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ลักษณะสาคัญขององค์กร
1. ลักษณะองค์การ
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ
(1)
- พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของสานักสนองงานพระราชดาริ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
คาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1829/2555 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2555
เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสานักสนองงานพระราชดาริ โดยกาหนดอานาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
อานาจหน้าที่
1. ประสานงานกับสานักพระราชวัง กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแนวทางเพื่อสนองงาน
ตามพระราชดาริ
2. รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค เตรียมงานรับเสด็จฯ ถวายงานรับสนองพระราชดาริ
3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ เสริมสร้างการ
เรียนรู้ ขยายผลการดาเนินงานตามแนวพระราชดาริไปสู่ชุมชน
5. พัฒนาระบบข้อมูล บริการข้อมูลสารสนเทศ การดาเนินโครงการพระราชดาริด้านทรัพยากรป่าไม้ และ
โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทาแผนแม่บท แผนงาน เป้าหมาย กิจกรรม จัดทาคาขอตั้งงบประมาณ รายละเอียดงบประมาณ ขอ
อนุมัติเงินประจางวด ติดตามผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการพัฒนาในเขตพื้นที่
เฉพาะอื่น ๆ และโครงการที่เกี่ยวข้อง โดยให้กากับดูแลงบประมาณที่ได้รับ
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
พันธกิจ
1. บริหารงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้าน
พิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
2. ประสานงานและประชุมร่วมกับสานักพระราชวัง กระทรวงทบวง กรมที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา แนว
ทางการสนองงานพระราชดาริ
3. ติดตามผลการดาเนินงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดาริโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะ
พื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการที่รับผิดชอบ

-3- มีแนวทางและวิธีการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
พันธกิจ
1. บริหารงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการเพื่อความมั่นคงเฉพาะ
พื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่า
รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่าง
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

ผู้รับบริการ
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน
ประชาชนทั่วไป

แนวทางและวิธีการให้บริการ
1.หนังสือราชการ
2.โทรศัพท์
3.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4.ติดต่อโดยตรง
5.www.dnp.go.th
6.www.dnp.go.th/kingdnp/
7.สื่อประชาสัมพันธ์, สื่อสิ่งพิมพ์

2. ประสานงานและประชุม
ร่วมกับสานักพระราชวัง
กระทรวงทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาแนวทางการ
สนองงานพระราชดาริ

หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย
1.สานักงาน กปร.
2.สานักราชเลขาธิการ
3.สานักพระราชวัง
4.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.กระทรวงมหาดไทย

1.หนังสือราชการ
2.โทรศัพท์
3.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4.ติดต่อโดยตรง

3. ติดตามผลการดาเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริโครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคงเฉาะพื้นที่ โครงการ
หมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษา
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช

1.หนังสือราชการ
2.โทรศัพท์
3.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4.ติดต่อโดยตรง

4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการที่รับผิดชอบ

หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน
ประชาชนทั่วไป

1.หนังสือราชการ
2.โทรศัพท์
3.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4.ติดต่อโดยตรง
5.www.dnp.go.th
6.www.dnp.go.th/kingdnp/
7.สื่อประชาสัมพันธ์, สื่อสิ่งพิมพ์
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(2)
- วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของส่วนราชการ
วิสัยทัศน์ :
เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน สนับสนุนการดาเนินงานโครงการเพื่อสนองพระราชดาริและนาแนว
พระราชดาริไปขยายผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
เป้าประสงค์หลัก :
1. การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและโครงการขยายผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น
3. สร้างจิตสานึกในชุมชนให้มีความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่าง
ยั่งยืน
4. พัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและโครงการขยายผลให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรม :
1. การทางานเป็นทีม
2. ความสามัคคี มีวินัย
3. ความรับผิดชอบมุ่งมั่นทางานให้สาเร็จ
4. บูรณาการ
ค่านิยม :
1. มีความคิดสร้างสรรค์
2. มีความรับผิดชอบ
3. การปกป้องคุ้มครองคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
4. ผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
5. มุ่งมั่นประสานงานและบริการ
6. ทีมงานเป็นเลิศ
7. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
8. เชิดชูคุณธรรม

(3)
- ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ข้อมูลบุคลากรของสานักสนองงานพระราชดาริ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2558 รายละเอียดตามตาราง
ข้างล่าง

-5บุคลากรสานักสนองงานพระราชดาริ 56 ราย ประกอบด้วย
บุคลากร

จานวน (ราย)
15
4
35
2
56

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
พนักงานจ้างเหมา
รวม
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวน (ราย)
13
27
16
56

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
รวม
อายุ
ช่วงชั้นอายุ

จานวนราย (ราย)
3
7
8
38
56

20-29
30-39
40-49
50-59
รวม
ตาแหน่งประเภท
ตาแหน่งประเภท
อานวยการ
วิชาการ
ทั่วไป
รวม

ระดับ
อานวยการระดับสูง
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
อาวุโส
ชานาญงาน
ปฏิบัติงาน

จานวน (ราย)
9
2
1
1
2
15

-6ข้อกาหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน (นักวิชาการป่าไม้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานป่าไม้)
1. ความรู้ด้านสัตว์ป่า พันธุ์พืช
2. ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ความรู้ความเข้าใจในพระราชดารัสของทุกพระองค์

(4)
- ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญ
เทคโนโลยี
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบงานเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจา และสวัสดิการ
- ระบบงานเงินเดือน/ค่าจ้าง พนักงานราชการ
- ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- ระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
- เว็บไชต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- ระบบเครือข่ายภายใน (LAN)
- ระบบเครือข่าย Internet
- ระบบพัสดุผ่านเครือข่าย Internet
อุปกรณ์
- หมวดครุภัณฑ์สานักงาน
- หมวดครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง
- หมวดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- หมวดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
สิ่งอานวยความสะดวก
1. กลุ่มบริการอาคารสถานที่
- ห้องสมุด
- ห้องประชุม
- ศูนย์อาหารวนาลี
- อาคารจอดรถ
- ร้านค้าสวัสดิการ
- ศูนย์ฝึกอบรม
2 กลุ่มอานวยความสะดวก
- ตู้ ATM
- ตู้น้าดื่ม

-7- มุมพักผ่อน
- สวนหย่อม
3 กลุ่มรักษาความปลอดภัย
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
4 กลุ่มสื่อสารและเผยแพร่
- โทรทัศน์, กระจายเสียงตามสาย

(5)
- ส่วนราชการดาเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สาคัญ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ

เนื้อหาสาระสาคัญของกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ

ส่วนราชการที่เป็น
ผู้รักษาการตาม
กฎหมาย
1.รัฐธรรมนูญแห่ง
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ราชอาณาจักรไทย
เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนมี
พุทธศักราช 2550
บทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ อย่างเป็นรูปธรรมและมีสัมฤทธิ์ผล กาหนดกลไก
สถาบันทางการเมืองทุกส่วน โดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติและ
ฝ่ายบริหาร ให้มีดุลภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขแบบรัฐสภา สร้างเสริมสถาบันศาลและองค์กรอิสระ
อื่นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริต เที่ยงธรรม และ
เหนือสิ่งอื่นใด คือการเป็นย้าคุณค่าและความสาคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีอันเป็นหลักจรรโลงชาติ
2. พระราชกฤษฎีกาว่า
โดยมีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
สานักงานคณะกรรมการ
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการ พัฒนาระบบราชการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งต้องใช้วิธีการ
ดี พ.ศ. 2546
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทาให้
ภารกิจของรัฐเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจรัฐ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็นปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อ
สถานการณ์อานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนประเมินผลการทางานอย่าง
สม่าเสมอ
3. พระราชกฤษฎีกาว่า
เป็นเรื่องของการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอ สานักเลขาธิการ
ด้วยการเสนอเรื่องและ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตลอดจนการประชุมคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
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ข้อบังคับ
การประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548
4. พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540

เนื้อหาสาระสาคัญของกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ

ส่วนราชการที่เป็น
ผู้รักษาการตาม
กฎหมาย

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1. ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาส
สานักนายกรัฐมนตรี
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการ
ต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความ
จริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชน
มากยิ่งขึ้นสมควรกาหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้ง
ชัดและจากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิด
ความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สาคัญของ
เอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะ
ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควร
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยว ข้องกับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการไปพร้อมกัน
2. หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เช่น ผลการพิจารณา หรือ คา
วินิจฉัยที่มีผลต่อโดยตรงต่อนโยบายหรือตีความที่ไม่เข้าข่าย
ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ คู่มือ
หรือคาสั่งเกี่ยว กับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมี
ผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ โครงสร้างและการจัดองค์กร
หน้าที่ วิธีดาเนินการ กฎข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน
หรือ สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการทาบริการสาธารณะ
หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทาง
วิชาการ รายงานข้อเท็จจริง
5. พระราชบัญญัติว่าด้วย มุงที่จะเปลี่ยนมุมมองตอระบบบริหารขาราชการ จากเดิมที่ สานักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบข้าราชการพล
เนนพัฒนาขาราชการใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดย
เรือน พ.ศ. 2551
ยึดกระบวนการทางานและประสิทธิภาพเฉพาะสวน เปลี่ยน
เปนเนนใหขาราชการเปนผูรูรอบ รูลึก และเปนแรงผลักดัน
ที่สาคัญตอความสาเร็จขององคกรเพื่อผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจ
ของรัฐและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เนนความมี
ประสิทธิภาพ และความคุม คาโดยมีตัวแปรที่สาคัญในการ
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ข้อบังคับ

6. ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2518
7. ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548

8. ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ตรวจการ พ.ศ. 2548

เนื้อหาสาระสาคัญของกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ

ส่วนราชการที่เป็น
ผู้รักษาการตาม
กฎหมาย

ปรับเปลี่ยนคือ การปรับระบบจาแนกตาแหนง การเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนใหระบบราชการมีระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมตามลักษณะงาน ผลงาน และ
ความรูความสามารถ
ระเบียบกาหนดไว้ว่าก่อนเริ่มดาเนินการโครงการของรัฐอันจะมี สานักนายกรัฐมนตรี
ผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย วิถีชีวติ หรือส่วนได้สว่ นเสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น
ดังนั้นหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รบั ผิดชอบต้องจัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชนทราบและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน
เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรร
สานักงบประมาณ
งบประมาณ ใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และงบกันเหลื่อมปี ทั้งงบปกติ และงบกลาง ให้
สอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณ แบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
รวมทั้งมอบอานาจและความรับผิดชอบให้หน่วยปฏิบัติ
สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวสูง ให้
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนงาน และแผน
งบประมาณในเชิงบูรณาการที่กาหนดไว้ โดยมีการจัดทา
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ การรายงานผล และสอดรับกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะได้
(1) เพื่อชี้แจง แนะนา หรือทาความเข้าใจกับหน่วยงานของ สานักนายกรัฐมนตรี
รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงาน
หรือการจัดทาภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผน
ต่างๆ ของชาติและของหน่วยงานของรัฐ
(2) เพื่อตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของ
คณะรัฐมนตรี และคาสั่งของนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตาม
ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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ข้อบังคับ

9. พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553
10. มติคณะรัฐมนตรีใน
การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเตรียมความ
พร้อมในการจัดทา
งบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
11. ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ให้ข้าราชการไปศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
และดูงาน ณ ต่างประเทศ
พ.ศ. 2549 และระเบียบ
ว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. 2535
12. ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
อนุมัติให้เดินทางไป
ราชการและการจัดการ
ประชุมของทางราชการ
พ.ศ. 2524

เนื้อหาสาระสาคัญของกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ

ส่วนราชการที่เป็น
ผู้รักษาการตาม
กฎหมาย

แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนหรือ
ยุทธศาสตร์ใดๆ ที่กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ หรือวาระ
แห่งชาติหรือไม่
(3) เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้ง
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติงานหรือการจัดทาภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
(4) เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความ
ต้องการ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
(5) เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพื้นที่
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีภายใต้แผน สานักงบประมาณ
งบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เพื่อให้เกิดความพร้อมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ

สานักงบประมาณ

เป็นการลาในลักษณะผู้ได้รับทุนจะได้เพิ่มพูนความรู้ด้วย
สานักนายกรัฐมนตรี
การเรียน หรือการวิจัย หรือการฝึกอบรม หรือการสัมมนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
หรือสถาบันวิชาชีพ ผู้ลาได้รับประโยชน์โดยตรง คือได้
เพิ่มพูนความรู้ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว และจะต้องจัดทาใบลาเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้นพิจารณาอนุญาต และอนุมัติ
ตามลาดับ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเข้าร่วมการ สานักนายกรัฐมนตรี
เจรจาปรึกษาหารือ และสัมมนา ณ ต่างประเทศ โดยเป็น
การประชุมระหว่างประเทศ ในหน้าที่ราชการ หรือซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่ราชการด้วย รวมถึงการประชุมที่เรียกชื่ออย่าง
อื่น และการปฏิบัติงานอื่นใดด้วยเป็นการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ
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เนื้อหาสาระสาคัญของกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ

ส่วนราชการที่เป็น
ผู้รักษาการตาม
กฎหมาย

1. เป็นผู้แทนประเทศไทยหรือหน่วยงานมีพันธกรณีตาม
อนุสัญญา หรือมีข้อตกลง ชื่อผูกพันอื่น ๆ ที่จาเป็น ต้องไป
ฐานะผู้แทนประเทศไทย หรือหัวหน้าผู้แทนของโครงการที่
ดาเนินการร่วมอยู่ระหว่างสถาบัน ประเทศ เช่น
การประชุมที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN และอนุสัญญาต่าง ๆ
2. ได้รับมอบหมายให้ไปประชุมแทนอธิบดี ซึ่งเป็นผู้ได้รับเชิญ
3.มีการนาเสนอเอกสารทางวิชาการ หรือการแสดง
นิทรรศการในที่ประชุม ซึ่งผ่านการยอมรับจากที่ประชุมแล้ว
4. เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ ภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับการประชุม หรือเป็นการประชุมต่อเนื่อง
หมายเหตุ: ส่วนราชการที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นผู้วินิจฉัยหรือตีความ
ในกรณีที่มีปัญหาในการดาเนินการตามกฎหมายนั้น ๆ

ข. ความสัมพันธ์ภายใน ภายนอกองค์การ
(6)
- โครงสร้างองค์การ
วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกากับดูแลตนเองที่ดีของสานักสนองงานพระราชดาริ คือ
1. การกากับดูแลในด้านการบริหารจัดการ มีการแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาการปฏิบัติงานและกากับดูแล
ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนการดาเนินงานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของสนองงานพระราชดาริ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่จาเป็นในการพัฒนาการปฏิบัติงาน กาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
2. การกากับดูแลด้านการเงินและงบประมาณ โดยใช้ระบบการควบคุมภายในและการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง ของสานักสนองงานพระราชดาริ โดยมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมรับผิดชอบในการควบคุม
ภายใน และถือปฏิบัติตามแผนบริการความเสี่ยง พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงด้วย
3. การบริ หารราชการใสสะอาด ได้มีการบริหารการด้ว ยความโปร่งใส โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
ราชการใสสะอาดของสานักสนองงานพระราชดาริ มีคณะกรรมการรับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
สร้างราชการใสสะอาด ด้วยการจัดทาแผนกลยุทธ์ “หน่วยงานใสสะอาด” ประสานการทางานกับกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกากับ ติดตาม เพื่อให้แผนงานและ
มาตรการสร้างราชการใสสะอาดบรรลุผลตามมติคณะรัฐมนตรี มีการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กาหนดแนวทาง มาตรการในการป้ อ งกัน ปราบปรามการทุ จริต และประพฤติมิช อบของหน่ว ยงานในสั งกั ด
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้ประชาชน หรือหน่วยงานผู้รับบริการได้
เข้าถึงการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
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โครงแผนภูมิแสดงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในของสานักสนองงานพระราชดาริ

สานักสนองงานพระราชดาริ

1. ส่วนอานวยการ

2. ส่วนแผนงานและ
งบประมาณ

3. ส่วนประสานงาน
โครงการภาคกลาง

4. ส่วนประสานงานโครงการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5. ส่วนประสานงาน
โครงการภาคเหนือ

6. ส่วนประสานงาน
โครงการภาคใต้

สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1-16

หมายเหตุ
ภายในองค์กร
ภายนอกองค์กร

7. ส่วนศึกษาและพัฒนา

ส่วนประสานโครงการพระราชดาริ และ
กิจการพิเศษ
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(7)
- ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริหารหรือส่งมอบงานต่อกัน
ส่วนราชการ/องค์กร
บทบาทหน้าที่ในการ
ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติร่วมกัน
1.หน่วยงานภายใน
การจัดทาแผนปฏิบัติ
กรมอุทยานแห่งชาติ ราชการ 4 ปี
กรม
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

ข้อกาหนดที่สาคัญใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน
สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน
และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
- ตั้งคณะทางานยกร่าง ฯ
- ประชุมร่วมในการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการฯ
- นาเสนอในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการกับผู้บริหารของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
- แจ้งเวียนแผนปฏิบัติราชการ 4
ปี เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
2.สานักนโยบายและ - การจัดทาแผนปฏิบัติ
สอดคล้องกับแผน
- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ที่
ยุทธศาสตร์ สานัก
ราชการ 4 ปี กระทรวง
บริหารราชการแผ่นดิน เกี่ยวข้องภายใน ทส. เพื่อสร้าง
ตรวจประเมินผล
ทรัพยากรธรรมชาติและ และยุทธศาสตร์การ
ความเชื่อมโยงระหว่างแผน
สานักบริหารกลาง
สิ่งแวดล้อม
จัดสรรงบประมาณ
บริหารราชการแผ่นดิน
และสานักงาน
- การจัดทาแผนรักษา
แผนปฏิบัติราชการของ ทส.
ปลัดกระทรวงฯ
ความมั่นคงภายใน
และของหน่วยงาน
ราชอาณาจักร ประจาปี
- นาเสนอในการประชุมผู้บริหาร
2553 – 2554
ของ ทส.
- ร่างยุทธศาสตร์สันติใช้
- แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด
เพื่อความมั่นคงในจังหวัด
นาไปเป็นกรอบในการจัดทา
ชายแดนภาคใต้
แผนปฏิบัติราชการองหน่วยงาน
3.สานักนายกรัฐมนตรี การจัดทาคาตอบ กระทู้ กระทู้หรือญัตติ ที่
- ประสานกับหน่วยงานที่
กระทรวงทรัพยกร
ถาม ญัตติ
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าของเรื่องทาง
ธรรมชาติและ
กรมอุทยานแห่งชาติ โทรสาร เพื่อความรวดเร็ว
สิ่งแวดล้อม
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - ประสานงานกับหลาย
หน่วยงานไปพร้อม ๆ กัน
4.กระทรวง
1. ประสานการจัดทา
1. ระเบียบสานัก
1. หนังสือราชการ
ทรัพยากรธรรมชาติ แผนการตรวจราชการของ นายกรัฐมนตรีว่าด้วย 2. ติดต่อโดยตรงที่ส่วน
และสิ่งแวดล้อม
ผู้ตรวจกระทรวง
การตรวจราชการ พ.ศ. 3. การประชุมร่วมกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ 2548
4. โทรศัพท์
สิ่งแวดล้อม
2. รับ – ส่ง เอกสาร 5. โทรสาร
2. ประสานการรายงาน รวดเร็ว

- 14 ส่วนราชการ/องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง

5.สานักงานนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6.สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
7.คณะรัฐมนตรี
8.สภาผู้แทนราษฎร
9.ก.พ.ร.
10.สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
11.สมช., ศอ. บต.

บทบาทหน้าที่ในการ
ข้อกาหนดที่สาคัญใน แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ปฏิบัติร่วมกัน
การปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างกัน
และการติดตามผลการ
3. ทันเวลาที่กาหนด
ดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. รายงานผลการ
ดาเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามแบบ
สงป.301 และ 302
4. ประชุมพิจารณาการ
ดาเนินงานความร่วมมือ
ด้านต่างประเทศ และ
องค์กรระหว่างประเทศ
5. ประชุมพิจารณาการ
ดาเนินงานตามอนุสัญญา
ที่เกี่ยวข้องกับ ทส.
การจัดทารายงาน
เป็นรายงานประจาปี จัดประชุมคณะทางานอย่าง
สถานการณ์คุณภาพ
สม่าเสมอ
สิ่งแวดล้อม
การจัดทาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ

แถลงนโยบายรัฐบาล
ตอบกระทู้
PMQA

รูปแบบการตอบ
คาถาม PMQA
การขอความเห็นจาก ทส. ไม่เกิดผลกระทบ
และ อส.
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
แผนพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

-

มีการประชุมระดมความคิดเห็น
จากหลายหน่วยงานอย่างทั่วถึง

ที่ปรึกษา
การประชุมคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม
- หนังสือราชการ
- การประชุมสัมมนา

- 15 ส่วนราชการ/องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
12.สานัก
นายกรัฐมนตรี
13.หน่วยงานอื่น ๆ
เช่น กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวง
พลังงาน
14.สานักงบประมาณ

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติร่วมกัน
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร

ข้อกาหนดที่สาคัญใน แนวทางและวิธีการสื่อสาร
การปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างกัน
หนังสือราชการ

การจัดทายุทธศาสตร์ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานต่าง ๆ

ครอบคลุมในทุกมิติ
ของยุทธศาสตร์

จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยกร่างนาเสนอผู้บริหาร
ระดับสูง

1. แผนปฏิบัติราชการ 4
ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
2. พิจารณารายละเอียด
คาขอและจัดทา
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของ
กรม
อุทยานแหงชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

ส่งให้ตามแบบฟอร์ม
และระยะเวลาที่สานัก
งบประมาณกาหนด
1. ปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
2. พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
3. การปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2548
4. ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
จัดทาแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณสอดคล้อง
ตามวงเงินงบประมาณ
แต่ละรายการที่ระบุไว้
ในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และเป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2548

การประชุมและแจ้งเวียน

3. ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี

- คู่มือกระบวนการสนับสนุน
กระบวนการของบประมาณ (งบ
กลาง)
- ประชุมชี้แจงแนวทางเอกสาร/
หนังสือราชการ

- ประสานทางโทรศัพท์/โทรสาร
- ระบบ e-Budgeting
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

- 16 ส่วนราชการ/องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกาหนดที่สาคัญใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน
จัดทาแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณสอดคล้อง
ตามวงเงินงบประมาณ
แต่ละรายการที่ระบุไว้
ในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และเป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2548 ระเบียบ
ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ ประจาปี
พ.ศ. 2548
6. การจัดสรรงบประมาณ 1. ทันเวลาที่กาหนด
7. การโอนเปลี่ยนแปลง 2. ถูกต้องตามระเบียบ
งบประมาณ
ครบถ้วน
15.กรมบัญชีกลาง
1. ประสานการจัดทาแผน 1. มติคณะรัฐมนตรี
และรายงานผลการจัดซื้อ เกี่ยวกับการเร่งรัดการ
จัดจ้าง และแผนการใช้
ใช้จ่ายงบประมาณ
จ่ายงบลงทุน
2. ทันเวลาที่กาหนด
2. การเบิกจ่าย
3. ถูกต้องตามระเบียบ
งบประมาณ
ครบถ้วน
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
16.กระทรวงการ
1. การตรวจสอบร่าง
1. มีมติครม. ที่เป็น
ต่างประเทศ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ปัจจุบัน
2.จัดทาหนังสือเดินทาง 2. ทันเวลาที่กาหนด
ราชการ
17.หน่วยงานในสังกัด ตามคาสั่งของกรมฯ
ตามคาสั่งของกรมฯ
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
18. สานักงาน กปร.

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติร่วมกัน
4. ปรับแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงิน
5. ให้ความเห็นชอบ
แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามแบบ
สงป. 302/1 302/2
และ 302/3

ประสานงานการจัดทา
แผนงาน/โครงการ และ
เสนอการขอรับการ

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
- ประสานทางโทรศัพท์/โทรสาร
- ระบบ e-Budgeting
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือราชการ
- ติดต่อโดยตรงที่สานักฯ
- การประชุมร่วมกัน

1. ประชุม
2. โทรศัพท์
3. โทรสาร
1. หนังสือราชการ
2. ติดต่อโดยตรงที่สานัก
3. การประชุมร่วมกัน
4. โทรศัพท์
5. โทรสาร
1. โทรศัพท์
2. โทรสาร

1. หนังสือราชการ
2. ติดต่อผ่านทางเว็บไซด์ของ
กรมฯ
4. โทรศัพท์/ โทรสาร
1. ทันเวลาที่กาหนด 1. หนังสือราชการ
2. ถูกต้องตามระเบียบ 2. ติดต่อโดยตรงที่สานัก
ครบถ้วน
3. การประชุมร่วมกัน

- 17 ส่วนราชการ/องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติร่วมกัน
สนับสนุนงบประมาณ

ข้อกาหนดที่สาคัญใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
4. โทรศัพท์
5. โทรสาร
6. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

19. สานัก
ราชเลขาธิการ

สานักพระราชวัง
ประสานงานสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

1. ทันเวลาที่กาหนด 1. หนังสือราชการ
2. ถูกต้องตามระเบียบ 2. ติดต่อโดยตรงที่สานัก
ครบถ้วน
3. การประชุมร่วมกัน
4. โทรศัพท์
5. โทรสาร
6. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

(8)
- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการ
- แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
กลุ่มผู้รับบริการ

บริการที่ให้

- หน่วยงานภายใน กรม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แผนปฏิบัติราชการประจาปี
และพันธุ์พืช
ของกรม
การจัดทาคาตอบ กระทู้ ญัตติ
การพิจารณาเสนอคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

ความต้องการ/ความ
แนวทางและวิธีการ
คาดหวัง
สื่อสาร
การดาเนินงานบรรลุตาม - หนังสือราชการ
แผน
- ตั้งคณะทางาน
- การประชุม
- website
ความสาเร็จในการตอบ - หนังสือราชการ
กระทู้ ญัตติ
- โทรศัพท์/โทรสาร
- โดยตรงกับเจ้าของเรื่อง
ได้รับการอนุมัติจัดสรร
- หนังสือราชการ
งบประมาณตามวงเงิน
- ประชุมชี้แจง
งบประมาณที่หน่วยงาน - โทรศัพท์/โทรสาร
เสนอ
- e-mail
- ปฏิบัติได้ทันเวลาที่
- หนังสือราชการ
กาหนดไว้
- ประชุมชี้แจง
- ได้รับอนุมัติจากอธิบดี - โทรศัพท์/โทรสาร
ได้รับอนุมัติจากอธิบดี
- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร

การจัดทาแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินประจาปี
(แผนภาพรวม)
การพิจารณาเสนอขออนุมัติ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงินประจาปี
ข้อมูลผลการดาเนินงานและการ ความร่วมมือจาก
ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม หน่วยงาน
ของกรม

- หนังสือราชการ
- ติดต่อโดยตรง
- การประชุมร่วมกัน

- 18 กลุ่มผู้รับบริการ

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- ความร่วมมือจาก
หน่วยงาน
- ความพร้อมในการ
เข้าถึงบริการ
ระบบบริหารงานบุคลากร
บริการเร็วและทันสมัย
สานักงานปลัดกระทรวง ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทา - ข้อเสนอแนะ
ทรัพยากรธรรมชาติและ แผนการตรวจราชการ
- การแก้ไขปัญหาใน
สิ่งแวดล้อม
ระดับนโยบาย
รายงานการดาเนินงานของกรม - ข้อเสนอแนะ
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
- การแก้ไขปัญหาใน
ราชการ
ระดับนโยบาย
สานักงานรัฐมนตรี
การจัดทาคาตอบกระทู้
กระทู้ หรือ ญัตติ ที่
กระทรวง
ถามญัตติ
เกี่ยวข้องกับกรม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักนโยบายและ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ ความเชื่อมโยงกันของ
ยุทธศาสตร์ สานักงาน แผนปฏิบัติราชการประจาปี
แผนปฏิบัติราชการ
ปลัดกระทรวง
ของกลุ่มภารกิจและกระทรวง ระหว่างกรมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและ
แผนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ

บริการที่ให้

การจัดทารายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

เป็นรายงานประจาปี

การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี

ถูกต้องตามรูปแบบที่
กาหนดและทันเวลา

แนวทางและวิธีการ
สื่อสาร
- หนังสือราชการ
- website
- โทรศัพท์/โทรสาร
- website
- หนังสือราชการ
- ติดต่อโดยตรง
- การประชุมร่วมกัน
- หนังสือราชการ
- ติดต่อโดยตรง
- การประชุมร่วมกัน
- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร
- โดยตรงกับเจ้าของเรื่อง
- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร
- การประชุมกลุ่ม
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
- e-mail
- หนังสือราชการ
- ตั้งคณะทางาน
- การประชุมร่วมกัน
- หนังสือราชการ
- การประชุมร่วมกัน
- website

- หนังสือราชการ
- การประชุม
- website
ข้อมูลผลดาเนินงานและการใช้จ่าย - ข้อเสนอแนะ
- หนังสือราชการ
งบประมาณในภาพรวมของกรม
- งบประมาณในภารกิจที่ - ติดต่อโดยตรง
จาเป็นและเร่งด่วน
- การประชุมร่วมกัน

- 19 กลุ่มผู้รับบริการ

บริการที่ให้

กรมบัญชีกลาง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง

เอกชน

การบริการข้อมูลด้าน
ต่างประเทศ

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง
คาอธิบายที่ชัดเจนในเรื่อง
ระเบียบปฏิบัติงานและ
การสื่อสารที่ทันกาล
การบริการที่รวดเร็วและ
ทันสมัย

แนวทางและวิธีการ
สื่อสาร
- หนังสือราชการ
- ติดต่อโดยตรง
- การประชุมร่วมกัน
- หนังสือราชการ
- ติดต่อโดยตรง

2. ความท้าทายต่อองค์กร
ก. สภาพการแข่งขัน
(9)
- สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการ
- ประเภทการแข่งขัน และจานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภท
- ประเด็นการแข่งขัน และผลการดาเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบ
กับคู่แข่งเป็น ดังนี้
ประเภทการ
แข่งขัน

คู่แข่ง

การจัดทา
กรมป่าไม้
แผนปฏิบัติราชการ
4 ปี
การปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ประจาปี
การจัดทา
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

ประเด็นการแข่งขัน

การจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปีของ
หน่วยงานทันภายใน
เวลาที่กาหนด
กรมป่าไม้
ผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
หน่วยงานในสังกัด การจัดสรร
กระทรวง
งบประมาณตาม
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิต โครงการ
และสิ่งแวดล้อม
ประจาปีงบประมาณ

ผลการดาเนินงานใน ปัจจัยสาคัญที่ทา
ปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบ
ให้ประสบ
กับคู่แข่ง
ความสาเร็จ
ภายในเวลาที่กาหนด
ความเข้าใจของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน
ได้มากว่าเป้าหมายที่
กาหนด

บุคลากรมีความ
ตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน

ภายในเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา

- 20 ประเภทการ
แข่งขัน
การให้บริการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คู่แข่ง
ศูนย์สารสนเทศ
กรมป่าไม้

ประเด็นการแข่งขัน

ผลการดาเนินงานใน
ปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบ
กับคู่แข่ง
การให้บริการที่รวดเร็ว - การปรับปรุงฐานข้อมูล
และทันสมัย
ที่เป็นปัจจุบัน
- ความพร้อมในการ
ให้บริการ

ปัจจัยสาคัญที่ทา
ให้ประสบ
ความสาเร็จ
ศักยภาพ และ
ความตั้งใจของ
บุคลากร

(10)
- ปัจจัยสาคัญทีท่ าให้ส่วนราชการประสบความสาเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคูแ่ ข่งขัน
- ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึง่ มีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการ
ปัจจัยแต่ละด้าน
1. ปัจจัยภายใน
1.1 ด้านบุคลากร

1.2 ด้านสารสนเทศ

1. ปัจจัยภายนอก
2.1 ด้านเศรษฐกิจ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน
1. ศักยภาพของบุคลากร
2. ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญ
3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
4. การขาดความต่อเนื่องในการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
1. งบประมาณในการจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การที่หน่วยงานไม่ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมท่าทีล่วงหน้า
และเตรียมความพร้อมให้ผู้แทนที่จะไปเข้าร่วมเจรจา
3. ขาดการจัดทาองค์ความรู้
4. หน่วยงานไม่เห็นความสาคัญ
1. ความจากัดความด้านงบประมาณ
2. การขาดความต่อเนื่องในการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
3. ต้องจากัดจานวนผู้แทน เพื่อประหยัดงบประมาณ
4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล
5. มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงบ่อย มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการและนโยบายต่าง ๆ เพื่อบรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดตามคารับรอง ทาได้อย่างไม่ต่อเนื่อง
6. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
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(11)
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูล ดังนี้
1. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ
2. รายงานการประชุมที่นาเสนอกรมฯ และกระทรวง
3. หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม

(12)
- ข้อจากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขัน มีดังนี้
ประเภทการแข่งขัน
1. การแข่งขัน
ภายในประเทศ
2. การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ

คู่แข่ง

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ข้อจากัดในการได้มา
และข้อมูลเชิงแข่งขัน
ซึ่งข้อมูล
ส่วนโครงการพระราชดาริและ รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
กิจการพิเศษ กรมป่าไม้
คารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูลด้านการดาเนินการเพื่อ ความไม่เป็นอันหนึ่งอัน
ลดผลกระทบจากการ
เดียวกันของข้อมูล
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
(13)
- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
1. ความท้าทายตามพันธกิจ
2. ความท้าทายด้านปฏิบัติการ
3. ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
ด้านพันธกิจ

สิ่งที่ท้าทาย
1. มีระบบการติดตามผลและการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อ
การติดตามที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. มีการรายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณที่ทันกับความต้องการของผู้ที่จะนาไปใช้งาน
3. มีเครือข่ายด้านการติดตามผลการดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ
4. การประสาน จัดทาโครงการติดตามงาน และจัดประชุม
ระดับทวิภาคี และการดาเนินโครงการสอดคล้องกับ
อนุสัญญาระหว่างประเทศ
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ด้านปฏิบัติการ

ด้านทรัพยากรบุคคล

สิ่งที่ท้าทาย
5. การประสานงานและจัดหาแหล่งทุนในการศึกษา ดูงาน
ฝึกอบรม และประชุมในต่างประเทศ
6. เป็นผู้นาด้านนโยบายและแผนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรายงานแผนและ
ผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการ
จัดทาฐานข้อมูลเพื่อง่ายต่อการค้นหา
2. การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และให้สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน
3. การบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในให้
เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าตามภารกิจ
4. สร้างกระบวนการและช่องทางแบ่งปันความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร และประสบการณ์ในการเดินทางไปร่วมประชุม
ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
5. จัดทาเว็บไซด์ของสานักสนองพระราชดาริ ให้มีความ
ทันสมัย และมีการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์
ทีเปลี่ยนแปลงเสมอ
6. บูรณาการงานกับทุกหน่วยงานให้เกิดการดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. การสร้างความเป็นมืออาชีพ (Professional) ให้แก่
บุคลากร การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถ
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถหลากหลาย
และสามารถใช้ระบบสารสนเทศได้ การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการทางานโดยเน้นหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โปร่งใสและมีวินัย การสร้างวัฒนธรรม
องค์การให้บุคลากรได้รับความพึงพอใจในเส้นทาง
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในการศึกษา ฝึกอบรม
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ความพร้อมของการให้บริการภายใต้ข้อจากัดของ
บุคลากรที่มีจานวนน้อย
4. บุคลากรมีการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ เช่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือในการบริหารสมัยใหม่
ฯลฯ
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(ค) ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
(14)
แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดผล
การดาเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. การปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับภารกิจ
3. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี และมีการทบทวนแผนการปฏิบัติราชการทุกปี
4. การวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
5. ระบบการควบคุมภายใน
6. แผนกลยุทธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใสสะอาด
7. การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
8. การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่
9. การส่งเสริมให้ส่วนราชการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อที่บุคลากรในองค์กรจะได้มีความ
มุ่งมั่นการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
10. การส่งเสริมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการทางาน และพัฒนาให้เกิดวิสัยทัศน์เพื่อให้
งานสาเร็จ โดยการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะอยู่เสมอ
11. ศึกษา ดูงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์
(Share Vision) โดยเปิดใจรับฟัง และพยายามทาความเข้าใจความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง และแลกเปลี่ยนความเห็นกัน
12. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Team Learning) คือ การพยายามเรียนรู้และทาความเข้าใจกัน

(15)
- ภายในองค์กรมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์กรและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนี้
1. การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. การจัดทาแผนการจัดการความรู้
3. การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
4. การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่
5. การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
6. ปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ
7. ให้คาแนะนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดาเนินงานและจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เสมอ

