุธ์หลกัที ่2 : น�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบรหิารป่าสงวนแห่งชาติ

2.  เสรมิสร้างความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดการป่าสงวนแห่งชาตแิบบมสี่วนร่วม

   กลยุทธ์หลักที่ 1 : ผลกัดนัให้การจดัการป่าสงวนแห่งชาตอิย่างมส่ีวนร่วมเป็นวาระแห่งชาต ิวาระจังหวัด  

     วาระอ�าเภอ วาระต�าบล และวาระหมู่บ้าน

กลยุทธ์หลักที่ 2 : สร้างภาคเีครอืข่ายความร่วมมอืในการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

3.  ศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการป่าสงวนแห่งชาติตามแนวพระราชด�าริ เพื่อสนองความต้องการ 

  อย่างยั่งยนื

กลยุทธ์หลักที ่1 : พฒันากระบวนการและกลไกในการบรหิารจดัการพื้นทีอ่ย่างมส่ีวนร่วม 

กลยุทธ์หลักที่ 2 : ส่งเสรมิการศกึษาวจิัย พัฒนาและจัดท�าฐานข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

กลยุทธ์หลักที่ 3 : สร้างและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงกลไกการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาต ิ

    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

4.  ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ป่าสงวนแห่งชาตสิู่ความเป็นเลศิ

กลยุทธ์หลักที่ 1 : การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กจิกรรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

กลยุทธ์หลักที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการป่าสงวน 

    แห่งชาติ

ค�ำส�ำคัญ  :  ปรัชญา ปณธิาน ค่านยิมหลัก วสิัยทัศน์ พันธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนที่เชงิยุทธศาสตร์
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Executive Summary

Strategic Plan for the Cluster of National Reserve Forest Management Bureau five year period  
(2559-2563 BC) is the result of a brainstorm of managers involved in the management of the National Reserve 
Forest. The workshop was conducted on 7-9 October 2015, at Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok.
The objective is formulates Strategic Plan for the National Forest Management Bureau to be consistent with the 
vision, mission, strategic issues and plans at various levels of the Ministry of Environment and Forest Department, 
including the ability to satisfy all parties, especially local residents. The Plan have to be accepted by the relevant 
authorities and can be used in the operation.

Results showed that the workshop participants jointly defined philosophy, mission, core values, vision, 
mission, strategic issues, strategic map, projects and programs of the National Reserve Forest Management 
Bureau. The strategic plan is correct technical basis and can be guide the forest management to sustainable 
development and competitiveness.

The strategic plan has four key strategic issues and nine major strategic as given below; 

1. The first strategic issue is development, management organization based on good governance and  
 sufficiency economy.

- The first main strategy: Developing management system of National Reserve Forest.
- The second main strategies: Using information technology applications in the management  

  of the National Reserve Forest.
2. The second strategic issue is strengthening cooperation from all sectors. 

- The first main strategy: Mainstreaming the management of the National Forest as part of the national  
  agenda, Provincial agenda, District agenda, Sub district agenda and Village agenda. 

- The second main strategies: Building a network of cooperation partners in the management  
  of the National Forest 

3. The third strategic issue is research and development, innovation, of National Reserve Forest management  
 follow with King’s initiatives ideas to meet the sustainable development.

- The first main strategy: developing processes and mechanisms of participation to manage the area. 
- The second main strategy: promoting research and developing a database of   the National  

  Reserve Forest. 
- The third main strategy: Create and develop a system to link national forest management  

  mechanism based on the philosophy of Sufficiency Economy.

4. The fourth main strategy: publicity and fine image building to the National Reserve Forest. 
- The first main strategy: outreach activities in the area of   the National Reserve Forest.
- The second main strategy: Personnel’s capacity building to publicity and fine image building  

  of   the National Reserve Forest.

Keywords: philosophy, vision, core values, vision, mission, strategic maps, Strategic issue
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ค�ำนยิม

การบริห ารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area Approach) และการจัดการป่าไม้ 

อเนกประ โยชน์ (Multiple-use forest management) นั้น มีความส�าคัญ เป็นการบริหารจัดการร่วมกัน 

จากทุ กภ าคส ่ วน  โดย เฉพาะชุ มชน ในพื้นที่  ภ าย ใต ้ ความคิ ดที่ จ ะ ร ่ วมกั นรั กษาทรัพยากรป ่ า ไม ้ 

ให้มีคว ามหลากหลายทางชีวภาพ และเกิดดุลยภาพของธรรมชาติ เพิ่มผลผลิตป่าไม้เพื่อก่อเกิดประโยชน์ 

ด้านเศรษฐกจิ สังคม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยนื

การก�าหนดแผนเชิงยุทธศาสตร์การจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ดีส�าหรับบุคลากรด้านการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน 

กับทุกภา คส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยที่บุคลากรจะต้องมีความมุ ่งมั่น ตั้งใจ อดทน ขยัน โปร่งใส และพร้อมรับ 

การเปลี่ ยนแปลงที่ดีขึ้น และบริหารจัดการเชิงพื้นที่ดังกล่าวร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนเกิด

ความส�าเร็จในการบรหิารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชงิพื้นที่อย่างแท้จรงิ

ขอชื่นชมบุคลากรจากส�านักต่าง ๆ ในส่วนกลาง ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ และส�านักจัดการ 

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ร่วมกันระดมความคิด รวบรวมประสบการณ์ และสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติจัดท�าเป็น 

แผนเชงิยุทธศาสตร์ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการป่าไม้ของกรมป่าไม้ และประชาชนทั่วไป 

                                          

      

 (นายคณติ  รัตนวัฒน์กุล)

 ผู้อ�านวยการส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ
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  กรมป่าไม้ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและอ�านาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวนคุ้มครอง ท�านุบ�ารุงป่า 

การจัดการป่าชุมชน และการด�าเนินงานเกี่ยวกับการป่าไม้ การเก็บหาของป่าการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ 

เพื่ อ เพิ่ มมู ลค ่ าทาง เศรษฐกิ จของประ เทศ  มีภารกิ จ ในการป ้ องกั น  ดู แลรั กษาป ่ าสงวนแห ่ งชาติ 

ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และป่าไม้ถาวรให้คงอยู่ให้ได้ รวมถึงภารกิจการด�าเนินการ 

ตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิท�ากินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ป ่าสงวนแห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

ให้กับประชาชนทัง้ในเขตชนบทและเขตเมอืง

ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติจึงมีความมุ่งมั่นที่จะน�าแผนปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ตลอดจน 

การบูรณาการนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาบูรณาการ 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนภายใต้แนวคิด รักษาที่ดิน

ป่าไม้ให้คงอยู่ ให้เกิดความหลากหลายทางชวีภาพและรกัษาดลุธรรมชาต ิและเพิม่ผลผลติป่าไม้ให้กบัประเทศเพือ่แก้ไข

ปัญหาด้านเศรษฐกจิ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากร

ป่าไม้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานอื่นๆ ในระดับพื้นที่ในรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

แบบบูรณาการเชงิพื้นที่ (Area Approach)

ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งในความส�าคัญดังกล่าว จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ขึ้น เพื่อใช ้

เป็นแนวทางในการด�าเนินงานให้บรรลุสู ่เป้าหมายที่พึงประสงค์ที่ส�านักจัดการกลุ ่มป่าสงวนแห่งชาติตั้งไว้ 

เพื่อให้เกดิการพัฒนางานด้านป่าไม้ที่ยั่งยนืตลอดไป

	 ส�ำนักจัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติ

	 พฤษภำคม		2559
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กติตกิรรมประกำศ

 ผลงานฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากอธิบดีกรมป่าไม้ และท่านรองอธิบดี

กรมป่าไม้ทั้งสามท่าน ที่กรุณาให้ความรู้ และค�าแนะน�าด้านวิชาการ ตลอดจนปรับปรุงแนวทางในการท�าการศึกษา 

ทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่ก่อนเริ่มด�าเนินงานจนกระทั่งแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม นอกจากนั้นยังได้รับ 

ความกรุณาจากเจ้าหน้าที่และผู ้ที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่กรุณาอ�านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดท�าครัง้นี้

 คณะผู้จัดท�าใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อ�านวยการส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่เห็นประโยชน ์

จากแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) และพิจารณาให้ด�าเนิน

การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อที่จะน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินการในอนาคต  

ให้บรรลุตามภารกจิและวัตถุประสงค์ขององค์การ อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป 

 คณะผู้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563)

 พฤษภาคม 2559
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บทที่
1

บทน�ำ
(Introduction)

 ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการด�าเนินการ ความสอดคล้อง 

กับแนวนโยบายยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ 

ที่ตรงกันอันจะน�าไปสู ่การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ส�านักจัดการกลุ ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.255๙-2563) อย่างเป็นระบบต่อไป

1.1	หลักกำรและเหตุผล

 ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ (สปส.) เป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้สังกัดกรมป่าไม้ ปฏิบัติภารกิจ 

โดยบูรณาการภารกิจทุกภารกิจของกรมป่าไม้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ 

(Area Approach) เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่สมดุล 

และยั่งยืน กล่าวคือ แต่ละพื้นที่จะมีการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน และทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่  

(ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ) ที่แตกต่างกันตามภูมิสังคม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เป็นหลัก ควบคุม ดูแลรักษา และบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอื่นๆ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  

และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน 

ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความเชื่อมโยง 

อย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วน และได้น�ากรอบแนวคิดหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 1๑ (พ.ศ. 255๕ – 255๙) โดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นปรัชญาน�าทางในการจัดท�า 

แผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยง 

อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการมสี่วนร่วมของชุมชน 

 เพื่อให้ทิศทางการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

และแผนในระดับต่างๆ ของประเทศ ตลอดจนบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส�านักจัดการ 

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงนโยบายของรัฐบาล และการน�ายุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ไปสู ่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมายของแผน 

เพื่อสามารถบ่งชี้ถึงความส�าเร็จ ความล้มเหลว และปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานตามแผน ให้บรรลุเป้าหมาย  

ส�านักจัดการกลุ ่มป่าสงวนแห่งชาติจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการ 

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 255๙-2563) ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของกรมป่าไม ้

ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ และศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

ทัง้ 309 ศูนย์ ให้มคีวามเป็นระบบ ตลอดจนมคีวามสอดคล้องกับนโยบายและงบประมาณต่อไป

1.2	วัตถุประสงค์

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 255๙-2563) มวีัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ คอื 
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 ๑) เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ ่มป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.255๙-2563)  

มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนในระดับต่างๆ ของประเทศ แผนกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนกรมป่าไม้ อีกทั้งสามารถตอบสนองความต้องการทุกฝ่าย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในท้องถิ่น

 2) เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ ่มป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.255๙-2563)  

เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถน�าไปใช้ในการปฏบิัตงิานได้

1.3	ควำมสอดคล้องกับแนวนโยบำย/ยุทธศำสตร์ชำตทิี่เกี่ยวข้อง

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.255๙-2563) มคีวามสอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 1๑ (พ.ศ. 2555–2559)

 2. สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล คสช.

 3. สอดคล้องกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

 4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 2, 3, 5

 5. สอดคล้องกับแนวทางอธบิดกีรมป่าไม้ (นายธรีภัทร ประยูรสทิธ)ิ ให้มกีารบรหิารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

เป็นการบูรณาการทุกภารกจิด้านการป่าไม้ แบบใช้พื้นที่เป็นตัวก�าหนด (Area Approach) มหีน่วยงานภายในกรมป่าไม้

รับผดิชอบอย่างชัดเจน  

 6. เกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์

1.4	ขอบเขตกำรด�ำเนนิกำร

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 255๙-2563) มขีอบเขตในการศกึษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่

 1) ขอบเขตด้านระยะเวลา : การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 255๙-2563) ครั้งนี้ มีระยะเวลาด�าเนินการรวม 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2558  

ณ ห้องประชุม 50 ปี ตกึเทยีมคมกฤส คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 2) ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ : การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.255๙-2563) ครั้งนี้ ศึกษาจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกและสิ่งแวดล้อมภายใน  

การวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พิจารณาร่วมกับ 

การรับฟังความคิดเห็นของผู ้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข ้องเพื่อน�ามาก�าหนดเป ็นแผนยุทธศาสตร ์ส�านักจัดการ 

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิระยะ 5 ปี (พ.ศ.255๙-2563) ให้มสีมรรถนะในการแข่งขันและอยู่รอดในทุกบรบิท

 3) ขอบเขตด้านบุคคล: การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ ่มป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 255๙-2563) ครัง้นี้ประกอบด้วยบุคลากรจากภาคส่วนต่างๆ ดังนี้

  ๓.๑ ผู้บรหิาร/ผู้แทน/ผู้เชี่ยวชาญ จากส่วนกลางกรมป่าไม้ซึ่งเป็นภารกจิงานปกตขิองกรมป่าไม้

  ๓.๒ ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ของส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

  ๓.๓ ผู้อ�านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ26 แห่ง (ศูนย์ต้นแบบ)

  3.๔ คณาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒจิากคณะวนศาสตร์
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 4) ขอบเขตด้านงบประมาณ: การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 255๙-2563) จ�านวน 16,910 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสบิบาทถ้วน)

1.5	ระยะเวลำด�ำเนนิกำร

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.255๙-2563) มรีะยะเวลาด�าเนนิการระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2558 (รวม 3 วัน)

1.6	สถำนที่ด�ำเนนิกำร

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

กรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.255๙-2563) ด�าเนินการ ณ ห้องประชุม 50 ปี ตึกเทียมคมกฤส คณะวนศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

1.7	ข้อจ�ำกัดในกำรด�ำเนนิกำร

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.255๙-2563) ครัง้นี้ มขี้อจ�ากัดที่ส�าคัญ คอื 

 1. ข้อจ�ากัดด้านระยะเวลา: เนื่องจากระยะเวลา 3 วัน ค่อนข้างที่จะสั้นต่อการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 

ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.255๙-2563) เพราะบริบทของปัญหาในการบริหารจัดการ 

ป่าสงวนแห่งชาติมีมากมายและซับซ้อน ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นที่หลากหลาย จึงเป็นการยากที่จะสามารถ

กลั่นกรองเนื้อหาสาระที่ส�าคัญได้อย่างละเอยีดและสมบูรณ์ครบถ้วนได้

 2. ข้อจ�ากัดด้านเนื้อหา: เนื้อหาสาระเกี่ยวกับวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และการวางแผนโครงการ 

ค่อนข้างจะเป็นเรื่องยาก ด้วยบริบทของการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติค่อนข้างซับซ้อนและมีปัญหา 

ในหลายด้าน เนื้อหาที่ได้จึงเป็นเพียงเนื้อหาที่สามารถกลั่นกรองออกมาได้ในระดับต้นเท่านั้น จะต้องใช้เวลาปฏิบัติ

และพัฒนาปรับปรุงจนมคีวามสมบูรณ์ในที่สุด

1.8	ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.255๙-2563) ครัง้นี้ คาดว่าจะก่อให้เกดิประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ที่ส�าคัญ คอื

 1. ประโยชน์ทางวชิาการ 

  (1) ท�าให้เกิดความรู้และเข้าใจถึงสภาพข้อเท็จจริงและแนวคิดที่ส�าคัญบางประการในการวางแผน

เชงิยุทธศาสตร์

  (2) ท�าให้บุคลากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติรู ้และ 

ตระหนักถึงวิธีการก�าหนดปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 

แผนงานโครงการที่ส�าคัญ 

  (3) ท�าให้เกิดการจุดประกายความคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ 

ป่าสงวนแห่งชาตแิบบมสี่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยนื ในอนาคตอย่างเป็นระบบต่อไป
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 2. ประโยชน์ทางปฏบิัติ

  (1) ท�าให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการจัดการป่าสงวนแห่งชาติและป่าในความรับผิดชอบ 

ของกรมป่าไม้ ใช ้เป ็นแนวทางการด�าเนินงานส�าหรับการมีส ่วนร ่วมในการบริหารจัดการพื้นที่  ระหว่าง 

ปี พ.ศ. 2559-2563 อย่างเป็นระบบ

  (2) ท�าให้ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติและศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ทั้ง 309 ศูนย์ 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน�ารูปแบบเดียวกันนี้ ไปก�าหนดปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม และจัดท�าวิสัยทัศน์  

พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ ของหน่วยงานตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางการมีส่วนร่วม 

ในการบรหิารจัดการป่าไม้ต่อไปในทศิทางเดยีวกันและมคีวามเป็นระบบ

1.9	เป้ำหมำยและตัวชี้วัด

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.255๙-2563) มีเป ้าหมายและตัวชี้วัดที่ส�าคัญ คือ ได้แผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการ 

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 255๙-2563) ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ 

ฉบับต่าง ๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ได้รับการยอมรับ 

จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยนืต่อไป

1.10	ผู้รับผดิชอบโครงกำร

 ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิกรมป่าไม้

1.11	นยิำมและค�ำหลัก	(Definition	and	Keyword)

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) มนียิามและค�าหลักที่ส�าคัญ คอื

	 1)	แผนเชงิยุทธศำสตร์	 (Strategic	Plan) หมายถงึ แนวทางการด�าเนนิงานที่แยบยลขององค์การ เพื่อให้

บรรลุเป้าประสงค์หรือความส�าเร็จที่คาดหวังไว้ แผนเชิงยุทธศาสตร์จึงมุ่งเน้นอนาคตรวมอย่างกว้าง ๆ ขององค์การ 

อันเป็นการรวมเข้าด้วยกันของทั้งความต้องการสิ่งแวดล้อมภายนอก (External Environment Demands) และ

ทรัพยากรภายใน (Internal Resources) ที่ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การในระยะยาว 

รวมถงึผลผลติ บรกิาร การเงนิ เทคโนโลย ีและทรัพยากรมนุษย์ ถงึแม้ว่า “ระยะยาว” จะมไิด้มกีารก�าหนดค�าจ�ากัด

ความไว้ชัดเจนก็ตาม แต่แผนยุทธศาสตร์จะมุ่งถงึวธิกีารที่จะท�าให้เป้าประสงค์บรรลุความส�าเร็จในอนาคต 3 – 5 ปี

	 2)	กำรมีส่วนร่วม	 (Participation) หมายถึง  การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

การพัฒนา ทัง้ในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหา โดยเปิดโอกาสให้มสี่วนร่วมในการคดิรเิริ่ม ร่วมก�าหนดนโยบาย 

ร่วมวางแผน  ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน  ร่วมตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐทุกระดับ  ร่วมติดตามประเมินผลและ 

รับผดิชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมผีลกระทบถงึประชาชน ชุมชนและเครอืข่ายทุกรูปแบบในพื้นที่

	 3)	กลุ่มป่ำสงวนแห่งชำต	ิ(Nation	Reserves	Forest	Group) หมายถงึ 

   (1) ป่าสงวนแห่งชาติ (Nation Reserve Forest) หมายถึง ป่าที่ได้ก�าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาต ิ

ตามพระราชบัญญัตปิ่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507

   (2) ป่าตามพระราชบัญญัตปิ่าไม้ พุทธศักราช 2484
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  (3) ป่าไม้ถาวรตามมตคิณะรัฐมนตรทีี่ได้รับการจัดเป็นกลุ่มป่า ตามค�าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2013/2558 

ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 การจัดหน่วยงานและก�าหนดอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส�านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่  1-13 และส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) กรมป่าไม้ เพื่อการบริหารจัดการ 

โดยผู้อ�านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ

	 4)	 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เชิงพื้นที่ 	 (Area	 	 Based	 Forest	Management) หมายถึง  

การบริหารจัดการที่เน้นการศึกษาและพัฒนาในพื้นที่ที่ก�าหนด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งมีศูนย์จัดการ 

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีผู ้อ�านวยการศูนย์จัดการกลุ ่มป่าสงวนแห่งชาติท�าหน้าที่ ส่งเสริม/สนับสนุน/ 

การด�าเนนิการตามแผนปฏบิัตกิารต่างๆ ของกรมป่าไม้

 5)	ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติ	 (Director	of	Nation	Reserves	Forest	Group)  

หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ตามนัยมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต ิ 

พ.ศ. 2507 มาตรา 17 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ 

การบูรณาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบทุกภารกิจของกรมป่าไม้ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ 

ทุกฉบับ โดยพิจารณาให้ความเห็นในเบื้องต้นต่อ การขออนุญาต การด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  

ในพื้นที่รับผดิชอบ และร่วมประเมนิผลกับหน่วยงานเจ้าของแผนงานและงบประมาณรวมถงึตรวจตดิตาม ประเมนิผล 

และให้ค�าแนะน�าตามเงื่อนไขการอนุญาต ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที ่

ในการจัดการทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้แบบมสี่วนร่วม
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บทที่
๒

ป่ำสงวนแห่งชำติ
(Nation	Reserve	Forest)

2.1	พื้นที่ป่ำไม้ของประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2556-2557

ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556-2557 จ�านวน 102,285,400.62 ไร่ หรือร้อยละ 31.62  

ของพื้นที่ประเทศ 

นยิำมพื้นที่ป่ำไม้

 นิยามพื้นที่ป ่าไม ้ที่ ใช ้ส�าหรับการแปลตีความภาพดาวเทียม เพื่อจัดท�าข ้อมูลสภาพพื้นที่ป ่าไม ้  

ปี พ.ศ.2556-2557 คือ พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ�าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่อง

ขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถงึทุ่งหญ้าและลานหนิที่มอียู่ตามธรรมชาต ิที่ปรากฎล้อมรอบด้วยพื้นที่ 

ที่จ�าแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของ 

การด�าเนนิการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม

ตำรำงที่	2-1 แสดงพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภูมภิาค

ที่มำ ส�านักจัดการที่ดนิป่าไม้ กรมป่าไม้
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รูปที่	2-1 แผนที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2556-2557 

ที่มำ ส�านักจัดการที่ดนิป่าไม้ กรมป่าไม้
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2.2	กำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศ

 สถติพิื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2516-2557

ตำรำงที่	2-2 แสดงสถติพิื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

ที่มำ ส�านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

รูปที่	2-2 แผนภาพแสดงร้อยละพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

ที่มำ ส�านักจัดการที่ดนิป่าไม้ กรมป่าไม้
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รูปที่	2-3 แผนภูมแิท่งแสดงพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

ที่มำ ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้

 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2557 สามารถพิจารณาเป็น 

สองช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2516 ถงึปี พ.ศ. 2541 และช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2543 ถงึปี พ.ศ. 2556 

เนื่องจากมาตราส่วนที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน กล่าวคือก่อน ปี พ.ศ. 2543 ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ของ 

กรมป่าไม้ถูกจัดท�าขึ้นจากการวเิคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทยีมที่มาตราส่วน 1: 250,000 ภายหลังจากปี พ.ศ. 2543 

มีการเปลี่ยนแปลงมาตราส่วนที่ใช้เป็นฐานในการจัดท�าข้อมูลเป็น 1:50,000 ดังนั้น ผลจากการก�าหนดมาตราส่วน

ของภาพดาวเทยีมที่แตกต่างกันดังกล่าว ท�าให้ตัวเลขพื้นที่ป่าไม้ของประเทศมคีวามแตกต่างกันชัดเจน

 ช่วงที่ 1 (พ.ศ.2516-2541 รวมระยะเวลา 26 ปี) พื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 138,566,875 ไร่  

ในปี พ.ศ.2516 เหลือ 81,076,250.00 ไร่ ในปี พ.ศ. 2541 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ 

เท่ากับ 2,053,236.61 ไร่ต่อปี

 ช่วงที่ 2 (พ.ศ.2543-2557 รวมระยะเวลา 15 ปี) พื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 106,319,237.50 ไร่  

ในปี พ.ศ.2543 เหลือ 102,285,400.62 ไร่ในปี พ.ศ.2557 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ 

เท่ากับ 268,922.46 ไร่ต่อปี

 และหากเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้เฉพาะในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2555-2556  

กับ พ.ศ. 2556-2557 พบว่าพื้นที่ป่าไม้ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 165,861.04 ไร่ ซึ่งถือว่าสถานการณ์

ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมแีนวโน้มที่ดขีึ้นจากอดตี
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2.3	นโยบำยป่ำไม้แห่งชำติ

 เพื่อให้การจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้สามารถกระท�าโดยต่อเนื่องในระยะยาวและประสาน 

สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น จึงสมควรก�าหนดนโยบายการป่าไม้แห่งชาติไว ้ให ้ 

เป็นการแน่นอน เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจร่วมกันและถือเป็นแนวทางปฏิบัต ิ 

อันจะท�าให้การพัฒนาป่าไม้เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังนี้

1. ให้มีการก�าหนดแนวทางการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ในระยะยาวอันจะท�าให้ประเทศได้รับ 

ประโยชน์อย่างคุ้มค่าทาง สังคม เศรษฐกจิ ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยเน้นให้มกีารประสานกันระหว่าง

ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาตอิื่น 

2. ส่งเสริมบทบาทและหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชนให้มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการและ 

พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน 

3. ปรับปรุงระบบการบริหารงานป่าไม้ของชาติให้สอดคล้องกับปริมาณคุณภาพและสภาพทรัพยากรป่าไม้

และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

4. ก�าหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อประโยชน์  

2 ประการ ดังนี้ 

 4.1 ป่าเพื่อการอนุรักษ์ก�าหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น�า้ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายากและ

ป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน�้าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและ

นันทนาการของประชาชนในอัตราร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ

4.2 ป่าเพื่อเศรษฐกิจก�าหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของป่าเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจในอัตรา

ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ

5. รัฐและภาคเอกชนจะพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ไปสู่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และจะจัดการพัฒนาให้อ�านวยประโยชน์

ทัง้ในทางตรงและทางอ้อมโดยสม�่าเสมอตลอดไป

6. ให้เพิ่มการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรเพื่อลด 

การท�าลายพื้นที่ป่าไม้ 

7. เพื่อก่อให้เกิดการประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดอื่นๆ เช่น 

ที่ดิน แหล่งน�้า และทรัพยากรธรณี รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ 

หน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่นรัฐจะจัดให้มีแผนพัฒนาป่าไม้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาตโิดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

8. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ด้วยการจัดการป่าไม้ทั้งในระบบวนวัฒน์แบบเลือกตัด และระบบวนวัฒน์

แบบตัดหมดตามหลักวชิาการโดยเฉพาะในระบบตัดหมดนี้เมื่อตัดแล้วให้ปลูกทดแทนในพื้นที่ที่ถูกตัดทันที 

9. เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และการป้องกันภัยอันเกิดจากสิ่งแวดล้อมรัฐจะต้องเร่งรัดปรับปรุงการวาง

ผังเมืองและก�าหนดพื้นที่ป่าไม้ให้แน่นอนเพื่อก�าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินส�าหรับเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่

ประเภทชนบทและพื้นที่เกษตรกรรมในแต่ละจังหวัดที่แน่นอนเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ 

10. การแต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้ระดับชาตใิห้ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

11. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้สึกรักและหวงแหนรู้จักใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างประหยัด  

รัฐจะต้องให้ความรู ้ ทัศนคติ ความส�านึก ความรู ้สึก และทักษะแก่ประชาชนเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

จากทรัพยากรป่าไม้และผลเสียจากการตัดไม้ท�าลายป่าการใช้สอยไม้อย่างฟุ่มเฟือยจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้และ

ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับความส�าคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่มตี่อส่วนรวม 
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12. ให้มีการพัฒนาด้านป่าไม้ โดยส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนและภาครัฐบาลเพื่อใช้ภายในประเทศ 

เพื่อประโยชน์ในการอุตสาหกรรมและสนับสนุนให้มีการส่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศ ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน 

ส่งเสริมการปลูกป่าในที่ดินของรัฐและการปลูกป่าตามหัวไร่ปลายนาหรือการปลูกป่ารายย่อยเพื่อประโยชน์ใช้สอย 

ในครัวเรอืน 

13. สนับสนุนให้มีโรงงานอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่องและโรงงานเยื่อกระดาษเพื่อน�าทุกส่วนของไม้ 

มาใช้ประโยชน์และส่งเสรมิให้มกีารใช้วัสดุอื่นทดแทนไม้

14. ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่ออ�านวยผลให้การรักษาและเพิ่มทรัพยากรป่าไม้และการตัดฟันไม ้

มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

15. การด�าเนินการวิจัยด้านป่าไม้ให้กรมป่าไม้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา

ระดับสูงต่างๆ แทนการตัง้สถาบันวจิัยป่าไม้ระดับชาติ

16.  เพื่อลดการน�าเข้าน�า้มันเชื้อเพลงิจงึให้มกีารใช้ไม้เพื่อพลังงานโดยให้มกีารปลูกป่าเพื่อเป็นแหล่งพลังงาน 

17. ก�าหนดพื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย 35 เปอร์เซนต์ขึ้นไป ไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้โดยไม่อนุญาตให้มี 

การออกโฉนดหรอืรับรองการท�าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ

18. ก�าหนดแนวทางปฏิบัติงานที่แน่นอนชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการท�าลายป่าในรูปแบบต่างๆ เช่น 

การท�าไร่เลื่อนลอย ภัยจากไฟป่า การท�าลายป่าจากชนกลุ่มน้อย การรุกล�า้พื้นที่ป่าจากเชิงเขา โดยให้มีการก�าหนด

มาตรการและขั้นตอนที่แน่นอนชัดเจนเกี่ยวกับการปราบปราม และการลงโทษผู้กระท�าผิดรวมทั้งการจัดตั้งศูนย์รวม

การปราบปรามในแต่ละภาคและให้มีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐผู ้มีอิทธิพลและผู้กระท�าผิดไว้เป็นหลัก 

ในการปฏบิัตงิานของหน่วยราชการและภาคเอกชน 

19. ก�าหนดให้มสีิ่งจูงใจในการส่งเสรมิการปลูกป่าภาคเอกชน 

20. ก�าหนดให้มีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการตั้งถิ่นฐานในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2.4	นยิำมป่ำสงวนแห่งชำติ

พระราชบัญญัตปิ่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 ได้ให้ความหมายของ

“ป่ำ” หมายความว่า ที่ดิน รวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล�าน�้า ทะเลสาบ เกาะ และ 

ที่ชายทะเลที่ยังมไิด้มบีุคคลได้มาตามกฎหมาย

“ป่ำสงวนแห่งชำต”ิ หมายความว่า ป่าที่ได้ก�าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาตติามพระราชบัญญัตนิี้

การก�าหนดป่าสงวนแห่งชาติ

มาตรา 6 บรรดาป่าที่เป็นป่าสงวนอยู ่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองและสงวนป่าก่อนวันที ่

พระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาตติามพระราชบัญญัตนิี้

เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรก�าหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า หรือ

ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระท�าได้โดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่ก�าหนดเป็นป่าสงวน 

แห่งชาตนิัน้แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย

มาตรา 7 การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กระท�า

ได้โดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขต 

ที่เปลี่ยนแปลง หรอืเพกิถอนนัน้แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย

มาตรา 16 อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ�านาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าท�าประโยชน์หรืออยู่อาศัย 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาตไิด้ ในกรณดีังต่อไปนี้
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๑) การเข้าท�าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี  

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดย 

ให้ยกเว้นค่าธรรมเนยีมทัง้หมดหรอืบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้

๒) การเข้าท�าประโยชน์เกี่ยวกับการท�าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี โดยให้ได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่า ตามพระราชบัญญัตินี้ส�าหรับ  

แร่ ดนิขาว หรอืหนิแล้วแต่กรณี

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนด

โดยอนุมัตริัฐมนตรี

ป่ำสงวนแห่งชำตใินประเทศไทย จ�ำนวน	1,221	ป่ำ	แบ่งออกเป็น

ภาคเหนอื  257  ป่า

ภาคกลาง 80  ป่า

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 353 ป่า

ภาคตะวันออก 63  ป่า

ภาคใต้ 468 ป่า

รวม  1,221	 ป่ำ

2.5	กำรแบ่งส่วนรำชกำรกรมป่ำไม้	กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551  

ให้กรมป่าไม้มภีารกจิเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสรมิ ท�านุบ�ารุงป่า และการด�าเนนิการ

เกี่ยวกับการป่าไม้ การท�าไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ในที่ดนิป่าไม้ และการอื่นเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรม

ป่าไม้ ให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยกลยุทธ์เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก เพื่อเพิ่ม

มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและมีภารกิจอื่นตามที่กฎหมายก�าหนด 

ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ โดยให้มอี�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ควบคุม ก�ากับ ดูแล ป้องกันการบุกรุก การท�าลายป่า และการกระท�าผดิในพื้นที่รับผดิชอบตามกฎหมาย

ว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาต ิกฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วย

ป่าชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ศกึษา วจิัย วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนเิวศ

3. ส่งเสริมการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจในลักษณะสวนป่า 

ภาคเอกชนและสวนป่าในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ป่าเศรษฐกิจ 

ของตลาดในประเทศและต่างประเทศ

4. อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มกีารใช้ประโยชน์ที่ดนิป่าไม้และการอนุญาต ที่เกี่ยวกับการใช้

ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรมไม้ ที่ดนิป่าไม้ และผลติผลป่าไม้

5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ และที่เกี่ยวข้องกับไม้และ 

ผลติภัณฑ์ไม้

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย
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ให้แบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ ดังต่อไปนี้

1) ส�านักบรหิารกลาง

2) กองการอนุญาต

3) ส�านักจัดการที่ดนิป่าไม้

4) ส�านักจัดการป่าชุมชน

5) ส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

6) ส�านักแผนงานและสารสนเทศ

7) ส�านักวจิัยและพัฒนาป่าไม้

8) ส�านักส่งเสรมิการปลูกป่า

9) -21) ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13

ในกรมป่าไม้ ให้มีกลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อท�าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิด 

ผลสัมฤทธิ์ มปีระสทิธภิาพ และคุ้มค่า รับผดิชอบงานขึ้นตรงต่ออธบิดกีรมป่าไม้ โดยมอี�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) เสนอแนะให้ค�าปรกึษาแก่หัวหน้าส่วนราชการในกรมป่าไม้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

(ข) ตดิตาม ประเมนิผล และจัดท�ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรมป่าไม้

(ค) ประสานและด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงาน

ภายในกรมป่าไม้

(ง) ปฏบิัตงิานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏบิัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย

ในกรมป่าไม้ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อท�าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด�าเนินงานภายในกรมและ

สนับสนุนการปฏบิัตงิานของกรม รับผดิชอบขึ้นตรงต่ออธบิดกีรมป่าไม้ โดยมอี�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ด�าเนนิการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบรหิาร การเงนิ และการบัญชขีองกรมป่าไม้

(ข) ปฏบิัตงิานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏบิัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย

ในกรมป่าไม้ ให้มีกลุ่มนิติการ เพื่อท�าหน้าที่ในการด�าเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบภาครัฐต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องในกจิการของกรมป่าไม้ รับผดิชอบขึ้นตรงต่ออธบิดกีรมป่าไม้ โดยมอี�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ด�าเนนิการตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ข) ด�าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง 

และงานคดอีื่นที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้

(ค) ด�าเนนิการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้

(ง) ให้ค�าปรึกษา แนะน�าแก่บุคลากรและหัวหน้าส่วนราชการในกรมป่าไม้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบภาค

รัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของกรมป่าไม้ และปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการในกรมป่าไม้และหน่วยงานอื่นของรัฐ

ที่เกี่ยวข้อง

(จ) ปฏบิัตงิานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏบิัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย
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ส�านักบรหิารกลาง มอี�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ด�าเนนิการเกี่ยวกับการบรหิารงานทั่วไป งานสารบรรณ และงานช่วยอ�านวยการของกรมป่าไม้

(ข) ด�าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ 

ของกรมป่าไม้

(ค) ด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาข้าราชการ การเสริมสร้างวินัย และรักษาระบบ

คุณธรรมของกรมป่าไม้

(ง) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลกจิกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรมป่าไม้

(จ) ด�าเนนิการอื่นใดที่มไิด้ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรมป่าไม้

(ฉ) ปฏบิัตงิานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏบิัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย

กองการอนุญาต มอี�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายเพื่อก�าหนดแนวทางด้านการอนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

การจัดท�าฐานข้อมูลด้านการอนุญาต

(ข) ก�าหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ การท�าไม้  

การเก็บหาของป่า และอุตสาหกรรมไม้ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ค) ควบคุม ก�ากับ บรหิารจัดการ และตดิตามตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดนิในเขตป่าสงวน

แห่งชาต ิเพื่อการปลูกสร้างสวนป่าและการปลูกป่าใช้สอยในที่ดนิของรัฐในพื้นที่ที่เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้

(ง) ปฏบิัตงิานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏบิัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย

ส�านักจัดการที่ดนิป่าไม้ มอี�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส�ารวจและประมวลผลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ การจัดท�าแผนที่ป่าไม้ และก�าหนด

ยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผดิชอบของกรมป่าไม้

(ข) ก�าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางเพื่อด�าเนนิการส�ารวจ รังวัดหมายแนวเขตพื้นที่เพื่อก�าหนดเขตพื้นที่ป่าไม้และ

ที่ดินป่าไม้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและควบคุมการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยป่าไม้

(ค) ศกึษา วเิคราะห์ และจัดท�าข้อมูลภูมสิารสนเทศป่าไม้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดการทรัพยากรป่าไม้

(ง) ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(จ) ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดท�าหนังสืออนุญาตให้ท�าประโยชน์และอยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวน 

แห่งชาต ิการแก้ไขปัญหาข้อแย้งในเรื่องที่ดนิเพื่อการอยู่อาศัย หรอืการใช้ประโยชน์อื่น 

(ฉ) ปฏบิัตงิานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏบิัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย

ส�านักจัดการป่าชุมชน มอี�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ศกึษา วจิัย เพื่อก�าหนดแผนงานและมาตรการในการจัดการป่าชุมชนป่าในเมอืง และระบบวนเกษตร

(ข) ด�าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ค) ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และสถาบันต่างๆ  

มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบรหิารจัดการป่าชุมชน ป่าในเมอืง และระบบวนเกษตร
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(ง) ด�าเนนิการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(จ) ปฏบิัตงิานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏบิัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย

ส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มอี�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ศกึษา วเิคราะห์ และก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการป้องกันรักษาป่า การควบคุมไฟป่า และการปราบปราม

การกระท�าผดิกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

(ข) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อก�าหนดแนวทาง รูปแบบ และวิธีการในการป้องกันรักษาป่าและการปราบปราม 

การกระท�าผดิโดยกลยุทธ์การมสี่วนร่วม การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและอาสาสมัครเพื่อการป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า

(ค) ศกึษา วจิัยและพัฒนาเพื่อหาแนวทาง รูปแบบ และวธิกีารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า

(ง) ควบคุม ก�ากับ ตรวจสอบการด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ และมาตรการในการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับ

การน�าไม้และของป่าเคลื่อนที่ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(จ) ปฏบิัตงิานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏบิัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย

ส�านักแผนงานและสารสนเทศ มอี�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนวนโยบาย และวางแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้  

การวเิคราะห์แผนงานและโครงการ การจัดตัง้งบประมาณประจ�าปี รวมทัง้การตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตงิาน

ตามแผนงานและโครงการ

(ข) ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดท�าแผนแม่บท แผนงานและกิจกรรมตามแนวพระราชด�าริและแนวนโยบาย 

ที่เกี่ยวข้อง และประสานการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและโครงการพิเศษอื่นๆ รวมทั้งงาน

เลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

(ค) จัดระบบการส�ารวจ การเก็บ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลของ

กรมป่าไม้ รวมทัง้เชื่อมโยงเครอืข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้กับหน่วยงานในสังกัด

(ง) ประสานงานเกี่ยวกับการด�าเนินงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือ

ทางวชิาการเกี่ยวกับการป่าไม้กับต่างประเทศ และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(จ) ปฏบิัตงิานร่วมกับการด�าเนนิงานเกี่ยวกับองค์กรหรอืหน่วยงานต่างๆ ด้านความช่วยเหลอืและความร่วมมอื 

ทางวชิาการเกี่ยวกับการป่าไม้กับต่างประเทศ และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส�านักวจิัยและพัฒนาการป่าไม้ มอี�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ก�าหนดแผนงานและแนวทางการวจิัย และพัฒนาด้านป่าไม้

(ข) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนาวิชาการด้านป่าไม้ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ และ

วชิาการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ค) ศกึษา วเิคราะห์ และประเมนิสถานการณ์เศรษฐกจิด้านป่าไม้ การตลาดไม้ และการตรวจสอบเพื่อรับรอง

คุณภาพไม้จากสวนป่า

(ง) ศกึษา วจิัย และพัฒนามาตรฐานผลติภัณฑ์ป่าไม้ และบรกิารตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์ป่าไม้

(จ) ให้บรกิารตรวจพสิูจน์ เพื่อตรวจสอบ ผลงานวจิัย และบรกิารทางวชิาการด้านการป่าไม้

(ฉ) ถ่ายทอดเทคโนโลย ีเผยแพร่ความรู้ ผลงานวจิัย และบรกิารทางวชิาการด้านการป่าไม้
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(ช) ปฏบิัตงิานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏบิัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย

ส�านักส่งเสรมิการปลูกป่า มอี�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ศกึษา วเิคราะห์ เพื่อก�าหนดนโยบาย ทศิทางและยุทธศาสตร์ในการด�าเนนิการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา

พื้นที่ป่าไม้ในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้

(ข) ส่งเสรมิและสนับสนุนการปลูกป่าในที่ดนิของรัฐ และการปลูกสร้างสวนป่าในที่ดนิเอกชน การด�าเนนิการ

ในรูปสหกรณ์สวนป่า และการปลูกป่าเศรษฐกิจทุกรูปแบบ รวมทั้งการด�าเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่า 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ค) ศกึษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนารูปแบบการเพาะช�ากล้าไม้ การขยายพันธุ์ไม้ ส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคนคิการเพาะช�ากล้าไม้แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

(ง) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และนันทนาการ  

รวมทัง้การจัดระบบสื่อความหมาย เพื่อการเผยแพร่ความรู้ทางวชิาการเกี่ยวกับการป่าไม้

(จ) ปฏบิัตงิานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏบิัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 มอี�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) จัดท�าแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องตามเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ข) ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านงานป้องกันการบุกรุกท�าลายพื้นที่

ป่าไม้ งานจัดการที่ดินป่าไม้ งานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน  

ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ค) ก�ากับ ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิัตงิานของหน่วยงานในพื้นที่และรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรม

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ง) ปฏบิัตงิานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏบิัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย

2.6	ประเด็นปัญหำและสถำนกำรณ์กำรบรหิำรจัดกำรป่ำสงวนแห่งชำติ

๑. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิและพื้นที่ป่าไม้อื่นๆ มแีนวโน้มจะมเีพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

๒. ปัญหาในพื้นที่ป่าจรงิๆ เกี่ยวข้องกับคน

๓. เจ้าภาพหลักท�าหน้าที่เป็นผู้รับผดิชอบในพื้นที่ป่าไม้แบบองค์รวมทุกมติยิังมปีระสทิธภิาพไม่ดพีอ
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2.6.1 การบรหิารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

รูปที่	2-4 รูปแบบการบรหิารจัดการป่าสงวนแห่งชาต ิ(เดมิ)

ทุกหน่วยงานท�างานแบบแยกส่วนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเจ้าภาพหลักท�าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่ป่า

ไม้แบบองค์รวมทุกมติยิังมปีระสทิธภิาพไม่ดพีอ

แนวคดิแก้ปัญหำแบบองค์รวม

- มหีน่วยงาน และมคีนรับผดิชอบดูแลบรหิารจัดการพื้นที่ป่าไม้ที่ชัดเจน

- การแก้ปัญหาควรแก้ที่ต้นเหตุ คอื คน ร่วมกัน คดิ ร่วมวางแผน ร่วมท�า ร่วมใช้ประโยชน์แบบที่สมดุลและยั่งยนื

- มหีน่วยงาน และมคีนรับผดิชอบดูแลบรหิารจัดการพื้นที่ป่าไม้ที่ชัดเจน

2.6.2 การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมในรูปแบบการบริหารจัดการเชิงพื้นที่“ศูนย์จัดการ

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาต”ิ(ใหม่)

ครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้ทัง้หมด และพื้นที่การปกครองทัง้หมด สามารถให้บรกิารประชาชนแบบครบวงจร และ 

One Stop Service และ Single window งานด้านป่าไม้
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รูปที่	2-5	รูปแบบการบรหิารจัดการป่าสงวนแห่งชาต ิแบบใหม่

2.6.3 หลักเกณฑ์การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ในสังกัด

ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

 - โดยให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

และพื้นที่ป่าอื่นๆ ที่แต่ละส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้รับผดิชอบทัง้หมด

 - โดยให้ครอบคลุมการบริการประชาชนด้านการป่าไม้ตามเขตการปกครองทั้งหมดที่แต่ละพื้นที่ 

ที่ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้รับผดิชอบ

2.7	ส�ำนักจัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติ

กรมป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตากฎกระทรวง จ�านวน 1,221 แห่ง ตามพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 138 ล้านไร่ และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้  

พ.ศ. 2484 ในพื้นที่ประกอบด้วย คน ดิน น�้า และป่าไม้ การบริหารจัดการต้องเริ่มต้นด้วยการจ�าแนกพื้นที่  

เพื่อการจัดการป่าไม้ โดยจ�าแนกพื้นที่ป่าออกเป็น 4 พื้นที่ เพื่อการบรหิารจัดการ ดังนี้ 1.พื้นที่อนุรักษ์ (เพื่อการสงวน

และคุ ้มครอง) 2.พื้นที่ป ่าชุมชน 3.พื้นที่ป ่าเศรษฐกิจชุมชน 4.พื้นที่ป ่าเพื่อการอยู ่อาศัยและใช้ประโยชน์  

ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน และทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่ (ศูนย์จัดการ 

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาต)ิ ที่แตกต่างกันตามภูมสิังคม โดยใช้กระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก
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กรมป่าไม้พิจารณาแล้วเพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ เป็นการบูรณาการงานของ 

กรมป่าไม้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสบผลส�าเร็จ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าไม้อื่นๆ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ด้วย อาศัยอ�านาจ

ตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

จงึให้แก้ไขค�าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3558/2556 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนจัดการป่า

สงวนแห่งชาติ สังกัดส�านักจัดการที่ดินป่าไม้ โดยจัดตั้งส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานภายใน 

ขึ้นตรงกับอธบิดกีรมป่าไม้

 กรมป่าไม้มคี�าสั่ง ที่ 1369/2558 ลงวันที่ 15 มถิุนายน 2558 เรื่อง ให้จัดตัง้ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวน

แห่งชาต ิโดยได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ความรับผดิชอบ ดังต่อไปนี้

 ๑. ควบคุม ดูแลรักษา และบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอื่นๆ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 และ 

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ๒. จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ วิธีการ ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ทุกมิติ และการบริการประชาชนด้านการป่าไม้ต่างๆ ของศูนย์จัดการ 

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ในสังกัดส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา 

ทุกสาขา ให้เป็นไปตามแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 ๓. รวบรวม และจัดท�าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

ในพื้นที่ป่าไม้และเขตป่าสงวนแห่งชาติ

 4. ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่โดยการ 

มสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 5. สนับสนุน และส่งเสรมิการจัดการป่าไม้ในรูปแบบการบรหิารจัดการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่

 6. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่

อย่างมีส่วนร่วม พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลหรืออาสาสมัครป่าไม้ชาวบ้าน ทั้งในระดับหมู่บ้าน ต�าบล ลุ่มน�้า

สาขาย่อย ป่าสงวนแห่งชาต ิและกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่สู่สาธารณชน

 7. ประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน

ในการเข้ามามสี่วนร่วมบรหิารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชงิพื้นที่

 8. ปฏบิัตงิานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมหีน่วยงานภายในส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้

 1.	ส่วนอ�ำนวยกำร มหีน้าที่รับผดิชอบ 

 1.1 ก�ากับ ควบคุม ดูแลงานด้านระบบสารบรรณ งานธุรการ งานการเงิน บัญชี พัสดุครุภัณฑ์ 

และยานพาหนะ

 1.2 ก�ากับ ควบคุม ดูแลอัตราก�าลัง รวมทัง้พัฒนาบุคลากรให้มคีวามพร้อมในการด�าเนนิงาน

 1.3 ประสานการด�าเนนิงานเกี่ยวกับข้อร้องเรยีน และการให้บรกิารประชาชน

1.4 ปฏบิัตงิานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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๒.	ส่วนแผนงำนและพัฒนำกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติ มหีน้าที่รับผดิชอบดังนี้

๒.๑ จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ วิธีการ ในการบริหารจัดการ พื้นที่ป่าสงวนแห่ง

ชาต ิและป่าอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักวชิาการป่าไม้ กฎหมาย มตคิณะรัฐมนตร ีและระเบยีบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ จัดท�าแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณในภาพรวมของส�านัก พร้อมทั้งควบคุม ก�ากับ ดูแล 

การปฏบิัตงิานตามแผนงาน และการเร่งรัดตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตงิาน และการใช้จ่ายเงนิงบประมาณให้เป็นไป

ตามแผนงานที่ก�าหนด

2.3 จัดท�าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน 

และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่และการใช้ประโยชน์ในพื้นที ่

ป่าสงวนแห่งชาต ิและป่าอื่นๆ รวมถงึความหลากหลายทางชวีภาพด้านป่าไม้ และชุมชน

๒.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนการด�าเนินการพัฒนาด้านการป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม  

และมกีารบูรณาการร่วมกัน

๒.๕ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการพื้นที่ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติเพื่อพัฒนาให้เป็น 

แหล่งศึกษา เรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ/วัฒนธรรม/ชุมชน/ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการแหล่งเรยีนรู้ธรรมชาติ

2.๖ ประสาน และจัดเตรียมข้อมูลในความรับผิดชอบของส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ

เพื่อประกอบการน�าเสนอ ชี้แจง การอภปิราย และตอบกระทู้

๒.๗ ปฏบิัตงิานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.	ส่วนจัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำต ิมหีน้าที่รับผดิชอบ ดังนี้

๓.1 ก�าหนดแนวทาง มาตรการ และการปฏิบัติงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้บูรณาการ 

เชงิพื้นที่อย่างมสี่วนร่วม เพื่อการควบคุม ดูแล บ�ารุงและรักษาทรัพยากรป่าไม้

๓.2 ประสาน และให้ค�าแนะน�าการด�าเนินงานของหน่วยปฏิบัติในการควบคุม ดูแลรักษา  

และจัดการป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอื่นๆ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาต ิพ.ศ. 2507 พระราชบัญญัตปิ่าไม้ พ.ศ. 2484 กฎหมายอื่นๆ และระเบยีบที่เกี่ยวข้อง

3.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการด�าเนินการจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามแผนปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อการด�าเนนิการในพื้นที่ป่าไม้อย่างมสี่วนร่วม และมกีารบูรณาการร่วมกัน

๓.4 ปฏบิัตงิานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.	ส่วนส่งเสรมิ	และประสำนกำรมสี่วนร่วม มหีน้าที่รับผดิชอบดังนี้

๔.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ดูแล รักษาป่าสงวนแห่งชาติ 

และป่าไม้อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน รวมทั้งประสานความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขององค์กร (Corporate Social Responsibility) : CSR ทั้งนี้ เพื่อเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ด้านป่าไม้ในรูปแบบ

อาสาป่าไม้ชาวบ้าน ในระดับหมู่บ้าน ระดับต�าบล ระดับอ�าเภอ ระดับป่าสงวนแห่งชาติ ระดับลุ่มน�้าย่อย ระดับ 

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิและระดับประเทศ 

๔.2 สนับสนุนการด�าเนนิงานของทุกภาคส่วน ให้เข้ามามสี่วนร่วมในการด�าเนนิการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชงิพื้นที่ในทุกมติ ิเช่น จัดเวทชีาวบ้าน ประชุม สัมมนา หรอืฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากรุ ่นสู ่รุ ่นเพื่อความยั่งยืนต่อการบริหารจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ
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แบบบูรณาการ

๔.3 เสนอแนะแนวทาง และวางรูปแบบวิธีการพัฒนากองทุนป่าไม้เพื่อเป็นการสร้างเสริม 

ความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายความร่วมมือด้านป่าไม้ ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการป่าไม้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกจิและสังคมของชุมชน

๔.๔ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบ 

บูรณาการเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลหรืออาสาสมัครป่าไม้ชาวบ้าน ทั้งในระดับ

หมู่บ้าน ต�าบล ลุ่มน�า้ย่อย ป่าสงวนแห่งชาต ิและกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่สู่สาธารณชน

๔.๕ ปฏบิัตงิานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.	ส่วนจัดกำรหมู่บ้ำนป่ำไม้แผนใหม่ มหีน้าที่รับผดิชอบ ดังนี้

๕.1 สนับสนุน และดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ในรูปแบบ 

การจัดการหมู่บ้านป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกดิการพัฒนาการจัดการป่าไม้ คุณภาพชวีติ เศรษฐกจิ

และสังคม ตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง ที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง โดยอาศัยระบบนเิวศลุ่มน�้าเป็นตัวก�าหนด

๕.2 ด�าเนินการเกี่ยวกับการรับค�าขอจัดตั้ง ก�าหนดกติกา (ธรรมนูญพลเมือง) หรือเพิกถอน

หมู่บ้านป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.3 จัดท�าฐานข้อมูลชุมชน อาสาสมัครป่าไม้ชาวบ้านระดับหมู่บ้าน แผนผังหมู่บ้าน และแผนที่

พื้นที่ป่าใกล้เคียงกับหมู่บ้าน เพื่อการอนุรักษ์ ร่วมดูแลรักษาและใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต ้

กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 

๕.4 ปฏบิัตงิานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

2.8	ศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติ

 ค�าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2013/2558 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2558 เรื่อง การจัดหน่วยงานและก�าหนด

อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) 

กรมป่าไม้ จัดตั้งศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้สังกัดส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และ 

ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) จ�านวน 309 ศูนย์ มอี�านาจหน้าที่ ดังนี้

 ๑. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดท�ารายละเอียด ฐานข้อมูลและ

แผนที่ในระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ (GIS) เพื่อการบรหิารแบบบูรณาการในพื้นที่รับผดิชอบ

 ๒. ด�าเนินการเกี่ยวกับการบูรณาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบด้านงานป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า งานจัดการที่ดินป่าไม้ งานบริการด้านการอนุญาต งานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริม

การปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน งานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและกิจการพิเศษตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับการป่าไม้ทุกฉบับ

 ๓. ส่งเสริม และสนับสนุน การบริหารจัดการชุมชนในพื้นที่ป่า โดยใช้ระบบนิเวศลุ่มน�้า เป็นเกณฑ์  

ตามกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง

 ๔. พิจารณาให้ความเห็นในเบื้องต้นต่อการขออนุญาต การด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ในพื้นที ่

รับผิดชอบ และร่วมประเมินผลกับหน่วยงานเจ้าของแผนงานและงบประมาณรวมถึงตรวจติดตาม ประเมินผล และ 

ให้ค�าแนะน�าตามเงื่อนไขการอนุญาต
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 ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ในการจัดการทรัพยากรที่ดิน 

และป่าไม้แบบมสี่วนร่วม

 ๖. ปฏบิัตงิานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏบิัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืงานที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิประกอบด้วย 5 ฝ่าย ดังนี้

1.1 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

1.2  ฝ่ายจัดการป่าไม้

1.3 ฝ่ายพัฒนาป่าไม้

1.4 ฝ่ายจัดการชุมชนในพื้นที่ป่า

1.5 ฝ่ายการมสี่วนร่วม
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บทที่
๓

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
(Literature	Review)

แผนเชิงยุทธศาสตร์เป็นแผนที่รวมทุกอย่าง ซึ่งสามารถก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานในอนาคตได้  

สามารถก�าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์การให้บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันอยู่ 

ในตลาดได้ หากกล่าวอย่างสั้นๆ แผนเชิงยุทธศาสตร์ก็คือ แผนที่ท�าให้องค์การอยู่รอดในระยะยาวและได้เปรียบ 

การแข่งขันในตลาด ผู้วางแผนเชงิยุทธศาสตร์จะต้องสามารถมองไปข้างหน้า มองไปในอนาคตได้อย่างถูกต้อง เข้าใจ

ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น รักษาฐานะทางการบริหารและการแข่งขันให้เหนือกว่าองค์การอื่น

และด�ารงอยู่ในธุรกิจนั้นตลอดไป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการก�าหนดกลยุทธ์และการน�ากลยุทธ์ 

ไปใช้ ก�าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ การเลือกกลยุทธ์ที่จะท�าให้องค์การสามารถไปสู ่วัตถุประสงค์นั้นได้  

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับ 3 หัวข้อที่ส�าคัญคือ การวิเคราะห์กลยุทธ์ การก�าหนดกลยุทธ์ และ

การน�ากลยุทธ์ไปใช้ โดยในแต่ละหัวข้อมรีายละเอยีดและส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรับผดิชอบของผู้บรหิาร ล�าดับ

ขั้นของกลยุทธ์ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์ระดับต่างๆ ขององค์การ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอก ตลอดจนการสร้างระบบต่างๆ ในองค์การเพื่อน�ากลยุทธ์ไปใช้

๓.1	ควำมรับผดิชอบทำงกลยุทธ์ของผู้บรหิำรระดับสูง

 ผู้บริหารสูงสุดมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการที่จะท�าให้องค์การบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์

ตามที่ก�าหนด วัตถุประสงค์หลักขององค์การคือ การสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ม ี

ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในองค์การ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การหมายถึงคนหรือหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ 

ต่อความส�าเร็จขององค์การ ซึ่งในทางกลับกันหากองค์การไม่ส�าเร็จ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ก็จะเสียประโยชน์ด้วย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การจึงได้แก่ เจ้าของ ผู้ถือหุ้น ผู้ขายวัตถุดิบหรือสินค้าให้องค์การ ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ 

รัฐบาล สถาบันการเงิน ชุมชนโดยทั่วไป พนักงานขององค์การ สถาบันการศึกษา และอื่น ๆ หากจะแยกผู้มีส่วน 

ในองค์การก็แยกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คอื กลุ่มเจ้าของหรอืผู้ถอืหุ้น (Stockholder) กับผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholder) 

อื่นๆ ความจริงผู้ถือหุ้นก็เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยประการหนึ่ง แต่ที่แบ่งอย่างนี้เพื่อชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์หลัก

ขององค์การ

 ความรับผิดชอบของผู ้บริหารสูงสุดที่มีต่อกลุ ่มผู ้ถือหุ ้น (Stockholder) ก็คือ ความรับผิดชอบ 

ทางการเงิน (Fiscal Responsibility) และความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility) ส�าหรับความรับผิดชอบ

ทางการเงนิก็คอื การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกจิ (Creating Economic Value) เท่ากับเป็นการสร้างประโยชน์ในการลงทุน 

ซึ่งหมายถึงส่วนเกินระหว่างการลงทุนกับรายได้ที่ได้จากการลงทุน โดยวัดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ

ผลก�าไร ส่วนความรับผิดชอบทางสังคมก็คือความอยู่ดีของคนในสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การแต่ละคน 

แต่ละประเภท จึงมีวัตถุประสงค์ในรายละเอียดแตกต่างกัน คือ ผู้ถือหุ้นต้องการราคาหุ้นที่สูงและเงินปันผล ลูกค้า

ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดี พนักงานต้องการการจ้างงาน ค่าจ้าง และความก้าวหน้าในการท�างาน  

ผู้ขายวัตถุดิบหรือสินค้า (Supplier) ต้องการรายได้ที่ดีจากการขายวัตถุดิบหรือสินค้าชุมชนท้องถิ่นต้องการการมีงาน

ท�า การพัฒนาทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน สังคมโดยทั่วไปต้องการความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัย และ 

การปกป้องสภาพแวดล้อม เป็นต้น
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อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบทางการเงินซึ่งเป็นภาระที่มีต่อผู้ถือหุ้นกับความรับผิดชอบทางสังคมซึ่งเป็น

ภาระที่มตี่อสังคมส่วนรวม อาจขัดแย้งหรอืสอดคล้องกันก็ได้ด้วยแนวทางที่ส�าคัญ 3 ประการ คอื

๑)	ผู ้บริหำรต้องรับผิดชอบในกำรท�ำก�ำไรให้กับผู ้ถือหุ ้นและปฏิบัติตำมกฎหมำย	 : ในแง่ของ 

ผู้ถือหุ้นมักจะไม่คิดว่าก�าไรที่ได้นั้นถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย หากผู้บริหารไม่สามารถบริหารงานให้ได้ก�าไร 

ผู้ถอืหุ้นก็จะไม่ชอบใจ เพราะเป้าหมายของการลงทุนก็คอืต้องการก�าไร แต่ถ้าผู้บรหิารมุ่งไปที่ก�าไรมากเกนิไปก็มักจะ

น�าไปสู่ความผิดทางกฎหมาย หากต้องการก�าไรมากก็ต้องลดค่าใช้จ่าย ไม่ค�านึงถึงสภาพแวดล้อม ไม่ค�านึงถึง

พนักงานและผู้บริโภค จึงดูเหมือนว่าการปฏิบัติตามกฎหมายจะส่งผลต่อก�าไรของบริษัทลดลง แต่ถ้าท�าผิดกฎหมาย 

ก�าไรของบริษัทจะเพิ่มขึ้น ผู้บริหารจึงต้องหาความสมดุลระหว่างทั้งสองให้ได้ กล่าวคือ ปฏิบัติตามกฎหมายและ 

มกี�าไรพอสมควร

๒)	ผู้บรหิำรต้องค�ำนงึถงึทั้งกำรปันผลก�ำไรและสภำพคล่องทำงกำรเงนิ	: ก�าไรนับว่าเป็นสิ่งจูงใจขัน้ต้น

ของผู้บรหิาร เพราะว่าเงนิสดเป็นปัจจัยที่ส�าคัญประการหนึ่งในการบรหิารงาน บรษิัทที่มกี�าไรมากและน�าก�าไรไปจ่าย

เป็นเงนิปันผล ก็อาจท�าให้ขาดแคลนเงนิสด การขาดแคลนเงนิสดจะท�าให้การด�าเนนิงานหยุดชะงัก ซึ่งเรยีกว่ามกี�าไร

แต่ขาดสภาพคล่อง ผู้บริหารจะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการรักษาสภาพคล่องกับก�าไร ขณะเดียวกัน 

เมื่อมกี�าไรก็ต้องน�าส่วนหนึ่งไปลงทุน ส่วนหนึ่งจ่ายเป็นเงนิปันผลและอกีส่วนใช้ส�าหรับการด�าเนนิงานตามปกติ

๓)	ผู้บริหำรต้องบริหำรให้สมดุลระหว่ำงควำมรับผิดชอบทำงกำรเงินและควำมรับผิดชอบต่อสังคม	: 

แนวความคดิที่ว่าความรับผดิชอบทางการเงนิกับความรับผดิชอบต่อสังคม เป็นสิ่งที่ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้

คือ ถ้าต้องการก�าไรสูงความรับผิดชอบต่อสังคมก็ต�่า และถ้าต้องการรับผิดชอบสังคมให้มากก�าไรที่ได้ก็ลดลง  

จะท�าอย่างไรให้เกิดขึ้นทั้งสองอย่าง ผู้บริหารองค์การสามารถใช้กลยุทธ์ที่ไม่ท�าก�าไรสูง เพื่อเอาใจผู้ถือหุ้นฝ่ายเดียว

หรือรับผิดชอบต่อสังคมมากจนผู้ถือหุ้นไม่พอใจ หากผู้บริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนในองค์การทุกฝ่าย  

ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน ลูกค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสังคมโดยส่วนรวมจะท�าให้องค์การก่อให้เกิดความรับผิดชอบ

ทางการเงนิและความรับผดิชอบต่อสังคมพร้อม ๆ กัน

	 ๓.2	ข้อแตกต่ำงระหว่ำงกำรวำงแผนเชงิยุทธศำสตร์กับกำรวำงแผนทั่วไป	

กำรวำงแผนเชงิยุทธศำสตร์ เป็นการวางแผนเพื่อน�าองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วสิัยทัศน์ที่ต้องการ 

ในอนาคต การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จึงเป็นการวางแผนในภาพรวมขององค์การ กลยุทธ์ทุกกลยุทธ์ที่ก�าหนดขึ้น 

เป็นปัจจัยที่ชี้อนาคตขององค์การนัน้

กำรวำงแผนทั่วไป เป็นการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา การป้องกันปัญหา หรือการพัฒนาผลผลิตขององค์การ  

ดังนั้น การวางแผนทั่วไปจึงมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อการให้ได้แนวทางในการด�าเนินงาน ที่ท�าให้งานโครงการ 

ขององค์การบรรลุผลส�าเร็จอย่างมปีระสทิธภิาพเท่านัน้

 ๓.3	ควำมส�ำคัญของกำรวำงแผนเชงิยุทธศำสตร์	

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า“แผนเชิงยุทธศาสตร์”เป็นแผนที่ส�าคัญยิ่งต่อทุกองค์การ ซึ่งสามารถ 

น�ามากล่าวถงึความส�าคัญได้โดยสรุป ดังนี้

1) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพ 

การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ให้ความส�าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์บริบท

และสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานเป็นประเด็นส�าคัญ

2) การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ มคีวามเป็นตัวเอง 

มากขึ้น รับผิดชอบต่อความส�าเร็จและความล้มเหลวของตนเองมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

เป็นการวางแผนขององค์การ โดยองค์การและเพื่อองค์การ ไม่ใช่เป็นการวางแผนที่ต้องกระท�าตามที่หน่วยเหนอืสั่งการ



แผนยุทธศาสตร์สำานักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563)

26

3) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นรูปแบบการวางแผนที่สอดรับกับการกระจายอ�านาจซึ่งเป็นกระแสหลัก

ในการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน และสอดคล้องกับที่ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้เตรียม 

ออกระเบียบก�าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับมีการจัดท�าแผนเชิงยุทธศาสตร์ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน 

สู่มติใิหม่ของการปฏริูประบบราชการ

4) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการจัดท�าระบบงบประมาณแบบมุ ่งเน้นผลงาน 

(Performance Base Budgeting) ซึ่งส�านักงบประมาณก�าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด จัดท�าก่อนที่จะ

กระจายอ�านาจด้านงบประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณเป็นเงนิก้อนลงไปให้หน่วยงาน

5) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการวางแผนที่ให้ความส�าคัญต่อการก�าหนด “กลยุทธ์” ที่ได้มาจาก 

การคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆ ที่ไม่ผูกติดอยู่กับปัญหาเก่าในอดีต ไม่เอาข้อจ�ากัดทางด้านทรัพยากร และงบประมาณ 

มาเป็นข้ออ้าง ดังนั้นการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จึงเป็นการวางแผนแบบท้าทายความสามารถ เป็นรูปแบบ 

การวางแผนที่ช่วยให้เกดิการรเิริ่มสร้างสรรค์ทางเลอืกใหม่ได้ด้วยตนเอง จงึเป็นการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยนื 

 ๓.4	ล�ำดับชั้นเชงิกลยุทธ์

ค�าว่ากลยุทธ์ (Strategy) ในความหมายหนึ่งก็คือ วิธีการที่ท�าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีที่ถูกต้อง  

ส่วนค�าว่า กลเม็ดหรือกลวิธี (Tactics) เป็นวิธีที่ท�าให้บรรลุผลส�าเร็จโดยไม่ค�านึงว่าผิดหรือถูก กลวิธีจึงมีลักษณะ 

เป็นเพียงความพยายามที่จะท�าให้ส�าเร็จเท่านั้นและเป็นส่วนย่อยกว่ากลยุทธ์ ซึ่งการก�าหนดกลยุทธ์โดยทั่วไปนั้น 

ไม่ได้เริ่มที่ตัวกลยุทธ์แต่เริ่มที่วสิัยทัศน์ซึ่งมลี�าดับขัน้ในการด�าเนนิการ ดังนี้

๑)	วิสัยทัศน์	 (Vision)	 : วิสัยทัศน์ มีความหมายว่า การมองอนาคตให้ถูกต้องว่าจะเกิดอะไร ถ้าอนาคต 

ที่เกิดขึ้นเป็นจริงตามคาดคะเนก็เรียกว่า “วิสัยทัศน์ (Vision)”  แต่ถ้าอนาคตที่เกิดขึ้นไม่ตรงกับที่คาดคะเนก็เรียกว่า 

“ความฝัน (Dream)” ในอีกความหมายหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า วิสัยทัศน์เป็นความตั้งใจที่มีขอบเขตกว้าง รวมทุกอย่าง

และคิดไปข้างหน้าซึ่งเป็นความตั้งใจที่แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยาน (Aspiration) ไปสู่อนาคต ซึ่งสิ่งที่แสดง 

ให้เห็นถงึลักษณะของวสิัยทัศน์ที่สมบูรณ์ที่สุด อาจจะตรงกับค�าว่า “ดทีี่สุด (The best)” “มากที่สุด (The most)” หรอื 

“ยิ่งใหญ่ที่สุด (The greatest)” ตัวอย่างเช่น บริษัทจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด ปฏิบัติต่อลูกค้าเป็นบุคคลส�าคัญ

ที่สุดหรือจะให้บริการที่สมบูรณ์ที่สุด ฯลฯ ดังนั้น วิสัยทัศน์จึงเป็นค�าที่เลื่อนลอยและไม่ชัดเจนเมื่อเทียบกับค�าอื่น ๆ  

ที่จะกล่าวต่อไป

๒)	พันธกิจ/ภำรกิจ	 (Mission)	 : เป็นค�าที่ขยายความหมายของวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ทิศทางและความเชื่อที่ระบุว่าวิสัยทัศน์จะน�าองค์การไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย โดยแสดงให้เห็น 2 อย่างคือ  

จะท�าอะไร เช่น องค์การของเราจะท�าธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจเสื้อผ้าส�าเร็จรูป ซ่อมแซมเครื่องยนต์ ท�าธุรกิจ

เฟอร์นิเจอร์ หรือธุรกิจรักษาสุขภาพ เป็นต้น ภารกิจค่อนข้างจะเป็นปัจจุบันและแสดงให้เห็นถึงระยะยาว เช่น  

บรษิัทเราท�าธุรกจิอะไรในอกี 5 ปีข้างหน้า บรษิัทจะไปที่ไหนหรอืตลาดของเราจะเป็นอะไร เป็นต้น

๓)	 เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์	 (Goal	and	Objective)	 : เป้าหมายกับวัตถุประสงค์จะแตกต่างกัน 

ในรายละเอียด เป้าหมายจะระบุถึงจุดหมายปลายทางขององค์การที่เป็นส่วนรวม ส่วนวัตถุประสงค์ก็จะเป็น 

จุดหมายปลายทางของการด�าเนินงานในระดับหน่วยงาน มีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจงกว่า เช่น เป้าหมาย 

ก�าหนดว่า “เราจะเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของราคา คุณภาพและบริการ ที่สามารถแข่งขันกับคนอื่น

และน่าเชื่อถอืได้” ส่วนวัตถุประสงค์ก�าหนดว่า “บริษัทจะรับประกันคุณภาพสนิค้าระยะเวลา 1 ปี อัตราการสูญเสยี

ในการผลิตไม่เกิน 2% และจะท�าการส�ารวจความพอใจลูกค้าทุกๆ 6 เดือน” เป็นต้น จะเห็นความแตกต่างว่า 

เป้าหมายจะกล่าวอย่างกว้าง ๆ ส่วนวัตถุประสงค์จะกล่าวอย่างชัดเจน
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๔)	ยุทธศำสตร์หรอืกลยุทธ์	(Strategy)	: เป็นเครื่องมอืที่ส�าคัญยิ่งอย่างหนึ่งในปัจจุบันที่แสดงถงึแนวทาง

การด�าเนนิงานที่แยบยลขององค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์หรอืความส�าเร็จที่คาดหวังไว้

๕)	 โครงกำรหรือแผนกำรด�ำเนินงำน	 (Project/Operating	plan)	 : การจัดโครงการหรือท�าแผน 

ด�าเนินงานก็เพื่อเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาเข้าด้วยกัน เพื่อให้องค์การสามารถด�าเนินงานได้ส�าเร็จตามเป้าหมาย 

แผนด�าเนนิงานจะก�าหนดขึ้นมาสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

เมื่อพิจารณาในประเด็นที่กล่าวมาในหัวข้อนี้แล้ว สามารถที่จะสรุปเป็นล�าดับชั้นเชิงกลยุทธ์ได้ดังแผนภาพ 

ต่อไปนี้
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ภาพท่ี ๓-1 แสดงล าดับชั้นเชิงกลยุทธ์ 

๓.5 วสัิยทัศน์ (Vision) 
วิสั ยทัศน์ (Vision) มีลักษณะเป็นภาพในอนาคตขององค์กร ท่ีผู้น าและสมาชิกทุกคน

ร่วมกันวาดฝันหรือจินตนาการขึ้น โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน เชื่อมโยงวัตถุประสงค์ 
ภารกิจ ค่านิยมและความเชื่อเข้าด้วยกัน พรรณนาให้เห็นทิศทางขององค์กรอย่างชัดเจน มีพลัง 
ท้าทาย ทะเยอทะยาน และมีความเป็นไปได้  เน้นถึงความมุ่งม่ันท่ีจะท าสิ่งท่ีย่ิงใหญ่ หรือดีท่ีสุด
ให้กับลูกค้าและสังคม ดังนั้น วิสัยทัศน์จะเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  เป็นการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการก าหนดทิศทางธุรกิจ เป็นการตัดสินใจท่ีเกี่ยวข้องกับการอยู่รอดทางธุรกิจ  ซึ่งจะ
กล่าวถึงอีกคร้ังในเร่ืองยุทธศาสตร์ขององค์การ 

วิสัยทัศน์จึงเป็นสิ่งท่ีสร้างพลังให้กับทุกองค์กร การจะท าให้องค์การมีการรวมพลังมุ่งไป
ในทิศทางเดียวกันได้ ตอ้งอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ประการท่ีส าคัญประการหนึ่งก็คือ ภาวะ
ผู้น าท่ีจะน าคนท้ังองค์การได้ และวิสัยทัศนข์องหน่วยงานหรือองค์กร วิสัยทัศนเ์ป็นสิ่งท าให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งในโลกของการแข่งขันนั้นผู้น าท่ีมีวิสัยทัศนย่์อมได้เปรียบเสมอ  
เพราะสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตได้ และวิสัยทัศน์ท าให้เกิดความทะเยอทะยานหาญกล้า
ท่ีจะเป็นหนึ่ง นอกจากนั้นแล้ววิสัยทัศน์จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย ซึ่งวิสัยทัศน์อาจจะเขียน
ในรูปของร้อยแก้วแบบใดก็ได้ แต่ควรประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือองค์การต้องการ

วสัิยทัศน์ 
(Vision) 

พันธกจิ/ภารกจิ 
(Mission) 

เป้าหมายและวัตถปุระสงค์ 
(Goals and Objectives) 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
(Strategy) 

โครงการ/แผนด าเนนิงาน 
(Project/Operating Plan) 

ภำพที่	๓-1 แสดงล�าดับชัน้เชงิกลยุทธ์

 ๓.5	วสิัยทัศน์	(Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision) มีลักษณะเป็นภาพในอนาคตขององค์กร ที่ผู ้น�าและสมาชิกทุกคนร่วมกันวาดฝัน 

หรือจินตนาการขึ้น โดยมีพื้นฐานอยู ่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน เชื่อมโยงวัตถุประสงค์ ภารกิจ ค่านิยมและ 

ความเชื่อเข้าด้วยกัน พรรณนาให้เห็นทิศทางขององค์กรอย่างชัดเจน มีพลัง ท้าทาย ทะเยอทะยาน และมีความเป็น 

ไปได้ เน้นถึงความมุ ่งมั่นที่จะท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ หรือดีที่สุดให้กับลูกค้าและสังคม ดังนั้น วิสัยทัศน์จะเกี่ยวกับ 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการก�าหนดทิศทางธุรกิจ เป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ 

การอยู่รอดทางธุรกจิ ซึ่งจะกล่าวถงึอกีครัง้ในเรื่องยุทธศาสตร์ขององค์การ
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วิสัยทัศน์จึงเป็นสิ่งที่สร้างพลังให้กับทุกองค์กร การจะท�าให้องค์การมีการรวมพลังมุ่งไปในทิศทางเดียวกันได้ 

ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ประการที่ส�าคัญประการหนึ่งก็คือ ภาวะผู้น�าที่จะน�าคนทั้งองค์การได้ และ 

วิสัยทัศน์ของหน่วยงานหรือองค์กร วิสัยทัศน์เป็นสิ่งท�าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งในโลกของการแข่งขัน

นั้นผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์ย่อมได้เปรียบเสมอ เพราะสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตได้ และวิสัยทัศน์ท�าให้เกิด

ความทะเยอทะยานหาญกล้าที่จะเป็นหนึ่ง นอกจากนั้นแล้ววิสัยทัศน์จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย ซึ่งวิสัยทัศน์

อาจจะเขยีนในรูปของร้อยแก้วแบบใดก็ได้ แต่ควรประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คอืองค์การต้องการท�าอะไร

ให้ส�าเร็จ (ภารกจิ) ท�าไมองค์การจงึต้องการท�าให้ส�าเร็จ (วัตถุประสงค์) และองค์การคาดหวังผลเช่นไร (Results) 

กระบวนการก�าหนดวิสัยทัศน์นั้นท�าได้หลายรูปแบบ แต่สิ่งที่ต้องมีเหมือนกันก็คือวิสัยทัศน์จะต้องก�าหนดขึ้น

โดยคณะผู ้น�าขององค์กร ซึ่งก�าหนดร่วมกันโดยการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น และวิสัยทัศน์ต้องม ี

ความชัดเจน ความยาวเหมาะสมกับโครงสร้าง ขนาด และลักษณะขององค์กร บอกได้ว่าองค์กรจะเป็นอย่างไร และ

ท�าอะไรในอนาคต รวมทั้งระบุความเชื่อที่เป็นพื้นฐานน�าไปสู ่วิสัยทัศน์นั้น วิสัยทัศน์ของแต่ละองค์กร ควรม ี

เอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว เพื่อจ�าแนกให้เห็นถึงความแตกต่างจากองค์กรอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้วิสัยทัศน์ของแต่ละ

หน่วยงานย่อยในองค์กรจะต้องสอดคล้องหรือสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กรด้วย ซึ่งการเขียนวิสัยทัศน์นั้นต้อง 

ค�านงึถงึสิ่งส�าคัญต่อไปนี้

๑)	กำรระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน	 : การระบุวัตถุประสงค์ให้เกิดความชัดเจนนั้น ควรด�าเนินการ 

ตามขัน้ตอนดังนี้ 

ขั้นแรก ควรประชุมคณะท�างานออกแบบสร้างวิสัยทัศน์ โดยให้แต่ละคนระบุเหตุการณ์ หรือการตัดสินใจ 

ในอดตี 4-8 อย่างที่เคยเกดิขึ้นกับองค์การ

ขั้นที่สอง ให้สมาชิกแต่ละคนเขียนวัตถุประสงค์ของเขาในการท�างานให้กับองค์กร โดยให้แสดงออก 

จากส่วนลกึของจติใจและเพิ่มความหมายให้กับงานที่ท�า การเขยีนวัตถุประสงค์อาจน�าด้วยค�าถาม

ขั้นที่สำม เป็นกิจกรรมกลุ่ม ให้จินตนาการว่าในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า เมื่อวันนั้นมาถึงองค์กรควรจะ

ประสบความส�าเร็จในด้านใด มชีื่อเสยีงด้านใด บรรลุวัตถุประสงค์ข้อใดบ้าง หรอืยังบกพร่องด้านใดบ้าง

ขั้นที่สี่ กลุ่มอธิบายว่า ลักษณะขององค์กรที่คาดหวังเป็นอย่างไร และสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค ์

ขององค์กรเพยีงใด

ขั้นที่ห้ำ น�าข้อคดิที่ได้ทัง้หมดมารวมเข้าเป็นข้อความที่ระบุวัตถุประสงค์

ขั้นที่หก พจิารณาว่าจะวัดหรอืประเมนิวัตถุประสงค์นัน้ได้อย่างไร

๒)	กำรระบุภำรกิจให้ชัดเจน	 (Mission)	 : เป็นการพิจารณาว่าองค์กรของท่านควรจะท�าอะไรที่พิเศษ 

หรือยิ่งใหญ่ให้สังคม เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันแล้ว พบว่าภารกิจองค์กรของท่าน

ควรแตกต่างจากองค์กรเหล่านัน้อย่างไร ให้เขยีนภารกจิลงไปให้ชัดเจน

๓)	กำรวเิครำะห์องค์กำร	(Organization	Analysis)	: เนื่องจากวสิัยทัศน์ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจรงิ 

จึงจ�าเป็นต้องวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ เพื่อดูความเป็นไปได้ และดูว่าอะไรท�าให้องค์การของเรา 

แตกต่างจากองค์การอื่นในวงการเดยีวกัน อะไรคอืสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากเรา ขณะเดยีวกันก็ให้วเิคราะห์สิ่งแวดล้อม

ขององค์การด้วย
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๔)	สร้ำงวิสัยทัศน์	 (Vision	Creation)	 :	ย้อนกลับไปดูวัตถุประสงค์ (Purpose) และภารกิจ (Mission)  

ที่เขียนไว้ แล้วน�ามาก�าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พิจารณาความเป็นไปได้จากการวิเคราะห์องค์กร แล้วปรับแก้ไขอีกครั้ง 

จากนั้นทดสอบประสิทธิผลของวิสัยทัศน์ที่เขียน โดยตอบค�าถามให้ได้ว่าวิสัยทัศน์นั้นเป็นที่เข้าใจของคนในองค์กร

หรือวงการเดียวกันนี้หรือไม่ เราได้ดูความเป็นไปได้ของวิสัยทัศน์แล้วหรือยัง เป็นที่ชัดเจนหรือไม่ว่าเมื่อบรรลุตาม 

วสิัยทัศน์แล้วจะเกดิผลอะไรขึ้นกับองค์กร

อย่างไรก็ตาม การเขียนวิสัยทัศน์ที่ดี ต้อง สั้น ง่าย ให้พลัง ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ  

แห่งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย กล่าวถงึการก�าหนดวสิัยทัศน์ ไว้ดังนี้

กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	 :	ถือเป็นจุดสุดท้ำยของกำรวำงแผนที่ชัดเจนในกำรวำงแผนจะมีกำรก�ำหนด 

จุดสุดท้ำยไว้เป็นล�ำดับขั้นดังนี้

ระดับอุดมคต ิ: ปรัชญา/ปณธิาน (Philosophy/will)


ภารกจิของหน่วยงาน/องค์การ (Mission)


จุดมุ่งหมาย (Goal)


วัตถุประสงค์ (Objective)


เป้าหมาย (Target)

ภำพที่	๓-2 แสดงล�าดับชัน้ในการก�าหนดจุดสุดท้ายของการวางแผน

การวางแผนระยะยาวจะมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการวเิคราะห์สถานการณ์เพยีงระยะ 5 ปี

ที่ผ่านมานัน้ยังไม่เพยีงพอ เพราะสภาพการณ์หลายอย่างมคีวามยดืยาวมาก จงึจ�าเป็นต้องก�าหนดเป็นจุดยุทธศาสตร์

แทน ยกตัวอย่างเช่น กรณีของประเทศอังกฤษ รัสเซีย และอเมริกา ล้วนแผ่ขยายอาณาเขตด้วยการก�าหนด

ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันเป็นการก�าหนดการท�างานในด้านพลเรือนจะก�าหนดเวลาโดยเฉลี่ย

ประมาณ 15 ปี วสิัยทัศน์จงึหมายถงึภาพที่เห็นกว้างมองได้ไกลแต่ต้องชัดเจน และมรีะยะเวลาก�าหนดที่แน่นอน เช่น 

การก�าหนดภารกจิการลงดวงจันทร์ของอเมรกิาที่ก�าหนดไว้ภายใน 9 ปี ในช่วงประธานาธบิดเีคนาดี้ เป็นต้น ส�าหรับ

การก�าหนดจุดยุทธศาสตร์เมื่อน�ามาใช้กับพลเรอืน จะเป็นสิ่งที่ใช้ในภาคภาษาอังกฤษเรยีกว่า Vision ผนวกกับความรู้

เรื่องอนาคตนิยม (Futurism) ซึ่งใช้วิชาสถิติมาค�านวณภาพอนาคต โดยเชื่อว่าสิ่งที่ก�าหนดในอนาคตคือสิ่งที่ก�าหนด 

ในปัจจุบัน และใช้แผนเป็นเครื่องมอืในการก�าหนดอนาคต 

๕)	กำรวิเครำะห์ภำรกิจของหน่วยงำน	 (Mission	Analysis)	 :	ว่าภารกิจของหน่วยงานคืออะไร?  

อยู่ที่ไหน ? จะท�ากจิกรรมพเิศษอะไร ?

๖)	กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ในอนำคต	 : ซึ่งมีวิธีการคิดเสมือนกับการปล่อยคลื่นเรดาร์เพื่อสแกน 

ภาพอนาคต และพบว่าฐานหลักของการเปลี่ยนแปลงคอื เศรษฐกจิ สังคม การเมอืง โดยสิ่งที่ตามมาคอื วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีที่เป็นตัวเร่งในการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลให้วถิชีวีติ และแบบแผนการด�าเนนิ
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ชีวิตได ้เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งต ้องมีการวิเคราะห์ภาพที่ เกิดขึ้นต่างๆ ตามไปด้วย และยกตัวอย่างของ 

การน�าเทคโนโลยมีาใช้ในวถิชีวีติ เช่น การก�าหนดแนวคดิ modernized school ของคลนิตันและอัลกอร์ เป็นต้น

๗)	วิเครำะห์สภำพองค์กร	 :	จะท�าให้ทราบจุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาขององค์กร  

ในอนาคตทุกสิ่งในโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ท�าให้ต้องเร่งวเิคราะห์ในประเด็นนี้ด้วย

ดังนั้น การมององค์การให้ลึกซึ้ง มองกว้าง มองไกล และน�ามาก�าหนดเป็นวิสัยทัศน์ที่เป็นภาพกว้างที่เป็น 

ไปได้และมคีวามเป็นไปได้สูง

การเขียนวิสัยทัศน์ที่ดีนั้น ต้องสั้น ชัดเจน เข้าใจง่าย หมายความว่า เป็นการเขียนภาพอนาคตที่ต้องการ 

จะต้องสั้นจะดีที่สุด แต่ถ้าเขียนแบบยาวจะต้องกะทัดรัดแต่แสดงภาพอนาคตที่ต้องการได้ ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี

จะต้องค�านึงถึงภารกิจและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ความเตะตาประชาชน และสามารถปลุกระดมเจ้าหน้าที่ให้เกิด

ความคดิ ความฝัน แรงจูงใจที่ด ีและร่วมกันท�างาน

จุดที่ต่อมาจากการก�าหนดวสิัยทัศน์คอื กลยุทธ์ในการท�างาน ซึ่งหากน�าเอาผลของ SWOT มาขยายจะได้ว่า

 S : จุดที่จะต้องท�า

 W : จุดที่จะต้องหลกีเลี่ยงหรอืปรับปรุง

 O : จุดที่จะน�ามาใช้ประโยชน์ หรอืจุดเปิดสู่การปฏบิัตใิหม่ ๆ

 T : จุดที่จะหลกีเลี่ยงในการปฏบิัต ิหรอืปรับให้เป็นโอกาส

ดังนัน้ วสิัยทัศน์ โดยปกตแิล้ว จะเป็นตัวบอกความคาดหวังในอนาคตระยะ 10 – 15 ปีข้างหน้า วสิัยทัศน์ที่ดี

จงึต้อง 

1) แสดงจุดมุ่งมั่นในระยะยาวที่ค่อนข้างแน่นอน (ระยะกลางเป็นหลักกลยุทธ์ ระยะยาวเป็นหลักยุทธศาสตร์) 

2) มีเจตนารมณ์ (สิ่งที่ต้องการให้เกิด) ที่ชัดเจน และจ�าได้ง่าย เพราะจะท�าให้บุคลากรจ�าได้และน�าไปใช้ 

ในทางปฏบิัต ิ

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ลักษณะของวิสัยทัศน์ต้องจูงใจ ระดมความคิด ระดมพลังใจ ปลุกเร้า สั้น ง่าย และ 

ให้พลัง ซึ่งในปัจจุบันการคิดต้องใช้วิถีการคิดในลักษณะคิดด้านข้าง (Lateral Thinking) อันเป็นการคิดนอกแบบ  

ที่แตกต่างไปจากเดิมหรือเป็นการคิดในลักษณะที่สร้างสรรค์ แตกต่างไปจากเดิม แต่มีความเป็นไปได้ ซึ่งต้องอาศัย

ประสบการณ์ การสะสมประสบการณ์ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยอาศัยเทคนิคการระดมความคิดและเลือกใช้ประโยชน ์

ให้เหมาะสมกับสภาพขององค์การและเน้นที่ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) โดยการเขียนวิสัยทัศน์ 

ควรจะท�าเป็น 15 ปี และทอนลงมาทีละ 5 ปี เพื่อจัดท�าเป็นแผนพัฒนาหรือแผนเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละช่วงที่ม ี

ความเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก และมีความชัดเจนในช่วง 5 ปีต่อมา และในช่วง 5 ปีสุดท้ายจะเป็นจุดที่มุ่งมั่น 

เป็นหลัก เป็นต้น จากนัน้จงึแปลงวสิัยทัศน์เป็นพันธกจิและยุทธศาสตร์ขององค์การต่อไป

 ๓.๖	โครงสร้ำงของแผนเชงิยุทธศำสตร์

การจัดท�าแผนเชิงยุทธศาสตร์นั้น อาจจะสรุปเป็นขั้นตอนของการจัดท�าแผนเชิงยุทธศาสตร์ ในอีกแนวหนึ่ง 

เพื่อช่วยให้ขั้นตอนชัดเจน และเป็นทางเลือกในกระบวนการจัดท�าแผน ภายหลังจากที่ได้ทราบถึงแนวคิดพื้นฐาน 

ขัน้ต้นแล้วได้ว่า การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ประกอบด้วยขัน้ตอน ดังนี้
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๑) การวเิคราะห์ภารกจิหรอืพันธกจิ (Mission Analysis) 

๒) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต (Environmental Analysis) 

๓) การวเิคราะห์องค์การ (SWOT หรอื Situation Analysis) 

๔) การก�าหนดวสิัยทัศน์ (Vision) 

๕) การค้นหาอุปสรรคและปัญหาในการด�าเนนิงาน (Obstacles) 

๖) การก�าหนดกลยุทธ์ (Strategy Decision) 

๗) การก�าหนดนโยบาย (Policy Decision) 

๘) การก�าหนดกจิกรรม (Activity) ส�าคัญตามกลยุทธ์และนโยบาย

๙) การจัดท�าเป็นแผนเชงิยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)

 ๓.๗	ตัวแบบในกำรวำงแผนเชงิยุทธศำสตร์

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) นั้น เป็นสิ่งที่ใช้กันแพร่หลายมากในกิจการด้านการทหาร 

ในด้านการศึกการสงคราม ในด้านการเมืองระหว่างประเทศ และโดยเฉพาะในการบริหาร ในวงการธุรกิจเอกชนนั้น

ประสบความส�าเร็จสูงมาก ก้าวหน้าและเป็นที่กล่าวขวัญถึงกันมาก ปัจจุบันนี้การวางแผนแบบแผนเชิงยุทธศาสตร ์

ได้แพร่หลายเข้ามาในวงงานต่าง ๆ และวงงานของราชการมากขึ้น แต่ค�าที่นิยมใช้และที่ได้รับการยอมรับกัน 

ในวงราชการ ส่วนใหญ่นยิมเรยีกว่า “แผนยุทธศาสตร์”

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์นั้น เป็นการวางแผนที่มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ มีการก�าหนดเป้าหมายระยะยาว 

ที่แน่ชัด มีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขัน ที่ต้องการระบบการท�างานที่มีความสามารถในการปรับตัวสูง 

ส�าหรับการท�างานในสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้องการ

ระบบการท�างานที่คล่องตัว ต้องการด�าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงในการน�าสู่เป้าหมายในอนาคต สามารถเผชิญ 

กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อความอยู่รอด (Survive) และความก้าวหน้า (Growth) ขององค์การ ของหน่วยงาน 

หรือของธุรกิจของตนในอนาคต ซึ่งการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์นี้ มีส่วนเป็นอย่างมาก 

ต่อการสร้างความเป็นผู้น�า (Leadership) หรือในการสร้างภาพลักษณ์ (Image) ที่แสดงถึงจุดเด่นของหน่วยงาน  

ขององค์การหรือของธุรกิจในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์นั้น จะมีการก�าหนดเป้าหมายรวมขององค์การ ส�าหรับ 

การด�าเนินในอนาคต ที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ มีการคิดในเชิงรุก มุ่งเอาดี เอาเด่น เอาก้าวหน้า ก้าวไกล มุ่งเอาชนะ  

เอาความยิ่งใหญ่ เน้นคุณภาพ เอาความเป็นเลศิ 

เมื่อพิจารณาถึงตัวแบบในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ที่นิยมกันมีอยู ่ 2 ตัวแบบ  

ตัวแบบแรกเราคุ้นเคยกันในชื่อว่า “ต�าหรับพิชัยสงครามของซุนหวู่ (Sun Tzu)” นักปรัชญาชาวจีนซึ่งเขียนหนังสือชื่อ 

“The Art of War” โดยเห็นว่า “การวางแผนคือการสร้างชัยชนะ ยิ่งวางมากยิ่งมีโอกาสชนะมาก ถ้าวางน้อยก็ย่อม 

มีโอกาสน้อย การต่อสู้ที่ปราศจากการวางแผนคือความหายนะ” และยังกล่าวอีกว่า เขาเห็นว่าความรับผิดชอบของ

นักบริหารระดับสูง คือ “การตัดสินใจเพื่อวางแผนหรือเลือกยุทธศาสตร์” เพราะผู้น�าที่ชาญฉลาดจะวางแผน 

อย่างแยบยลและขุนพลที่สามารถจะน�าแผนไปปฏิบัติอย่างสุดฝีมือ ส�าหรับตัวแบบนี้ค่อนข้างจะน�าไปใช้ไม่แพร่หลาย

มากนัก ส่วนใหญ่ใช้ในการวางแผนด้านการสงครามเป็นส�าคัญ

ตัวแบบที่สอง เป็นตัวแบบของ Harvard Business School ที่เสนอโดย Henry Mintzberg ตัวแบบนี้ถือว่า  

หัวใจส�าคัญคือ “ยุทธศาสตร์” ซึ่งก�าหนดขึ้นมาจากการพิจารณาข้อจ�ากัด(Threats) และโอกาส (Opportunity) ของ

สภาพแวดล้อมภายนอก ที่น่าจะเป็นผลต่อองค์การ โดยถอืเป็น “ปัจจัยหลักแห่งความส�าเร็จ (Key Success Factors : 

KSF)” และการประเมินจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ภายใน เพื่อกลั่นกรองสมรรถนะที่โดดเด่น 
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ขององค์การ (Distinctive Competencies) ซึ่งเมื่อมีโอกาสภายนอกจะเก็บมาเป็นความได้เปรียบโดยอาศัยจุดแข็ง

ภายใน ในขณะที่ข้อจ�ากัดนั้นถือได้ว่าเป็นภาวะคุกคาม อันเป็นสิ่งที่ต้องหลบหนีหลีกเลี่ยงและในขณะเดียวกัน 

ก็ต้องพยายามปิดจุดอ่อนต่างๆ และหาทางแก้ไขให้ได้ ตัวแบบนี้เป็นที่นยิมกันโดยทั่วไปในการวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ 

ซึ่งมลีักษณะดังแผนภาพ

ภำพที่	๓-3 แสดง SWOT Model ในการวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ของ Harvard Business School

จากภาพที่ ๓-3 จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์เพื่อวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ จะแยกการวิเคราะห ์

ออกเป็น 2 ด้าน คอื 

1)	กำรวิเครำะห์หรือประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอก	(External	Appraisal):	มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะ

ประเมินภัยคุกคาม/ข้อจ�ากัด/อุปสรรค (Threats) กับโอกาส (Opportunities) จากสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ขององค์การ ซึ่งผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ได้แก่ปัจจัยส�าคัญในการสร้างความส�าเร็จ (Key Success Factors: KSF) 

ขององค์การที่จะน�าไปใช้เพื่อการจัดการสภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว
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ทัง้นี้ ในการวเิคราะห์ยังจ�าเป็นต้องวเิคราะห์ถงึเงื่อนไขด้านความรับผดิชอบทางสังคม (Social Responsibility) 

ซึ่งกจิการต้องด�าเนนิการตอบสนองด้วย

2)	กำรวิเครำะห์หรือประเมินสภำพภำยในกิจกำร	 (Internal	Appraisal): มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมิน 

จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์การในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสมรรถนะ 

ในการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ขององค์การ ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์จึงได้แก่การสรุปถึงสมรรถนะหลัก 

ของกจิการ (Distinctive Competences) หรอืในขณะนี้นยิมเรยีกกันว่าความสามารถที่แท้จรงิของธุรกจิ (Core Business 

or Core Competencies)

ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์จะต้องพิจารณาถึงคุณค่าหรือค่านิยมในการจัดการ (Managerial Values) ที่องค์การ

พยายามเสนอขายหรอืตอบสนองค่านยิมในการบรโิภคของลูกค้าหรอืผู้รับบรกิาร

เมื่อด�าเนินการวิเคราะห์ทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้ว จึงจะด�าเนินการประมวลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ 

ข้อจ�ากัด เพื่อรองรับสถานการณ์ในรูปของ SWOT Matrix เพื่อก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ขององค์การที่จะถูกน�า 

ไปปฏบิัตติ่อไป

 ๓.๘	กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์ภำยนอก

เป ็นการคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์ต ่างๆ ที่ เป ็นป ัจจัยภายนอกองค์การมีตัวแปรส�าคัญ 

ที่ควรพจิารณา ดังตัวอย่างต่อไปนี้

สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป (General Environment) มกีรอบความคดิ ดังนี้ 

• S – Social  สภาพและกระแสสังคมและชุมชนที่ล้อมรอบองค์การ 

• T – Technology แนวโน้มของพัฒนาการด้านเทคโนโลย ีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองค์การ 

• E – Economic  สภาพและแนวโน้มเศรษฐกจิ 

• P – Politics  สภาพของการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

ขององค์การ

• I – International แนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การ 

๒)	สภำพแวดล้อมที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนขององค์กำรโดยตรง	 (Operational	 Environment)  

มกีรอบความคดิ ดังนี้ 

เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานขององค์การโดยตรง ควรพิจารณาตามตัวแบบ Five–Force Model  

ของ Michael E. Porter ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่งขัน ผู้จ�าหน่ายสินค้า คู่แข่งขันรายใหม่ สินค้าทดแทน เป็นต้น องค์การ

สามารถก�าหนดปัจจัยตามความเหมาะสมขององค์การ ตามแนวทางดังแสดงเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

• สภาพของตลาด 

• ช่องทางการจัดจ�าหน่ายสนิค้าและบรกิาร (channels of Distribution and Service Delivery System) 

• กลุ่มลูกค้าผู้รับบรกิาร 

• สภาพของคู่แข่งและการแข่งขัน 

สภาพของคู่ค้า หรือองค์การที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับองค์การของเรา (Counterparts) เช่น ส่วนราชการ 

ในพื้นที่เดยีวกัน เป็นต้น 

• สภาพของผู้ที่ป้อนวัตถุดบิ หรอือุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช้ ตลอดจนเทคโนโลยใีห้แก่องค์การ (Suppliers) 

• สภาพของตลาดแรงงานที่เป็นตัวก�าหนดปรมิาณและคุณภาพ และความรู้สกึผูกพันของคนในองค์การ 
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          ปัจจัยภายนอกเหล่านี้ เป็นปัจจัยที่ในการพิจารณาเพื่อวิเคราะห์หรือมองหาโอกาส (Opportunities) 

และภัยคุกคาม (Threats) ขององค์การ

	 ๓.๙	กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์ภำยใน

สภาพการณ์ภายในองค์การ (Internal Situation) ซึ่งสิ่งที่ควรพิจารณาได้แก่ปัจจัยต่างๆ เช่น 7 S’s  

ของ Mckinsey ได้แก่ Structure, System, Strategy, Staff, Style, Skill, และ Shared Value โดยอาจก�าหนดเป็น

ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

• ความสามารถทางการตลาดในการที่จะกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ หรือความต้องการสินค้าและบริการ 

ที่องค์การผลติ 

• ความสามารถในการจัดจ�าหน่าย หรอืส่งมอบสนิค้า และบรกิารที่องค์การผลติ 

• ความสามารถในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบขององค์การเพื่อให้สามารถน�ามาใช้งานได้ 

ในยามจ�าเป็น (Stockpiling Capability) 

• ความสามารถในการผลติสนิค้าและบรกิารให้มคีุณภาพและประสทิธภิาพ 

• ความสามารถในการจัดซื้อจัดหา เครื่องจักรเครื่องมอื วัตถุดบิ และปัจจัยการผลติต่าง ๆ 

• ความสามารถในด้านการบรหิารจัดการ  

ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ควรน�ามาพิจารณาเพื่อระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  

ขององค์การเพื่อน�ามาใช้ในการวางแผน การจัดองค์การ การประสานงานระหว่างส่วนงานต่างๆ การบริหารการเงิน

และงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ ความสามารถในการติดตาม อ�านวยการ การก�ากับและ

ควบคุมงาน ตลอดจนภาวะผู้น�าซึ่งประกอบด้วยบุคลกิภาพ 

ภาพลักษณ์ ความรู้ความสามารถ คุณธรรม ความเอาจริงเอาจัง เอาใจใส่ และให้ความส�าคัญต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์การ  

          การวิเคราะห์ข้างต้นเป็นการวิเคราะห์สวอท (SWOT) หรือดวงพิชัยสงคราม ผลการวิเคราะห์จะได ้

น�า้หนักความส�าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ การเก็บข้อมูลและประมวลน�้าหนัก จะท�าให้สามารถ

ก�าหนดต�าแหน่งขององค์การได้ ในการก�าหนดวิธีการด�าเนินงานหรือยุทธศาสตร์หลักขององค์การ จะอาศัยข้อมูล

การวเิคราะห์ดังกล่าวเป็นพื้นฐานต่อไป
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การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ ความสามารถใน
การตดิตาม อ านวยการ การก ากับและควบคุมงาน ตลอดจนภาวะผู้น าซึ่งประกอบด้วยบุคลิกภาพ  

ภาพลักษณ์ ความรู้ความสามารถ คุณธรรม ความเอาจริงเอาจัง เอาใจใส่ และให้ความส าคัญ
ตอ่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ   
          การวิ เคราะห์ข้างต้นเป็นการวิเคราะห์สวอท (SWOT) หรือดวงพิชัยสงคราม ผลการ
วิเคราะห์จะได้น  าหนักความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่องค์การ การเก็บข้อมูลและ
ประมวลน  าหนัก จะท าให้สามารถก าหนดต าแหน่งขององค์การได้ ในการก าหนดวิธีการด าเนนิงานหรือ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การ จะอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นพื นฐานตอ่ไป 
 

 

 

 

                       

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓-4 แสดงการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
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ภำพที่	๓-4 แสดงการวเิคราะห์ SWOT เพื่อวางแผนเชงิยุทธศาสตร์
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ตำรำงที่	๓-1	แสดงรูปแบบการวเิคราะห์เพื่อวางแผนเชงิยุทธศาสตร์

โอกำส ภัยคุกคำม จุดแข็ง จุดอ่อน ยุทธศำสตร์ที่ควรบรรจุในภำรกิจ

มาก น้อย มาก น้อย
ควรใช้ยุทธศาสตร์ในเชิงรุก (Aggressive) โดยการขยายตลาด และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อ“รุก” ดังนั้นในภารกิจ ควรสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่ม
ผลติภัณฑ์ หรอื การขยายตลาด

มาก น้อย น้อย มาก
ควรใช้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การ (Turnaround) เพื่อแก้ไขจุดอ่อน 
ส�าหรับไปคว้าโอกาส ดังนั้นในภารกิจควรสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนา
องค์การ

น้อย มาก มาก น้อย

ควรใช้ยุทธศาสตร์การป้องกันตัว (Defensive) โดยเอาจุดแข็งมาใช้สู้กับภัย
คุกคาม หรือการแตกตัว (Diversification) เพื่อน�าจุดแข็งไปใช้ในการคว้า
โอกาสอื่น ซึ่งในภารกิจ ควรก�าหนดให้สะท้อนถึงยุทธศาสตร์เหล่านี้ เช่น 
การมุ่งม่ันรักษาความเป็นผู้น�าในตลาด สินค้า หรือ การมุ่งมั่นในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ เป็นต้น

น้อย มาก น้อย มาก
ควรใช้ยุทธศาสตร์การประคองตัวหรือถอยฉาก(Retrenchment) ซึ่งในภาวะ
เช่นนี้ ย่อมเป็นการยากที่จะก�าหนดเป็นภารกิจ ที่พอท�าได้อาจเป็นการมอง
หาทางแตกตัวไปท�ากจิการอย่างอื่นจะเหมาะสมกว่า

เมื่อได้วิเคราะห์ตามหลักการสวอทหรือดวงพิชัยสงครามข้างต้น จะน�ามาใช้ในการสอบทานวิสัยทัศน์และ

ภารกิจอันเป็นเป้าหมายในการด�าเนินงานขององค์การ องค์การควรปรับวิสัยทัศน์และภารกิจให้เหมาะกับสภาพ

ข้อมูลในดวงพชิัยสงคราม 

	 ๓.1๐	กำรก�ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์

องค์การจะมภีารกจิที่แตกต่างกันหลายด้าน (Area) หรอื ผลงานหลัก ซึ่ง อาจเรยีกว่า KRA (Key Result Area) 

หรืออาจจัดเป็นหน่วยธุรกิจยุทธศาสตร์ หรือ SBU (Strategic Business Unit) ซึ่งมีภารกิจ ลูกค้า หรือพื้นที ่

ในการปฏบิัตงิานของตน

 ๓.1๑	ตัวแบบลขิติสมดุล	(Balance	Scorecards:	BSCs)	

ลิขิตสมดุล	(Balance	Scorecards) คือระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร และไม่ใช่เฉพาะ

เป็นระบบการวัดผลเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการก�าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และแผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) 

แล้วแปลผลลงไปสู ่ทุกจุดขององค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและแต่ละคน  

โดยระบบของ Balanced Scorecards จะเป็นการจัดหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการด�าเนนิงาน โดยพจิารณาจากผล

ที่เกิดขึ้นของกระบวนการท�างานภายในองค์กร และผลกระทบจากลูกค้าภายนอกองค์กร แล้วมาน�ามาปรับปรุง 

สร้างยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพดีและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น เมื่อองค์กรได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ Balanced 

Scorecard เต็มระบบแล้ว Balanced Scorecard จะช่วยปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรจากระบบ “การท�างาน

ตามค�าสั่งหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้สืบทอดกันมา (Academic Exercise)” ไปสู่ระบบ “การร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร 

(Nerve Center of an Enterprise)”
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ตัวแบบลิขิตสมดุล (Balance Scorecards) จะท�าให้เราได้เห็นภาพขององค์กรใน 4 มุมมอง และน�าไปสู่ 

การพัฒนาเครื่องมอืวัดผล โดยวธิกีารรวบรวมข้อมูลและน�าผลที่ได้มาวเิคราะห์ มุมมองทัง้ 4 ดังกล่าว ประกอบด้วย

          1)	มุมมองด้ำนกำรเรียนรู้และกำรเติบโต	 (The	Learning	and	Growth	Perspective): เช่น  

การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน, ความพึงพอใจของพนักงาน, การพัฒนาระบบอ�านวยความสะดวกใน

การท�างาน เป็นต้น

          2)	มุมมองด้ำนกระบวนกำรท�ำงำนภำยในองค์กร	(The	Business	Process	Perspective): เช่น 

การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ, การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ, การประสานงานภายในองค์กร, การจัดการ

ด้านสายงานผลติที่มปีระสทิธภิาพ เป็นต้น

          3)	มุมมองด้ำนลูกค้ำ	 (The	Customer	Perspective): เช่น ความพึงพอของลูกค้า, ภาพลักษณ์, 

กระบวนการด้านการตลาด, การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น และ

          4)	มุมมองด้ำนกำรเงิน	(The	Financial	Perspective): เป็น เช่น การเพิ่มรายได้, ประสิทธิภาพ 

ในการผลติที่มตี้นทุนต�่าและมกีารสูญเสยีระหว่างผลติน้อย, การหาแหล่งเงนิทุนที่มตี้นทุนต�่า เป็นต้น

Balance	Scorecard	(BSC) นัน้ได้รับการพัฒนามาโดยตลอด ท�าให้ภาพของ BSC จากเพยีงเครื่องมอืที่ถูก

ใช้เพื่อวัดและประเมินผลองค์กร ไปสู ่การเป็นเครื่องมือเชิงระบบส�าหรับการวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ 

(Strategic Planning) โดยผู้พัฒนาเครื่องมอืนี้ (Norton และ Kaplan) ยนืยันหนักแน่นว่าความสมดุล (Balance) ในการ

พัฒนาองค์กรนัน้ สามารถวัดและประเมนิได้จากการมองผ่านมุมมองของระบบการวัดและประเมนิผลใน 4 ด้านหลัก 

คือ มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective; F) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective; C) มุมมองด้านการ

ด�าเนนิการภายใน (Internal Perspective; I) และมุมมองด้านการเรยีนรู้และพัฒนาการ (Learning and Growth; L) 

จึงกล่าวได้ว่า BSC จึงเป็นเสมือนเครื่องมือหรือกลไกในการวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ที่มีการก�าหนด

มุมมองทัง้ 4 ด้าน เพื่อให้เกดิความสมดุลในการพัฒนาองค์กร จนบรรลุแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ในที่สุด

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการใช้ Balanced Scorecard ก็คือ ช่วยให้มองเห็นวิสัยทัศน์ขององค์กร 

ได้ชัดเจน ได้รับความเห็นชอบและยอมรับจากผู้บริหารทุกระดับ ท�าให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานได้สอดคล้องกัน 

ตามแผน ใช้เป็นกรอบในการก�าหนดแนวทางการท�างานทั่วทั้งองค์กร ช่วยให้มีการจัดแบ่งงบประมาณและทรัพยากร

ต่าง ๆ ส�าหรับแต่ละกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม เป็นการรวมแผนยุทธศาสตร์ของทุกหน่วยงานเข้ามาไว้ด้วยกัน 

ด้วยแผนธุรกิจขององค์กรท�าให้แผนยุทธศาสตร์ทั้งหมดมีความสอดคล้องกัน และสามารถวัดผลได้ทั้งลักษณะ 

เป็นทมีและตัวบุคคล

 ๓.1๒	ดัชนชีี้วัดควำมส�ำเร็จ	(Key	Performance	Indicator	–	KPIs)	

เพื่อให้ทราบถงึระดับความส�าเร็จหรอืล้มเหลวของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ 

จะต้องน�าเอาผลการวิเคราะห์จากตัวแบบลิขิตสมดุล (Balance Scorecard) มาก�าหนดเป็นดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ 

ของยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ โดยมมีติคิรบถ้วนทัง้ในเชงิของสถานที่ เวลา ปรมิาณ และคุณภาพ

กำรพัฒนำองค์กำรเพื่อน�ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏบิัติ

          การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) นับเป็นเครื่องมือในการก�าหนดยุทธศาสตร์ที่เป็น 

ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการบริหารองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน จนค�าว่า “Vision” “Mission” และ 

“SWOT Analysis” กลายเป็นค�าที่ติดปากกันในหมู่ผู้บริหาร หลายองค์การได้ลงทุนลงแรงและเวลาในการจัดวางแผน

ยุทธศาสตร์ เป็นจ�านวนมาก
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อย่างไรก็ตาม การมีแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างงดงามก็มิได้เป็นหลักประกันว่าองค์การนั้นจะก้าวไปสู่

ความส�าเร็จได้ หากองค์การนั้นไม่สามารถที่น�ายุทธศาสตร์ที่วางไว้ไปปฏิบัติให้บรรลุผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม  

และบ่อยครั้งที่พบว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกก�าหนดมาอย่างดีต้องประสบกับความล้มเหลวเพราะองค์การไม่สามารถ 

ที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาส่วนต่างๆ ของตัวเองเพื่อที่จะน�ายุทธศาสตร์นั้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้ ซึ่งนอกจากจะท�าให ้

แผนยุทธศาสตร์ได้ลงทุนลงแรงต้องสูญเปล่าแล้วก็ยังท�าให้ศรัทธาของคนในองค์การที่มีกระบวนการวางแผน

ยุทธศาสตร์ต้องเสื่อมลงไปด้วย

ดังนั้นแผนยุทธศาสตร ์ที่ดีจึงควบคู ่ กับการน�ายุทธศาสตร ์ ไปสู ่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด ้วย  

ซึ่งจะพจิารณาได้จากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และการน�าไปปฏบิัตไิด้ดังนี้

                                การน�าไปปฏบิัตดิ ี              การน�าไปปฏบิัตไิม่ดี      

ส�ำเร็จ

Success

เพ้อเจ้อ

Sweet Dream

เสี่ยงดวง

Gambling

ล้มเหลว

Failure

ภำพที่	๓-5	แสดงผลของการน�ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัติ

ในที่นี้ จะเป็นการน�าเสนอแนวคิดเพื่อเป็นข้อพิจารณาในการพัฒนาองค์การเพื่อการน�ายุทธศาสตร์ไปสู่การ

ปฏิบัต ิ โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนส่วนส�าคัญขององค์การเพื่อให้สามารถปรับขดี

ความสามารถขององค์การให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ในยุทธศาสตร์

 3.13	วสิัยทัศน์ประเทศไทย

รัฐบาลได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อเป็นกรอบทิศทาง 

การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้าต่อจากนี้ เพื่อน�าไปสู่การวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่แข็งแกร่ง  

โดยนายกรัฐมนตรีได้ก�าชับให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนน�าไปใช้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อผลักดัน 

ให้เห็นผลออกมาเป็นรูปธรรม และเพื่อวางแนวทางการพัฒนาและปฏริูปให้เกดิความต่อเนื่อง

“มั่นคง” หมายถึง การมีเสถียรภาพทางการเมืองประชาชนต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

มีหลักนิติรัฐที่เข้มแข็ง และมีความยุติธรรม ซึ่งการที่ประเทศเกิดความสงบสุขสันติ ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญ ที่จะท�าให้

ประเทศชาติเดินหน้าไปได้อย่างเข้มแข็ง และเป็นพื้นฐานที่จะท�าให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสามารถ 

ดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ รัฐบาลก�าลังเร่งปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ

รวมทัง้ปรับปรุงกฎหมาย และระเบยีบที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

“มั่งคั่ง” หมายถึง การท�าให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ การท�าให้เศรษฐกิจของ

ประเทศมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โดยให้ความส�าคัญกับการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน ไทยต้องร่วมกัน
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กับประเทศต่างๆอาเซียนเพื่อสร้างภูมิภาคให้เข้มแข็ง มั่นคง และม่ังคั่ง มุ่งยกระดับภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนา

ทางเศรษฐกจิ รวมถงึสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

“ยั่งยนื” หมายถงึ การค�านงึถงึการพัฒนาที่ยั่งยนืซึ่งต้องยดึความต้องการของประชาชนเป็นหลักต้องเริ่มจาก

การเข้าใจปัญหาที่แท้จริงจากพื้นที่หรือจากชุมชน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่อย่างเหมาะสมตามก�าลังความสามารถ 

ของตนเอง ใช้หลักเหตุและผลและการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเน้นเรื่องความเข้มแข็งจากภายในตัวบุคคลชุมชนและสังคม

การเข้าบริหารราชการแผ่นดินในครั้งนี้ แม้จะเป็นการใช้อ�านาจและท�าหน้าที่ตามกฎหมายดังที่รัฐบาลก่อนๆ 

เคยปฏิบัติมา แต่ก็มีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาบางประการ อันท�าให้รัฐบาลนี้แตกต่างจากรัฐบาลอื่นๆ อยู่บ้าง ในด้าน

เงื่อนไข รัฐบาลนี้เข้ามาสบืทอดงานและสานต่อภารกจิจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ได้เคยก�าหนด

แนวทางการแก้ปัญหาของประเทศไว้ก่อนแล้วเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่เมื่อเข้าควบคุมอ�านาจการปกครองประเทศ 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

โดยระยะแรก ได้มุ่งเน้นระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้ก�าลังและอาวุธสงครามก่อความรุนแรง  

แก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภาก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินานกว่า  

6 เดือน ตลอดจนได้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชน และมุ่งน�าความสงบสุข ความสงบ  

กลับคนืสู่ประเทศ

ระยะที่สอง	ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) การเสนอ 

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้ หลังจากนั้น  

คสช.จะลดบทบาทและภารกิจเป็นที่ปรึกษาและท�างานร่วมกับคณะรัฐมนตรีในการพิจาณาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

ความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ส่วนที่จะตามมาในเร็ววันคือ การจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ 

คณะธรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอันมั่นคง 

ให้แก่ประเทศ ก่อนจะส่งผ่านไปสู่ 

ระยะที่สำม	คอื การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการจัดการเลอืกตัง้ทั่วไป เงื่อนไขดังกล่าวถอืเป็น

พันธกจิที่รัฐบาลจะยังคงยดึมั่นและด�าเนนิการต่อไป

 ๓.14	พันธกจิประเทศไทย

1)	พัฒนำคนให้มคีุณภำพ	คุณธรรม	น�ำควำมรอบรู้อย่ำงเท่ำทัน มสีุขภาวะที่ด ีอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น 

ชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความมั่นคงในการด�ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2)	เสรมิสร้ำงเศรษฐกจิให้มคีุณภำพ	เสถยีรภำพ	และเป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกจิของประเทศ

ให้สามารถแข่งขันได้ มีภูมิคุ ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ บนพื้นฐาน 

การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับการออมที่พอเพียง มีการปรับโครงสร้างการผลิตและ

บริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม ใช้จุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

ควบคู่กับการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ และการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโลจสิตกิส์ พลังงาน 

กฎกตกิา และกลไกสนับสนุนการแข่งขันและกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
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3)	ด�ำรงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	และสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ

คุณภำพสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นธรรม และ 

มกีารสร้างสรรค์คุณค่า สนับสนุนให้ชุมชนมอีงค์ความรู้และสร้างภูมคิุ้มกันเพื่อคุ้มครองฐานทรัพยากร คุ้มครองสทิธิ

และส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาตจิากข้อตกลงตามพันธกรณรีะหว่างประเทศ

4)	พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรประเทศให้เกิดธรรมำภิบำลภำยใต้ระบอบประชำธิปไตย	 อันม ี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งสร้างกลไกและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา 

สู่ทุกภาคี ควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ มีการกระจายอ�านาจและ

กระบวนการที่ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจ สู่ความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิสังคม และการใช้ทรัพยากร

 ๓.15	แผนพัฒนำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ	ฉบับที่	11

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ประกอบด้วยรายละเอยีดที่ส�าคัญ 

ดังนี้

๑)	วสิัยทัศน์	: “ประเทศมคีวามมั่นคงเป็นธรรม และมภีูมคิุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

๒)	พันธกิจ	 : ได้แก่ การพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล�า้

ทางเศรษฐกจิ สังคม และสร้างภูมคิุ้มกันจากวกิฤตการณ์

๓)	วัตถุประสงค์	: เพื่อให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยนื คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันตสิุข 

และพร้อมเผชญิกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข

๔)	เป้ำหมำยหลัก	: เศรษฐกจิมคีวามเข้มแข็งสมดุล ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น มหีลักประกันสังคม 

ที่ทั่วถงึ และสังคมไทยมคีวามสุขอย่างมธีรรมาภบิาล

๕)	ยุทธศำสตร์	: ประกอบไปด้วย 7 ยุทธศาสตร์หลัก คอื

 (๑) การสร้างฐานการผลติให้เข้มแข็ง สมดุล อย่างสร้างสรรค์ 

 (๒) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการผลติ การค้า การลงทุน 

 (๓) การพัฒนาคุณภาพคน ทัง้ความรู้คู่คุณธรรม 

 (๔) สังคมมั่นคงเป็นธรรม มพีลังและเอื้ออาทร 

 (๕) เน้นการผลติและบรโิภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 (๖) มคีวามมั่นคงของพลังงานและอาหาร และ

 (๗) เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เน้นการ “ตั้งรับ” มากกว่า “รุก”  

โดยเน้นการป้องกันปัญหาจากวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะประเทศไทยเพิ่งผ่านวิกฤตการณ ์

เศรษฐกจิโลก และวกิฤตการณ์ทางการเมอืงภายในประเทศมาหมาด ๆ

การเน้น “ภูมิคุ ้มกัน” นั้นเป็นเพียงเป้าหมายขั้นต�่าเหมือนคนที่ปลอดโรค เพราะมีภูมิต้านทานโรค 

แต่ไม่ได้บอกว่าสุขภาพแข็งแรงมกี�าลังวังชาดเีพยีงไร

จึงเชื่อได้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ไม่ได้ต้องการเพียงให้ประชาชนพอมีกิน

เท่านัน้ แต่ประชาชนควรจะ “กนิดอียู่ด”ี และม ี“คุณภาพชวีติ” ที่ดขีึ้นกว่าเดมิ อกีนัยหนึ่ง ผลโดยรวมประเทศไม่ควร

มีสถานะเพียงเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศอาเซียนด้วยกันหรือเพียงแต่ดีกว่า พม่า ลาว กัมพูชา บ้าง แต่เราควรจะ 
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ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความ “ม่ังค่ัง” อยู่ในชั้นแนวหน้าของอาเซียน ที่จะแข่งขันกับประเทศ อินโดนีเซีย 

มาเลเซยี และสงิคโปร์ได้ และตัวอย่างที่ดีๆ  ของประเทศนอกอาเซยีนอื่นๆ เช่น เกาหล ีและจนี เป็นต้น

เมื่อประเทศไทยมีความ “มั่งคั่ง” แล้วก็ไม่ต้องห่วงถึงปัญหาของ “ภูมิคุ้มกัน” อีก การลดความเหลื่อมล�า้  

เพื่อให้เกดิความเป็นธรรมในสังคมก็เป็นสิ่งส�าคัญ แต่ควรบอกเป็นตัวเลขที่ชัดเจนว่า จะลดสัดส่วนความแตกต่างของ

คนจน คนรวย และจ�านวนร้อยละของคนจนในประเทศลงเท่าไร ส่วนเป้าหมายต่าง ๆ ก็ควรตั้งเป็นตัวเลขดัชนีชี้วัด 

เช่น ความสุข รายได้ หนี้สนิ อุบัตภิัย อบายมุข ฯลฯ

ส�าหรับ “ความสุข” ของสังคมนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้กล่าวไว้ 

ในวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักว่า สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แต่ไม่ได้แสดงไว้ในวิสัยทัศน์ และไม่ได้เน้นถึง 

“ความสุขของแต่ละครัวเรอืน” ซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายอันดับแรกๆ ที่ประชาชนคนไทยต้องการ

 ๓.16	สถำนกำรณ์ของประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำตปิ่ำไม้

๑) ประเทศไทยมพีื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556-2557 จ�านวน 102,285,400.62 ไร่ หรอืร้อยละ 31.62 

ของพื้นที่ประเทศ

 (๑) จังหวัดที่ไม่พบพื้นที่ป่าไม้ ได้แก่ นครปฐม นนทบุร ีปทุมธาน ีพระนครศรอียุธยา อ่างทอง

 (2) พื้นที่ป่าไม้แบ่งตามภูมภิาค

  - ภาคเหนอื พื้นที่ป่าไม้ 38,769,417.82 (ไร่)  คดิเป็นร้อยละ 64.57

  - ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 15,748,932.23 (ไร่)  คดิเป็นร้อยละ 15.02

  - ภาคตะวันออก 4,679,846.84 (ไร่)  คดิเป็นร้อยละ 21.72

  - ภาคกลาง 56,925,631.11 (ไร่)  คดิเป็นร้อยละ 20.91

  - ภาคตะวันตก 20,125,606.85 (ไร่)  คดิเป็นร้อยละ 59.12

  - ภาคใต้ 11,059,476.32 (ไร่)  คดิเป็นร้อยละ 23.97

๒) การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 ถึง พ.ศ.2557 พิจารณาเป็น 

สองช่วงเวลา 

 (๑) ช่วงที่ 1 (พ.ศ.2516 - 2541: รวมระยะเวลา 26 ปี): พื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 138,566,875 ไร่ 

ในปี พ.ศ.2516 เหลอื 81,076,250.00 ไร่ ในปี พ.ศ. 2541 หรอืคดิเป็นอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ เท่ากับ 

2,053,236.61 ไร่ต่อปี (ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้วเิคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทยีมที่มาตราส่วน 1:250,000)

 (๒) ช ่วงที่  2 (พ.ศ.2543 - 2557: รวมระยะเวลา 15 ป ี ) :  พื้นที่ป ่าไม ้ลดลงจาก 

106,319,237.50 ไร่ ในปี พ.ศ.2543 เหลือ 102,285,400.62 ไร่ ในปี พ.ศ. 2557 หรือคิดเป็นอัตรา 

การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ เท่ากับ 268,922.46 ไร่ต่อปี (ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้วิเคราะห์ข้อมูล 

ภาพดาวเทยีมที่มาตราส่วน 1:50,000)

๓) จากการก�าหนดมาตราส่วนของภาพดาวเทียมที่แตกต่างกันท�าให้ตัวเลขพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

มคีวามแตกต่างกันชัดเจน

๔) หากเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้เฉพาะในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ.2555-2556  

กับ พ.ศ. 2556-2557 พบว่าพื้นที่ป่าไม้ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 165,861.04 ไร่ ซึ่งถือว่าสถานการณ์

ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมแีนวโน้มที่ดขีึ้นจากอดตี
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	 ๓.๑7	นโยบำยรัฐบำล	(คสช.)

โดยที่มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้ก�าหนด หน้าที่ของรัฐบาลไว้ 3 ประการเป็นครั้งแรก คือ  

  1) การบรหิารราชการแผ่นดนิ 

 2) การด�าเนนิการให้มกีารปฏริูปในด้านต่างๆ 

 3) การส่งเสรมิความสามัคคแีละความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ

รัฐบาลจงึขอก�าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่ทัง้ 3 ประการดังกล่าวด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่างๆ จ�าแนกเป็น 

11 ด้าน ซึ่งรัฐบาลได้น�ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถงึ และพัฒนาตามแนวพระราชด�ารขิอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักส�าคัญ ใช้ปรัญชาเศรษฐกจิพอเพยีงซึ่งทรงเน้นความพอดพีอสมควรพอควรแก่

ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาตแิละความต้องการของประชาชนเป็นแนวทางการก�าหนดนโยบาย ดังนี้

๑)	กำรปกป้องและเชดิชูสถำบันพระมหำกษัตรยิ์

๒)	กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ

 (๑) ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส�าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ 

ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไข

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต ิการสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการสร้างเสรมิศักยภาพในการปฏบิัติ

การทางทหารร่วมกันของอาเซยีน

 (๒) เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน�ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง 

และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมติรแบบสันตวิธิี

 (๓) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อม 

ในการรักษาอธปิไตย

 (๔) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่า นโยบายการต่างประเทศ 

เป็นส่วนประกอบส�าคัญของนโยบายองค์รวมทัง้หมดในการบรหิารราชการแผ่นดนิ

3)	กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำของสังคม	และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถงึบรกิำรของรัฐ

 (๑) ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

รวมทัง้สตร ีผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาตทิี่ถูกกฎหมาย

 (๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู ้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม 

ต่อแรงงานข้ามชาต ิการท่องเที่ยวที่เน้นบรกิารทางเพศและเด็ก ปัญหาคนขอทาน 

 (๓) พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดกิารชุมชนให้มปีระสทิธภิาพ

และมคีวามยั่งยนืมากยิ่งขึ้น

 (๔) เตรยีมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 (๕) เตรยีมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มคีวามหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

 (๖) จัดระเบยีบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล โดยใช้ค่านยิมหลัก 

12 ประการ

 (๗) แก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินท�ากินของเกษตรกรและการรุกล�้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธ ิ

การถอืครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล�้า
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4)	กำรศกึษำและเรยีนรู้	กำรทะนุบ�ำรุงศำสนำ	ศลิปะและวัฒนธรรม

 (๑) จัดให้มกีารปฏริูปการศกึษาและการเรยีนรู้

 (๒) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ

ความจ�าเป็นของผู้เรยีนและลักษณะพื้นที่ของสถานศกึษา

 (๓) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนท่ัวไป 

มโีอกาสร่วมจัดท�าการศกึษาที่มคีุณภาพและทั่วถงึ

 (๔) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีติ

 (๕) ส่งเสรมิอาชวีศกึษาและการศกึษาระดับวทิยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มทีักษะ

 (๖) พัฒนาระบบการผลติและพัฒนาครูที่มคีุณภาพและมจีติวญิญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน

ให้มวีุฒติรงตามวชิาที่สอน

 (๗) ทะนุบ�ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 

 (๘) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

รวมทัง้ความหลากหลายของศลิปวัฒนธรรมไทย

 (๙) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรมสากล 

และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เตรียมเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่ง 

ของประชาคมโลก

 (๑๐) ปลูกฝังค่านยิมและจติส�านกึที่ด ีรวมทัง้สนับสนุนการผลติสื่อคุณภาพ 

5)	กำรยกระดับคุณภำพบรกิำรด้ำนสำธำรณสุข	และสุขภำพของประชำชน

 (๑) วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดย

ไม่มคีวามเหลื่อมล�้าของคุณภาพบรกิารในแต่ละระบบ

 (๒) พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ

 (๓) เสรมิความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 

 (๔) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกดิอุบัตเิหตุในการจราจรอันน�าไปสู่การบาดเจ็บและเสยีชวีติ

 (๕) ส่งเสรมิการกฬีาเพื่อสุขภาพ

 (๖) ประสานการท�างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น 

 (๗) พัฒนาขดีความสามารถในการวจิัยด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณะสุข

6)	กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกจิของประเทศ

 (๑) ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก�าหนด

ภายในสิ้นปีนี้ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกจิตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาตไิด้จัดท�าไว้ 

 (๒) สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกจิตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาตไิด้จัดท�าไว้

 (๓) กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพจิารณาโครงการลงทุนที่มปีระสทิธภิาพ 

 (๔) ดูแลเกษตรกรให้มรีายได้ที่เหมาะสมด้วยวธิกีารต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลติ

 (๕) ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน

สนิค้าและมาตรฐานการผลติระดับไร่นา 

 (๖) ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและ 

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิ

 (๗) ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อที่จะสนับสนุน 
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การฟื้นตัวของเศรษฐกจิพร้อมกับการรักษาเสถยีรภาพของราคาอย่างเหมาะสม

 (๘) แก้ปัญหาน�้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหาขาดแคลน

น�า้ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล

 (๙) ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภาระภาษ ี

ที่เหมาะสมระหว่างน�้ามันชนดิต่าง

 (๑๐) ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คง 

อัตราภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้า

และขยายฐานการจัดเก็บภาษปีระเภทใหม่

  (๑๑) บรหิารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกดิขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา

 (๑๒) ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 

 (๑๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน

ระดับนโยบาย หน่วยงานก�ากับดูแล และหน่วยงานปฏบิัตทิี่ชัดเจน

 (๑๔) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ 

ตรวจสอบได้

  (๑๕) ด้านเกษตรกรรม ด�าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 

ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษรตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตร

เพิ่มบทบาทในฐานผู้ซื้อพชืผลจนถงึการแปรรูปและการส่งออกได้

  (๑๖) ด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของ

ประเทศ ตัง้แต่ต้นน�้าจนถงึปลายน�า้ โดยพัฒนาวัตถุดบิและกระบวนการผลติให้มคีุณภาพ

 (๑๗) เพิ่มขดีความสามารถของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็งสามารถ

แข่งชันได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

 (๑๘) ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้ 

อย่างจรงิจัง

7)	กำรส่งเสรมิบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซยีน

 (1) เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย 

ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิกับประเทศเพื่อนบ้าน

 (2) พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู ้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลง 

ในการเคลื่อนย้ายในด้านสนิค้า บรกิาร การลงทุน แรงงานฝีมอื และปัจจัยการผลติต่างๆ ที่เปิดเสรมีากขึ้น

 (3) พัฒนาแรงงานและภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งแรงงานวิชาชีพ 

แรงงานมทีักษะ และแรงงานไม่มทีักษะ

 (4) เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค

อาเซยีน

 (5) เชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

เพื่อเพิ่มมูลค่าทัง้ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซยีน

 (6) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม

ขนส่งบรเิวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลติและการลงทุนข้ามแดน
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๘)	กำรพัฒนำและส่งเสรมิกำรใช้ประโยชน์จำกวทิยำศำสตร์	เทคโนโลยี	กำรวจิัยและพัฒนำและนวัตกรรม

 (๑) สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต�่ากว่า

ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาตแิละมสีัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

 (๒) เร ่งเสริมสร้งสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตร์ การผลติก�าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน

 (๓) ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน�างานวิจัยและพัฒนา 

ไปต่อยอดหรอืใช้ประโยชน์ 

  (๔) ส่งเสรมิให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น พลังงานสะอาด ระบบรางยนยนต์

 (๕) ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิจัย 

และพัฒนา

๙)	 กำรรักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกร	 และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับ 

กำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยนื

 (1) ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าโดยให้ 

ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท�าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์

สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน�าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการปรับปรุงกฎหมาย 

ให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ป่า

ต้นน�้าและพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความส�าคัญเชิงนิเวศ ก�าหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ 

การปลูกป่าเพื่อป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ 

ในพื้นที่ เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่า 

ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นต้น

 (2) ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

อย่างยั่งยืน ค�านึงถึงขีดจ�ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดขึ้น

จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความมั่นคง 

ทางด้านอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง 

ให้การคุ้มครองเพื่อให้เกดิความปลอดภัยทางชวีภาพ

 (3) ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนว 

พระราชด�าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น ก�าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พื้นที่ใดที่สงวนหรือกันไว ้

เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด พื้นที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผัน

ให้ตามความจ�าเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทน 

เข้าด�าเนนิการ ทัง้จะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสรมิการมอีาชพีและรายได้อื่นอันเป็นบ่อเกดิของเศรษฐกจิชุมชนที่ต่อเนื่อง

เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐ จะจัดท�าฐานข้อมูล 

เพื่อการบริหารจัดการ จัดท�าทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ 

และเอกชนที่มีเอกภาพเพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจาย 

การถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการ

ที่ดินของชุมชน ก�าหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพื่อให้เป็นกลไกในการน�าทรัพยากรที่ดินมาใช้ 
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ให้เกดิประโยชน์สูงสุด

 (4) บริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ทั้งเชิงประมาณและคุณภาพ  

จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกัน

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อนในการจัดท�าแผนงาน โครงการ รวมทั้งการน�าเทคโนโลย ี

ที่มปีระสทิธภิาพสูงมาใช้ในระบบการบรหิารจัดการน�้าและเตอืนภัย

 (5) เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน�้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  

โดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล�าดับแรก 

10)	กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต

และประพฤตมิชิอบในภำครัฐ

 (1) ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ 

ท้องถิ่น ปรับปรุงวธิปีฏบิัตริาชการให้ทันสมัยโดยน�าเทคโนโลยมีาใช้

 (2) ระยะแรก กระจายอ�านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว

ประหยัดและสะดวก ก�าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด�าเนินการที่รวดเร็ว ระบบอุทธรณ์ 

ที่เป็นธรรม โปร่งใส 

 (3) ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก  

การให้บรกิารถงึตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บรกิารร่วม ณ จุดเดยีว (One Stop Service)

 (4) เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน 

การแทรกแซงจากนักการเมอืง 

 (5) ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส�านึกในการรักษา

ศักดิ์ศรขีองความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจรติ

 (6) ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ 

มชิอบ และการมผีลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

 (7) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง  

เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรอืต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิชิอบ

11)	กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุตธิรรม

 (1) ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ  

ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบรหิารราชการแผ่นดนิ

 (2) เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท�ากฎหมายให้สามารถ 

ปฏบิัตงิานได้อย่างรวดเร็ว

 (3) ในระยะต่อไป จะจัดตัง้องค์กรปฏริูปกระบวนการยุตธิรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ

 (4) น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด�าเนินคดีทุกขั้นตอน

ให้รวดเร็ว เกดิความเป็นธรรม มรีะบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน

 (5) ปรับปรุงระบบการช่วยเหลอืทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

 (6) น�ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้อกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม 

ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ การค้ามนุษย์ แรงงานทาส ก่อการร้าย ยาเสพติด 
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อาชญากรรมข้ามชาติ

 ๓.๑8		ยุทธศำสตร์กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมที่ปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้อง

กับยุทธศำสตร์ประเทศ	(Country	Strategy)	(ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.2556-2561)

1)	วสิัยทัศน์	: คงความสมบูรณ์ของธรรมชาต ิพัฒนาและสนับสนุน ส่งเสรมิให้ประชาชน อยู่ในสิ่งแวดล้อม 

ที่ด ีสู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยนื

๒)	พันธกิจ	 :	อนุรักษ์ ฟื ้นฟู ควบคุมการจัดสรร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ 

สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยการเสริมสร้างระบบและ

กลไกการจัดการภายในให้สามารถด�าเนินภารกิจประสานกับเครือข่ายภาคีและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างมีพลัง

และสอดคล้องกลมกลนื

๓)	ประเด็นยุทธศำสตร์

 (๑) บรหิารจัดการน�า้ผวิดนิและน�า้ใต้ดนิอย่างบูรณาการ มปีระสทิธภิาพ เป็นธรรมและยั่งยนื

 (๒) สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ตอบสนองต่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยนืและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

 (๓) อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบรหิารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยนื

 (๔) ส่งเสรมิ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิย่างเป็นธรรมและยั่งยนื

 (๕) พัฒนาองค์กร เครื่องมือ กลไก องค์ความรู้ รวมทั้งจิตส�านึก และการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

 (๖) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดการมลพษิ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

 (๗) เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการพิบัติภัย และระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและ

สาธารณภัย

 ๓.19	ยุทธศำสตร์กรมป่ำไม้ปีงบประมำณ	พ.ศ	2559-2564	(ฉบับร่ำง)

1)	วสิัยทัศน์	:	เป็นหน่วยงานหลักในการบรหิารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ให้มั่นคงและยั่งยนื

2)	ประเด็นยุทธศำสตร์

 (1) ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่เหลอืให้คงอยู่และยั่งยนื

 (2) แก้ไขปัญหาราษฏรในพื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

 (3) ปรับปรุงและบูรณาการนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ให้มเีอกภาพและประสทิธภิาพ

 (4) บูรณาการและส่งเสรมิการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน

 (5) ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและป่าที่ถูกบุกรุกอย่างมปีระสทิธภิาพ

 (6) เพิ่มพื้นที่ป่านอกเขตพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย

 (7) ส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิัยเพื่อพัฒนาการบรหิารจัดการทรัพยากรป่าไม้
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 3.20	ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์	เป้ำประสงค์	ยุทธศำสตร์	กลยุทธ์ส�ำนักจัดกำรกลุ่ม

ป่ำสงวนแห่งชำตกิับนโยบำยรัฐบำลและยุทธศำสตร์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

นโยบำยส�ำคญัของรฐับำล	

(คสช.)

ยุทธศำสตร์	ทส

(พ.ศ.	2556-2561)

ยุทธศำสตร์	

กรมป่ำไม้

ยุทธศำสตร์	สปส. กลยุทธ์	สปส.

9.1 เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่

อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และ

สัตว์ป่าแก้ไขปัญหาการบุกรุก

ที่ดินของรัฐ การจัดท�าแนวเขต

ที่ดินของรัฐ ก�าหนดพื้นที่แนว

กันชนและที่ ราบเชิ ง เขา เป ็น

พ.ท.ยุทธศาสตร ์การปลูกป ่า 

ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการ

ปลูกไม้เศรษฐกจิ

2. สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู

แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ

ให ้ ตอบสนองต ่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนและ

สอดคล ้องกับปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

1. ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่

เหลอืให้คงอยู่และยั่งยนื

4. บูรณาการและส่งเสริม

การมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน

2. เสริมสร้างความร่วม

มื อจากทุ กภาคส ่ วน 

เพื่อการจัดการป่าสงวน

แห่งชาตแิบบมสี่วนร่วม

1. ผลักดันให้การจัดการป่า

สงวนแห่งชาติอย่างมีส ่วน

ร ่ ว ม เ ป ็ น ว า ร ะ แ ห ่ ง ช า ต ิ   

วาระจังหวัด วาระอ�าเภอ 

วาระต�าบล และวาระหมู่บ้าน

2. สร้างภาคีเครือข่ายความ

ร ่วมมือในการจัดการป ่า

สงวนแห่งชาติ

9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

สร้างโอกาสในการเข้าถึงและ

แบ่งปันเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของ

ประชาชน  ความมั่ นคงทาง

อาหาร สุขอนามัย วิถีชีวิตชุมชน 

ให้ความคุ ้มครองให้เกิดความ

ปลอดภัยทางชวีภาพ

4. ส่งเสรมิ อนุรักษ์ ฟื้นฟู

แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากร ธรรมชาติ

อย่างเป็นธรรมและยั่งยนื

7. ส่งเสริมและสนับสนุน

การวิจัยเพื่อพัฒนาการ

บริหารจัดการทรัพยากร

ป่าไม้

3.  ศึกษา วิจัย และ

พัฒนานวัตกรรมการ

จัดการป ่าสงวนแห ่ง

ช า ติ ต า ม แ น ว พ ร ะ

ราชด�าริเพื่อสนองความ

ต้องการอย่างยั่งยนื

1. พัฒนากระบวนการและ

กลไกในการบริหารจัดการ

พื้นที่อย่างมสี่วนร่วม

2. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย 

พัฒนาและจัดท�าฐานข้อมูล

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

3. สร้างและพัฒนาระบบ

ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ก ล ไ ก ก า ร

บริหารจัดการป่าสงวนแห่ง

ช า ติ ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า

เศรษฐกจิพอเพยีง

10. การส ่งเสริมการบริหาร

ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล

และการป้องกันปราบปรามการ

ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ         

ในภาครัฐ

5. พัฒนาองค์กร เครื่อง

มือ กลไก องค์ความรู ้ 

รวมทั้งจิตส�านึกและการ

มีส่วนร่วมในการบริหาร

จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. แก้ไขปัญหาราษฎรใน

พื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบ

และเป็นธรรม

1. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการองค ์การตาม

หลักธรรมาภิบาล และ

ปรัญชาเศรษฐกิจพอ

เพยีง

1. สร้างระบบการบริหาร

จัดการป่าสงวนแห่งชาติยุค

ใหม่

2 .  น� า ร ะบบ เทค โน โลยี

สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน

การบรหิารป่าสงวนแห่งชาติ

9.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดิน

ของรัฐโดยยึดแนวพระราชด�าริที่

ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับ

ป่าได้ เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้

แก ่ผู ้ ยากไร ้ โดยไม ่ต ้อง เป ็น

กรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมใน

ก า ร จั ด ก า ร ที่ ดิ น ข อ ง ชุ ม ช น 

ก�าหนดรูปแบบที่เหมาะสมของ

ธนาคารที่ดินเพื่อเป็นกลไกใน

การน�าทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้

เกดิประโยชน์สูงสุด

5. พัฒนาองค์กร เครื่อง

มือ กลไก องค์ความรู ้ 

รวมทั้งจิตส�านึกและการ

มีส่วนร่วมในการบริหาร

จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. เพิ่มพื้นที่ป ่านอกเขต

พื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย

4. ประชาสัมพันธ์และ

ส ร ้ า ง ภ า พ ลั ก ษ ณ ์ 

ป ่ า ส ง ว น แ ห ่ ง ช า ต ิ

สู่ความเป็นเลศิ

1 . ก า ร เ ผ ย แ พ ร ่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมใน

พื้ น ที่ ป ่ า ส ง ว น แ ห ่ ง ช า ต ิ

2 .  การพัฒนาศั กยภาพ

บุคลากรเพื่อการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์การจัดการป่า

สงวนแห่งชาติ



แผนยุทธศาสตร์สำานักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563)

48

 ๓.๒๑	ทฤษฎเีกี่ยวกับกำรมสี่วนร่วม	(Participation	Theory)

การมีส่วนร่วม (Participation) คือ เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันในเรื่องของความ ต้องการและทิศทาง 

ของการเปลี่ยนแปลง และความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิด ความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผล

เบื้องแรก ของการที่มีคนมารวมกันได้ ควรจะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบัติการทั้งหมดหรือการกระท�าทั้งหมด  

ที่ท�าโดยกลุ่มหรือในนามกลุ่มนั้น กระท�าผ่านองค์การ (organization) ดังนั้นองค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวน�าให้บรรลุ

ถงึความเปลี่ยนแปลงได้

ยุพาพร รูปงาม (2545) อ้างถึง William Erwin (1976) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า คือ 

กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  

เน้นการมีส่วนร่วม เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน 

ตดิตามการ ปฏบิัตงิานขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546) ได้กล่าวถึง ระดับของการมีส่วนร่วมตามหลักการทั่วไปว่าแบ่งเป็น  

5 ระดับ คอื

1. การมสี่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน

2. การมสี่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร

3. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสีย โดย แบ่งเป็น 3 กรณีแล้วแต่กิจกรรม 

ในตนอยู่ในขัน้ตอนใดต่อไปนี้

 3.1 ตนมนี�า้หนักการตัดสนิใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ

 3.2 ตนมนี�า้หนักการตัดสนิใจเท่ากับเจ้าของโครงการ 

 3.3 ตนมนี�้าหนักการตัดสนิใจมากกว่าเจ้าของโครงการ

4. การมสี่วนร่วมท�า คอืร่วมในขัน้ตอนการด�าเนนิงานทัง้หมด

5. การมสี่วนร่วมสนับสนุน คอือาจไม่มโีอกาสร่วมท�า แต่มสี่วนร่วมช่วยเหลอื ในด้านอื่น ๆ

 ๓.๒๒	สรุปผลกำรศกึษำแนวคดิทฤษฎี

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้เข้าร่วมประชุม

เชิงปฏิบัติการ จะน�าเอาแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการก�าหนดแผนการบริหารจัดการส�านักจัดการ 

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ต่อไป
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บทที่
๔

วิธีด�ำเนินกำร
(Methodology)

ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีด�าเนินการวางแผนการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ 

โดยจะอธิบายให้เห็นถึงหน่วยในการศึกษา (Unit of analysis) ประชากรเป้าหมาย (Population) ค�าถาม 

ในการด�าเนินการ (Operation Question) กรอบแนวคิดในการด�าเนินการ (Conceptual Framework) และขั้นตอน 

ในการด�าเนินการที่ เป ็นระบบ เพื่อให ้ ได ้ ยุทธศาสตร ์ส�านักจัดการกลุ ่มป ่าสงวนแห ่งชาติ  ระยะ 5 ป ี  

(พ.ศ.2559-2563) ที่ได้รับการยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการน�าแผนการบริหารจัดการฯ  

ดังกล่าวแปลงไปสู่การปฏบิัตใิห้เป็นรูปธรรมได้

๔.1	หน่วยในกำรศกึษำ	(Unit	of	analysis)

การศึกษาวิ เคราะห ์ เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร ์ส�านักจัดการกลุ ่มป ่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ป ี  

(พ.ศ.2559-2563) ในครัง้นี้ มหีน่วยในการศกึษาระดับองค์การ คอื ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

๔.2	ประชำกรเป้ำหมำย	(Population)

ได้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติส่วนกลาง (กรมป่าไม้) และส่วนภูมิภาค  

(ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาตติ้นแบบ 23 ศูนย์) ในการด�าเนนิงานด้านการบรหิารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

๔.3	ค�ำถำมในกำรด�ำเนนิกำร	(Operation	Question)

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ามาใช้ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการ 

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 ท�าให้มีประเด็นของค�าถามว่า “ต้องมีกระบวนการจัดท�า 

แผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 อย่างไร จึงจะได้ยุทธศาสตร์

ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นระบบ ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสามารถพัฒนา 

การมสี่วนร่วมในการบรหิารจัดการป่าสงวนแห่งชาตใิห้เกดิความยั่งยนืได้ในทุกบรบิทที่เปลี่ยนแปลงไป? ”

๔.4	กรอบแนวคดิในกำรด�ำเนนิกำร	(Conceptual	Framework)

เป็นกรอบแนวคิดที่ได้จากการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับการท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวน

แห่งชาติ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในปัจจุบัน 

ตลอดจนคาดการณ์ในอนาคต รวมตลอดทั้งการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ในบทที่ผ่านมา แล้วจึงน�ามาบูรณาการกันเป็นกรอบแนวคิดในการด�าเนินการ เพื่อจะท�าให้การวางแผนการ 

ท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) มีความเป็นระบบต่อไป  

ดังแผนภาพ
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             ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) 
 

ส ำนักจัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติ  กรมป่ำไม้ 
 

๔.4 กรอบแนวคิดในการด าเนนิการ (Conceptual Framework) 
เป็นกรอบแนวคิดท่ีได้จากการศกึษาบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการท าแผนยุทธศาสตร์ส านัก

จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ท้ังในปัจจุบันตลอดจนคาดการณ์ในอนาคต รวมตลอดท้ังการศกึษา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในบทท่ีผ่านมา แล้วจึงน ามาบูรณาการ
กันเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนนิการ เพ่ือจะท าให้การวางแผนการท าแผนยุทธศาสตร์ส านัก
จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) มีความเป็นระบบต่อไป ดัง
แผนภาพ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพท่ี ๔-1 แสดงกรอบแนวคิดในการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักจัดการ 
                      กลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 

 

จากแผนภาพท่ี ๔-1 จะพบว่า ความส าเร็จในการวางแผนยุทธศาสตร์ส านักจัดการ 
ป่าสงวนแห่งชาต ิระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 จะประสบความส าเร็จได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ี
ส าคัญอย่างน้อย 4 ประการ คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 
(X1) ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (X2) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรป่ำสงวนแห่งชำติ 
(X1) 

ควำมรู้เก่ียวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรป่ำสงวนแห่งชำติ (X2) 

 

ควำมรู้เก่ียวกับกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ (X3) 

 
 
 

ควำมส ำเร็จใน 
กำรวำงแผน

ยุทธศำสตร์ส ำนัก
จัดกำรกลุ่มป่ำสงวน
แห่งชำติ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ.2559-2563 

(Y) 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรบริหำรจัดกำรป่ำสงวนแห่งชำติ (X4) 

แผนภำพที่	๔-1 แสดงกรอบแนวคดิในการด�าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563

จากแผนภาพที่ ๔-1 จะพบว่า ความส�าเร็จในการวางแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการป่าสงวนแห่งชาต ิ 

ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 จะประสบความส�าเร็จได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส�าคัญอย่างน้อย 4 ประการ คือ  

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (X1) ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการ 

ป่าสงวนแห่งชาติ (X2) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์(X3) ความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ 

ป่าสงวนแห่งชาติ(X4) ซึ่งในการด�าเนินการวางแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี  

พ.ศ.2559-2563 จะด�าเนนิการภายใต้กรอบแนวคดิดังกล่าวนี้

๔.5	ขั้นตอนกำรด�ำเนนิกำร	(Operation	Process)

เพื่อให้การวิเคราะห์และสรรค์สร้างเป็นแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี  

พ.ศ.2559-2563 ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จงึได้ก�าหนดขัน้ตอนในการด�าเนนิการไว้ ดังนี้

 ๑) ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการงานป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งส่วนกลาง (กรมป่าไม้) และ

ส่วนภูมิภาค (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติต้นแบบ) เข้าร่วมระดมความเห็นเกี่ยวกับการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563)

 ๒) ศึกษาบริบททั้งมวลที่เกี่ยวข้องในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ

ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 ตลอดจนศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ กฎหมาย และผลงานเชิงวิชาการ ที่ใช้เพื่อ 

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีอยู ่ทั้งหมด เพื่อน�ามาจัดเป็นกรอบแนวคิดในการด�าเนินงานจัดท�ายุทธศาสตร ์

ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563

 ๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อระดมสมองบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 

ในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดท�ายุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี  

พ.ศ.2559-2563 ตามกรอบแนวคดิที่ได้ก�าหนดไว้
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 ๔) รวบรวมผลการระดมสมองตามหลักการทางวิชาการ เพื่อจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ส�านักจัดการ 

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิระยะ 5 ปี พ.ศ.2555-2559 น�าเสนอผู้บรหิารของกรมป่าไม้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขในขัน้ต้น

 ๕) น�าร่างยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขโดยผู้บริหารของ 

กรมป่าไม้ในขัน้ต้น แล้วไปด�าเนนิการประชุมรับฟังความคดิเห็น (Public Hearing) จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 

 ๖) สรุปผลการด�าเนนิการเพื่อเสนอขออนุมัตยิุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิระยะ 5 ปี 

พ.ศ.2559-2563 จากผู้บริหารของกรมป่าไม้ แล้วน�ามาจัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวน 

แห่งชาต ิระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์

 ๗) ยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 ออกเผยแพร ่

ต่อสาธารณะ โดยการจัดพมิพ์แจกจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดท�าเว็บไซต์เผยแพร่แผนดังกล่าวพร้อม e-mail 

เพื่อให้ผู้สนใจสามารถให้ข้อคดิเห็นเพิ่มเตมิกลับมายังส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

๔.6	กำรตรวจสอบข้อมูล	(Editing)	

 คณะท�างานจะด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการตลอดเวลา กล่าวคือ ระหว่าง 

การจัดเก็บข้อมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น จะด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลควบคู่ไปด้วย หากตรวจสอบพบว่า

ข้อมูลส่วนใดไม่ครบถ้วนก็จะให้ด�าเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไป หลังจากนั้นก็จะน�าเอาข้อมูลที่ได้เหล่านั้น 

มาตรวจสอบความถูกต้องไม่ให้เกิดความบกพร่องและความคลาดเคลื่อนอีกครั้งหนึ่ง แล้วน�าเอามาจัดเป็นหมวดหมู่

ให้เป็นไปตามปัญหาและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรวบรวมและเขียนผลการด�าเนินการน�าเสนอ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๔.7	กำรวเิครำะห์ข้อมูล	(Analysis	of	Data)

 จะใช้วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของงานด้านการจัดการ 

กลุ ่มป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก�าหนดเป็นความเข้มแข็งขององค์การ (Strengths) ความอ่อนแอขององค์การ 

(Weaknesses) โอกาสขององค์การ (Opportunities) และอุปสรรคขององค์การ (Threats) โดยการน�าข้อมูลที่ได ้

ทัง้หมดมาร่วมกันก�าหนดน�้าหนักและค่าคะแนน แล้วน�ามาใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์วเิคราะห์สวอท (SWOT Analysis) 

เพื่อหาฐานะต�าแหน่ง (Positioning) ของงานการบริหารจัดการส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติในปัจจุบัน  

จากนั้นจึงน�ามาก�าหนดเป็นปรัชญาในการท�างาน ปณิธานในการท�างาน ค่านิยมในการท�างาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก แผนงาน/โครงการ และแผนที่เชิงยุทธศาสตร์ ของแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการ

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 ให้ครบถ้วน  

๔.8	กำรน�ำเสนอข้อมูลและเขยีนรำยงำน	(Data	Interpretation	and	Report)	

 หลังจากที่ด�าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการครบถ้วนแล้ว จะน�าเอาผลที่ได้มาเรียบเรียงและเขียนรายงาน 

ผลการด�าเนินงานให้เป็นระเบียบตามปัญหาและวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ตั้งไว้ จากนั้นจึงน�าไป

ตรวจสอบแก้ไขและจัดพมิพ์น�าเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนนิการต่อไป
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บทที่
๕

ผลกำรด�ำเนินกำร
(Results)

 ในบทนี้จะน�าเสนอผลการด�าเนินการจัดท�าร่างแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิกรมป่าไม้ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.255๙-2563) ตั้งแต่ฐานะต�าแหน่งขององค์กร ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  

พันธกจิ ยุทธศาสตร์ แผนที่เชงิยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่ส�าคัญ

๕.1	ผลกำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน	(Internal	Appraisal)

 เป็นการวิเคราะห์จากองค์ประกอบภายในของการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน โดยบูรณาการทุกภารกิจด้านการป่าไม้ แบบใช้พื้นที่เป็นก�าหนด (Area 

Approach) ของกรมป่าไม้ ซึ่งผลการระดมสมองท�าให้ได้สมรรถนะในการแข่งขัน (Competence Success Factors: CSF) 

ที่ส�าคัญ ดังนี้

 1)	 จุดแข็งขององค์กำร	 (Strength): เป็นปัจจัยภายในของการบริหารจัดการ ป่าสงวนแห่งชาติ 

แบบมีส่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน โดยบูรณาการทุกภารกิจด้านการป่าไม้ แบบใช้พื้นที ่

เป็นตัวก�าหนด (Area Approach) ของกรมป่าไม้ ที่ถอืได้ว่าเป็นความเข้มแข็งของงาน ได้แก่

  (1) มพีื้นที่ปฏบิัตงิานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

  (2) มกีฎหมายรองรับอ�านาจและหน้าที่ชัดเจน

  (3) พื้นที่มศีักยภาพ ทุนทางธรรมชาต ิและทุนทางสังคม

  (4) บุคลากรมปีระสบการณ์และช�านาญพื้นที่

 2)	จุดอ่อนขององค์กำร	 (Weakness): เป็นความอ่อนแอที่เกิดจากปัจจัยภายในของการบริหารจัดการ 

ป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน โดยบูรณาการทุกภารกิจด้านการป่าไม้  

แบบใช้พื้นที่เป็นตัวก�าหนด (Area Approach) ของกรมป่าไม้ ได้แก่

  (1) ขาดแนวทางการปฏบิัตงิานเพื่อบูรณาการภารกจิของส�านักต่างๆ กรมป่าไม้

  (2) ขาดระบบฐานข้อมูลการบรหิารงาน

  (3) ขาดการประชาสัมพันธ์ให้เกดิการยอมรับการจัดการแบบ ศจก.ปส.ในกรมป่าไม้

  (4) บุคลากรขาดขวัญก�าลังใจ และแรงจูงใจในการท�างาน

  (5) ขาดองค์ความรู้ในการบรหิารจัดการที่เป็นระบบ

๕.2	ผลกำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก	(External	Appraisal)

 เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) และสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน  

(Fives Forces Model) ที่เกี่ยวข้องกับงานการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน ์

ที่สมดุลและยั่งยืน โดยบูรณาการทุกภารกิจด้านการป่าไม้ แบบใช้พื้นที่เป ็นตัวก�าหนด (Area Approach)  

ของกรมป่าไม้ และโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากประสบการณ์การท�างานของผู้เข้าร่วมประชุม แล้วน�ามาสรุป

เป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จ (Key Success Factors: KSF) ได้ดังต่อไปนี้
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 1)	ปัจจัยที่เป็นโอกำส	(Opportunities): เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดโอกาสแก่การบริหารจัดการป่าสงวน

แห่งชาตแิบบมสี่วนร่วมให้ประสบซึ่งความส�าเร็จ ได้แก่

  (1) มแีนวพระราชด�ารดิ้านการจัดการป่าไม้

  (2) กระแสสังคมตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  (3) มแีผนแม่บท คสช ชัดเจน

  (4) มภีาคคีวามร่วมมอืในการจัดการป่า

  (5) มแีหล่งทุนภายนอก เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบ CSR หน่วยงานต่างๆ

 2)	ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค	(Threats): เป็นปัจจัยภายนอกที่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อความส�าเร็จในการบริหาร

จัดการป่าสงวนแห่งชาตแิบบมสี่วนร่วม ได้แก่

  (1) มปีระชาชนบุกรุกเข้าอยู่อาศัย/ท�าประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติ

  (2) นโยบายที่เกี่ยวข้องและผู้บรหิารมกีารเปลี่ยนแปลงบ่อย

  (3) นโยบายการพัฒนาและส่งเสรมิทางการเกษตร ผลักดันให้มกีารบุกรุกท�าลายป่า

  (4) มีหน่วยงานอื่นที่ไม่มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายเข้ามาใช้ประโยชน์เกิดความซ�า้ซ้อน (แย่งคน  

แย่งงาน)

  (5) ภาวะเศรษฐกจิถดถอย คนตกงาน บุกรุกพื้นที่ป่ามากขึ้น

 เมื่อได้องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ในประการข้างต้นครบถ้วนแล้ว คณะผู้เข้าร่วมประชุมเชงิปฏบิัตกิารเพื่อจัดท�า

แผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.255๙-2563) ได้น�ามาผนวกกัน

เป็นเมตริกซ์เพื่อวิเคราะห์ในรูปแบบสวอท (SWOT Analysis) แล้วน�ามาระดมสมองจนได้เป็นล�าดับชั้นเชิงยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิกรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.255๙-2563) ในหัวข้อต่อไป

๕.3	ฐำนะต�ำแหน่งขององค์กำร	(Positioning)

 เกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การตามหลักการ 

ของสวอท เพื่อก�าหนดฐานะต�าแหน่งของงานด้านการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมเพื่อ 

การใช ้ประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน โดยบูรณาการทุกภารกิจด้านการป่าไม ้ แบบใช ้พื้นที่เป ็นตัวก�าหนด  

(Area Approach) ของกรมป่าไม้ ว่าในปัจจุบันอยู่ในต�าแหน่งใดในองค์การ มีองค์ประกอบที่ส�าคัญที่ควรน�ามาใช้ 

ในการแข่งขันอย่างไรบ้างเพื่อที่น�ามาก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการแข่งขันที่ส�าคัญขององค์การ คือ น�าเสนอ 

ความแตกต่าง เป็นผู้น�าด้านราคาต�่า หรือเป็นผู้ที่สนใจเฉพาะส่วนที่ถนัดชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่ามีฐานะ

ต�าแหน่งดังภาพ
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ภำพที่	๕-1 แสดงฐานะต�าแหน่งของงานด้านการบรหิารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

แบบมสี่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยนื 

โดยบูรณาการทุกภารกจิด้านการป่าไม้ แบบใช้พื้นที่เป็นตัวก�าหนด (Area Approach)

 จากภาพที่ ๕-1 จะพบว่าเมื่อด�าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 

ของงานด้านการจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน โดยบูรณาการ 

ทุกภารกิจด้านการป่าไม้ แบบใช้พื้นที่เป็นตัวก�าหนด (Area Approach) แล้ว พบว่ามีความอ่อนแอจากภายใน 

(Weaknesses) มากกว่าความเข้มแข็ง (Strengths) ภายใน แต่ยังมโีอกาส (Opportunities) มากกว่าภัยคุกคาม (Threats) 

การบริหารงานของส�านักจัดการกลุ ่มป่าสงวนแห่งชาติ จึงมีฐานะต�าแหน่งอยู ่ที่ต้องปรับปรุงและใช้พันธมิตร  

ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์ควรเป็นไปเพื่อพัฒนาองค์การและแก้ไขจุดอ่อนเพื่อแก้ไขปัญหาความอ่อนแอจากภายใน 

เสียก่อน จึงจะสามารถด�าเนินงานอื่นต่อไปได้ เช่น ขาดระบบฐานข้อมูลการบริหารงาน ขาดแนวทางการปฏิบัติงาน

เพื่อบูรณาการภารกิจของส�านักต่างๆ ในกรมป่าไม้ ขาดการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการยอมรับการจัดการ 

แบบ ศจก.ปส.ในกรมป่าไม้ บุคลากรขาดขวัญก�าลังใจ และแรงจูงใจในการท�างาน ขาดองค์ความรู้ในการบริหาร

จัดการที่เป็นระบบ ควรมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารงานเพราะการบริหารแบบเดิมท�าให้งานไม่ส�าเร็จ  

โดยใช้โอกาสที่มีเร่งด�าเนินการและรุกขยายงาน เช่น พันธมิตรในการท�างานภาคีความร่วมมือในการจัดการป่า  



สำ�นักจัดก�รกลุ่มป่�สงวนแห่งช�ติ กรมป่�ไม้

55

มีแหล่งทุนภายนอก เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบ CSR หน่วยงานต่างๆ มาใช้ในการวางยุทธศาสตร์ส�านักจัดการ 

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ กระแสสังคมตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แนวพระราชด�าริด้านการจัดการ 

ป่าไม้ มแีผนแม่บท คสช ชัดเจน เพื่อใช้บรหิารจัดการป่าสงวนแห่งชาตแิบบมสี่วนร่วม 

 อย่างไรก็ตาม พึงควรระวังว่าการจัดวางฐานะต�าแหน่งขององค์การที่สูงเกินไป อาจท�าให้ผู้เข้ามามีส่วนร่วม

และรับบริการเข้าไม่ถึงและเลิกสนใจสินค้าขององค์การได้ ในขณะที่หากวางฐานะต�าแหน่งขององค์การที่ต�่าเกินไป

อาจท�าให้พลาด ในการน�าเสนอคุณสมบัติที่เป็นจุดแข็งและโอกาสที่ดี ที่องค์การก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วไป  

และหากมีการวางฐานะต�าแหน่งขององค์การสับสน จะท�าให้ข้อมูลขององค์การขัดแย้งกันเองจนขาดความเชื่อถือ 

จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้

๕.4	ปรัชญำขององค์กำร	(Philosophy)

 เป็นประเด็นที่ทุกคนในองค์การเห็นและมีความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีและทุกคนในองค์การควรจะกระท�าร่วมกัน 

(Should and good) จากการระดมสมองได้แก่

“ก้ำวไปพร้อมกัน	สร้ำงสรรค์นวัตกรรม	ผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง”

๕.5	ปณธิำนขององค์กำร	(Determination)

 หมายถึง ความมุ่งม่ันตั้งใจจริงที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยเป็นสิ่งส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใดของงาน 

ด้านการบรหิารป่าสงวนแห่งชาตแิบบมสี่วนร่วมที่มคีวามมุ่งมั่นและต้องการน�าพาองค์การก้าวไปสู่

“พัฒนำระบบบรหิำร	ยดึมั่นธรรมำภบิำล	ผสำนพระรำชด�ำริ”

๕.6	ค่ำนยิมหลัก	(Core	Value)

 หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะของบุคลากรและส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรของฝ่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีนัยของความหมาย  

ที่เป็นตัวย่อ คอื

 “สปส.	ยุคใหม่	ทุ่มเทกำยใจจัดกำรป่ำสงวน	(NEW	RFD)” ประกอบไปด้วย

 (1) N : Nimble (ฉับไว)

 (2) E : Enthusiastic (กระตอืรอืร้น)

 (3) W : Wisdom (ใช้เชาน์ปัญญาในการท�างาน)

 (4) R : Responsibility (รับผดิชอบในงาน)

 (5) F : Faith (ศรัทธาในวชิาชพี)

 (6) D : Dedicated (ท�างานอย่างทุ่มเท)

๕.7	วสิัยทัศน์	(Vision)

 เป็นการประมวลผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกผสมผสานกัน  

แล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันฉายภาพความต้องการของแต่ละฝ่าย การจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 

แบบมีส่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน โดยบูรณาการทุกภารกิจด้านการป่าไม้ แบบใช้พื้นที่เป็นตัว
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ก�าหนด (Area Approach) ไปจนถึงปี พ.ศ.2563 ว่าต้องการน�าพาองคาพยพของงานบริหารจัดการกลุ่มป่าสงวน 

แห่งชาติไปในทิศทางใด ซึ่งผลจากการระดมสมองได้วิสัยทัศน์ว่า ในระหว่างปี พ.ศ.2559-2563 การบริหาร

จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาตขิองกรมป่าไม้ จะมุ่งสู่ลักษณะที่ส�าคัญ ดังนี้

“ป่ำสงวนสมบูรณ์	เกื้อกูลสรรพชวีติ	เศรษฐกจิก้ำวไกล”

หมายความว่า เป้าหมายของการบริหารจัดการกลุ ่มป่าสงวนแห่งชาติ ของกรมป่าไม้ ภายใน  

พ.ศ. 2563 จะท�าให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งพึ่งพิงอาศัยของทุกสรรพชีวิต เพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคงและย่ังยืน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนามีความสมดุลทุกด้าน 

ประชาชนและสังคมมคีวามสุข

๕.8	พันธกจิ	(Mission)

 หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการด�าเนินงานของหน่วยงาน โดยในที่นี้น�าจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ  

จากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 หมวด 9 ตามมาตรา 22 และ 23 และจาก 

การระดมสมองเพื่อหาแนวทางให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ในปี พ.ศ.2563 แล้วน�ามาบูรณาการกัน 

ก�าหนดเป็นพันธกจิไว้ ดังนี้

 (1) พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบรหิารป่าสงวนแห่งชาต ิอย่างเป็นระบบ

 (2) ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน การบริหารป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้นวัตกรรมการจัดการตาม 

แนวพระราชด�าริ

 (3) สร้างภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสรมิการบรหิารป่าสงวนแห่งชาตเิชงิบูรณาการ

 (4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู ้  

เพื่อบรหิารป่าสงวนแห่งชาตใิห้สมบูรณ์และยั่งยนื

 (5) พัฒนาบุคลากร ให้บรกิาร และประสานความร่วมมอืกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

๕.9	ประเด็นยุทธศำสตร์	(Strategic	Issues)

 หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องการพัฒนา ค�านึงถึง มุ ่งเน้น หรือสิ่งที่ต้องค�านึงถึงเป็นประเด็นหลัก 

ในการน�าไปสู่วิสัยทัศน์ ซึ่งเมื่อสังเคราะห์จากการวิเคราะห์แบบเมตริกซ์ของสภาพแวดล้อมภายนอกและ 

สภาพแวดล้อมภายใน (SWOT Analysis) แล้วสามารถน�ามาก�าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญได้ 4 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ คอื

 1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภบิาล และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

 2. เสรมิสร้างความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดการป่าสงวนแห่งชาตแิบบมสี่วนร่วม

 3. ศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการป่าสงวนแห่งชาติตามแนวพระราชด�าริเพื่อสนอง 

ความต้องการอย่างยั่งยนื

 4. ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ป่าสงวนแห่งชาตสิู่ความเป็นเลศิ
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๕.10	รำยละเอยีดของแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์

จากการระดมสมองเพื่อก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ดังข้างต้นที่ประชุมได้ก�าหนดเป็น

รายละเอยีดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ดังต่อไปนี้ คอื 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	1

ปรับปรุงและพัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรองค์กำรตำมหลักธรรมำภบิำลและปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง

เป้ำประสงค์	:	ระบบการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล   
                    และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
เป้ำหมำยปี	 

2559	-	2563
ผู้รับผิดชอบ

1.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างน้อย 1 ระบบ ส่วนแผนฯ สปส/ศจก.ปส.

2.  มีแผนยุทธศาสตร์ ของ สปส. และศจก.ปส
1 แผนของ สปส.และ 309 
ศจก.ปส.

ส่วนแผนฯ สปส/ศจก.ปส.

3.  มีหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านการจัดการ
ป่าสงวนแห่งชาติอย่างยั่งยืน

อย่างน้อยปีละ 3 หลักสูตร ส่วนแผนฯ สปส/ศจก.ปส.

4.  ส�านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการป่าสงวนแห่งชาติประจ�า
ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่

ครบทุก สน.จทป. ส่วนแผนฯ สปส/ศจก.ปส.

5.  ระบบการบริหารจัดการของ สปส. มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 ระบบ ส่วนแผนฯ สปส/ศจก.ปส.

6.  มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือนวัตกรรม อย่างละ 1 ฉบับในปี 2559 ส่วนแผนฯ สปส/ศจก.ปส.

7.  มีข้อเสนอการปรับปรุงพัฒนาระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการ
จัดการป่าสงวนแห่งชาติให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

อย่างน้อยปีละ 1 ฉบับ ส่วนแผนฯ สปส/ศจก.ปส.

8.  มีระบบการลาดตระเวนแผนใหม่ในป่าสงวนแห่งชาติ และระบบ
ฐานข้อมูลการลาดตระเวน

ครบทุก ศจก.ปส ส่วนแผนฯ สปส/ศจก.ปส.

9.  บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ต่อปี พึงพอใจ ส่วนแผนฯ สปส/ศจก.ปส.

10.  มีการถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศสู่สาธารณะชุมชนเพื่อสร้าง     
       ธรรมมาภิบาล

ปีละ 1 ครั้ง ส่วนแผนฯ สปส/ศจก.ปส.
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กลยุทธ์หลักที่	1 : สร้ำงระบบกำรบรหิำรจัดกำรป่ำสงวนแห่งชำตยิุคใหม่

1. เพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

๑.๑ จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การจัดการป่าสงวนแห่งชาต ิระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563)

1.๒ เพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิัตงิานของบุคลากรของ สปส.

 1.๒.๑ โครงการจัดท�าคู่มอืการปฏบิัตงิานของเจ้าหน้าที่ป่าสงวนแห่งชาติ

 1.๒.๒ โครงการจัดท�าคู่มอืนวัตกรรมในการปฏบิัตงิานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ       

 ๑.๒.๓ โครงการฝึกอบรมการบรหิารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตแิบบมสี่วนร่วม

 ๑.๒.๔ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิัตงิาน

 ๑.๒.๕ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏบิัตงิาน

 ๑.๒.๖ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสายงานอาชพี (Career Management)

 ๑.๒.๗ โครงการศกึษาต่อในสาขาที่ขาดแคลน

 ๑.๒.๘ โครงการศกึษา ดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ

 ๑.๒.๙ โครงการสับเปลี่ยนหมุนเวยีนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท�างาน

  ๑.๒.๑๐ โครงการจัดท�าคู่มอืนวัตกรรมในการปฏบิัตงิานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

 ๒. การปรับปรุงพัฒนาระเบยีบกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดการป่าสงวนแห่งชาตใิห้ทันสมัยและมปีระสทิธภิาพ        

 ๔. พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการสายงานอาชีพ (Career Path Management) ทางการจัดการป่าสงวน 

แห่งชาต ิ      

 ๕. ปรับปรุงโครงสร้างการบรหิารจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

  ๕.๑. การจัดตั้งส�านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการป่าสงวนแห่งชาติประจ�าส�านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่

๖. สร้างขวัญและก�าลังใจบุคลากรตามหลักธรรมาภบิาล และเศรษฐกจิพอเพยีง

กลยุทธ์หลักที่	2	:	น�ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำรบรหิำรป่ำสงวนแห่งชำติ

 1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมศิาสตร์เพื่อบรหิารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

 2. ถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศสู่สาธารณะชุมชนเพื่อสร้างธรรมมาภบิาล

 3. พัฒนาระบบลาดตระเวนเชงิคุณภาพ (Smart Patrol) ในป่าสงวนแห่งชาติ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	2

เสรมิสร้ำงควำมร่วมมอืจำกทุกภำคส่วน	เพื่อจัดกำรป่ำสงวนแห่งชำตแิบบมสี่วนร่วม

เป้ำประสงค์	:	มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการป่าสงวนแห่งชาติอย่างมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
เป้ำหมำยปี

2559	-	2563
ผู้รับผิดชอบ

1. มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ครบทุก ศจก.ปส. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

2. มีแผนการจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมในระดับชุมชน
อย่างน้อยจ�านวน
ร้อยละ 30 ของ ศจก.ปส.

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

3. แผนการจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมถูกบรรจุไว้ใน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด

อย่างน้อยจ�านวน
ร้อยละ 30 ของ ศจก.ปส.

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

4. จ�านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และแหล่งงบ
ประมาณอื่น

อย่างน้อยจ�านวน
ร้อยละ 30 ของ ศจก.ปส.

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

5. จ�านวนศูนย์เรียนรู้การจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบ
บูรณาการ อย่างมีส่วนร่วม

ครบทุก ศจก.ปส. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

6. มีผู้ประสานงานด้านการจัดการป่าสงวนแห่งชาติในระดับ
อ�าเภอ ต�าบล (ป่าไม้ต�าบล) และ หมู่บ้าน

ทุกอ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน 
ที่มีพื้นที่ป่าคงสภาพ

ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
และ ศจก.ปส.

7. มีบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ในการร่วมกันจัดการ
ป่าสงวนแห่งชาติกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ และ 
แหล่งเงินทุน

อย่างน้อยจ�านวน 5 ฉบับ
ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
และ ศจก.ปส.

8. ศจก.ปส. เป็นคณะท�างานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาของจังหวัด

ทุกจังหวัด
ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
และ ศจก.ปส.

9. มีการพัฒนาภาคีเครือข่ายในการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ
แบบมีส่วนร่วม

ทุก ศจก.ปส.
ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
และ ศจก.ปส.

กลยุทธ์หลักที่	1 :	ผลักดันให้กำรจัดกำรป่ำสงวนแห่งชำติอย่ำงมีส่วนร่วมเป็นวำระแห่งชำติ	วำระจังหวัด	

วำระอ�ำเภอ	วำระต�ำบล	และวำระหมู่บ้ำน

 แนวทำงที่	๑ ประสานแผนการจัดการป่าสงวนแห่งชาติอย่างมีส่วนร่วมทุกระดับทุกหน่วยงาน (กระทรวง 

กรม จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล และ หมู่บ้าน)

 1) โครงการจัดท�าแผนการจัดการป่าสงวนแห่งชาตแิบบมสี่วนร่วมระดับชุมชน

 2) โครงการบูรณาการแผนการจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมระดับชุมชน สู่ยุทธศาสตร์

และแผนพัฒนาต�าบล อ�าเภอ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด

 3) โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารเพื่อเป็นผู้ประสานงานด้านการจัดการป่าสงวน 

แห่งชาตใินระดับอ�าเภอ ต�าบล (ป่าไม้ต�าบล) และหมู่บ้าน
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 แนวทำงที่	2 ผลักดันการปฏบิัตติามแผนการจัดการป่าสงวนแห่งชาตอิย่างมสี่วนร่วม

 1) โครงการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ในการร่วมกันจัดการป่าสงวนแห่งชาต ิ
กับสถาบันการศกึษา สถาบันวชิาการ และ แหล่งเงนิทุน
 2) กิจกรรมขับเคลื่อนให้ ศจก.ปส. เป็นคณะท�างานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ของจังหวัด

กลยุทธ์หลักที่	2	:	สร้ำงภำคเีครอืข่ำยควำมร่วมมอืในกำรจัดกำรป่ำสงวนแห่งชำติ

 1. พัฒนาศักยภาพและสร้างความยั่งยนืของภาคเีครอืข่าย
  ๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความยั่งยืนของ กลุ่ม เครือข่าย องค์กร และ ชุมชน
ด้านการจัดการป่าสงวนแห่งชาตแิบบมสี่วนร่วม
       ๑.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายวิชาการ ในการจัดการป่าสงวนแห่งชาต ิ
แบบมสี่วนร่วม
       ๑.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายแหล่งทุนงบประมาณ ในการจัดการป่าสงวน 
แห่งชาตแิบบมสี่วนร่วม

        ๑.๔ โครงการจัดตัง้ศูนย์เรยีนรู้การจัดการป่าสงวนแห่งชาตแิบบมสี่วนร่วม

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	3		
ศึกษำวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรป่ำสงวนแห่งชำติตำมแนวพระรำชด�ำริเพื่อสนองควำมต้องกำร
อย่ำงยั่งยนื

เป้ำประสงค์	:	มีการน�าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับแนวพระราชด�าริไปใช้ในการจัดการป่าสงวนแห่งชาติเพื่อความยั่งยืน

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
เป้ำหมำยปี	 

2559	-	2563
ผู้รับผิดชอบ

1. จัดตั้งและพัฒนากลไกคณะกรรมการที่ปรึกษาป่าไม้ ครบทุก ศจก.ปส.
ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

และ ศจก.ปส.

2.  จ�านวนกลุ่มเครือข่ายด้านป่าไม้ที่มีการขับเคลื่อน
     ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ของ
หมู่บ้านที่มีป่าคงสภาพ

ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
และ ศจก.ปส.

3. จ�านวน อปท. ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงในการดูแล
     และจัดการพื้นที่ป่า

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 
อปท. ทีมีพื้นที่ป่าคงสภาพ

ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
และ ศจก.ปส.

4. มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ ศจก.ปส. 1 เรื่อง ต่อ ศจก.ปส.
ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
และ ศจก.ปส.

5. มีผลการศึกษาก�าลังผลิตของป่า 1 เรื่อง ต่อ ศจก.ปส.
ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
และ ศจก.ปส.

6. มีผลการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือกลไก
    ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดูแลป่า

1 เรื่อง (สปส.)
ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
และ ศจก.ปส.

7. จ�านวนฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
     จากการท�าลายป่า

1 ฐานข้อมูล ทุก ศจก.ปส.
ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
และ ศจก.ปส.

8. มีศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมและบริการด้านป่าไม้ ศจก.ปส. ละ 1 แห่ง
ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
และ ศจก.ปส.

9. มีผู้น�านวัตกรรมด้านการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ อย่างน้อย ศจก.ปส. ละ 1 คน
ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
และ ศจก.ปส.
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กลยุทธ์หลักที่	1	:	พัฒนำกระบวนกำรและกลไกในกำรบรหิำรจัดกำรพื้นที่อย่ำงมสี่วนร่วม

 1. จัดตัง้กลไกและคณะกรรมการที่ปรกึษากลุ่มป่าสงวนแห่งชาตแิบบมสี่วนร่วม

 2. พัฒนาและขับเคลื่อนการมสี่วนร่วมระดับองค์กรของทุกภาคส่วนในการดูแลและจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

กลยุทธ์หลักที่	2	:	ส่งเสรมิกำรศกึษำวจิัย	พัฒนำและจัดท�ำฐำนข้อมูลพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ

 1. ศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิเพื่อจัดท�าฐานข้อมูลในระดับสากล

 2. ส�ารวจก�าลังผลติและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

 3. ศกึษาและพัฒนาเครื่องมอืกลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดูแลป่า

 4. จัดท�าฐานข้อมูลการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท�าลายป่า

กลยุทธ์หลักที่	3 : สร้างและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงกลไกการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

 1. ถ่ายทอดนวัตกรรมและบรกิารด้านป่าไม้

 2. พัฒนาผู้น�านวัตกรรมการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	4

ประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์ป่ำสงวนแห่งชำตสิู่ควำมเป็นเลศิ

เป้ำประสงค์	:	ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเป็นที่รู้จักในระดับชาติ มีภาพลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
เป้ำหมำย

ปี	2559	-	2563
ผู้รับผิดชอบ

1. มีระบบสารสนเทศ สปส. 1 ระบบ
ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
และ ศจก.ปส.

2. ผลงานของหน่วยงานขององค์กรได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 7 ครั้ง/ ปี
ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
และ ศจก.ปส.

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการบริการ ปีละ 2 ครั้ง (สปส.)
ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
และ ศจก.ปส.

4. พัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ป่าสงวนแห่งชาติ ปีละครั้ง (สปส.)
ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
และ ศจก.ปส.

กลยุทธ์หลักที่	1	:	กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กจิกรรมในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ

 1. สร้างระบบเครอืข่ายการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กจิกรรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

  - กจิกรรมปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศของ สปส.

  - กจิกรรมปรับปรุงเครอืข่ายระบบสื่อสาร

 2. การสื่อสารและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

  - กจิกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

  - กจิกรรมจัดท�าป้ายสื่อความหมาย

  - กจิกรรมจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ ทางโทรทัศน์ วทิยุและระบบ Social Network

  - กจิกรรมจัดท�าแผ่นพับประชาสัมพันธ์
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กลยุทธ์หลักที่	2	:	กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรป่ำสงวนแห่งชำติ

 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่มาตรฐานสากล

 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานด้านการบรกิารที่เป็นเลศิ

 3. เสรมิสร้างและพัฒนาเครอืข่ายนักประชาสัมพันธ์ป่าสงวนแห่งชาติ

5.11	โครงกำรส�ำคัญ	(Flagship	Project)

 จากการระดมสมองในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าโครงการส�าคัญที่ต้องเร่งรัด 

ด�าเนนิการให้ส�าเร็จในล�าดับต้น ๆ ได้แก่

 1) แผนงานเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารจัดการในป่าสงวนแห่งชาติ

 2) โครงการจัดท�าและประสานแผนการจัดการป่าสงวนแห่งชาตแิบบมสี่วนร่วมระดับชุมชน

 3) โครงการพัฒนากลไกในการมสี่วนร่วมบรหิารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

 4) โครงการสื่อสารและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ
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บทที่
๖

สรุปและเสนอแนะ
(Conclusion)

แผนยุทธศาสตร์ เป็นตัวก�าหนดทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิผล

ตามวสิัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์ที่ดเีกดิจากการระดมความคดิ

ร่วมกันของสมาชิกในองค์การที่ได้ท�างานร่วมกันหรือจะท�างานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้องต้องกัน 

ว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์การประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ 

(Objective) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดได้ ทั้งนี้องค์การสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมิน 

ผลงานประจ�าปีงบประมาณและใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนปฏบิัตกิาร (Action Plan) 

แผนยุทธศาสตร์เป็นการก�าหนดรูปแบบของการปฏบิัตทิี่ช่วยส่งเสรมิการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 

Management, NPM )ที่ให้ความส�าคัญการปรับปรุงการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งระบบ เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยในประเทศไทยเรียกว่า การปฏิรูประบบราชการ อีกทั้งยังเป็นการด�าเนินงานตามแนวทาง 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขและตอบสนอง 

ต่อความต้องการของประชาชน ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งในบทบัญญัติ 

ดังกล่าว จงึได้จัดท�ายุทธศาสตร์ส�านักจัดการป่าสงวนแห่งชาต ิระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ขึ้น

๖.1	สรุปผลกำรด�ำเนนิกำร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�ายุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ได้ด�าเนินการ

ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้อย่างครบถ้วน กล่าวคือ ได้ด�าเนินการระดมความคิดร่วมกันของสมาชิกใน

องค์การที่ได้ท�างานร่วมกันหรือจะท�างานร่วมกันเพื่อร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ดังต่อไปนี้

๑)	ปรัชญำ	: ก้าวไปพร้อมกัน สร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

๒)	ปณธิำน	: พัฒนาระบบบรหิาร ยดึมั่นธรรมาภบิาล ผสานพระราชด�าริ

๓)	ค่ำนยิมหลัก	: สปส. ยุคใหม่ ทุ่มเทกายใจจัดการป่าสงวน (NEW RFD) ประกอบไปด้วย

1. N (Nimble) : ฉับไว 

2. E (Enthusiastic) : กระตอืรอืร้น

3. W (Wisdom) : ใช้เชาว์ปัญญาในการท�างาน

4. R (Responsibility) : รับผดิชอบในงาน 

5. F (Faith) : ศรัทธาในวชิาชพี 

6. D (Dedicated) : ท�างานอย่างทุ่มเท 

๔)	วสิัยทัศน์	:	“ป่าสงวนสมบูรณ์ เกื้อกูลสรรพชวีติ เศรษฐกจิก้าวไกล”

๕)	พันธกจิ	:	

1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารป่าสงวนแห่งชาติ 

อย่างเป็นระบบ

2) ส่งเสรมิ พัฒนา และสนับสนุนการบรหิารป่าสงวนแห่งชาตโิดยใช้นวัตกรรมการจัดการ ตามแนว

พระราชด�าริ
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3) สร้างภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสรมิการบรหิารป่าสงวนแห่งชาตเิชงิบูรณาการ

4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้ 

เพื่อบรหิารป่าสงวนแห่งชาตใิห้สมบูรณ์และยั่งยนื

5) พัฒนาบุคลากร ให้บรกิาร และประสานความร่วมมอืกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

๖)	ประเด็นยุทธศำสตร์

 ๑)	พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมโดยการมสี่วนร่วม

 ๒)	เสรมิสร้างความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดการป่าสงวนแห่งชาตแิบบมสี่วนร่วม

 ๓) ศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการป่าสงวนแห่งชาติตามแนวพระราชด�าริ เพื่อสนอง

ความต้องการอย่างยั่งยนื

 ๔) ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ป่าสงวนแห่งชาตสิู่ความเป็นเลศิ

ซึ่งได้มกีารน�าเอาประเด็นยุทธศาสตร์ทัง้ 4 ประเด็นข้างต้น มาจัดท�าเป็นรายละเอยีดต่าง ๆ  ได้แก่ เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ กลยุทธ์หลัก และแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญในแต่ละกลยุทธ์หลัก 

ให้สอดรับกันอย่างเป็นระบบ และท้ายที่สุดน�าองค์ประกอบทัง้หมดมาสรุปเขยีนเป็นแผนที่เชงิยุทธศาสตร์ในหน้าเดยีว 

เพื่ออธบิายให้เห็นถงึความเชื่อมโยงในองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกดิความชัดเจน

๖.2	ข้อเสนอแนะ

การประชุมเชงิปฏบิัตกิาร เรื่อง การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2559-2563) ในครัง้นี้ มขี้อเสนอแนะในการด�าเนนิการ ดังนี้

๑)	ข้อเสนอแนะเชงิวชิำกำร	: การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) ถอืเป็นแนวทางที่ส�าคัญยิ่ง 

ในการบรรลุสู่เป้าหมายขององค์การตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ควรมีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนา

ขององค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้อง มีการบริหารแผนที ่

เป็นรูปธรรมและถูกต้องตามหลักวิชาการ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นให้ได้ มิเช่นนั้นแผนที่ 

จัดท�าขึ้นจะเป็นการสิ้นเปลอืงเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการวางแผนไปโดยเปล่าประโยชน์

๒)	ข้อเสนอแนะเชิงบริหำร	 : แผนเชิงยุทธศาสตร์ที่ดีจะต้องมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งการที่จะ 

ประสบความส�าเร็จได้นัน้ ควรพจิารณาจัดระบบการบรหิารที่ส�าคัญ ดังนี้

 (๑) ภาวะผู้น�าและความเป็นเจ้าของในการบริหารการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงและบูรณาการ 

สรรพก�าลังของทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบการบริหาร มุมมองด้านการบริหารและการก�ากับการด�าเนินงาน 

ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท�าขึ้น ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา

ระบบเพื่อมุ่งไปสู่วสิัยทัศน์ที่ต้องการ

 (๒) การสนับสนุนเทคโนโลยีที่จ�าเป็น : งานการบริหารจัดการป่าไม้เชิงพื้นที่ในยุคสารสนเทศ  

มีความจ�าเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่ครบถ้วน มีวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทันสมัย เพื่อให ้

การท�างานเกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งต้องให้การสนับสนุนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  

การปฏบิัตงิานด้านนี้จงึเกดิความก้าวหน้า

๓)	ข้อเสนอแนะในกำรด�ำเนินกำรต่อไป	 : การน�ายุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ไปสู่การปฏบิัตใิห้ประสบความส�าเร็จได้นัน้ มแีนวทางในการด�าเนนิการ เช่น
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 ๓.๑ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติควรจัดท�าแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องและเป็นไป 

ในทศิทางเดยีวกับแผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕63)

 ๓.๒ มีการจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารยุทธศาสตร์ให้มีทักษะความสามารถ 

ในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เทคนิคการสร้าง/ถอดตัวชี้วัดเป็นแผนงานโครงการที่ถูกต้อง เป็นระบบและ 

สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้

 ๓.๓ ควรมีมาตรการในการติดตามและประเมินผลการด�าเนินการและวางเนื้องานให้ครอบคลุม

ภารกจิที่มผีลต่อความส�าเร็จในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ

อย่างไรก็ตาม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�ายุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ

ระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี ตึกเทียมคมกฤส คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ก็ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากผู้เกี่ยวข้อง 

ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความสนใจและร่วมมือกันระดมสมองจนแผนเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวประสบ 

ความส�าเร็จจนเป็นรูปเล่มที่ถอือยู่นี้ 
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ภำคผนวก	I (Appendix)
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กำรประชุมผู้บรหิำรศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำติ	(ต้นแบบ)	ครั้งที่	3/2558

	เรื่อง	“กำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำต”ิ

ณ	ห้องประชมุ	50	ปี	ชั้น	4	ตกึเทยีมคมกฤส	คณะวนศำสตร์	มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ระหว่ำงวันที่	7-9	ตุลำคม	2558	 

เวลำ	09.00-16.30	น.

...................................................................................

ระเบยีบวำระที่	1	 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
	 ๑.๑	แนวทางการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

 ๑.๒ แนวทางการก�าหนดกรอบอัตราก�าลังของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

ระเบยีบวำระที่	2	 เรื่องพจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว	
รายงานการประชุมผู ้บริหารศูนย ์จัดการกลุ ่มป ่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่  2/2558  

เมื่อวันพฤหัสบด ีที่ 17 กันยายน 2558 ณ ณ ห้องประชุมจงรักปรชีานนท์ ตกึวนศาสตร์ 

72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

ระเบยีบวำระที่	3	 เรื่องสบืเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว
สรุปรายงานผลการด�าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558  

ระเบยีบวำระที่	4	 เรื่องเสนอเพื่อรับทรำบ
  4.1 ร่วมกันศึกษาแผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓  

  ที่กรมป่าไม้ประกาศใช้

  4.2 รับทราบแนวนโยบายและแนวทางที่อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายในการขับเคลื่อน 

  การจัดการป่าไม้เชงิรุก

  4.3 ศึกษาแผนแม่บทในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  แห่งชาต ินโยบายกรมป่าไม้แห่งชาต ิและนโยบายของรัฐบาล

  4.4  น้อมน�าแนวพระราชด�ารเิป็นกรอบในการปฏบิัตงิาน

  4.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน แผนที่สารสนเทศ และแผนแม่บทของศูนย์จัดการ 

  กลุ่มป่าสงวนแห่งชาตทิี่จัดท�าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มคีวามพร้อม                  

  4.6 ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) แล้วน�าเข้าสู่กระบวนการจัดท�า 

  แผนยุทธศาสตร์แบบมสี่วนร่วม

  4.7 ร่วมกนัจดัท�าแผนยทุธศาสตร์เพือ่การจดัการกลุม่ป่าสงวนแห่งชาตขิองกรมป่าไม้ต่อไป
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ระเบยีบวำระที่	5	 เรื่องเพื่อพจิำรณำ
                              5.1 ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

  5.2 ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

  5.3 ร่างแผนยทุธศาสตร์เพือ่การจดัการกลุม่ป่าสงวนแห่งชาต ิกรมป่าไม้

ระเบยีบวำระที่	6	 เรื่องที่หน่วยรำชกำรแจ้งให้ทรำบ

ระเบยีบวำระที่	7	 เรื่องอื่นๆ	(ตำมแต่จะมผีู้เสนอ)
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	เรื่อง	“กำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ศูนย์จัดกำรกลุ่มป่ำสงวนแห่งชำต”ิ

ณ	ห้องประชมุ	50	ปี	ชั้น	4	ตกึเทยีมคมกฤส	คณะวนศำสตร์	มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์	

ระหว่ำงวันที่	7-9	ตุลำคม	2558	 

เวลำ	09.00-16.30	น.

ชื่อ	-	นำมสกุล สังกัด หมำยเหตุ

1. นายคณิต รัตนวัฒน์กุล ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

2. นายสมชาย เนืองนอง
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 9   
ป่าแม่แตง และป่าอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่

3. นายพงศ์กร เสมมหาศักดิ์
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 31
ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(แทน)

4. นายวิชาติ ใจสมิง
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 53
ป่าแม่ต๋�า จังหวัดพะเยา

5. นายไพโรจน์  กลัดตลาด
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 68
ป่าแม่จางตอนใต้ จังหวัดล�าปาง

6. นายเธียรวิชญ์  มูสิกะวงศ์
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 117
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

7. นายบุญสม โตแทนสมบัติ
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 138 
ป่าเนินเพิ่ม จังหวัดพิษณุโลก

8. นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 142
ป่าเขาราวเทียน  จังหวัดชัยนาท

9. นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 153 
ป่าพานพร้าว และป่าแก้งไก่ จังหวัดหนองคาย

10. นายส�าเด็จ จ�าปี
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ (เตรียมการ) 
ที่ 145 ป่ากุดจับ จังหวัดอุดรธานี

11. นายทาซาน กงซา
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 173 
ป่าโคกหลวง จังหวัดขอนแก่น

12. นายบัญชา รุ่งรจนา
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 189 
ป่าดงภูโหล่น จังหวัดอุบลราชธานี

13. นายธีรศักดิ์ ค�าทวี
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 202
ป่าหนองเต็งและป่าจักราช จังหวัดนครราชสีมา
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14. นายธีรวัฒน์  อ่อนส�าลี
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 235
ป่าน้�าตกเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี

15. นายประเสริฐ ม่วงอยู่
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 245 
ป่าเขาตะโกปิดทอง และป่าเขาเพชรน้อย 
จังหวัดสุพรรณบุรี

16. นายทวี ลือชา
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 291
ป่าเทือกเขาสูง  จังหวัดพังงา

17. นางสุนิตา หงนิพนธ์ ส�านักแผนงานและสารสนเทศ

18. นายสมชาย เลาหะพิพัฒน์ชัย ส�านักการอนุญาต

19. นายสัมพันธ์ มีสิทธิ์ ส�านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

20. นางสาวถนัดสม นุกูล ส�านักจัดการป่าชุมชน

21. นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

22. นายวิจารณ์ เสนสุกุล ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

23. นางสาวนฤมล กสิกรรม ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

24. นางสาวสมพร  ค�าชมภู ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

25. นางสาวนิฐินันท์ แสนอินอ�านาจ ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

26. นางสาวอัญญาพร เกื้อสมบัติ ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

27. นางกมลทิพย์ เอี่ยมเหมือน ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

28. นายทศชัย แก้วสกุลณี ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

29.. นางสาวมัลยาพรรณ์ วงษ์เวียง ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

30. นางสาวจันทร์จิรา ระหงษ์ ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

31. นางสาวทิพย์วรรณ์ ก�าแพงแก้ว ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

32. นายเรืองศักดิ์ กลิ่นจันทร์ นักวิชาการเผยแพร่
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รวมภำพกิจกรรม
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สำ�นักจัดก�รกลุ่มป่�สงวนแห่งช�ติ กรมป่�ไม้

ภาพทื่ ๑ วิทย�กรกระบวนก�ร น�ยคนึงกิจ ลิ้มตระกูล

ภาพทื่ ๒ นิสิตคณะวนศ�สตร์ร้องเพลงเปิดง�นก�รประชุม
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ภาพที่ ๓ ผู้เข้�ร่วมประชุมระดมคว�มคิดในก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์

สำ�นักจัดก�รกลุ่มป่�สงวนแห่งช�ติ
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ภาพที่ ๔ แบ่งกลุ่มย่อย ในก�รระดมคว�มคิด
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ภาพที่ ๕ ตัวแทนกลุ่มนำ�เสนอ



79

สำ�นักจัดก�รกลุ่มป่�สงวนแห่งช�ติ กรมป่�ไม้

ภาพที่ ๖ ตัวแทนกลุ่มน�าเสนอ
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ภาพที่ ๗ กิจกรรมสัทน�ก�ร

ภาพที่ ๘ ถ่�ยรูปร่วมกับวิทย�กรกระบวนก�ร
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ภำคผนวก	II (Appendix)
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Flagship	Project	1
แผนงำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

ในป่ำสงวนแห่งชำติ

๑.	ชื่อ “ แผนงำนเพิ่มประสทิธภิำพกำรบรหิำรจัดกำรในป่ำสงวนแห่งชำติ ”

๒.	ควำมสอดคล้อง

 þ นโยบายการป่าไม้แห่งชาติ

 þ แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท�าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดนิของรัฐ และการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนืของ  คสช. ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๗               

          þ  ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงและบูรณาการนโยบาย

และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ให้มเีอกภาพและประสทิธภิาพ

กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการองค์กรให้สนองตอบต่อการจัดการป่าไม้และที่ดนิป่าไม้ 

อย่างมปีระสทิธภิาพ

๓.	หลักกำรและเหตุผล

 ด้วยศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่  (Area Approach) มุ่งการจัดการ 

ป่าแบบเอนกประโยชน์ รวมศูนย์เป็นการจัดการป่าไม้เชงิบูรณาการ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดการป่าไม้ 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบไปด้วยงานด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์และศึกษาวิจัย ถือเป็นมิติใหม ่

ของการจัดการ ป่าไม้ ที่แตกต่างจากงานเดมิที่เป็นอยู่ ณ ขณะนี้ 

 ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการปรับปรุงศักยภาพขององค์กร สร้าง อัตลักษณ์  

ความเชื่อถือจากหน่วยงานต่างๆ จากประชาชน โดยการ เสริมสร้าง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เพื่อเข้าสู่ 

การบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถือเป็นความเร่งด่วนอันดับ ๑ จึงจะสามารถบรรลุเป้า

หมายของการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยได้ 

๔.	วัตถุประสงค์

 ๔.๑ พัฒนาศักยภาพหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพทันกับการเปลี่ยนแปลง 

ของทศิทางการจัดการป่าไม้แบบใหม่ และทศิทางแนวนโยบายแห่งรัฐ

 ๔.๒ เพิ่มศักยภาพและพัฒนากระบวนการท�างานร่วมกับเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง

๕.	เป้ำหมำย	

 ๕.๑ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติทุกศูนย์ มีที่ท�าการเป็นมาตรฐาน และพร้อมส�าหรับการท�างาน 

ในรูปแบบการจัดการป่าอเนกประโยชน์ ของกรมป่าไม้  ที่มีความเชื่อมโยงกับทั้งมิติทางด้านระบบนิเวศ ระบบสังคม 

และระบบเศรษฐกจิ

 ๕.๒ มีระบบบริการ และกระบวนงาน ที่สามารถบริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ใหม่ให้กรมป่าไม้
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๖.	พื้นที่ด�ำเนนิกำร

 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิทั่วประเทศ ๓๐๙ แห่ง

๗.	หน่วยงำนรับผดิชอบ

 - ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

 - ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

 - กรมป่าไม้

๘.	รำยละเอยีดของโครงกำร	กจิกรรมและงบประมำณ	ปี	๒๕๖๐-๒๕๖๓

แผนงำน/โครงกำร

งบประมำณ	(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)
(ล้ำนบำท) ผลลัพธ์ของ

โครงกำร
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในป่าสงวน
แห่งชาติ
 ๑.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหาร          
      จัดการป่าสงวนแห่งชาติ

     กิจกรรม  ก่อสร้างอาคารส�านักงาน บ้านพัก หอ
ประชุมอเนกประสงค์ ยานพานะ และวัสดุ ครุภัณฑ์ ครบ
ตามความจ�าเป็น
     กิจกรรม  จัดสร้างศูนย์เรียนรู้และห้องเรียนธรรมชาติ

     กิจกรรม  อ�านวยการและประสานงาน

23 แห่ง

23 แห่ง

309 แห่ง

92 แห่ง

286 แห่ง

309 แห่ง

92 แห่ง

-

309 แห่ง

97 แห่ง

-

309 แห่ง

มีศูนย์จัดการกลุ่มป่าฯ
ที่พร้อมด้วยที่ท�าการ
และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
พร้อมส�าหรับบริการ
ประชาชนอย่างครบ
วงจร จ�านวน 309 
แห่ง

แผนงำน/โครงกำร

งบประมำณ	(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)
(ล้ำนบำท) ผลลัพธ์ของโครงกำร

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
     กิจกรรม  จัดท�าคู่มือในการปฏิบัติงานแบบเชื่อมโยง     
     ด้วยระบบสื่อสารทันสมัย 

     กิจกรรม  ปรับปรุงฐานข้อมูลโดยน�าเทคโนโลยี และ
พัฒนา วางระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมที่ทันสมัย 
มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์

309 แห่ง
(154.5)

309 แห่ง
(154.5)

309 แห่ง
(154.5)

309 แห่ง
(154.5)

มีเทคโนโลยีที่
ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและผู้ใช้
ระบบใช้ฐานข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงำน/โครงกำร งบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)(ล้านบาท) ผลลัพธ์ของโครงการ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๓.) โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการบริหารจัดการ
     พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
     กิจกรรม  พัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะบุคลากรในการ
จัดท�าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
     กิจกรรม  เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์บุคลากร
ในการท�างานร่วมกับชุมชนและการสร้างผู้น�าชุมชน

309 แห่ง 309 แห่ง 309 แห่ง 309 แห่ง บุคลากรมีความ
สามารถในการบริหาร
จัดการป่าแบบมีส่วน
ร่วม อย่างครบวงจร
การบริการประชาชน
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Flagship	Project	2
โครงกำรจัดท�ำและประสำนแผนจัดกำร

ป่ำสงวนแห่งชำติแบบมีส่วนร่วมระดับชุมชน

1.	ชื่อโครงกำร/กจิกรรม โครงการจัดท�าและประสานแผนจัดการป่าสงวนแห่งชาตแิบบมสี่วนร่วมระดับชุมชน

2.	ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กรมป่ำไม้	พ.ศ.	255๙-2564	 			

 þ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและส่งเสรมิการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน

      กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสรมิและพัฒนาการมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการป่าไม้

3.	นโยบำย	/	มต	ิครม./	ระเบยีบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

þ	หลักกำรทรงงำนและแนวพระรำชด�ำร ิได้แก่

- หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�าร ิเข้ำใจ	เข้ำถงึ	พัฒนำ

•	กำรเข้ำใจ คือ การสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน 

ค้นหารากของปัญหา และรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการพระราชด�ารทิั่วประเทศ

•	กำรเข้ำถึง เป็นเรื่องการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจและ 

ความมั่นใจกับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวน  

การพัฒนามากที่สุด

•	กำรพัฒนำ เป็นเรื่องของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีม พี่เลี้ยง การออกแบบ

หลักสูตรและเมนูการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของชุมชน รวมทั้งการให้ทีมพี่เลี้ยง 

ให้ค�าแนะน�าในชุมชน และตดิตามสนับสนุนประเมนิผล

-	บันไดทั้ง	3	ขั้นนี้	มุ่งไปสู่กำรพัฒนำให้ชุมชนมคีวำมเป็นเจ้ำของและน�ำไปสู่ควำมยั่งยนืในที่สุด

• “ต้องระเบิดจำกข้ำงใน” หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนา 

ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การน�าเอาความเจริญหรือ

บุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชน หมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มโีอกาสเตรยีมตัวหรอืตัง้ตัว

• “แก้ปัญหำจำกจุดเล็ก” มองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาของจะเริ่ม

จากจุดเล็กๆ (Micro) คอื การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม

• “ท�ำตำมล�ำดับขั้น” เริ่มต้นจากสิ่งที่จ�าเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ต่อไปได้จากนั้นจะเป็นเรื่อง

สาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานและสิ่งจ�าเป็นในการประกอบอาชพี อาท ิถนน แหล่งน�า้ เพื่อการเกษตร การอุปโภคบรโิภค 

ที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลย ี

ที่เรยีบง่าย เน้นการปรับใช้ภูมปิัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถน�าไปปฏบิัตไิด้และเกดิประโยชน์สูงสุด

• “องค์รวม” วธิคีดิอย่างองค์รวม (Holistic) มองสิ่งต่างๆ ที่เกดิอย่างเป็นระบบครบวงจร มองทุกสิ่ง

เป็นพลวัตที่ทุกมิติเชื่อมต่อกัน เช่นกรณีของ “ทฤษฎีใหม่” การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน�้าอันเป็นปัจจัยพื้นฐาน 

ที่ส�าคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน�้าในการท�าการเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น และหากมีผลผลิตเพิ่ม 

มากขึ้นเกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  

เพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจร นั้นคือแนวทางการด�าเนินงานทฤษฎีใหม่

ขัน้ที่ ๑,๒ และ ๓
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• “ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ” ศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลพื้นฐาน 

ในเบื้องต้นจากเอกสารต่างๆ แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และสอบถามจากราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้ได้

รายละเอยีดที่ถูกต้อง เพื่อที่จะช่วยเหลอืได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและสอดคล้องกับสภาพภูมศิาสตร์สังคม

• “กำรมสี่วนร่วม”

• “ประโยชน์ส่วนรวม”

• “ประหยัด	เรยีบง่ำย	ท�ำให้ง่ำย”

• “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด�ารงอยู ่และปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตัง้แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถงึระดับรัฐ ในการพัฒนาและบรหิารให้ด�าเนนิไปในทางสายกลาง 

เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล รวมถึงความ

จ�าเป็นที่จะต้องมรีะบบภูมคิุ้มกันในตัวที่ดพีอสมควร ต่อการมผีลกระทบใดๆ อันเกดิจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายนอก

และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ในการน�าวิชาการต่างๆ มาใช้ 

ในการวางแผน และการด�าเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส�านึกในคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ด�าเนินชีวิต 

ด้วยความอดทน ความเพยีร มสีตปิัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทัง้ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

• “ปลูกป่ำในใจคน”

þ	กำรบรหิำรงำนภำครัฐแนวใหม่	(New	Public	Management) คอื การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ โดยน�าหลักการเพิ่มประสทิธภิาพของระบบราชการและการแสวงหาประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการที่มุ่งสู่

ความเป็นเลศิ โดยการน�าเอาแนวทางหรอืวธิกีารบรหิารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบรหิารงาน ภาครัฐ เช่น 

การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค�านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการ

โครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส�าคัญ

ต่อค่านยิม จรรยาบรรณวชิาชพี คุณธรรมและจรยิธรรม ตลอดทัง้การมุ่งเน้นการให้บรกิารแก่ประชาชนโดยค�านงึถงึ

คุณภาพเป็นส�าคัญ

þ 	แผนแม่บทแก้ไขปัญหำกำรท�ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้,	กำรบุกรุกที่ดินของรัฐ	และกำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตอิย่ำงยั่งยนื

• ประเด็นยุทธศาสตร์ ผนกึก�าลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้

กลยุทธ์ “ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท�าลายป่า”

• ประเด็นยุทธศาสตร์ ปลุกจติส�านกึรักผนืป่าของแผ่นดนิ

กลยุทธ์ “ก�าหนดให้การแก้ไขปัญหากหารบุกรุกตัดไม้ท�าลายป่าเป็น วาระแห่งชาต”ิ

กลยุทธ์ “จัดตัง้องค์กรแนวร่วมภาคประชาชนเพื่อปลุกจติส�านกึ”

• ประเด็นยุทธศาสตร์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยนื

กลยุทธ์ “จัดระบบการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยนืโดยการมสี่วนร่วมกับประชาชน”

4.	สถำนภำพโครงกำร/กจิกรรม	: þ โครงการใหม่ ¨ โครงการต่อเนื่อง
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5.	ควำมส�ำคัญของโครงกำร	กจิกรรม/หลักกำรและเหตุผล	:

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิจัดตัง้ขึ้นโดยมหีลักคดิส�าคัญคอืการบรหิารจัดการเชงิพื้นที่แบบบูรณาการ

อย่างมสี่วนร่วม เพื่อให้มรีะบบฐานข้อมูลและมแีผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับพื้นที่

การจัดท�าและประสานแผนจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม เป็นการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 

เพื่อจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน โดยสมาชิกในหมู่บ้านหรือชุมชนเป็นผู้มี 

ส่วนร่วมในกระบวนการ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และก�าหนดแผนยุทธศาสตร์จัดการป่าสงวนแห่งชาต ิ

ที่หมู่บ้านหรอืชุมชนมสี่วนได้ส่วนเสยีในการจัดการ กล่าวคอื มกีารใช้ประโยชน์ มกีารดูแลรักษา หรอื มกีจิกรรมใดๆ 

ที่มผีลกระทบต่อสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิแล้วผลักดันแผนจัดการนี้เข้าสู่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แผนพัฒนา

สามปี ีขององค์ ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอ�าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และ แผนพัฒนา 

กลุ่มจังหวัด ตามล�าดับ แผนยุทธศาสตร์เป็นแผนที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบรบิทของสังคมที่มพีลวัตรได้

การจัดท�าและประสานแผนจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม เป็นการน้อมน�าหลักการทรงงานและ

แนวพระราชด�ารมิาปรับใช้ตลอดทัง้กระบวนการ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดท�าและประสานแผนจัดการป่าสงวนแห่งชาตแิบบมสี่วนร่วม

- ทราบข้อมูลในระดับชุมชน ทราบปัญหาของชุมชน ทราบสิ่งที่ชุมชนต้องการ

- เป็นกระบวนการมสี่วนร่วม ประชาพจิารณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชนหรอืประชาชนได้มาร่วมกันแสดง

ความคดิเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องตัดสนิใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในระดับสาธารณะ โดยการตัดสนิใจขัน้สุดท้ายจะต้อง

ค�านึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของประชาชนด้วย “การไปช่วยเหลือประชาชนนั้น ต้องรู้จัก

ประชาชน ต้องรู้ว่าประชาชนต้องการอะไร ต้องอาศัยวชิาความรู้ ในการช่วยเหลอื” ได้การยอมรับจากชุมชน

- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรป่าไม้แก่ชุมชน

6.	วัตถุประสงค์ของโครงกำร	/กจิกรรม

1. เพื่อบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ตามหลักการทรงงานและแนว 

พระราชด�าริ

2. ใช้เวทีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์จัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมระดับหมู ่บ้านหรือชุมชน 

ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาตใินระดับหมู่บ้าน

7.	ขั้นตอน/วธิดี�ำเนนิกำร/กจิกรรมที่ปฏบิัต:ิ		

1. ส�ารวจรายชื่อหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ กล่าวคือ มีการใช้ประโยชน์ มีการดูแล

รักษา หรือ มีกิจกรรมใดๆที่มีผลกระทบต่อสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ในแต่ละศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ และ 

จัดล�าดับความส�าคัญของหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์จัดการป่าสงวน 

แห่งชาตแิบบมสี่วนร่วมระดับหมู่บ้านหรอืชุมชน (๑ เดอืน)

2. จัดการประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจกับหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อด�าเนินการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์จัดการ 

ป่าสงวนแห่งชาตแิบบมสี่วนร่วมระดับหมู่บ้านหรอืชุมชน (หมู่บ้านละ ๑ วัน)

3. เก็บรวบรวมข้อมูลที่จ�าเป็นในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์จัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม 

ระดับหมู่บ้านหรอืชุมชน และประเมนิผลโดยชุมชนมสี่วนร่วม (หมู่บ้านละ ๓ วัน)

4. ด�าเนินการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์จัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมระดับหมู ่บ้านหรือชุมชน  

(หมู่บ้านละ ๓ วัน)
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5. เสนอแผนยุทธศาสตร์จัดการป่าสงวนแห่งชาตแิบบมสี่วนร่วมระดับหมู่บ้านหรอืชุมชน ต่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ จังหวัด และ กลุ่มจังหวัดตามล�าดับ

8.	กลุ่มเป้ำหมำย: หมู่บ้านหรอืชุมชนที่มสี่วนได้ส่วนเสยีในการจัดการ กล่าวคอื มกีารใช้ประโยชน์ มกีารดูแลรักษา 

หรือ มีกิจกรรมใดๆที่มีผลกระทบต่อสภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีตัวแทนหมู ่บ้านหรือชุมชนมาร่วมจัดท�า 

แผนยุทธศาสตร์จัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมระดับหมู่บ้านหรือชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ�านวน

ครัวเรอืนในหมู่บ้านหรอืชุมชนเป้าหมาย

หมายเหตุ  ข้อมูลโดยประมาณจากการวิเคราะห์ด้วยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาตทิี่กรมป่าไม้รับผดิชอบ จ�านวน 10,467 หมู่บ้าน ด�าเนนิการ 20% ของจ�านวนหมู่บ้านทัง้หมดใน 5 ปีแรก

9.	สถำนที่/พื้นที่ด�ำเนนิกำร	: ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

10.หน่วยงำนรับผดิชอบ

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

กรมป่าไม้

	11.	รำยละเอยีดกจิกรรม

(1) งบประมำณ	(รวม)	๖๕,๖๖๖,๒๘๐	บำท

- งบบุคลากร ............................บาท

- งบด�าเนนิงาน  ๖๕,๖๖๖,๒๘๐ บาท

- งบลงทุน .................................บาท

- งบเงนิอุดหนุน .........................บาท

- งบรายจ่ายอื่น .........................บาท

(2)	เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี	๒๕๕9 ปี	๒๕60 ปี	๒๕61 ปี	๒๕62 ปี	๒๕63

มีแผนการจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบ

มีส่วนในระดับชุมชน ๒,๐๘๒ หมู่บ้าน

หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๒๐ 

ของจ�านวน

หมู่บ้าน/

ชุมชน (๔๑๖ 

หมู่บ้าน)

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๒๐ 

ของจ�านวน

หมู่บ้าน/

ชุมชน (๔๑๖ 

หมู่บ้าน)

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๒๐ 

ของจ�านวน

หมู่บ้าน/

ชุมชน (๔๑๖ 

หมู่บ้าน)

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๒๐ 

ของจ�านวน

หมู่บ้าน/

ชุมชน (๔๑๖ 

หมู่บ้าน)

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๒๐ 

ของจ�านวน

หมู่บ้าน/

ชุมชน (๔๑๘ 

หมู่บ้าน)

วงเงินงบประมำณ	(บำท) ๖๕,๖๖๖,๒๘๐ ๑๓,๑๒๐,๖๔๐ ๑๓,๑๒๐,๖๔๐ ๑๓,๑๒๐,๖๔๐ ๑๓,๑๒๐,๖๔๐ ๑๓,๑๘๓,๗๒๐
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(๓)	ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

1. ได้แผนยุทธศาสตร์จัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมระดับหมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งชุมชนยอมรับ  

ตรงความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับบรบิทในแต่พื้นที่

๒. เกิดภาคีเครือข่ายบูรณการการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ในระดับหมู่บ้าน ต�าบล(องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น) อ�าเภอ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด

๓. การจัดการป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมถูกยกระดับความส�าคัญเป็นวาระของหมู่บ้าน ต�าบล 

อ�าเภอ จังหวัด และ กลุ่มจังหวัด

(๔)	ข้อมูล/รำยละเอยีดอื่น	ๆ	/ผลกำรด�ำเนนิงำนที่ผ่ำนมำ	(ถ้ำม)ี

1. เป็นนวัตกรรมการจัดการป่าสงวนแห่งชาติรูปแบบใหม่ เน้นการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่แบบ 

บูรณาการและมสี่วนร่วม ไม่เคยมกีารด�าเนนิการในรูปแบบนี้มาก่อน

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติมีความจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ให้มคีวามสามารถในการจัดกระบวนการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์
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Flagship	Project	๓
โครงกำรพัฒนำกลไกในกำรมีส่วนร่วม

บริหำรจัดกำรป่ำสงวนแห่งชำติ

1.	 ชื่อโครงกำร/กิจกรรม การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการป่าสงวนแห่งชาติตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกพิอเพยีงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

2.	 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กรมป่ำไม้	พ.ศ.	255๙-2564	 			

  þ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและส่งเสรมิการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน

   กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสรมิและพัฒนาการมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการป่าไม้

3.	นโยบำย	/	มต	ิครม./	ระเบยีบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

		 þ	หลักกำรทรงงำนและแนวพระรำชด�ำริ ได้แก่

   - หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�าร ิเข้ำใจ	เข้ำถงึ	พัฒนำ

	 	 	 	 •	 กำรเข้ำใจ คือ การสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติ

ของชุมชน ค้นหารากของปัญหา และรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการพระราชด�ารทิั่วประเทศ

	 	 	 	 •	กำรเข้ำถึง เป็นเรื่องการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจ

และความมั่นใจกับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวน 

การพัฒนามากที่สุด

	 	 	 	 •	 กำรพัฒนำ เป ็นเรื่องของการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีม พี่ เลี้ยง  

การออกแบบหลักสูตรและเมนูการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของชุมชน รวมทั้ง 

การให้ทมีพี่เลี้ยงให้ค�าแนะน�าในชุมชน และตดิตามสนับสนุนประเมนิผล

   -	บันไดทั้ง	3	ขั้นนี้	มุ่งไปสู่กำรพัฒนำให้ชุมชนมคีวำมเป็นเจ้ำของและน�ำไปสู่ควำมยั่งยนืในที่สุด

    • “ต้องระเบิดจำกข้ำงใน” หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไป

พัฒนา ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การน�าเอาความเจริญ

หรอืบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชน หมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มโีอกาสเตรยีมตัวหรอืตัง้ตัว

    • “แก้ปัญหำจำกจุดเล็ก” มองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาของ

จะเริ่มจากจุดเล็กๆ (Micro) คอื การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม

    • “ท�ำตำมล�ำดับขั้น” เริ่มต้นจากสิ่งที่จ�าเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ต่อไปได้จากนั้นจะเป็น

เรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน�้า เพื่อการเกษตร การอุปโภค

บริโภค ที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและ

เทคโนโลยทีี่เรยีบง่าย เน้นการปรับใช้ภูมปิัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถน�าไปปฏบิัตไิด้และเกดิประโยชน์สูงสุด

    • “องค์รวม” วิธีคิดอย่างองค์รวม (Holistic) มองสิ่งต่างๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร  

มองทุกสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติเชื่อมต่อกัน เช่นกรณีของ “ทฤษฎีใหม่” การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน�้าอันเป็น

ป ัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน�้าในการท�าการเกษตรแล้วจะส่งผลให ้ผลผลิตดีขึ้น  

และหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการรวมกลุ่มรวมพลังชุมชน

ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจร นั้นคือแนวทาง 
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การด�าเนนิงานทฤษฎใีหม่ขัน้ที่ ๑,๒ และ ๓

    •	“ศกึษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ” ศกึษาข้อมูลรายละเอยีดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลพื้นฐาน 

ในเบื้องต้นจากเอกสารต่างๆ แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และสอบถามจากราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้ได้

รายละเอยีดที่ถูกต้อง เพื่อที่จะช่วยเหลอืได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและสอดคล้องกับสภาพภูมศิาสตร์สังคม

    •	“กำรมสี่วนร่วม”

   	 •	“ประโยชน์ส่วนรวม”

   	 •	“ประหยัด	เรยีบง่ำย	ท�ำให้ง่ำย”

    •	“เศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด�ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตัง้แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถงึระดับรัฐ ในการพัฒนาและบรหิารให้ด�าเนนิไปในทางสายกลาง 

เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล รวมถึง 

ความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ในการน�าวิชาการต่างๆ 

มาใช้ในการวางแผน และการด�าเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาต ิ 

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส�านึกในคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  

ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก

ได้เป็นอย่างดี

    •	“ปลูกป่ำในใจคน”

		 þ	กำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่	 (New	Public	Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหาร

จัดการภาครัฐ โดยน�าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน�าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหาร

งาน ภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค�านึงถึงหลักความคุ้มค่า 

การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้

ความส�าคัญต่อค่านยิม จรรยาบรรณวชิาชพี คุณธรรมและจรยิธรรม ตลอดทัง้การมุ่งเน้นการให้บรกิารแก่ประชาชน

โดยค�านงึถงึคุณภาพเป็นส�าคัญ

		 þ	แผนแม่บทแก้ไขปัญหำกำรท�ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้,	กำรบุกรุกที่ดินของรัฐ	และกำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตอิย่ำงยั่งยนื

    • ประเด็นยุทธศาสตร์ ผนกึก�าลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้

     กลยุทธ์ “ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท�าลายป่า”

    • ประเด็นยุทธศาสตร์ ปลุกจติส�านกึรักผนืป่าของแผ่นดนิ

     กลยุทธ์ “ก�าหนดให้การแก้ไขปัญหากหารบุกรุกตัดไม้ท�าลายป่าเป็น วาระแห่งชาต”ิ

     กลยุทธ์ “จัดตัง้องค์กรแนวร่วมภาคประชาชนเพื่อปลุกจติส�านกึ”

    • ประเด็นยุทธศาสตร์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยนื

     กลยุทธ์ “จัดระบบการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยนืโดยการมสี่วนร่วมกับประชาชน”
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4.	สถำนภำพโครงกำร/กจิกรรม	: þ โครงการใหม่ ¨ โครงการต่อเนื่อง

5.	ควำมส�ำคัญของโครงกำร	กจิกรรม/หลักกำรและเหตุผล	:

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิจัดตัง้ขึ้นโดยมหีลักคดิส�าคัญคอืการบรหิารจัดการเชงิพื้นที่แบบบูรณาการ

อย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลและมีแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับพื้นที่ โดยน�าเอาหลักการ 

ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการจัดการป่าเชิงพื้นที่ เริ่มจากพัฒนากระบวนการที่เน้น

ให้เข้าใจ โดยเรียนรู้พื้นที่และชุมชนจากฐานข้อมูลที่มี แล้วเข้าถึงด้วยการจัดท�าและประสานแผนจัดการป่าสงวน 

แห่งชาติแบบมีส่วนร่วม เป็นการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมในระดับหมู่บ้าน

หรือชุมชน โดยสมาชิกในหมู่บ้านหรือชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ

ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์จัดการป่าสงวนแห่งชาติที่หมู ่บ้านหรือชุมชนมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ กล่าวคือ  

มีการใช้ประโยชน์ มีการดูแลรักษา หรือ มีกิจกรรมใดๆที่มีผลกระทบต่อสภาพป่าสงวนแห่งชาติ แล้วผลักดันแผน

จัดการนี้เข้าสู่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แผนพัฒนาสามปีีขององค์์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์

พัฒนาอ�าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามล�าดับ แผนยุทธศาสตร์เป็นแผนที่สามารถ 

ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบรบิทของสังคมที่มพีลวัตรได้ 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดท�าและประสานแผนจัดการป่าสงวนแห่งชาตแิบบมสี่วนร่วม

- ทราบข้อมูลในระดับชุมชน ทราบปัญหาของชุมชน ทราบสิ่งที่ชุมชนต้องการ

- เป็นกระบวนการมีส่วนร่วม ประชาพิจารณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชนหรือประชาชนได้มาร่วมกัน 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในระดับสาธารณะ โดยการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

จะต้องค�านึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของประชาชนด้วย “การไปช่วยเหลือประชาชนนั้น  

ต้องรู้จักประชาชน ต้องรู้ว่าประชาชนต้องการอะไร ต้องอาศัยวชิาความรู้ ในการช่วยเหลอื” ได้การยอมรับจากชุมชน 

การพัฒนาที่เน้นผลจากกระบวนการเข้าใจ เข้าถงึ ทัง้นี้โดยท�าควบคู่ไปกับการจัดตัง้กลไกในรูปกรรมการจากทุกภาค

ส่วนและอาสาป่าไม้ชาวบ้านเพื่อให้มตีัวแทนผู้มสีาวนได้ส่วนเสยีมาร่วมคดิ ตัดสนิใจ ร่วมท�าและร่วมตดิตาม ประเมนิ

ผลการท�างานในการจัดการป่าที่เกดิขึ้นในพื้นที่

6.	วัตถุประสงค์ของโครงกำร	/กจิกรรม

  ๑. เพื่อบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ตามหลักการทรงงานและ 

แนวพระราชด�าริ

  2. จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายอาสาป่าไม้ระดับหมู่บ้าน ระดับต�าบล อ�าเภอ จังหวัดและ 

กลุ่มป่าให้เป็นกลไกในการร่วมจัดการป่า

  3. จัดตั้งและร่วมปรึกษาหารือการจัดการป่าในระดับกลุ่มป่าในรูปคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่าสงวน

แห่งชาติ

7.	ขั้นตอน/วธิดี�ำเนนิกำร/กจิกรรมที่ปฏบิัต:ิ		

  1. ส�ารวจรายชื่อหมู ่บ้านหรือชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ กล่าวคือ มีการใช้ประโยชน์  

มีการดูแลรักษา หรือ มีกิจกรรมใดๆที่มีผลกระทบต่อสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ในแต่ละศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวน 

แห่งชาต ิและ จัดล�าดับความส�าคัญของหมู่บ้านหรอืชุมชนที่มคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนในการจัดตัง้อาสาป่าไม้ชาวบ้าน
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  2. จัดการประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจกับหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อด�าเนินการจัดตั้งเครือข่ายอาสาระดับ

หมู่บ้านหรอืชุมชน (หมู่บ้านละ ๑ วัน)

  3. จัดการประชุมจัดตัง้เครอืข่ายอาสาป่าไม้ระดับและเครอืข่ายอาสาป่าไม้ระดับต�าบล อ�าเภอและจังหวัด

และกลุ่มป่า (ระดับต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด ๓ ครัง้ละ ๑ วัน)

  4. ด�าเนนิการจัดประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการที่ปรกึษาประจ�ากลุ่มป่าสงวนฯ (กลุ่มป่าละ ๑ วัน)

  5. จัดประชุมและพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายอาสาป่าไม้บ้าน ทุกต�าบล จ�านวน ๑ ครัง้/ปี/กลุ่มป่า/ ๓ วัน

  6.  จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรกึษากลุ่มป่าอย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้/ปี/ ๑ วัน รวม ๒ ครัง้/วัน

8.	 กลุ่มเป้ำหมำย: หมู่บ้านหรอืชุมชนที่มสี่วนได้ส่วนเสยีในการจัดการ กล่าวคอื มกีารใช้ประโยชน์ มกีารดูแลรักษา 

หรือ มีกิจกรรมใดๆที่มีผลกระทบต่อสภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีตัวแทนหมู ่บ้านหรือชุมชนมาร่วมจัดท�า 

แผนยุทธศาสตร์จัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมระดับหมู่บ้านหรือชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ�านวน

ครัวเรอืนในหมู่บ้านหรอืชุมชนเป้าหมาย

หมายเหตุ ข้อมูลโดยประมาณจากการวิเคราะห์ด้วยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาตทิี่กรมป่าไม้รับผดิชอบ จ�านวน 10,467 หมู่บ้าน ด�าเนนิการ 20% ของจ�านวนหมู่บ้านทัง้หมดใน 5 ปีแรก

9.	 สถำนที่/พื้นที่ด�ำเนนิกำร: ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

10.หน่วยงำนรับผดิชอบ

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

กรมป่าไม้

	11.	รำยละเอยีดกจิกรรม

	 (๑)	งบประมำณ	(รวม)	๖๕,๖๖๖,๒๘๐	บำท

- งบบุคลากร............................บาท

- งบด�าเนนิงาน ๖๕,๖๖๖,๒๘๐ บาท

- งบลงทุน.................................บาท

- งบเงนิอุดหนุน.........................บาท

- งบรายจ่ายอื่น.........................บาท
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	 (๒)	เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี	๒๕๕9 ปี	๒๕60 ปี	๒๕61 ปี	๒๕62 ปี	๒๕63

มีกลุ่มองค์กรในการร่วมจัดการ
ป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนใน
ระดับชุมชน ๒,๐๘๒ หมู่บ้าน

หมู่บ้าน/ชุมชน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ ของ
จ�านวนหมู่บ้าน/
ชุมชน (๔๑๖ 

หมู่บ้าน)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ ของ
จ�านวนหมู่บ้าน/
ชุมชน (๔๑๖ 

หมู่บ้าน)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ ของ
จ�านวนหมู่บ้าน/
ชุมชน (๔๑๖ 

หมู่บ้าน)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ ของ
จ�านวนหมู่บ้าน/
ชุมชน (๔๑๖ 

หมู่บ้าน)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ ของ
จ�านวนหมู่บ้าน/
ชุมชน (๔๑๘ 

หมู่บ้าน)

วงเงินงบประมำณ	(บำท) ๖๕,๖๖๖,๒๘๐ ๑๓,๑๒๐,๖๔๐ ๑๓,๑๒๐,๖๔๐ ๑๓,๑๒๐,๖๔๐ ๑๓,๑๒๐,๖๔๐ ๑๓,๑๘๓,๗๒๐

มีคณะกรรมการจากทุกภาค
ส่วนร่วมในการจัดการป่า

๓๐๙ กลุ่มป่า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๕ ของกลุ่มป่า
(๑๖ กลุ่มป่า)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑๐ ของกลุ่มป่า
(๓๑ กลุ่มป่า)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑๕ ของกลุ่มป่า
(๔๖ กลุ่มป่า)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๓๕ ของกลุ่มป่า
(๑๐๘ กลุ่มป่า)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ ของกลุ่มป่า
(๑๕๖ กลุ่มป่า)

รวมงบประมำณ ๓,๒๑๓,๖๐๐ ๑๖๖,๔๐๐ ๓๒๒๔๐๐ ๔๗๘,๔๐๐ ๑,๑๒๓,๒๐๐ ๑,๖๒๒,๔๐๐

	 (๓)	ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

  ๑. เกิดภาคีเครือข่ายบูรณการการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ในระดับหมู่บ้าน ต�าบล (องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น) อ�าเภอ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด

  2. การจัดการป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมถูกยกระดับความส�าคัญเป็นวาระของหมู่บ้าน 

ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด และ กลุ่มจังหวัด

	 (๔)	ข้อมูล/รำยละเอยีดอื่น	ๆ	/ผลกำรด�ำเนนิงำนที่ผ่ำนมำ	(ถ้ำม)ี

1. เป็นนวัตกรรมการจัดการป่าสงวนแห่งชาติรูปแบบใหม่ เน้นการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่แบบ 

บูรณาการและมสี่วนร่วม ไม่เคยมกีารด�าเนนิการในรูปแบบนี้มาก่อน

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติมีความจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการในการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและพื้นที่ป่าที่ตนเอง 

รับผิดชอบ “ท�าตามล�าดับขั้น” เริ่มต ้นจากสิ่งที่จ�าเป ็นของประชาชนที่สุดก ่อน ต ่อไปได ้จากนั้นจะเป ็น 

เรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน�้า เพื่อการเกษตร การอุปโภค

บรโิภค ที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ
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Flagship	Project	๔
โครงกำรสื่อสำรและเผยแพร่

ผลงำนด้ำนกำรจัดกำรป่ำสงวนแห่งชำติ

1.	ชื่อโครงกำร/กจิกรรม โครงการสื่อสารและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

2.	ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กรมป่ำไม้	พ.ศ.	2559-2564	 			

þ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและส่งเสรมิการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน

  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสรมิและพัฒนาการมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการป่าไม้

3.	นโยบำย	/	มต	ิครม./	ระเบยีบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

 þ จากค�าแถลงนโยบายคณะรัฐมนตร ีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีแถลงต่อสภานติบิัญญัติ

แห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 131  ตอนพิเศษ 180 ง ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 9 การรักษา 

ความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชด�าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ 

เช่น ก�าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจนพื้นที่ใดที่สงวนหรือกันไว้เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมาย 

อย่างเคร่งครัด พื้นที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจ�าเป็นโดยใช้มาตรการทาง 

การบริหารจัดการมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทนเข้าด�าเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับ 

การส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อื่นอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่องเพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถ 

พึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีงโดยที่ดนิยังเป็นของรัฐ

4.	สถำนภำพโครงกำร/กจิกรรม	: þ โครงการใหม่ ¨ โครงการต่อเนื่อง

5.	ควำมส�ำคัญของโครงกำร	กจิกรรม/หลักกำรและเหตุผล:

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิจัดตัง้ขึ้นโดยมหีลักคดิส�าคัญคอืการบรหิารจัดการเชงิพื้นที่แบบบูรณาการ

อย่างมสี่วนร่วม เพื่อให้มรีะบบฐานข้อมูลและมแีผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับพื้นที่

หัวใจส�าคัญของการมีส่วนร่วมในระดับแรกคือการสร้างความเข้าใจคือการสร้างความเข้าใจภายในองค์กร

ทุกระดับ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (Stakeholder) ให้มีความเข้าใจถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการ 

เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน ด้วยกระบวนการและ 

เครื่องมอืต่างๆ

การบริหารจัดการป่าไม้โดยใช้พื้นที่เป็นตัวก�าหนด (Area Approach) เกิดจากแนวคิดที่ต้องการหารูปแบบ 

การจัดการป่าไม้ที่สามารถลดหรือก�าจัดจุดอ่อนของการจัดการป่าไม้แบบเดิมซึ่งใช้กรอบภารกิจงานเป็นตัวก�าหนด 

(Function Approach) จึงเริ่มทดลองจัดการโดยแบ่งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศออกเป็นกลุ่มป่า จ�านวน  

309 กลุ่ม แล้วจ�าลองการระบบการบริหารของกรมป่าไม้ลงไปในพื้นที่นั้นๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 (ค�าสั่งกรมป่าไม้  

ที่ 3474/2556 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง การจัดตัง้ส�านักงานป่าสงวนแห่งชาต)ิ

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเป็นเรื่องใหม่ ไม่มีรูปแบบแนวทางมาก่อน และเป็นการริเริ่มบริหารจัดการ

ในภาวะจ�ากัด ทั้งในด้านก�าลังคนและงบประมาณ การสรุปประสบการณ์หรือการถอดบทเรียนที่ผ่านมาของศูนย์
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จัดการกลุ ่มป่าสงวนแห่งชาติสะท้อนให้เห็นว่า กรมป่าไม้ไม่ได้ก�าหนดกรอบแนวทางการจัดการศูนย์จัดการ 

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติไว้ แต่มีความคาดหวังว่าผู้อ�านวยการส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และ ผู้อ�านวยการส่วน 

ทุกส่วน จะขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ผ่านคณะอนุกรรมการจัดการป่าสงวน

แห่งชาติแบบบูรณาการประจ�าส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เมื่อผู้อ�านวยการส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และ  

ผู้อ�านวยการส่วนทุกส่วน ไม่ได้รับทราบรูปแบบแนวทางที่ชัดเจนจากกรมป่าไม้ จงึไม่สามารถขับเคลื่อนและสนับสนุน

การจัดการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาตไิด้

ความไม่ชัดเจนในทิศทาง รูปแบบ วิธีการในการจัดการ ประกอบกับความคุ้นชินในการปฏิบัติงานที่มีค�าสั่ง 

กรอบแนวทางจากส่วนกลาง ท�าให้ภาพรวมของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร 

บุคลากรภายในองค์กรกรมป่าไม้เองไม่มีความเข้าใจตลอดจนไม่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการป่าไม้รูปแบบใหม่ซึ่ง

ยดึพื้นที่เป็นฐานในการจัดการ (Area Base)

การที่ไม่มีแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเพื่อบูรณาการภารกิจของส�านักต่างๆ 

ในกรมป่าไม้ที่ชัดเจน ท�าให้ภาพลักษณ์ของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาตปิฏิบัตงิานซ�้าซ้อนกับภารกจิเดมิ

การวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ท�าให้ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติต้นแบบได้ร่วมกันจัดท�า

แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ (สปส.) เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558  

ณ ห้องประชุม 50ปี ตึกเทียมคมกฤส คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เพื่อจัดท�า 

แผนยุทธศาสตร์ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

และแผนในระดับต่าง ๆ ของชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ รวมทั้งสามารถ 

ตอบสนองความต้องการทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และสามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ แล้วน�าเสนอกรมป่าไม้พิจารณาเพื่อที่จะก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ที่ชัดเจน เพื่อสร้างพลังและทศิทางในการขับเคลื่อนการบรหิารจัดการเชงิพื้นที่แบบบูรณาการอย่างมสี่วนร่วมต่อไป

ในขณะเดียวกันเพื่อให้ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการป่าไม ้

รูปแบบใหม่ซึ่งยึดพื้นที่เป็นฐานในการจัดการ (Area Base) อันเป็นความหวังว่าจะสามารถพัฒนาการป่าไม้ไทย 

ให้สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ต้องสร้างความเข้าใจในกรอบยุทธศาสตร ์

การจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ) ในทุกระดับ ส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะประเด็นการไม่ซ�้าซ้อนกับการปฏิบัติงานตามภารกิจเดิม ของหน่วยงานท้องที่และหน่วยงาน

สนามที่ด�าเนินการอยู่แล้ว และประเด็นการเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้องที่และหน่วยงานสนาม ให้มี

ประสิทธิภาพ คล่องตัว เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีระบบการวางแผน ติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง 

สามารถบรรลุเป้าประสงค์ในการบรหิารจัดการทรัพยากรของกรมป่าไม้อย่างมเีอกภาพ

การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ในระยะแรก

เน้นกระบวนการประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจทิศทางการจัดการ ผลงานที่ผ่านมา และรับฟังความคิดเจ้าหน้าที่ 

ส�านักต่างๆ ของกรมป่าไม้ในส่วนกลาง และ เจ้าหน้าที่ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

6.	วัตถุประสงค์ของโครงกำร	/กจิกรรม

๑. เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการจัดการ ผลงานที่ผ่านมา และรับฟังความคิดเจ้าหน้าที่ส�านักต่างๆ  

ของกรมป่าไม้ในส่วนกลาง และ เจ้าหน้าที่ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที ่

แบบบูรณาการอย่างมสี่วนร่วม
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7.	ขั้นตอน/วธิดี�ำเนนิกำร/กจิกรรมที่ปฏบิัต:ิ		

1. จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการจัดการ ผลงานที่ผ่านมา และรับฟังความคิดเจ้าหน้าที่

หน่วยงานส่วนกลางกรมป่าไม้ ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ปีละ 1 ครั้ง  

ครัง้ละ 1 วัน

2. จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการจัดการ ผลงานที่ผ่านมา และรับฟังความคิดเจ้าหน้าที่

ทุกส่วน/กลุ่มงาน ในสังกัดส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการอย่าง 

มสี่วนร่วม จ�านวน 23 ส�านัก ส�านักละ 1 ครัง้ต่อปี ครัง้ละ 1 วัน

3. น�าผลการประชุมมาปรับแผนยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการเชงิพื้นที่แบบบูรณาการอย่างมสี่วนร่วม

8.	กลุ่มเป้ำหมำย	: 

1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนกลางกรมป่าไม้ ทุกส�านัก/กลุ่มละ 2 คน รวม 34 คน

2. เจ้าหน้าที่ทุกส่วน/กลุ่มงาน ในสังกัดส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จ�านวน 23 ส�านักจากทุกส่วน/

กลุ่ม จ�านวน 30 คน รวม 690 คน ได้แก่

 3. เจ้าหน้าที่ระดับส่วนประจ�าส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ 23 ส�านัก (จ�านวน 8 ส่วน)

9.	สถำนที่/พื้นที่ด�ำเนนิกำร	:

1. กรมป่าไม้

2. ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จ�านวน 23 ส�านัก

10.หน่วยงำนรับผดิชอบ

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

ส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

กรมป่าไม้

	11.	รำยละเอยีดกจิกรรม

	 (๑)	งบประมำณ	(รวม)	5,042,400	บำท

- งบบุคลากร..........................บาท

- งบด�าเนนิงาน 5,042,400 บาท

- งบลงทุน...............................บาท

- งบเงนิอุดหนุน.......................บาท

- งบรายจ่ายอื่น.......................บาท
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	 (๒)	เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี	2559 ปี	2560 ปี	2561 ปี	2562 ปี	2563 ปี	2564

ทิศทางการจัดการ และผลงาน
ที่ผ่านมา ของ สปส.ได้รับ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
สร้างความเข้าใจ และรับฟัง
ความคิดเห็น ในส่วนกลาง
กรมป่าไม้ และ ส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 
รวมปีละ 24 แห่ง

ครั้ง 1 1 1 1 1 1

วงเงินงบประมำณ	(บำท) 5,042,400 840,400 840,400 840,400 840,400 840,400 840,400

	 (๓)	ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

1. เกิดความเข้าใจในกรอบยุทธศาสตร์การจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (ศูนย์จัดการ

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ) ในทุกระดับ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะประเด็นการไม่ซ�้าซ้อนกับการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจเดิมของหน่วยงานท้องที่และหน่วยงานสนามที่ด�าเนินการอยู่แล้ว และประเด็นการเสริมการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานท้องที่และหน่วยงานสนาม ให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีระบบการวางแผน 

ติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง สามารถบรรลุเป้าประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรของกรมป่าไม้

อย่างมเีอกภาพ

	 (๔)	ข้อมูล/รำยละเอยีดอื่น	ๆ	/ผลกำรด�ำเนนิงำนที่ผ่ำนมำ	(ถ้ำม)ี

1. เป็นนวัตกรรมการจัดการป่าสงวนแห่งชาติรูปแบบใหม่ เน้นการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่แบบ 

บูรณาการและมสี่วนร่วม ไม่เคยมกีารด�าเนนิการในรูปแบบนี้มาก่อน

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติมีความจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ให้มคีวามสามารถในด้านวทิยากรกระบวนการ
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คณะผู้จัดท�ำ

1.	ที่ปรกึษำ :  1.1 นายชลธศิ สุรัสวดี อธบิดกีรมป่าไม้

 1.2 นางเปรมพมิล พมิพ์พันธุ์ รองอธบิดกีรมป่าไม้

  

2.	วชิำกำร	:  2.1 นายคณติ รัตนวัฒน์กุล   ผู้อ�านวยการส�านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

                   2.2 นายสมเด็จ จ�าปี ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสรมิและประสานการมสี่วนร่วม

 2.3 นางสาวนฤมล กสกิรรม ผู้อ�านวยการส่วนอ�านวยการ 

3.	คณะท�ำงำน:  3.1 นายบางรักษ์ เชษฐสงิห์ ผู้อ�านวยการส่วนแผนงานและพัฒนากลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

 3.2 นางสาวสมพร ค�าชมภู นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัตกิาร

 3.3 นางสาวนฐินิันท์ แสนอนิอ�านาจ  นักวชิาการป่าไม้ปฏบิัตกิาร

 3.4 นางสาวอัญญาพร เอื้อสมบัติ นักวชิาการป่าไม้

 3.5 นางสาวมัลยาพรรณ์ วงษ์เวยีง เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป

 3.6 นางกมลทพิย์ เอี่ยมเหมอืน เจ้าหน้าที่ธุรการ

 3.7 นายทศชัย แก้วสกุลณ ี เจ้าหน้าที่ธุรการ

 3.8 นางสาวทพิย์วรรณ์ ก�าแพงแก้ว พนักงานจ้างเหมา

  


