ลักษณะสำคัญขององค์กำร
สำนักแผนงำนและสำรสนเทศ มีภำรกิจในกำรศึกษำและวิเครำะห์แผนงำนและโครงกำร กำรตั้ง
งบประมำณประจำปี รวมทั้งเร่งรัดติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนและโครงกำร ดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรจัดทำแผนแม่บท แผนงำน และแนวนโยบำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดระบบกำรสำรวจ กำรเก็บ และ
กำรใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงำนในสังกัด โดยเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม ด้ำนป่ำไม้ และเชื่อมโยงเครือข่ำย
เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่ำงกรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช และส่วน
รำชกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง
1. ลักษณะองค์กำร : คุณลักษณะสำคัญของส่วนรำชกำรคืออะไร
ก. สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร
(1) พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย
พันธกิจ
1. ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและแผนระดับชำติ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมำรวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับ
จัดทำเป็นนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนแม่บท และถ่ำยทอดไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งทบทวนและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและสถำนกำรณ์
2. จัดกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ ได้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558-2564) และแผนแม่บทอื่น ๆ รวมทั้งนโยบำยกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม และนโยบำยกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
3. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อควำมต้องกำร
ของผู้ใช้
4. พัฒนำและประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศ เพื่อนำองค์กำรไปสู่ควำมเป็นเลิศ
หน้าที่ตามกฎหมาย
ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547
1. ศึกษำวิเครำะห์แผนงำนและโครงกำร กำรตั้งงบประมำณประจำปี รวมทั้งเร่งรัดติดตำมประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนและโครงกำร
2. ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรจั ด ท ำแผนแม่ บ ท แผนงำน และกิ จ กรรมในแนวพระรำชด ำริ และ
แนวนโยบำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติ และประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ โครงกำรพัฒนำในเขตพื้นที่เฉพำะ
และโครงกำรเฉพำะกิจอื่นๆ ของกรม
3. จัดระบบกำรสำรวจกำรเก็บ และกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงำนในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูล
ของกรม
4. เป็นศูนย์ข้อมูลด้ำนป่ำไม้ และเชื่อมโยงเครือข่ำยเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่ำงกรมป่ำไม้
และกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช และส่วนรำชกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง
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5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
หมำยเหตุ ตำมคำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที่ 969/2551 ลงวันที่ 7 สิงหำคม พ.ศ. 2551
เรื่อง จัดตั้งสำนักสนองงำนพระรำชดำริ ได้ปรับเปลี่ยนสถำนะของส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชดำริ
สำนักแผนงำนและสำรสนเทศ เป็นสำนักสนองงำนพระรำชดำริ และคำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที่ 2163/2560 ลงวันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2560 เรื่องจัดตั้งกองกำร
ต่ำงประเทศ โดยกำรนำภำรกิจ และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ของส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
สำนักแผนงำนและสำรสนเทศ กำรดำเนินงำนด้ำนอนุสัญญำว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของส่วนสิ่งแวดล้อมป่ำไม้ สำนักวิจัยกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช
และสำนักงำนมรดกโลกทำงธรรมชำติ มำรวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นกองกำรต่ำงประเทศ
ควำมสำคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้ำที่ต่อควำมสำเร็จของส่วนรำชกำร
1. กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชมียุทธศำสตร์เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ
ตำมเป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศ
2. จัดกำรงบประมำณได้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และนโยบำยในระดับต่ำง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
3. ดำเนินกำรวิเครำะห์และประมวลผล เพื่อเร่งรัดติดตำมผลกำรดำเนินงำน และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ให้บรรลุเป้ำประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
4. สร้ำงระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนให้สำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกรวมทั้ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลไก/วิธีกำรที่ส่วนรำชกำรใช้ในกำรส่งมอบผลผลิตและบริกำรตำมพันธกิจ
ส่งมอบผลผลิตผ่ำนทำงกำรประชุมชี้แจง กำรแจ้งเวียนทำงหนังสือรำชกำร เว็บไซต์กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช และเว็บไซต์สำนักแผนงำนและสำรสนเทศ เช่น รำยงำนประจำปี กำรประเมินผลโดย
หน่วยงำนภำยนอก
- รำยงำนประจำปี 2559 (Annual Report 2016) กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
- รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และบทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary)
โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของกรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
- คู่มือกำรจัดทำรำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ 2561 แผน/ผลกำรปฏิบัติงำน แผน/ผลกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ แผน/ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อส.301 อส.302 อส.303
- ข้อมูลสถิติปี 2560 (STATISTICAL DATA 2017)
(2) วิสัยทัศน์และค่ำนิยม
เป้ำประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่ำนิยม ของส่วนรำชกำร
เป้าประสงค์
1. นโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนแม่บทของกรมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและแผนระดับชำติ
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และมี
กำรถ่ำยทอดไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
2. จัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
และกำรปรับแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

-3-

3. มีกลไลและเครื่องมือ ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสัมฤทธิ์ผลตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน/โครงกำร
4. มีระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหน่วยงำนภำยในและ
หน่วยงำนภำยนอก
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในกำรจัดทำนโยบำยและยุทธศำสตร์ กำรจัดกำรงบประมำณ เพื่อตอบสนองกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ค่านิยม
PUSH : ควำมมุ่งมั่นที่จะผลักดันภำรกิจให้บรรลุเป้ำหมำย
P = Plan
แผนงำนโปร่งใส
U = Unity
ร่วมใจทำงำน
S = Service Mind เต็มใจบริกำร
H = Hi-speed
ทำงำนฉับไวและมีประสิทธิภำพ
สมรรถนะหลักของส่วนรำชกำร และควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของส่วนรำชกำร
1. กำรวิเครำะห์นโยบำยและกำรวำงแผนด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้ ซึ่งต้องศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ประสำน
แผน ประมวลแผน พิจำรณำ เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบำยและเป้ำหมำยของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และ
พันธุ์พืช หรือนโยบำย แผนงำน และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรบริหำร หรือควำมมั่นคงใน
ระดั บ ประเทศ รวมถึ ง ประเด็ น ปั ญ หำทำงเศรษฐกิ จ กำรเมื อ ง และสั ง คม ทั้ ง ในและต่ ำงประเทศ เพื่ อ
ประกอบกำรกำหนดนโยบำย จัดทำแผนหรือโครงกำรของส่วนรำชกำร
2. มีกำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ที่สอดคล้ องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558-2564) และแผนแม่บทอื่น ๆ รวมทั้งนโยบำยกระทรวงทรัพยำกร
ธรรมชำติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และนโยบำยกรมอุทยำนแห่ งชำติ สั ต ว์ป่ำ และพั นธุ์ พืช และมี ฐ ำนข้อ มูล เพื่ อ
ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร
3. มีฐำนข้อมูลกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ของกรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเหตุกำรณ์ เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร
4. นำแผนยุทธศำสตร์ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช มำใช้ประกอบกำรจัดทำแผน
บริหำรควำมเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง โอกำส และผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นกับกำรดำเนินงำน
ในแต่ละพันธกิจให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำประสงค์ที่กำหนดไว้
5. มีกำรจัดระบบกำรสำรวจ รวบรวม ประมวลผล วิเครำะห์และพัฒนำข้อมูล จัดทำฐำนข้อมูลของ
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
6. มีกำรสร้ำงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน ทั้งส่วนกลำง และ
ส่วนภูมิภำคในสังกัดกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
7. มีบริกำร ปรับปรุง ข้อมูลข่ำวสำร ให้สอดคล้องกับข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

-4-

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร
ลักษณะของบุคลำกร
1. บุคลำกรสำนักแผนงำนและสำรสนเทศ
ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร
2. ประเภทและระดับตำแหน่ง
2.1 ข้ำรำชกำร
ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง
- ผู้อำนวยกำรสำนักแผนงำนและสำรสนเทศ
ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ
- รักษำกำรในตำแหน่งผู้เชี่ยวชำญด้ำนนโยบำยและแผน
ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
- นักวิชำกำรป่ำไม้ชำนำญกำรพิเศษ
ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
- นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ชำนำญกำร
- นักวิชำกำรป่ำไม้ชำนำญกำร
ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
- นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร
- นักวิชำกำรสถิติปฏิบัติกำร
- นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
- นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
ประเภททั่วไป ระดับชำนำญงำน
- เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
- เจ้ำพนักงำนสถิติชำนำญงำน

จำนวน (รำย)
106
38
3
65
38
(1)
1
(1)
1
(5)
3
2
(10)
8
1
1
(15)
9
1
2
1
2
(6)
3
3
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ลักษณะของบุคลำกร
2.2 ลูกจ้ำงประจำ
กลุ่มงำนสนับสนุน ระดับ ส3
- พนักงำนธุรกำร ส3
กลุ่มงำนสนับสนุน ระดับ ส2
- พนักงำนธุรกำร ส2
2.3 พนักงำนรำชกำร
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
- เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
- เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน
- นักวิชำกำรป่ำไม้
กลุ่มงำนบริกำร
- เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
- เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์
- เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี
- เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร
- พนักงำนบริกำรอัดสำเนำ
- คนงำน
3. ช่วงชั้นอำยุ
3.1 ข้ำรำชกำร
20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
60 ปี
3.2 ลูกจ้ำงประจำ
50 - 59 ปี
3.3 พนักงำนรำชกำร
20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี

จำนวน (รำย)
3
(1)
1
(2)
2
65
(39)
19
15
5
(26)
5
6
2
4
3
2
4
38
4
13
8
11
2
3
3
65
8
21
22
14
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ลักษณะของบุคลำกร
4. กำรศึกษำสูงสุด
4.1 ข้ำรำชกำร
ต่ำกว่ำปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
4.2 ลูกจ้ำงประจำ
ต่ำกว่ำปริญญำตรี
ปริญญำตรี
4.3 พนักงำนรำชกำร
ต่ำกว่ำปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำโท

จำนวน (รำย)
38
1
24
13
3
2
1
65
16
48
1

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหำคม 2561
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ข้อกำหนดพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำสำหรับกลุ่มบุคลำกรประเภทต่ำงๆ
1. ข้ำรำชกำร บัญชีมำตรฐำน กำหนดตำแหน่ง ประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน เรื่อง กำร
จัดทำมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญของทุกส่วนรำชกำรเข้ำประเภท
ตำแหน่งสำยงำน และระดับตำแหน่งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง ลงวันที่ 11 ธันวำคม พ.ศ. 2551
2. ลูกจ้ำงประจำ คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 28
ลงวันที่ 1 เมษำยน 2553
3. พนักงำนรำชกำร ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรกำหนดลักษณะงำน
และคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำนและกำรจัดทำกรอบอัตรำกำลังพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 และ ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2555
องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บุคลำกรมีส่วนร่ วมในกำรทำงำนเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
ส่วนรำชกำร
ด้ำนบรรยำกำศในกำรทำงำนของบุคลำกร
- มีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ทำงำน โดยคำนึงถึงสุขภำพและควำมปลอดภัย เช่น กำร
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส
ปัจจัยในกำรขับเคลื่อนกำรทำงำนของบุคลำกร
- คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44)
ประจำปีงบประมำณ
- กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
- คำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช คำสั่งสำนักแผนงำนและสำรสนเทศ และคำสั่งอื่นๆ
- งำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ
ข้อกำหนดด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยที่เปนนเรื่องเพพำะของส่วนรำชกำร
- บุคลำกรในหน่วยงำนเข้ำร่วมกำรอบรมหลักสูตรกำรป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
- กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่เป็นเวรตรวจตรำควบคุมแผนป้องกันภัคคีภัย
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(4) สินทรัพย์
อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่สำคัญของส่วนรำชกำร มีดังนี้
อำคำรสถำนที่
- อำคำร H.A.Slade. ชั้น 1
และชั้น 4
- อำคำรอนุสรณ์ป่ำไม้ 84 ปี
ชั้น 1
- อำคำรสิทธิทำกิน (สทก.)
ชั้น 5

เทคโนโลยี
- ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)
- ระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลระดับกรม
(DPIS)
- ระบบติดตำมและประเมินผลโครงกำร
(e-Project tracking System)
- ระบบกำรบันทึกงบเดือน วันลำ
- ระบบกำรรับเงินกลำง
- ระบบเครือข่ำยภำยใน (LAN)
- ระบบเครือข่ำย Internet
- ระบบโทรศัพท์ (โทรสำร ,โทรศัพท์เคลื่อนที่)
- ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
- เว็บไซต์สำนักแผนงำนและสำรสนเทศ
(http://portal.dnp.go.th/p/PlanAndInfo)
- ระบบคำของบประมำณอิเล็กทรอนิกส์
(e-Budgeting)
- ระบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนและกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ ของ อส.
- ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (e-Market,
e-Catalog, e-Bidding)
- ระบบฐำนข้อมูลแผน/ผลกำรปฏิบัติงำนและ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ (BB EvMis)

อุปกรณ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
- โทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่
- เครื่องโทรสำร/
เครื่องโทรสำรแบบมัลติ
ฟังก์ชัน
- เครื่องถ่ำยเอกสำร
- เครื่องพิมพ์สำเนำระบบ
ดิจิตอล
- เครื่องปรับอำกำศ
- เครื่องฟอกอำกำศ
- เครื่องพิมพ์ดีด
- โต๊ะ/เก้ำอี้ทำงำน
- ตู้เก็บเอกสำร
- เครื่องเจำะกระดำษและเข้ำ
เล่ม
ครุภัณฑ์พำหนะและขนส่ง
- รถยนต์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
สำหรับพกพำ
- เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บ
แล็ต
- เครื่องพิมพ์
- เครื่องสแกนเนอร์
- เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้ำ
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
- โทรทัศน์
- กล้องถ่ำยภำพดิจิตอล
- เครื่องฉำยภำพข้ำมศีรษะ
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(5) กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ส่วนรำชกำรดำเนินกำรภำยใต้สภำพแวดล้อมด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่สำคัญ ดังนี้
ส่วนรำชกำร
ที่เปนน
เนื้อหำสำระสำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ผู้รักษำกำร
ตำมกฎหมำย
1. พระรำชบัญญัติ เพื่อคุ้มครองและบ ำรุงรักษำป่ำไม้อันเป็นทรัพยำกรธรรมชำติให้ ได้ กรมป่ำไม้
ป่ำไม้ พ.ศ. 2484 ผลดียิ่งขึ้น
2. พระรำชบัญญัติ เพื่ อคุ้ มครองรั กษำทรั พยำกรธรรมชำติ ที่ มี อยู่ เช่ น พั นธุ์ ไม้ของป่ ำ กรมอุทยำน
อุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ ตลอดจนทิวทัศน์ ป่ำ และภูเขำ ให้คงอยู่ในสภำพธรรมชำติ แห่งชำติ
พ.ศ. 2504
เดิ ม มิ ให้ ถู กท ำลำยหรื อเปลี่ ยนแปลงไปเพื่ ออ ำนวยประโยชน์ ทั้ ง สัตว์ป่ำ
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำงตรงและทำงอ้อมแก่รัฐและประชำชน
และพันธุ์พืช
พ.ศ. 2532
3. พระรำชบัญญัติ เพื่อสงวนป่ำไม้ไว้เป็นเนื้อที่ประมำณร้อยละ 40 ของเนื้อที่ประเทศไทย กรมป่ำไม้
ป่ำสงวนแห่งชำติ เนื่องจำกป่ำไม้ที่สงวนคุ้มครองไว้แล้ว และที่ยังมิได้สงวนคุ้มครองได้
พ.ศ. 2507 และที่ ถูกบุกรุกและถูกทำลำยเป็นจำนวนมำก ซึ่งอำจเป็นต้นเหตุให้เกิดควำม
แก้ไขเพิ่มเติม
แห้งแล้ง พื้นดินพังทลำย ลำน้ำตื้นเขิน หรือเกิดเหตุอุทกภัยเป็นผล
เสียหำยแก่กำรเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงร้ำยแรงว่ำด้วย
กำรก ำหนดอั ต รำค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรอนุ ญ ำตให้ เ อกชนเข้ ำ ท ำ
ประโยชน์ในป่ำสงวนแห่งชำติด้ำนต่ำงๆ และส่งเสริมให้เอกชนมีกำร
ปลูกป่ำมำกขึ้น
4. พระรำชบัญญัติ เพื่อสงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่ำและถิ่นที่อยู่อำศัยของสัตว์ป่ำ เปิด กรมอุทยำน
สงวนและคุ้มครอง โอกำสให้ มี กำรเพำะพั นธุ์ และค้ ำสั ตว์ ป่ ำบำงชนิ ดได้ รวมทั้ งจะต้ อง แห่งชำติ
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 เร่ งรั ดกำรขยำยพั นธุ์ สั ตว์ป่ ำและให้ กำรสงวนและคุ้ มครองสั ตว์ ป่ ำ สัตว์ป่ำ
(ฉบับที่ 2)
ควบคู่กันไป ตลอดจนควำมตกลงระหว่ำงประเทศในกำรที่จะร่วมมือ และพันธุ์พืช
พ.ศ. 2546 และ
กันเพื่อสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำของท้องถิ่นอันเป็นทรัพยำกรสำคัญ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
ของโลก รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรซำกของสัตว์ป่ำ ผลิตภัณฑ์จำกซำก
2557
ของสัตว์ป่ำ
5. พระรำชบัญญัติ เพื่อให้ประชำชนมีโอกำสได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรดำเนินกำร สำนักนำยก
ข้อมูลข่ำวสำรของ ต่ำงๆ ของรัฐที่จำเป็น เพื่อที่ประชำชนจะสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น รัฐมนตรี
รำชกำร พ.ศ. 2540 และใช้สิ ทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องกับควำมเป็นจริง กำหนดให้
ประชำชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร โดยมีข้อยกเว้นอันไม่
ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพำะข้อมูลข่ำวสำรที่หำกเปิดเผยแล้ว
จะเกิดควำมเสี ยหำยต่อประเทศชำติหรือต่อประโยชน์ที่ส ำคัญของ
เอกชน
กฎหมำย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
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กฎหมำย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
6. พระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2544 และ
พระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551
7. พระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยกำรกระทำ
ควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 และ
พระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยกำรกระทำ
ควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2560
8. พระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. 2551

เนื้อหำสำระสำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
เพื่อรองรับสถำนะทำงกฎหมำยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในกำรทำ
ธุรกรรมหรือสัญญำ ให้มีผลเช่นเดียวกับกำรทำสัญญำตำมหลักเกณฑ์
ที่กฎหมำยปัจจุบัน (ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์) กำหนดไว้
กล่ำวคือ ถ้ำมีกำรทำสัญญำระหว่ำงบุคคลที่ใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตำมควำมหมำยของกฎหมำยแล้ว ถือว่ำกำรทำสัญญำนั้นได้ทำตำม
หลักเกณฑ์ข้ำงต้นของกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์แล้ว เป็นผลให้สัญญำ
นั้นมีผลสมบูรณ์หรือใช้บังคับได้ตำมกฎหมำย ทั้งนี้ เป็นไปตำมเงื่อนไข
ที่กฎหมำยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

ส่วนรำชกำร
ที่เปนน
ผู้รักษำกำร
ตำมกฎหมำย
กระทรวง
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
(ICT)

เตรียมควำมพร้อมรับมือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรกระทำควำมผิดทำง กระทรวงดิจิทัล
คอมพิวเตอร์ และพัฒนำให้ กำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย เพื่อเศรษฐกิจ
เป็ น ไปในทิ ศทำงที่ เหมำะสม เกิ ดประโยชน์ และสร้ ำงสรรค์ และ และสังคม
กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

มุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหำรข้ำรำชกำร จำกเดิมที่เน้น
กำรพัฒนำข้ำรำชกำรให้มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ยึ ดกระบวนกำร
ทำงำนและประสิทธิภำพเฉพำะส่วน เปลี่ยนเป็นเน้นให้ข้ำรำชกำรเป็น
ผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อควำมสำเร็จขององค์กร
มุ่งเน้นที่ประชำชน สร้ำงคุณค่ำ และผลผลิตผลลัพธ์ โดยมีตัวแปรที่
สำคัญในกำรปรับเปลี่ยนคือ กำรปรับระบบจำแนกตำแหน่งเพื่อเป็น
ฐำนให้ ร ำชกำรมี ร ะบบบริ ห ำรทรั พยำกรบุ คคล ตำมลั กษณะงำน
ผลงำน และควำมรู้ควำมสำมำรถ
9. พระรำชบัญญัติ กำรอนุมัติจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีภำยใต้แผนงบประมำณ
งบประมำณรำยจ่ำย /ผลผลิต/กิจกรรม/โครงกำร ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และ
ประจำปีงบประมำณ พันธุ์พืช

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำร
พลเรือน

สำนัก
งบประมำณ
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กฎหมำย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
10. พระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560

11. พระรำชบัญญัติ
กำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ
พ.ศ. 2560

12. พระรำชบัญญัติ
แผนและขั้นตอน
กำรดำเนินกำร
ปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2560
13. พระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วย
กำรเสนอเรื่องและ
กำรประชุม
คณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548

ส่วนรำชกำร
ที่เปนน
เนื้อหำสำระสำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ผู้รักษำกำร
ตำมกฎหมำย
เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐมีกรอบ กระทรวง
กำรปฏิ บั ติ ง ำนที่ เ ป็ น มำตรฐำนเดี ย วกั น โดยกำรก ำหนดเกณฑ์ กำรคลัง
มำตรฐำนกลำงเพื่อให้หน่วยงำนของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ
โดยมุ่งเน้ นกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนให้ มำกที่สุ ดเพื่อให้ เกิด
ควำมโปร่ งใสและเปิดโอกำสให้ มี กำรแข่ งขันอย่ ำงเป็นธรรม มี กำร
ดำเนิ นกำรจั ดซื้อจั ดจ้ำงที่คำนึงถึ งวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนเป็ น
สำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยเงิน มีกำรวำงแผนกำร
ดำเนินงำนและมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนซึ่งจะทำให้กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล
ยุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำม
สำนักงำน
หลักธรรมำภิบำลเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำงๆ ให้
คณะกรรมกำร
สอดคล้องและบูรณำกำรกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่ พัฒนำกำร
เป้ำหมำยดังกล่ำว หน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยมีหน้ำที่ดำเนินกำร
เศรษฐกิจและ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ กำร
สังคมแห่งชำติ
กำหนดนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่
จะเข้ำบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรจัดทำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง
แห่งชำติและแผนอื่นใด รวมตลอดทั้งกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
กำรปฏิรูปประเทศเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยแผนและขั้นตอนกำร
สำนักงำน
ดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกับ คณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศมีกำรกำหนดกลไก วิธีกำร
พัฒนำกำร
และขั้นตอนกำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศในด้ำนต่ำงๆ หน่วยงำนของ เศรษฐกิจและ
รัฐทุกหน่วยมีหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ สังคมแห่งชำติ
เพื่อให้กำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ใน
แผนกำรปฏิรูปประเทศ
เป็ นเรื่ องของกำรกำหนดหลั กเกณฑ์และแนวทำงกำรเสนอเรื่องต่ อ สำนัก
คณะรัฐมนตรีตลอดจนกำรประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับ เลขำธิกำร
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง คณะรัฐมนตรี
ที่ดี พ.ศ. 2546
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กฎหมำย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
14. พระรำช
กฤษฎีกำกำหนด
หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรในกำรทำ
ธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์
ภำครัฐ พ.ศ. 2549
15. ระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยงำนสำรบรรณ
พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
16. ระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
17. ระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยกำรตรวจ
รำชกำร พ.ศ.
2548

ส่วนรำชกำร
ที่เปนน
เนื้อหำสำระสำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ผู้รักษำกำร
ตำมกฎหมำย
เพื่อต้องกำรให้กำรทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐมีผลทำงกฎหมำย กระทรวง
เพื่ อพั ฒ นำกำรท ำธุ ร กรรมทำงออนไลน์ ข องภำครั ฐ ให้ อยู่ ภ ำยใต้ เทคโนโลยี
มำตรฐำนหรือทิศทำงเดียวกัน โดยมีกำรจัดทำ
สำรสนเทศ
- แนวนโยบำย/แนวทำงปฏิ บั ติ ในกำรรั กษำควำมมั่ นคงปลอดภั ย และกำรสื่อสำร
สำรสนเทศ
(ICT)
- แนวนโยบำย/แนวทำงในกำรปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กำหนดชนิดของหนังสือรำชกำร กำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำร กำรเก็บ สำนักนำยก
รักษำ ยื ม และทำลำยหนังสือรำชกำร กำหนดมำตรฐำน แบบพิมพ์ รัฐมนตรี
และซอง เพื่อให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ
ด ำเนิ น กำรจั ดหำ ควบคุ ม และจ ำหน่ ำยพั ส ดุ ตำมระเบี ย บส ำนั ก สำนักนำยก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ ซึ่งมำจำกเงินงบประมำณ เงินกู้ และเงิน รัฐมนตรี
ช่วยเหลือ
1. เพื่ อชี้ แจง แนะนำ หรื อท ำควำมเข้ ำใจกั บหน่ วยงำนของรั ฐและ สำนักนำยก
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเกี่ยวกับแนวทำงและกำรปฏิบัติงำนหรือกำรจัดทำ รัฐมนตรี
ภำรกิจตำมนโยบำยของรัฐบำล และแผนต่ำงๆ ของชำติ และของ
หน่วยงำนของรัฐ
2. เพื่ อตรวจติ ดตำมว่ ำหน่ วยงำนภำครั ฐด ำเนิ นงำนได้ ถู กต้ องตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ มติของคณะรัฐมนตรี และ
คำสั่งนำยกรัฐมนตรี และเป็นไปตำมควำมมุ่งหมำย วัตถุประสงค์
เป้ ำหมำย และผลสั มฤทธิ์ ตำมนโยบำยของรั ฐ บำล แผนพั ฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผน
หรื อยุ ทธศำสตร์ ใดๆ ที่ ก ำหนดเป็ นยุ ทธศำสตร์ ช ำติ หรื อวำระ
แห่งชำติหรือไม่
3. เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ และอุปสรรค รวมทั้งประเมิน
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติงำนหรือ
กำรจัดทำภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ
4. เพื่อรับฟังทุกข์สุข ควำมคิดเห็น และควำมต้องกำรของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐและประชำชน
5. เพื่อแสวงหำข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุ กำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในพื้นที่
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ส่วนรำชกำร
ที่เปนน
เนื้อหำสำระสำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ผู้รักษำกำร
ตำมกฎหมำย
18. ระเบียบสำนัก ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรเสนอเรื่ อ งต่ อ คณะรั ฐ มนตรี กำร สำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำ ดำเนิ นกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมติ เลขำธิกำร
ด้วยหลักเกณฑ์ และ ของคณะรัฐมนตรี หรือกำรดำเนินกำรอื่นใด เพื่อเกิดประโยชน์ต่อกำร คณะรัฐมนตรี
วิธีกำรเสนอเรื่อง
ปฏิบัติหน้ำที่ของคณะรัฐมนตรี
ต่อคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548
19. ระเบียบสำนัก ก ำหนดประเภทกำรลำ 11 ประเภท และก ำหนดให้ ผู้ อ ำนวยกำร สำนักนำยก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย สำนัก/กอง หัวหน้ำสำนัก/กอง เลขำนุกำรกรม หัวหน้ำส่วนรำชกำร ที่ รัฐมนตรี
กำรลำของข้ำรำชกำร เรี ย กชื่ อ อย่ ำ งอื่ น เที ย บเท่ ำ ส ำนั ก /กอง เป็ น ผู้ มี อ ำนำจอนุ ญ ำต
พ.ศ. 2555
ข้ำรำชกำรทุกตำแหน่งในสำนัก/กอง โดยลำป่วยครั้งหนึ่งไม่เกิน 60
วัน ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่งไม่เกิน 30 วัน ลำคลอดบุตร และลำพักผ่อน
20. ระเบียบสำนัก ดำเนินกำรจัดหำพัสดุตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ สำนักนำยก
นำยกรัฐมนตรีว่ำ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยวิธีกำรซื้อหรือกำรจ้ำงแต่ไม่ รัฐมนตรี
ด้วยกำรพัสดุด้วย รวมถึงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ กำรจ้ำงออกแบบและควบคุมงำน กำรซื้อหรือ
วิธีกำรทำง
กำรจ้ำงโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษที่สำมำรถทำได้ตำมระเบียบอื่น
อิเล็กทรอนิกส์
ที่มีมูลค่ำตั้งแต่ 2 ล้ำนบำทขึ้นไป
พ.ศ. 2549
21. ระเบียบสำนัก กำรประสำนงำนในภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำ สำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำ เป็ น เรื่ องที่ มี ควำมส ำคั ญ ต่ อ กำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ นดิ น สมควร เลขำธิกำร
ด้วยผู้ประสำนงำน กำหนดให้ มี ผู้ ประสำนงำนคณะรัฐมนตรี และรัฐสภำเพื่อท ำหน้ ำที่ คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีและ ประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำร คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำ ตลอดจน
รัฐสภำ พ.ศ. 2551 ติดตำมควำมคื บหน้ ำของเรื่ องที่ เสนอต่ อคณะรั ฐมนตรี และเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับรัฐสภำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
22. ระเบียบ
ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำน สำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กำหนดให้ผู้รับตรวจรำยงำนต่อ กำรตรวจเงิน
ตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมกำรตรวจเงิ นแผ่ นดิ น ผู้ ก ำกั บดู แล และคณะกรรมกำร แผ่นดิน
ว่ำด้วยกำรกำหนด ตรวจสอบเกี่ ย วกั บกำรควบคุ มภำยในอย่ ำงน้ อยปี ล ะครั้ ง ภำยใน
มำตรกำรควบคุม เก้ำสิบวัน นับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี
ภำยใน พ.ศ. 2544
กฎหมำย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
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กฎหมำย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
23. ระเบียบว่ำด้วย
กำรบริหำร
งบประมำณ พ.ศ.
2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
24. ระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560
25. ระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วย
คณะกรรมกำร
นโยบำยป่ำไม้
แห่งชำติ พ.ศ.
2560

เนื้อหำสำระสำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
กำหนดวิธีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี หรือพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยเพิ่มเติมรวมถึงกำรโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณ
รำยจ่ำย เพื่อให้ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจใช้จ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยได้อย่ำงรวดเร็ว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ำ
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐให้เหมำะสม สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560
เพื่อให้กำรกำหนดและขับเคลื่อนนโยบำยของประเทศเกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำรป่ำไม้ทั้งระบบทันต่อสถำนกำรณ์และเป็นไปอย่ำงมี
เอกภำพ และเกิดดุลยภำพกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรประสำน ติดตำม และ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ของชำติตำมกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรป่ำไม้และกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ให้มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเกิดควำมยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเป็น
กำรสนองตอบต่อยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในด้ำนที่เกี่ยวกับ
ทรัพยำกรป่ำไม้

ส่วนรำชกำร
ที่เปนน
ผู้รักษำกำร
ตำมกฎหมำย
สำนัก
งบประมำณ

กระทรวง
กำรคลัง

สำนักนำยก
รัฐมนตรี

26. มติคณะ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมพร้ อ มของทุ ก ฝ่ ำ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกำรจั ด ท ำ สำนัก
รัฐมนตรีในกำร
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณและปฏิทินงบประมำณ งบประมำณ
พิจำรณำให้ควำม รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
เห็นชอบกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำร
จัดทำงบประมำณ
และปฏิทิน
งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ

- 15 -

ส่วนรำชกำร
ที่เปนน
เนื้อหำสำระสำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ผู้รักษำกำร
ตำมกฎหมำย
27. มติ
ในกรณี เรื่ องที่ไ ม่ใ ช่น โยบำยหรือ ไม่ ใช่ เรื่ องส ำคัญ และมีร ะเบีย บ กระทรวงกำร
คณะรัฐมนตรีเมื่อ ปฏิบัติปกติอยู่แล้วให้นำยกรัฐมนตรี หรือรองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับ ต่ำงประเทศ
วันที่ 13 ธันวำคม มอบหมำยให้สั่งหรือปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี พิจำรณำให้
2520
ควำมเห็นชอบหรืออนุมัติได้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทรำบ
28. หลักเกณฑ์
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ที่ 1 กำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงำน กระทรวงดิจิทัล
และแนวทำงปฏิบัติ สำมำรถด ำเนิ น กำรได้ เ อง และหลั ก เกณฑ์ ที่ 2 กำรจั ด หำระบบ เพื่อเศรษฐกิจ
ในกำรจัดหำระบบ คอมพิ ว เตอร์ ที่ ต้ อ งขอควำมเห็ น ชอบจำกกระทรวงเทคโนโลยี และสังคม
คอมพิวเตอร์
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ทั้งนี้ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก CIO
ภำครัฐ ตำมมติ
ประจำหน่วยงำน และผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรและ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ จัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง ก่อนกำรตั้งคำขอรับกำรจัดสรร
วันที่ 23 มีนำคม งบประมำณ ทั้งนี้ ให้สำนักงบประมำณพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
2547
ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กฎหมำย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
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ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร
(6) โครงสร้ำงองค์กำร
โครงสร้ำงและระบบกำรกำกับดูแลของส่วนรำชกำร
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร
1. ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
2. ส่วนแผนงำนและงบประมำณ
3. ส่วนติดตำมประเมินผล
4. ส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชดำริ
5. ส่วนวิเทศสัมพันธ์
6. ศูนย์สำรสนเทศ

กำรแบ่งหน่วยงำนเปนนกำรภำยใน
1. ส่วนอำนวยกำร
2. ส่วนนโยบำยและแผน
3. ส่วนติดตำมประเมินผล
4. ศูนย์สำรสนเทศ
5. ส่วนจัดกำรงบประมำณ

ที่มำของกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในของสำนักแผนงำนและสำรสนเทศ
1. คำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที่ 221/2548 ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2548 เรื่อง
กำรกำหนดหน่วยงำนภำยในและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร กรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช (ส่วนติดตำมประเมินผล, ศูนย์สำรสนเทศ)
2. คำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที่ 952/2548 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2548 เรื่อง
ให้จัดตั้งหน่วยงำนภำยในส่วนรำชกำรจำกฝ่ำยบริหำรทั่วไปของสำนักทุกสำนักเป็นส่วนอำนวยกำร
3. คำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที่ 221/2548 ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2548 ได้
กำหนดหน่วยงำนภำยในและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช และที่ 969/2551 ลงวันที่ 7 สิงหำคม พ.ศ. 2551 เรื่อง จัดตั้งสำนักสนองงำน
พระรำชดำริ โดยปรับเปลี่ยนสถำนะของส่วนประสำนงำนโครงกำรพระรำชดำริ สำนักแผนงำนและสำรสนเทศ
เป็นสำนักสนองงำนพระรำชดำริ เป็นหน่วยงำนภำยใน ตำมคำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
ที่ 1435/2553 โดยปรับเปลี่ยนสถำนะของสำนักสนองงำนพระรำชดำริเป็นศูนย์ประสำนงำนสนองพระรำชดำริ
จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนสนองพระรำชดำริ
4. คำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที่ 1340/2549 ลงวันที่ 12 กันยำยน พ.ศ. 2549 เรื่อง
จัดตั้งส่วนนโยบำยและแผน และส่วนจัดกำรงบประมำณ
5. คำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที่ 1932/2549 ลงวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2549 เรื่อง
ปรับปรุงภำรกิจ/หน้ำที่และโครงสร้ำงส่วนวิเทศสัมพันธ์ เป็นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
6. คำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที่ 2163/2560 ลงวันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง
จัดตั้งกองกำรต่ำงประเทศ โดยกำรนำภำรกิจ และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ของส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
สำนักแผนงำนและสำรสนเทศ กำรดำเนินงำนด้ำนอนุสัญญำว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและอื่นๆ
ที่เกี่ย วข้อง ของส่ ว นสิ่ งแวดล้ อมป่ ำไม้ ส ำนักวิจัยกำรอนุรักษ์ป่ำ ไม้และพันธุ์พื ช และส ำนัก งำนมรดกโลก
ทำงธรรมชำติ มำรวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นกองกำรต่ำงประเทศ
7. คำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที่ 2374/2560 ลงวันที่ 22 กันยำยน พ.ศ. 2560 เรื่อง
แก้ไขคำสั่งจั ดตั้งกองกำรต่ำงประเทศ แก้ไขคำสั่ งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที่ 2163/2560
ลงวั นที่ 31 สิ งหำคม พ.ศ. 2560 เรื่ องจั ดตั้ งกองกำรต่ ำงประเทศ ในหน้ ำที่ 6 ย่อหน้ ำแรก ข้ อควำมจำกเดิ ม
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“กองควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนพื้นที่อนุรักษ์” เป็น “กองกำรต่ำงประเทศ” นอกนั้นให้เป็นไปตำมคำสั่งเดิม
ทุกประกำร
ระบบกำรกำกับดูแลของส่วนรำชกำร
สำนักแผนงำนและสำรสนเทศ มีกำรกำกับดูแลตนเองโดยมีกำรดำเนินกำรตำมระบบกำรควบคุมภำยใน
ระบบ PART และมีกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง สำนักแผนงำนและสำรสนเทศ
ระบบกำรรำยงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรกำกับดูแลส่วนรำชกำร ผู้บริหำรส่วนรำชกำร และส่วน
รำชกำรที่กำกับ
สำนักแผนงำนและสำรสนเทศ มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะกำร
ดำเนินงำนต่อหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้
- หนังสือรำชกำร
- ประชุมชี้แจง
- กำรประสำนงำนทำงโทรศัพท์และโทรสำร
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- โปรแกรมสนทนำ Line , G-chat
- กำรติดต่อโดยตรง
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(7) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้รับบริกำร /
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. หน่วยงำนภำยใน กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

ควำมต้องกำร

- กำรดำเนินงำนบรรลุตำมแผน
- ควำมสำเร็จในกำรตอบกระทู้ ญัตติ
ข้อหำรือ
- งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีได้รับ
กำรจัดสรรจำกสำนักงบประมำณ
- แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจำปี ได้รับควำม
เห็นชอบจำกสำนักงบประมำณ
- ได้รับอนุมัติจำกอธิบดี
- ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน
- ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน
2. สำนักงำนปลัดกระทรวง
- ข้อเสนอแนะ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม - กำรแก้ไขปัญหำในระดับนโยบำย
3. สำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวง
- กระทู้ หรือญัตติ ข้อหำรือ ที่
ทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้องกับกรม
4. กองยุทธศำสตร์และแผนงำน
- ควำมเชื่อมโยงกันของแผนปฏิบัติ
สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกร รำชกำรระหว่ำงกรมกับกระทรวง
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- ควำมเชื่อมโยงของงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีระหว่ำงกรมกับ
กระทรวง
5. สำนักงำนนโยบำยและแผน
- ข้อมูลที่สมบูรณ์ของรำยงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม
ประจำปี
- ควำมเห็นข้อเสนอแนะและข้อมูล
ประกอบกำรประชุม
6. กรมทรัพยำกรน้ำ
- ข้อเสนอแนะ
- กำรเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ในกำรจัดทำแผน
7. สำนักงำนคณะกรรมกำร
- สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
- รำยงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
แห่งชำติ
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ

ควำมคำดหวัง
- ปฏิบัติได้ทันเวลำที่กำหนดไว้
- รำยงำนทันตำมเวลำที่กำหนด
- ควำมพร้อมในกำรเข้ำถึง
บริกำร
- บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตำม
กำหนดเวลำ

- บรรลุวัตถุประสงค์ในกำร
ดำเนินงำนร่วมกัน
- ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
ทันตำมเวลำที่กำหนด
- ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทัน
ตำมเวลำที่กำหนด

- ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
ทันตำมเวลำที่กำหนด

- ได้รับควำมร่วมมือในกำร
จัดทำแผน และข้อเสนอแนะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรม
- ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
ทันตำมเวลำที่กำหนด
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กลุ่มผู้รับบริกำร /
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8. ก.พ.ร.

ควำมต้องกำร
- ตอบข้อคำถำมตำมแนวทำง
PMQA
- กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำกระดับ
องค์กรลงสู่ระดับบุคคล

9. สำนักงบประมำณ

- แผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
- กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี

10. กรมบัญชีกลำง

- รำยงำนตำมรูปแบบที่
กรมบัญชีกลำงกำหนด

11. สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

- รำยงำนตำมรูปแบบที่ สำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
12. กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ - ข้อเสนอแนะ
- กำรเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ในกำรจัดทำแผน
13. กระทรวงพัฒนำสังคมและควำม - ข้อเสนอแนะ
มั่นคงของมนุษย์
- กำรเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ในกำรจัดทำแผน
14. กระทรวงพลังงำน
- ข้อเสนอแนะ
- กำรเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ในกำรจัดทำแผน
15. กรมประมง

- ข้อเสนอแนะ
- กำรเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ในกำรจัดทำแผน

16. กรมกำรปกครอง

- บริกำรสืบค้นข้อมูลบุคคล แบบ
offline และ online
- ยกเลิกกำรขอสำเนำเอกสำรบัตร
ประชำชน

ควำมคำดหวัง
- สำมำรถดำเนินกำรได้
ครบถ้วนในหมวดที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
ทันตำมเวลำที่กำหนด
- กำรวัดผลที่มีประสิทธิภำพ
- ถูกต้องตำมรูปแบบที่กำหนด
และทันเวลำ
- ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ตัดสินใจในกระบวนกำรจัดกำร
งบประมำณ
- หน่วยงำนเข้ำใจระเบียบ
และสำมำรถปฏิบัติได้ถูกต้อง
- รำยงำนถูกต้องครบถ้วน ตำม
แนวทำงที่กำหนดและทันเวลำ
- รำยงำนถูกต้องครบถ้วน ตำม
แนวทำงที่กำหนดและทันเวลำ
- ได้รับควำมร่วมมือในกำร
จัดทำแผน และข้อเสนอแนะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรม
- ได้รับควำมร่วมมือในกำร
จัดทำแผน และข้อเสนอแนะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรม
- ได้รับควำมร่วมมือในกำร
จัดทำแผน และข้อเสนอแนะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรม
- สำมำรถประหยัดและลดกำร
ใช้พลังงำนได้ตำมแผนที่กำหนด
- ได้รับควำมร่วมมือในกำร
จัดทำแผน และข้อเสนอแนะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรม
- สำมำรถประหยัดและลดกำร
ใช้พลังงำนได้ตำมแผนที่กำหนด
- ลดกำรขอสำเนำเอกสำรจำก
ประชำชน Smart card
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กลุ่มผู้รับบริกำร /
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
17. กรมศุลกำกร

18. สำนักงำนสภำควำมมั่นคง
แห่งชำติกองทัพเรือ

19. เอกชน/ประชำชนทั่วไป

ควำมต้องกำร
- กำรนำเข้ำ-ส่งออก
สัตว์ป่ำหรือซำกสัตว์ป่ำตำมโครงกำร
เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตำมระบบ National Single
Window เพื่อกำรนำเข้ำส่งออก
สัตว์ป่ำตำมอนุสัญญำฯ
- ข้อเสนอแนะ
- กำรเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ในกำรจัดทำแผน
- กำรบริกำรข้อมูล
- ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน

ควำมคำดหวัง
- ทันเวลำที่กำหนด
- ถูกต้องตำมระเบียบ

- ได้รับควำมร่วมมือในกำร
จัดทำแผน และข้อเสนอแนะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรม
- สำมำรถประหยัดและลดกำร
ใช้พลังงำนได้ตำมแผนที่กำหนด
- ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน
- กำรบริกำรที่ทันสมัยและ
รวดเร็ว
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(8) ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน
ส่วนรำชกำร /
บทบำทหน้ำที่
องค์กำรที่เกี่ยวข้อง
ในกำรปฏิบัติร่วมกัน
1. หน่วยงำนภำยในกรม - กำรจัดทำยุทธศำสตร์
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์
และพันธุ์พืช
ป่ำ และพันธุ์พืช ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
และกำรแปลงแผนไปสู่
กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม
- กำรจัดทำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
- ก ำ ร จั ด ท ำ แ ผ น ก ำ ร
ปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจำปี
- กำรปรับแผนปฏิบัติงำน
และแผนกำรใช้ จ่ ำ ยเงิ น
ประจำปี
- กำรบริ ห ำรทรั พ ยำกร
บุคคล

แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
จัดทำยุทธศำสตร์ กรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)
- ประชุมคณะทำงำน
จัดทำยุทธศำสตร์ กรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำ
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี
- ประชุมร่วมในกำรจัดทำ
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี
- แต่งตั้งคณะทำงำน
จัดทำแผนกำรปฏิบัติ
งำนและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจำปี
- ประชุมร่วมในกำร
จัดทำแผนกำรปฏิบัติ
งำนและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจำปี
- กำรจัดทำคำตอบกระทู้ - ประสำนกับหน่วยงำน
ถำม ญัตติ
ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้ำของ
- กำรตอบข้อหำรือของ เรื่องทำงโทรสำรเพื่อ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ควำมรวดเร็ว
และสมำชิกวุฒิสภำ
- ประสำนงำนกับหลำย
หน่วยงำนไปพร้อมๆ กัน

ข้อกำหนดที่สำคัญ
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
- สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำย
และแผนระดับชำติ
นโยบำยและยุทธศำสตร์
ของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และส่วน
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง
- ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี
- พระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี
- ระเบียบว่ำด้วยกำร
บริหำรงบประมำณ
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

2. สำนักงำนรัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

- กระทู้ หรือญัตติ ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน
กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
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ส่วนรำชกำร /
องค์กำรที่เกี่ยวข้อง
3. กระทรวงทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

บทบำทหน้ำที่
ในกำรปฏิบัติร่วมกัน
- กำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ
- กำรปรับปรุงร่ำง
ยุทธศำสตร์กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)
- กำรจัดทำแผนกำร
ปฏิรูปประเทศ
- กำรจัดทำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
- แผนกำรปฏิบัติงำนและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจำปี
- ประสำนกำรจัดทำแผนกำร
ตรวจรำชกำรของผู้ตรวจ
กระทรวงทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- ประสำนกำรรำยงำนและ
กำรติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ตำมแบบ สงป. 301 และ
302
- รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
และผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ของแผนงำน/
โครงกำร กิจกรรม
งบประมำณ โดยรำยงำน
เข้ำระบบ e-Project
Tracking System ของ
กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน
- หนังสือรำชกำร
- ติดต่อโดยตรงที่ส่วน
- โทรศัพท์/โทรสำร
- จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
- จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่
ผู้เกี่ยวข้องภำยใน
กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้ำงควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงแผนบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน
- แผนปฏิบัติรำชกำร
ของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
และของหน่วยงำน
- นำเสนอในกำร
ประชุมผู้บริหำรของ
กระทรวงทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
- เว็บไซต์ของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนดที่สำคัญ
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
- สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำย
และแผนระดับชำติ
นโยบำยและยุทธศำสตร์
ของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และส่วน
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง
- กำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีและ
ปฏิทินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
- ระเบียบสำนักนำยก
รัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจ
รำชกำร พ.ศ. 2548
- รับ-ส่ง เอกสำร รวดเร็ว
- ทันเวลำที่กำหนด
- เป็นผู้นำเข้ำข้อมูลระบบ
คำของบประมำณอิเลก
โทรนิค (E-budgeting)
1) ส่วนจัดกำร
งบประมำณกำกับดูแล
2) หน่วยงำนที่ขอ
งบประมำณเป็นผู้นำเข้ำ
ข้อมูล
- ผู้นำเข้ำข้อมูลระบบ
ติดตำมและประเมินผล
(e-Project Tracking
System) มีสองส่วน
1) ส่วนติดตำม
ประเมินผล สำนัก
แผนงำนและสำรสนเทศ
ในฐำนะกำกับดูแลกำร
นำเข้ำข้อมูล
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ส่วนรำชกำร /
องค์กำรที่เกี่ยวข้อง

4. สำนักงำนนโยบำย
และแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

บทบำทหน้ำที่
ในกำรปฏิบัติร่วมกัน
- กำรรำยงำนกำรควบคุม
ภำยในของสำนักงำนกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน

- กำรจัดทำรำยงำน
สถำนกำรณ์คุณภำพ
สิ่งแวดล้อม
- กำรเข้ำร่วมประชุมกับ
คณะกรรมกำรและ
คณะทำงำนชุดต่ำงๆ
5. สำนักงำน
- กำรจัดทำแผนพัฒนำ
คณะกรรมกำร
เศรษฐกิจและสังคม
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและ แห่งชำติ
สังคมแห่งชำติ
- กำรจัดทำแผนกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวล้อม
- กำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ
6. คณะรักษำควำมสงบ - แถลงนโยบำยรัฐบำล
แห่งชำติ/คณะรัฐมนตรี - กำรจัดทำแผนกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน
- แถลงผลงำนรัฐบำล
- กำรประชุม
คณะรัฐมนตรีปกติ/อย่ำง
เป็นทำงกำรนอกสถำนที่
- ผู้ประสำนงำน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภำ
ของกรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช
(ปคร.อส.)

แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน

ข้อกำหนดที่สำคัญ
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
2) หน่วยงำนที่ได้รับ
งบประมำณ ประกอบ
ด้วยข้อมูลกิจกรรมย่อย
ตำมแผนที่ได้รับ
- ระเบียบคณะกรรมกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วย
กำรกำหนดมำตรฐำน
ควบคุมภำยใน พ.ศ.
2544 ข้อ 6
- จัดประชุมคณะทำงำน - รำยงำนประจำปี
อย่ำงสม่ำเสมอ
- กำรจัดทำแผนและ
โครงกำรสำคัญระดับ
กระทรวง
- มีกำรประชุมระดม
- สอดคล้องกับ
ควำมคิดเห็นจำกหลำย แนวทำงกำรพัฒนำ
หน่วยงำนอย่ำงทั่วถึง ประเทศ

- กำรประสำนงำน
จัดเตรียมข้อมูลและ
เข้ำร่วมประชุม

- ตำมวำระงำนของ
คณะรัฐมนตรี
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ส่วนรำชกำร /
บทบำทหน้ำที่
แนวทำงและวิธีกำร
องค์กำรที่เกี่ยวข้อง
ในกำรปฏิบัติร่วมกัน
สื่อสำรระหว่ำงกัน
7. สภำนิติบัญญัติ
กำรชี้แจงกรรมำธิกำรของ - กำรร่วมประชุม
แห่งชำติ/สภำปฏิรูป
สภำปฎิรูปแห่งชำติ
แห่งชำติ/สภำขับเคลื่อน
กำรปฏิรูปประเทศ
8. สำนักงำน ก.พ.ร.
- PMQA
- ที่ปรึกษำ
- คำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร

9. กระทรวง
อุตสำหกรรม
10. สภำที่ปรึกษำ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ

- กำรกำหนดแหล่งแร่

- กำรขอควำมเห็นจำก
กระทรวงทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
และกรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
11. กระทรวงมหำดไทย - กำรให้ข้อมูลและร่วม
สมช. ศอ.บต.
บูรณำกำรในกำรจัดทำ
กองทัพเรือ
ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมมั่นคงของชำติ
- นโยบำยและยุทธศำสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไข
ปัญหำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้
- ร่ำงยุทธศำสตร์ควำม
มั่นคงแห่งชำติทำงทะเล
(พ.ศ. 2555 - 2559)
- กำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำผลกำร
ดำเนินโครงกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรพัฒนำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

- กำรประชุมคณะ
กรรมกำรสิ่งแวดล้อม
- หนังสือรำชกำร
- กำรประชุมสัมมนำ

ข้อกำหนดที่สำคัญ
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
- ตำมวำระของ
กรรมำธิกำร
- รูปแบบกำรตอบคำถำม
PMQA
- กำรจัดทำคำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรของ กรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช
- ไม่เกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
- ตำมระเบียบงำนของ
สภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ

- หนังสือรำชกำร
- กำรสนับสนุน/กำร
- กำรประชุมสัมมนำ
ดำเนินงำนเพื่อเสริมสร้ำง
- กำรประสำนทำง
ควำมมัน่ คงของชำติ
โทรศัพท์ โทรสำร อีเมล์
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ส่วนรำชกำร /
บทบำทหน้ำที่
องค์กำรที่เกี่ยวข้อง
ในกำรปฏิบัติร่วมกัน
12. สำนักนำยกรัฐมนตรี - พรบ.ข้อมูลข่ำวสำร
- กำรตอบข้อหำรือที่ส่ง
มำยังนำยกรัฐมนตรี
13. สำนักงบประมำณ - พิจำรณำรำยละเอียดคำ
ขอและจัดทำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีของกรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช
- ขอควำมเห็นชอบ
แผนกำรปฏิบัติงำนและ
แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจำปี
- ปรับแผนกำรปฏิบัติงำน
และแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจำปี
- กำรรำยงำนแผนกำร
ปฏิบัติงำนและแผนกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ
ตำมแบบ สงป. 302/1,
302/2 และ 302/3
- รำยงำนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
งบดำเนินงำน รำยกำร
ค่ำจ้ำงเหมำเอกชน
ดำเนินงำน
- กำรจัดสรรงบประมำณ
- กำรโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมำณ
- กำรใช้เครื่องมือ PART

แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน
- หนังสือรำชกำร
- กำรประสำนงำน

ข้อกำหนดที่สำคัญ
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
- ตำมระเบียบงำนของ
สำนักนำยกรัฐมนตรี

- กำรประชุมและแจ้ง
เวียน
- คู่มือกำรปฏิบัติกำร
จัดทำคำของบประมำณ
- ระบบ e- Budgeting
- กำรประชุมชี้แจงแนว
ทำงกำรบริหำร
งบประมำณ
- เอกสำร/หนังสือ
รำชกำร
- ประสำนงำนทำง
โทรศัพท์/โทรสำร
- จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือรำชกำร
- ติดต่อโดยตรงที่ส่วน
- กำรประชุมร่วมกัน
- Website ของสำนัก
งบประมำณ

- ส่งให้ตำมแบบฟอร์ม
และระยะเวลำที่สำนัก
งบประมำณกำหนด
- ปฏิทินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
- พระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี
- กำรปฏิบัติตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกำรบริหำร
งบประมำณ พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี
- จัดทำแผนกำรปฏิบัติงำน
และแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณสอดคล้องตำม
วงเงินงบประมำณแต่ละ
รำยกำรที่ระบุไว้ในเอกสำร
ประกอบพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี และเป็นไป
ตำมระเบียบว่ำด้วยกำร
บริหำรงบประมำณ พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กำรรำยงำนแผนกำร
ปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ ตำมแบบ
สงป. 302/1, 302/2
และ 302/3 ทุกไตรมำส
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ส่วนรำชกำร /
องค์กำรที่เกี่ยวข้อง

14. กรมบัญชีกลำง

บทบำทหน้ำที่
ในกำรปฏิบัติร่วมกัน

แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน

ข้อกำหนดที่สำคัญ
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
- รำยงำนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ งบดำเนินงำน
รำยกำรค่ำจ้ำงเหมำเอกชน
ดำเนินงำนรำยงำนทุก
สัปดำห์
- ทันเวลำที่กำหนด
- ถูกต้องตำมระเบียบ
ครบถ้วน
- รำยงำนผลกำรวิเครำะห์
โดยกำรใช้เครื่องมือ
PART เป็นประจำทุกปี
ตำมระยะเวลำที่สำนัก
งบประมำณกำหนด
- หนังสือรำชกำร
- มติคณะรัฐมนตรี
- ติดต่อโดยตรงที่ส่วน เกี่ยวกับกำรเร่งรัดกำรใช้
- กำรประชุมร่วมกัน
จ่ำยงบประมำณ
- โทรศัพท์/ โทรสำร
- ทันเวลำที่กำหนด
- ถูกต้องตำมระเบียบ
ครบถ้วน
- ประชุม
- รับส่งเอกสำรรวดเร็ว
- โทรศัพท์/โทรสำร
- ถูกต้องตำมระเบียบ
- โทรศัพท์/ โทรสำร - ทันเวลำที่กำหนด
- ถูกต้องตำมระเบียบ
- โทรศัพท์/โทรสำร
- ทันเวลำที่กำหนด
- จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ - ถูกต้องตำมระเบียบ
- กำรประชุม
- ระบบเชื่อมโยงข้อมูล
NSW
- กำรตรวจร่วมระหว่ำง
หน่วยงำน

- ประสำนกำรจัดทำแผน
และรำยงำนผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง และแผนกำรใช้
จ่ำยงบลงทุน
- กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
15. สำนักงำนตำรวจ
- ตรวจสอบประวัติ
แห่งชำติ
อำชญำกรของบุคคลำกร
16. สำนักงำนอัยกำร
- กำรตรวจสอบร่ำง
สูงสุด
ข้อตกลงระหว่ำงประเทศ
17. กรมศุลกำกร
- กำรนำเข้ำ-ส่งออก
สัตว์ป่ำหรือซำกสัตว์ป่ำ
ตำมโครงกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตำมระบบ National
Single Window
เพื่อกำรนำเข้ำส่งออก
สัตว์ป่ำตำมอนุสัญญำฯ
18. หน่วยงำนอื่นๆ เช่น - กำรจัดทำยุทธศำสตร์ - จัดประชุมหน่วยงำน
กระทรวงกำรท่องเที่ยว ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ทีเ่ กี่ยวของเพื่อยกร่ำง
และกีฬำ กระทรวง
กับหน่วยงำนต่ำงๆ
นำเสนอผู้บริหำร
พัฒนำสังคมและควำม
ระดับสูง
มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงพลังงำน

- ครอบคลุมในทุกมิติของ
ยุทธศำสตร์
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ส่วนรำชกำร /
องค์กำรที่เกี่ยวข้อง
19. สถำนศึกษำต่ำงๆ
20. ธนำคำรพำณิชย์

บทบำทหน้ำที่
แนวทำงและวิธีกำร
ในกำรปฏิบัติร่วมกัน
สื่อสำรระหว่ำงกัน
- ตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ - หนังสือรำชกำร
ของบุคลำกร
- ตรวจสอบหนังสือค้ำ
- หนังสือรำชกำร
ประกันซอง/สัญญำ

ข้อกำหนดที่สำคัญ
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
- ถูกต้องตำมระเบียบ
- ถูกต้องตำมระเบียบ

กำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงนวัตกรรมของหน่วยงำนภำยนอกแก่ส่วนรำชกำร
กรมศุลกำกร : กำรนำเข้ำ-ส่งออกสัตว์ป่ำหรือซำกสัตว์ป่ำ ตำมโครงกำรเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตำมระบบ National Single Window เพื่อนำกำรนำเข้ำส่งออกสัตว์ป่ำตำมอนุสัญญำฯ เพื่อให้กำรจัดทำ
ข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรนำเข้ำ -ส่งออก สินค้ำควบคุม ต่อหน่วยงำน ของรัฐที่เกี่ยวข้องสำมำรถ
กระทำได้ด้วยระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) โดยเฉพำะ
สินค้ำบำงอย่ำงที่ต้องขออนุญำตหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก่อน กำรนำเข้ำหรือส่งออก เช่น สินค้ำควบคุมและวัตถุ
อัน ตรำยที่จำเป็ นจะต้องขออนุ ญำตจำก หน่วยงำนควบคุมก่อน ดังนั้นกรมศุลกำกรและหน่ว ยงำนภำครัฐ
ที่เกี่ยวข้องจึงได้ประชุมหำรือ ร่วมกันในกำรจัดทำกำรบูรณำกำรข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงที่หลำยๆ หน่วยงำน
มีอยู่ ให้เป็นไปใน รูปแบบของ Single Entry Form คือ ผู้ประกอบกำรสำมำรถยื่นใบคำร้องผ่ำนระบบ NSW
โดยกำรกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวก็สำมำรถส่งข้อมูลไปให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญำตนำเข้ำส่งออก
และยังสำมำรถนำข้อมูลดังกล่ำวมำจัดทำใบขนสินค้ำต่อไป
ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำระบบแลกเปลี่ ยนข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ตำมระบบอนุญำตนำเข้ำ
ส่งออก และนำผ่ำน ตำมอนุสัญญำไซเตส โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกำรที่ไม่มีระบบเป็นของตนเองในกำรยื่นข้อมูลคำขอใบแจ้ง
นำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำควบคุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบ NSW ไปยังหน่วยงำน ผู้ออกใบอนุญำต/ใบรับรองที่
เกี่ยวข้อง และสำมำรถจัดทำข้อมูลใบขนสินค้ำทำง อิเล็กทรอนิกส์ได้ต่อเนื่อง
2. ลดขั้นตอนคีย์ข้อมูลและข้อผิดพลำดที่อำจเกิดจำกกำรคีย์ข้อมูลซ้ำซ้อนหรือไม่ถูกต้อง
3. ช่วยลดระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำรยื่นข้อมูลคำขอใบแจ้งฯต่อ หน่วยงำน
ผู้ออกใบอนุญำต/ใบรับรอง
Website : http://cites.dnp.go.th
กรมกำรปกครอง : กำรลดกำรใช้กระดำษ ถือเป็นส่วนสำคัญในกำรพัฒนำองค์กร เนื่องจำกเป็นกำร
ลดใช้ทรั พยำกร ทำให้งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อกระดำษลดลง และทำให้ต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยของ
องค์กรลดลงด้วย กำรใช้เครื่องอ่ำนข้อมูลจำกบัตรประจำตัวประชำชนโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
เป็นวิธีหนึ่งในกำรลดกำรใช้สำเนำเอกสำรบัตรประจำตัวประชำชนได้ อันจะเกิดประโยชน์ต่อประชำชนผู้มำรับ
บริกำรเพรำะลดควำมยุ่งยำกในกำรจัดเตรียมสำเนำเอกสำร ในขณะที่องค์กรสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติ ประหยัดและเกิดควำมคุ้มค่ำต่อองค์กร
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช มีกำรพัฒนำระบบอ่ำนข้อมูลบัตรประจำตัวประชำชน
(Smart Card) โดยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดกำรขอสำเนำเอกสำรจำกประชำชนที่มำรับบริกำร อีกทั้งยัง
ตอบสนองต่อกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ในองค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมในกำร
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บริหำรจัดกำรระบบงำน งบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล และกำรให้บริกำรประชำชน หรือหน่วยงำนของ รัฐ
(Innovation Base) และตำมแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำร
ภำครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) มีจำนวนทั้งหมด 13 กระบวนงำน
ชื่อโครงกำร : กำรลดกำรขอสำเนำเอกสำรจำกประชำชน (Smart Card) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. มีระบบอ่ำนข้อมูลบัตรประจำตัวประชำชน (Smart Card) โดยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดกำร
ขอสำเนำเอกสำรจำกประชำชนที่มำรับบริกำร
2. หน่วยงำนในสังกัดกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช จำนวน 13 กระบวนงำน ที่เคย
ให้บริกำร โดยเรียกรับสำเนำบัตรประชำชนในรูปแบบกระดำษ ได้รับเครื่องอ่ำนบัตรประจำตัวประชำชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) และทำกำรติดตั้งโปรแกรมอ่ำนข้อมูลจำกบัตรประจำตัวประชำชน
พร้อมใช้งำน เพื่อลดกำรเรียกรับเอกสำรที่เป็นรูปแบบกระดำษ
3. เพื่อลดกำรขอสำเนำเอกสำรจำกประชำชนที่มำรับบริกำร อีกทั้งยังตอบสนองต่อกำรประเมินส่วน
รำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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2. สภำวกำรณ์ขององค์กำร : สภำวกำรณ์เชิงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรเปนนเช่นใด
ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน
(9) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
ประเภท
กำรแข่งขัน
1. กำรแข่งขัน
ภำยในประเทศ

2. กำรแข่งขัน
ภำยนอกประเทศ

คู่แข่ง

ประเด็นกำรแข่งขัน

สำนักแผนงำน
และสำรสนเทศ
กรมป่ำไม้

ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
(มำตรำ 44) ประจำปีงบประมำณ
ของสำนักแผนงำนและสำรสนเทศ

-

-

ผลกำรดำเนินงำนในปัจจุบัน
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

-

(10) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน
ปัจจัยแวดล้อม
แต่ละด้ำน
ปัจจัยภำยใน

ปัจจัยภำยนอก

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสภำพกำรแข่งขัน
1. มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรบ่อย
2. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
3. กำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์และ
ตัวชี้วัดลงสู่ผู้ปฏิบัติระดับต่ำงๆ ล่ำช้ำ
4. บุคลำกรส่วนใหญ่ ขำดควำมเข้ำใจ
ในวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำร
จัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
1. หน่วยงำนที่ติดต่อประสำนงำนให้
ควำมร่วมมือ และอำนวยควำม
สะดวกในกำรปฏิบัติงำน
2. นโยบำยรัฐบำลให้ควำมสำคัญ
ต่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
3. มีข้อจำกัดในกำรดำเนินงำน ตำม
ข้อระเบียบและกฎหมำย

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สร้ำงโอกำส
สำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือ
1. มีกำรจัดประชุมเพื่อให้ควำมรู้แก่บุคลำกรใน
เรื่องกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดขององค์กำรลงสู่ระดับ
หน่วยงำนและระดับบุคล
2. มีกำรประชุมผู้อำนวยกำรส่วนเพื่อติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนอยู่เสมอ
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(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ประเภทกำร
แข่งขัน
1. กำรแข่งขัน
ภำยในประเทศ

2. กำรแข่งขัน
ภำยนอกประเทศ

แหล่งข้อมูล
ข้อจำกัด
เชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน ในกำรได้มำซึ่งข้อมูล
สำนักแผนงำนและ
ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตำม ควำมทันสมัยของ
สำรสนเทศ กรมป่ำไม้ มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร ข้อมูล
ปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ประจำปี
งบประมำณ ของสำนักแผนงำนและ
สำรสนเทศ
คู่แข่ง

ข. บริบทเชิงยุทธศำสตร์
(12) ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์
ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์
ด้ำนพันธกิจ
1. ผู้นำด้ำนนโยบำยและแผน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช
2. ศึกษำและวิเครำะห์แผนงำนและ
โครงกำร รวมทั้งเร่งรัดติดตำม
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนงำนและโครงกำร ให้สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ของกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์
1. เป็นหน่วยงำนหลักของกรมที่มีภำรกิจในกำรวิเครำะห์ยุทธศำสตร์ชำติ
นโยบำยและแผนระดับชำติ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และรวบรวมประมวลเป็นข้อมูล
สำหรับจัดทำเป็นนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนแม่บทของกรม เพื่อถ่ำยทอด
ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภำพปัญหำและสถำนกำรณ์
2. เป็นพันธกิจที่จะต้องดำเนินกำรวิเครำะห์และประมวลผล เพื่อเร่งรัด
ติดตำมผลกำรดำเนินงำน และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ให้เป็นบรรลุ
เป้ำประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช ประกอบด้วย
- ระบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (สงป.301)
- ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ระบบฐำนข้อมูลแผน/ผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
(BB EvMis)
- ระบบติดตำมและประเมินผลโครงกำร (e-Project tracking System)
- คู่มือกำรจัดทำรำยงำน แผน/ผลกำรปฏิบัติงำน แผน/ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ แผน/ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อส.301 อส.302 อส.303
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ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์
ด้ำนปฏิบัติกำร
1. กำรจัดกำรงบประมำณสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ นโยบำยในระดับ
ต่ำง ๆ และสอดคล้องตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน
2. กำรนำระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน และให้บริกำร
ประชำชน

ด้ำนบุคลำกร
1. พัฒนำโครงสร้ำงและอัตรำกำลัง
ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับภำรกิจ
ขององค์กำร
2. สร้ำงเสริมวัฒนธรรมและค่ำนิยม
องค์กำร
3. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และ
ภำรกิจขององค์กำร

ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์
1. มีระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในกำร
ขับเคลื่อนกระบวนกำรบริหำรงบประมำณ ซึ่งอำนวยควำมสะดวกในกำร
วำงแผนงบประมำณ กำรจัดทำงบประมำณ กำรบริหำรงบประมำณโดย
เชื่อมโยงกับระบบ GFMIS และกำรติดตำมประเมินผล
- ระบบกำรจัดกำรงบประมำณอิเล็กทรอนิกส์ e-budgeting
- ระบบฐำนข้อมูลแผน/ผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
(BB EvMis) (ส่วนจัดกำรงบประมำณ)
- มีปฏิทินและแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณและแผนปฏิบัติงำน
และแผนกำรใช้จ่ำยเงินประจำปีงบประมำณ
2. มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและบริกำรประชำชนให้
รวดเร็วและสะดวกต่อผู้รับบริกำร
- portal.dnp.go.th
1. มีกรอบมำตรฐำนควำมสำเร็จกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล จำก
สำนักงำน ก.พ.
2. มีกำรผลักดันให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนให้บรรลุพันธกิจ และ
วิสัยทัศน์
3. บุคลำกรต้องกำรควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
4. มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรในกำรศึกษำ ฝึกอบรม และ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
(13) ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
- องค์ประกอบสำคัญของระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร รวมทั้งกระบวนกำรประเมิน กำร
ปรับปรุงโครงกำรและกระบวนกำรที่สำคัญของส่วนรำชกำร
1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
2. กำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
(มำตรำ 44) ประจำปีงบประมำณ ของสำนักแผนงำนและสำรสนเทศ โดยถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับสำนักลงสู่
ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล ซึ่งมีกำรติดตำมให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
3. กำรจัดทำยุทธศำสตร์กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพั นธุ์พืช ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
และแผนปฏิบัติกำร (Action plan) ปี 2561 ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
4. กำรวิเครำะห์ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (PART)
5. ระบบกำรควบคุมภำยใน
6. แผนกลยุทธ์กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ใสสะอำด
7. กำรจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละหน่วยงำน

