-1ลักษณะสําคัญขององค์การ
ลั ก ษณะสํ า คั ญ ขององค์ ก ารแสดงให้ เ ห็ น ภาพรวมของส่ ว นราชการ บ่ ง บอกถึ ง สภาพแวดล้ อ ม
ด้านการปฏิบัติการของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ที่สําคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ สภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ
ลักษณะสําคัญขององค์การแสดงบริบทเพื่อให้เข้าใจส่วนราชการมากขึ้น และเพื่อชี้นําและจัดลําดับ
ความสําคัญของข้อมูลและสารสนเทศที่ส่วนราชการควรนําเสนอในการอธิบายในหมวด 1-7 ต่อไป
กรุณาตอบคําถามดังต่อไปนี้
1. ลักษณะองค์การ
เป็ นการกล่ าวถึ งสภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ที่สําคัญ กับ
ประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม
ก. ลักษณะพืน้ ฐานของส่วนราชการ
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง
พันธกิจ
๑. กําหนดทิศทางและนโยบายของกรมให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายในทุกระดับ
๒. วิเคราะห์และจัดทํางบประมาณ แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อความต้องการ
ของผู้ใช้
๔. พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อนําองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ
๕. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
หน้าที่ตามกฎหมาย
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547
1. ศึกษาวิเคราะห์แผนงานและโครงการ การตั้งงบประมาณประจําปี รวมทั้งเร่งรัดติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนแม่บท แผนงาน และกิจกรรมในแนวพระราชดําริ และแนวนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติ และประสานงานกั บหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพัฒนาในเขตพื้นที่เฉพาะ และ
โครงการเฉพาะกิจอื่นๆ ของกรม

-23. จัดระบบการสํารวจการเก็บ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูล
ของกรม
4. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านป่าไม้ และเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างกรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ

ตามคําสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 969/2551 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เรื่ อง จั ดตั้ งสํ านั กสนองงานพระราชดํ าริ ได้ ปรั บเปลี่ ยนสถานะของส่ วนประสานงานโครงการ
พระราชดําริ สํานักแผนงานและสารสนเทศ เป็นสํานักสนองงานพระราชดําริ ดังนั้นในเอกสารนี้
จะไม่มีข้อมูล ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สํ า นั ก สนองงานพระราชดํ า ริ ย กเว้ น ข้ อ มู ล เรื่ อ งกรอบ
อั ตรากําลั งของส่วนราชการ ซึ่ งจะเป็นข้อมูล ที่ ร วมอั ตรากํ าลั งของส่ วนประสานงานโครงการ
พระราชดําริเข้ามารวมอยู่ในกรอบอัตรากําลังของสํานักแผนงานและสารสนเทศด้วย

(2) วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ หลัก ค่า นิยม และวัฒนธรรมของส่วนราชการคืออะไรมีการปรับปรุง /
เปลี่ยนแปลง/ทบทวนเมื่อใด
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ เพื่อตอบสนองการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ของกรมอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์หลัก
1. การทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี และแผนการปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
และการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มี ร ะบบสารสนเทศของหน่ ว ยงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ส่ ว นราชการอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
5. เป็นศูนย์ข้อมูลหลักด้านความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศอนุสัญญาระหว่างประเทศของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงการให้บริการด้านวิเทศบริการ และสนับสนุนการดําเนินงาน
ภายใต้ความร่วมมือประชาคมอาเซียน
ค่านิยม
PUSH :ความมุ่งมั่นที่จะผลักดันภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย
P = Plan
แผนงานโปร่งใส

-3U = Unity
S = Service Mind
H = Hi-speed

ร่วมใจทํางาน
เต็มใจบริการ
ทํางานฉับไวและมีประสิทธิภาพ

วัฒนธรรม
THAI (นิยมไทย)
T = Teamwork
H = Harmony
A = Accountability
I = Integration

(ทํางานเป็นทีม)
(ร่วมแรงร่วมใจ)
(มีความรับผิดชอบ)
(บูรณาการ)

ปรัชญาองค์การ
แผนดี นโยบายเด่น เน้นการพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าขององค์การ
ปณิธาน
ตั้งใจมุ่งมั่น
มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มีความใส่ใจติดตามงานที่ได้รับ
ทํางานเป็นทีม
ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง การติดต่อประสานงานที่ดีทั้งภายใน
และภายนอก
ข้อมูลถูกต้อง
กลั่นกรองข้อมูลก่อนนําเสนอ วิเคราะห์ตรวจสอบตามระเบียบเงื่อนไขต่างๆ (รัฐธรรมนูญ กฎหมาย)
บรรลุวัตถุประสงค์
ทันเวลา เป็นไปตามเป้าหมาย ดําเนินการจนสําเร็จ
มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ทบทวนเมื่อใด
มีการทบทวนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สายงาน
ระดับตําแหน่ง ข้อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป็นต้นโดยจําแนกตามประเภทของบุคลากร (ข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว)รวมทั้งกรอบอัตรากําลังและอัตรากําลังของส่วนราชการ
ด้วย (ให้ใช้ข้อมูล ณ วันปัจจุบันที่ส่วนราชการจัดทํารายงานนี้)
- บุคลากรสํานักแผนงานและสารสนเทศจํานวน 130ราย ประกอบด้วย
บุคลากร
ข้าราชการ

กรอบอัตรากําลังจํานวน(ราย)
54

อัตรากําลังจํานวน(ราย)
48

-4ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
หมายเหตุ

5
77
130

9
101
164

ตามคําสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 969/2551 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เรื่ อง จั ดตั้ งสํ านั กสนองงานพระราชดํ าริ ได้ ปรั บเปลี่ ยนสถานะของส่ วนประสานงานโครงการ
พระราชดําริ สํานักแผนงานและสารสนเทศ เป็นสํานักสนองงานพระราชดําริ ดังนั้นในเอกสารนี้
จะไม่มีข้อมูล ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สํ า นั ก สนองงานพระราชดํ า ริ ย กเว้ น ข้ อ มู ล เรื่ อ งกรอบ
อั ตรากําลั งของส่วนราชการ ซึ่ งจะเป็นข้อมูล ที่ ร วมอั ตรากํ าลั งของส่ วนประสานงานโครงการ
พระราชดําริเข้ามารวมอยู่ในกรอบอัตรากําลังของสํานักแผนงานและสารสนเทศด้วย

- ข้าราชการ จํานวน 48ราย ประกอบด้วย
ตําแหน่งประเภท
ระดับ
อํานวยการ
ระดับสูง
ชํานาญการพิเศษ
วิชาการ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ชํานาญงาน
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
รวม

จํานวน(ราย)
9
12
20
6
1
48

- ลูกจ้างประจํา จํานวน 5 ราย ประกอบด้วย
ตําแหน่ง
พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ
รวม

ระดับ
ส2
ส3

- พนักงานราชการจํานวน 77 ราย ประกอบด้วย

จํานวน(ราย)
4
1
5

-5ตําแหน่ง
นักวิชาการป่าไม้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานบริการอัดสําเนา
คนงาน
รวม

จํานวน(ราย)
6
17
26
1
6
1
6
6
4
1
3
77

- ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ํากว่าปริญญาตรี
รวม

ข้าราชการ (ราย)
21
25
2
48

ลูกจ้างประจํา(ราย)
1
4
5

พนักงานราชการ (ราย)
62
15
77

ข้าราชการ(ราย)
7
16

ลูกจ้างประจํา(ราย)
-

พนักงานราชการ(ราย)
17
28

- อายุ
ช่วงชั้นอายุ
20-29 ปี
30-39 ปี

-640-49 ปี
50-60 ปี
รวม

9
16
48

5
5

21
11
77
ข้อมูล ณ วันที2่ 2กรกฎาคม 2558

(4) ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญอะไรบ้างรวมทั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน
1. เทคโนโลยี
- ระบบเครือข่าย Internet
- ระบบโทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่
- ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
- เว็บไซต์สํานักแผนงานและสารสนเทศ
2. อุปกรณ์
2.1ครุภัณฑ์สํานักงาน
- โทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่
- เครื่องโทรสาร/เครื่องโทรสารแบบมัลติฟังก์ชัน
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- เครื่องพิมพ์สาํ เนาระบบดิจิตอล
- เครื่องปรับอากาศ
- เครื่องฟอกอากาศ
- เครื่องพิมพ์ดีด
- โต๊ะ/เก้าอี้ทํางาน
- ตู้เก็บเอกสาร
- เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
2.2 ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง
- รถยนต์
2.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต
- เครื่องพิมพ์
- เครื่องสแกนเนอร์
- เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS)

-72.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- โทรทัศน์
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง
- เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
3. สิ่งอํานวยความสะดวก
- มุมพักผ่อน (มุมสร้างสรรค์)
- โทรทัศน์
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-Document)
- ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
- ระบบการรับเงินกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)
- ระบบการติดตามประเมินผล
-ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
-ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

(5) ส่วนราชการดําเนินการภายใต้กฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญอะไรบ้าง (ให้ระบุเฉพาะที่
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของส่วนราชการเท่านั้น)

-8กฎหมาย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
1. รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557

2. รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550

ส่วนราชการ
ที่เป็นผู้
เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
รักษาการตาม
กฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ตราขึ้นเพื่อใช้เป็นบทบัญญัติชั่วคราวจนกว่าจะได้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ประกาศรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ เป็ น แนวทางในการในการสร้ า ง
บรรยากาศแห่ ง ความสงบเรี ย บร้ อ ยและปรองดอง และปฏิ รู ป
กฎเกณฑ์ บางเรื่องที่เคยเป็นชนวนความขัดแย้ง ไม่ชัดเจน ไร้ทางออก
ในยามวิกฤติ ขาดประสิทธิภาพหรือไม่ เป็นธรรม ให้ สอดคล้องกั บ
สภาพปั ญหาและความต้องการของชนในชาติ ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี พระมหากษั ตริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข โดย
มี โครงสร้ างที่ ได้ บั ญญั ติ ขึ้ นตามรั ฐธรรมนู ญฉบั บนี้ เพื่ อการบริ หาร
ราชการแผ่ น ดิ น ได้ แ ก่ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ คณะรั ฐ มนตรี
สภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ
เพื่ อส่ งเสริ มและคุ้ มครองสิทธิ และเสรี ภาพของประชาชนให้ เป็ นที่ ศาลรัฐธรรมนูญ
ประจักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการปกครองและตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ อย่างเป็นรูปธรรมและ
มีสัมฤทธิ์ผล กําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทุกส่วน โดยเฉพาะฝ่าย
นิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบ
รัฐสภา สร้างเสริมสถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้โดยสุจริต เที่ยงธรรม และเหนือสิ่งอื่นใด คือการเน้นย้ําคุณค่า
และความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีอันเป็นหลักจรรโลงชาติ

-93. พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546

การปฏิ รู ประบบราชการ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานของส่ วนราชการ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่าง
มี ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้น ซึ่ งต้ องใช้วิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ ดี
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเป็น
และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้ อ งการ รวมทั้ ง มี ก ารประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ร าชการอย่ า ง
สม่ําเสมอ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
ราชการ

ส่วนราชการ
ที่เป็นผู้
เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
รักษาการตาม
กฎหมาย
4. พระราช
เป็นเรื่องของการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอเรื่องต่อ สํานัก
กฤษฎีกาว่าด้วย
คณะรัฐมนตรีตลอดจนการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับ เลขาธิการ
การเสนอเรื่องและ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง คณะรัฐมนตรี
การประชุม
ที่ดี พ.ศ. 2546
คณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548
5. พระราช
เพื่อต้องการให้การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐมีผลทางกฎหมาย กระทรวง
กฤษฎีกากําหนด เพื่ อ พั ฒ นาการทํ า ธุ ร กรรมทางออนไลน์ ข องภาครั ฐ ให้ อ ยู่ ภ ายใต้ เทคโนโลยี
มาตรฐานหรือทิศทางเดียวกัน โดยมีการจัดทํา
สารสนเทศและ
หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการทํา
-แนวนโยบาย/แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย การสื่อสาร
ธุรกรรมทาง
สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์
-แนวนโยบาย/แนวทางในการปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ภาครัฐ พ.ศ.2549
6. พระราชบัญญัติ เพื่อคุ้มครองและบํารุงรักษาป่าไม้อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ กรมป่าไม้
ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ผลดียิ่งขึ้น
7. พระราชบัญญัติ เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า กรมอุทยาน
อุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า และภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติ แห่งชาติ
พ.ศ. 2504
เดิ ม มิ ใ ห้ ถู กทํ าลายหรื อเปลี่ ยนแปลงไปเพื่ ออํ านวยประโยชน์ ทั้ ง สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
ทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชน
กฎหมาย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ

- 10 8. พระราชบัญญัติ เพื่อสงวนป่าไม้ไว้เป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ 40 ของเนื้อที่ประเทศไทย
ป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจากป่าไม้ที่สงวนคุ้มครองไว้แล้ว และที่ยังมิได้สงวนคุ้มครองได้
พ.ศ. 2507
ถูกบุกรุกและถูกทําลายเป็นจํานวนมาก ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดความ
แห้งแล้ง พื้นดินพังทลาย ลําน้ําตื้นเขิน หรือเกิดเหตุอุทกภัยเป็นผล
เสียหายแก่การเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรงว่าด้วย
การกํ า หนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มในการอนุ ญ าตให้ เ อกชนเข้ า ทํ า
ประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติด้านต่างๆ และส่งเสริมให้เอกชนมีการ
ปลูกป่ามากขึ้น
9.พระราชบัญญัติ เพื่อสงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เปิด
สงวนและคุ้มครอง โอกาสให้ มีการเพาะพั นธุ์ และค้าสัตว์ ป่าบางชนิ ดได้รวมทั้ งจะต้ อง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เร่งรัดการขยายพั นธุ์ สัตว์ป่ าและให้ การสงวนและคุ้ มครองสัตว์ป่ า
และ
ควบคู่กันไป ตลอดจนความตกลงระหว่างประเทศในการที่จะร่วมมือ
(ฉบับที่ 2)
กันเพื่อสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของท้องถิ่นอันเป็นทรัพยากรสําคัญ
พ.ศ. 2546
ของโลก
กฎหมาย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
10. พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

11. พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550

กรมป่าไม้

กรมอุทยาน
แห่งชาติ
สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

ส่วนราชการ
ที่เป็นผู้
เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
รักษาการตาม
กฎหมาย
เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ สํานักนายก
ต่ างๆของรั ฐเป็ นสิ่ งจํ าเป็ นเพื่ อที่ ประชาชนจะสามารถแสดงความ รัฐมนตรี
คิ ด เห็ น และใช้ สิ ท ธิ ท างการเมื อ งได้ โ ดยถู ก ต้ อ งกั บ ความเป็ น จริ ง
กํ า หนดให้ ป ระชาชนมี สิ ท ธิ ไ ด้ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการโดย
มีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจํากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสาร
ที่ ห ากเปิ ด เผยแล้ ว จะเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ประเทศชาติ ห รื อ
ต่อประโยชน์ที่สําคัญของเอกชน
เตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น การกระทํ า ความผิ ด ทาง กระทรวง
คอมพิวเตอร์ และพัฒนาให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย เทคโนโลยี
เป็ นไปในทิ ศทางที่ เหมาะสม เกิ ดประโยชน์ และสร้ างสรรค์ และ สารสนเทศ
กําหนดบทลงโทษสําหรับผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร

- 11 12.พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2544 และ
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551
13. พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551

เพื่อรองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการทํา
ธุรกรรมหรือสัญญา ให้มีผลเช่นเดียวกับการทําสัญญาตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายปัจจุบัน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)กําหนดไว้
กล่าวคือ ถ้ามีการทําสัญญาระหว่างบุคคลที่ใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามความหมายของกฎหมายแล้ว ถือว่าการทําสัญญานั้นได้ทําตาม
หลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว เป็นผลให้สัญญานั้นมีผลสมบูรณ์หรือใช้บังคับ
ได้ ตามกฎหมาย ทั้ งนี้ เป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ กฎหมายธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์กําหนด

กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

มุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารข้าราชการ จากเดิมที่เน้น
การพัฒนาข้าราชการให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ยึดกระบวนการ
ทํางานและประสิทธิภาพเฉพาะส่วน เปลี่ยนเป็นเน้นให้ข้าราชการเป็น
ผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันที่สําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร
มุ่งเน้นที่ประชาชน สร้างคุณค่า และผลผลิตผลลัพธ์ โดยมีตัวแปรที่
สําคัญในการปรับเปลี่ยนคือ การปรับระบบจําแนกตําแหน่งเพื่อเป็น
ฐานให้ ราชการมี ระบบบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล ตามลั กษณะงาน
ผลงาน และความรู้ความสามารถ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
ข้าราชการ
พลเรือน

ส่วนราชการ
ที่เป็นผู้
เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
รักษาการตาม
กฎหมาย
14. พระราชบัญญัติ การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีภายใต้แผนงบประมาณ สํานัก
งบประมาณรายจ่าย /ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ งบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พันธุ์พืช
พ.ศ. 2558
กฎหมาย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ

- 12 15. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการอนุมัติให้
เดินทางไปราชการ
และการจัดการ
ประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ.
2524

การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเข้าร่วมการเจรจา
ปรึกษาหารือ และสัมมนา ณ ต่างประเทศ โดยเป็นการประชุมระหว่าง
ประเทศ ในหน้าที่ราชการ หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการด้วยรวมถึง
การประชุมที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการปฏิบัติงานอื่นใดด้วยเป็นการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ
1. เป็นผู้แทนประเทศไทยหรือหน่วยงานมีพันธกรณีตามอนุสัญญา
หรือมีข้อตกลง ข้อผู กพันอื่นๆ ที่จําเป็น ต้องไปในฐานะผู้แทน
ประเทศไทย หรือหัวหน้าผู้แทนของโครงการที่ดําเนินการร่วมอยู่
ระหว่างสถาบันประเทศ เช่น การประชุมที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN
และอนุสัญญาต่างๆ
2. ได้รับมอบหมายให้ไปประชุมแทนอธิบดี ซึ่งเป็นผู้ได้รับเชิญ
3. มีการนําเสนอเอกสารทางวิชาการ หรือการแสดงนิทรรศการในที่
ประชุม ซึ่งผ่านการยอมรับจากที่ประชุมแล้ว
4. เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ ภารกิจที่เกีย่ วข้องกับการ
ประชุม หรือเป็นการประชุมต่อเนื่อง
16. ระเบียบสํานัก กําหนดชนิดของหนังสือราชการ การรับ-ส่งหนังสือราชการ การเก็บ
นายกรัฐมนตรีว่า รักษา ยืม และทําลายหนังสือราชการ กําหนดมาตรฐาน แบบพิมพ์
ด้วยงานสารบรรณ และซอง เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
17. ระเบียบสํานัก ใช้เป็นระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดหาพัสดุ การควบคุมและ
นายกรัฐมนตรีว่า การจําหน่ายพัสดุของกระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหน่วยงาน
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. อื่ นใดของรั ฐ ทั้ งในส่ วนกลาง ส่วนภูมิ ภาค หรือในต่ างประเทศ แต่
2535 และทีแ่ ก้ไข ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
เพิ่มเติม
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

สํานักนายก
รัฐมนตรี

สํานักนายก
รัฐมนตรี

สํานักนายก
รัฐมนตรี

- 13 ส่วนราชการ
ที่เป็นผู้
เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
รักษาการตาม
กฎหมาย
18. ระเบียบสํานัก ระเบี ยบกํ าหนดไว้ ว่ าก่ อนเริ่ ม ดํ าเนิ นการโครงการของรั ฐ อั นจะมี สํานักนายก
นายกรัฐมนตรีว่า ผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถี รัฐมนตรี
ด้วยการรับฟังความ ชีวิต หรือส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นหน่วยงานของ
คิดเห็นของประชาชน รัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชน
ทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. 2548
19. ระเบียบสํานัก 1. เพื่ อชี้ แจง แนะนํา หรือทําความเข้ าใจกับหน่วยงานของรัฐและ สํานักนายก
นายกรัฐมนตรีว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดทํา รัฐมนตรี
ด้วยการตรวจ
ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนต่างๆ ของชาติ และของ
ราชการ พ.ศ.
หน่วยงานของรัฐ
2548
2. เพื่ อตรวจติ ดตามว่ าหน่ วยงานภาครั ฐดํ าเนิ นงานได้ ถู กต้ องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และ
คําสั่งนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย และผลสั มฤทธิ์ ตามนโยบายของรั ฐบาล แผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผน
หรื อยุ ทธศาสตร์ ใ ดๆ ที่ กํ าหนดเป็ นยุ ทธศาสตร์ ชาติ หรื อวาระ
แห่งชาติหรือไม่
3. เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือ
การจัดทําภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
4. เพื่อรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชน
5. เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในพื้นที่
กฎหมาย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ

- 14 20. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย และดูงาน ณ
ต่างประเทศ พ.ศ.
2549 และระเบียบ
ว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ
พ.ศ. 2535

เป็นการลาในลักษณะผู้ได้รับทุนจะได้เพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียน สํานักนายก
หรือการวิจัย หรือการฝึกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ รัฐมนตรี
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ ผู้ลาได้รับ
ประโยชน์โดยตรง คือได้เพิ่มพูนความรู้ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการเดินทาง
ไปราชการต่ า งประเทศชั่ วคราว และจะต้ อ งจั ด ทํ า ใบลาเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณาอนุญาต และอนุมัติตามลําดับ

ส่วนราชการ
ที่เป็นผู้
เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
รักษาการตาม
กฎหมาย
21. ระเบียบสํานัก กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเสนอเรื่ อ งต่ อ คณะรั ฐ มนตรี การ สํานัก
นายกรัฐมนตรีว่า ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี การรายงานผลการปฏิบัติตามมติ เลขาธิการ
ด้วยหลักเกณฑ์ และ ของคณะรัฐมนตรี หรือการดําเนินการอื่นใด เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการ คณะรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
วิธีการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548
22. ระเบียบสํานัก ใช้เป็นระเบียบปฏิบัติในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สํานักนายก
นายกรัฐมนตรีว่า องค์ การมหาชน และหน่ วยงานอื่ นของรั ฐที่ อยู่ ในสั งกั ดการบั งคั บ รัฐมนตรี
ด้วยการพัสดุด้วย บัญชา หรือกํากับดูแลของฝ่ายบริหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
วิธีการทาง
บริ หารราชการแผ่ นดิ น หรื อ กฎหมายจั ดตั้ งหน่ วยงานดั งกล่ า วที่
อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม โครงการ หรือการก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
พ.ศ. 2549
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ให้จัดหาด้วยวิธีอื่นได้ แต่ไม่รวมถึงการ
จ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและคุมงาน การซื้อหรือการจ้างโดยวิธี
พิเศษและวิธีกรณีพิเศษ
กฎหมาย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ

- 15 23. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา พ.ศ. 2551
24. ระเบียบ
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนด
มาตรการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544

กฎหมาย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ

การประสานงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น สมควร
กํ าหนดให้ มี ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี และรั ฐสภาเพื่ อทําหน้ าที่
ประสานงานระหว่างส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ตลอดจน
ติ ดตามความคื บหน้าของเรื่ องที่เสนอต่อคณะรั ฐมนตรี และเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กําหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่ นดิน ผู้กํ ากั บดู แล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ ยวกั บการควบคุ มภายในอย่ างน้ อยปี ละครั้ ง ภายใน
เก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

สํานัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

สํานักงาน
การตรวจเงิน
แผ่นดิน

ส่วนราชการ
ที่เป็นผู้
รักษาการตาม
กฎหมาย

- 16 25. ระเบียบว่าด้วย
การบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.
2548 และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม

เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบกัน
เหลื่อมปี ทั้งงบปกติและงบกลาง ให้สอดคล้องกับระบบและวิธีการ
จัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ด้วยการ
จัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า รวมทั้งมอบอํานาจและความรับผิดชอบ
ให้หน่วยปฏิบัติสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัว
สูง ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนงาน และแผน
งบประมาณในเชิงบูรณาการที่กําหนดไว้ โดยมีการจัดทําค่าใช้จ่าย
ต่อหน่วย แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การ
รายงานผล และสอดรับกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อให้การ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
โปร่งใส สามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะได้
26. ระเบียบ
ระเบียบนี้ ได้รวมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
กระทรวงการคลัง ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 และระเบียบค่าใช้จ่ายในการ
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 ไว้ด้วยกันโดยแบ่งเป็น 4
การฝึกอบรม การ หมวด ประกอบด้วย 1. หมวดทั่วไป 2. หมวดค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน และการ
ฝึกอบรม 3. หมวดค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และ 4. หมวดค่าใช้จ่าย
ประชุมระหว่าง
ในการประชุมระหว่างประเทศ โดยระเบียบนี้ได้กระจายอํานาจให้
ประเทศ พ.ศ.
หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ใช้ดุลพินิจการเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
2549และที่แก้ไข เทียบตําแหน่งผู้ที่มิได้เป็นข้าราชการ การจ่ายในอัตราที่สูงกว่า
เพิ่มเติม
กระทรวงการคลังกําหนด
27. มติคณะ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความพร้ อ มของทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ทํ า
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณและปฏิทินงบประมาณ
รัฐมนตรีในการ
พิจารณาให้ความ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ
เห็นชอบการเตรียม
ความพร้อมในการ
จัดทํางบประมาณ
และปฏิทิน
งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ

สํานัก
งบประมาณ

กระทรวง
การคลัง

สํานัก
งบประมาณ
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ส่วนราชการ
ที่เป็นผู้
เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
รักษาการตาม
กฎหมาย
28.มติ
ในกรณี เรื่ อ งที่ ไ ม่ใ ช่ น โยบายหรื อ ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งสํ า คัญ และมีร ะเบี ย บ กระทรวงการ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ ปฏิบัติปกติอยู่แล้วให้นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับ ต่างประเทศ
วันที่ 13 ธันวาคม มอบหมายให้สั่งหรือปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาให้
2520
ความเห็นชอบหรืออนุมัติได้แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
29.มติ
ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้ทําความตกลง กระทรวงการ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศของอาเซียนแทนคณะรัฐมนตรี ต่างประเทศ
วันที่ 25 กันยายน โดยมีเงื่อนไขว่าความตกลงอาเซียนนั้นไม่มีบทบัญญัติให้ไทยต้อง
2527
ออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามความตกลง
30.มติ
กํ าหนดว่าในการติ ดต่ อทํ าความตกลงอนุสั ญ ญา และสนธิสัญ ญา กระทรวงการ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ มอบให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าของเรื่องดําเนินการและ ต่างประเทศ
วันที่ 21 กรกฎาคม กรณีที่ต่างประเทศติดต่อกระทรวง ทบวง กรมอื่นใดโดยตรงก่อนนํา
2535
เรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี ให้ ก ระทรวง ทบวง กรมนั้ น ส่ ง เรื่ อ งให้
กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง
31.มติ
กําหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องการติดต่อทําความตกลงกับต่างประเทศ กระทรวงการ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ การทําอนุสัญญาและสนธิสัญญาต่างๆ โดยในกรณีกระทรวง ทบวง ต่างประเทศ
กรมใดๆ จะจัดทําความตกลงกับต่างประเทศให้หน่วยงานดังกล่าว
วันที่ 1 ตุลาคม
2545
ขอความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี ก่ อ นดํ า เนิ น การลงนาม
ความตกลงทุ ก ครั้ ง และระบุ ผู้ล งนามฝ่ า ยไทย หากผู้ล งนามไม่ ใ ช่
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บุคคล
ผู้ ล งนามต้ อ งได้ รั บ มอบอํ า นาจโดยหนั ง สื อ มอบอํ า นาจ (Full
Powers) ซึ่งออกให้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ทั้งนี้ให้ส่งต้นฉบับความตกลงระหว่างประเทศทั้งที่ทําระหว่าง รัฐกับ
รัฐ รัฐบาลกับรัฐบาลหรือกับองค์การระหว่างประเทศ มาเก็บรักษา
ไว้ที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ
กฎหมาย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ

- 18 32.มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 7 มกราคม
2546

กรณีการทําความตกลงกับต่างประเทศของหน่วยงานเป็นเรื่องที่มี กระทรวงการ
ความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบดําเนินการหากเกิดความล่าช้าอาจ ต่างประเทศ
ก่อให้เกิดความเสียหายและเป็นกรณีไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันรัฐบาล
หรือเกิดสิทธิหน้าที่ต่างๆ เป็นพิเศษให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องหารือ
กระทรวงการต่างประเทศ และให้ดําเนินการจัดทําความตกลงกับ
ต่างประเทศดังกล่าวไปก่อนได้ แต่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ด้วย

ส่วนราชการ
ที่เป็นผู้
เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
รักษาการตาม
กฎหมาย
33.มติ
การทําความตกลงกับต่างประเทศการทําอนุสัญญา และสนธิสัญญา กระทรวงการ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ ต่ าง ๆซึ่ งอาจส่ งผลผูกพั นในแง่ กฎหมายหรือก่ อให้ เกิ ดสิ ทธิหน้ าที่ ต่างประเทศ
วันที่ 30 ธันวาคม ภายใต้ บั ง คั บ ของกฎหมายระหว่ า งประเทศอี ก ทั้ ง อาจเกี่ ย วกั บ
2546
การรักษาผลประโยชน์ของชาติและนโยบายของรัฐบาล ให้กระทรวง
กรมเจ้าของเรื่องหารือกระทรวงการต่างประเทศด้วย
34.หลักเกณฑ์และ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ที่ 1 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงาน กระทรวง
แนวทางปฏิบัติใน สามารถดํ า เนิ น การได้ เ อง และหลั ก เกณฑ์ ที่ 2 การจั ด หาระบบ เทคโนโลยี
การจัดหาระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ที่ ต้ อ งขอความเห็ น ชอบจากกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์
สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก CIO การสื่อสาร
ภาครัฐ ตามมติ
ประจําหน่วยงาน และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง ก่อนการตั้งคําขอรับการจัดสรร
วันที่ 23 มีนาคม งบประมาณ ทั้งนี้ ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
2547
ตามความจําเป็นและเหมาะสม
กฎหมาย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
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ข.ความสัมพันธ์ภายในภายนอกองค์การ
(6) โครงสร้างองค์การ และวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเป็นเช่นใด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ส่วนแผนงานและงบประมาณ
3. ส่วนติดตามประเมินผล
4. ส่วนประสานงานโครงการพระราชดําริ
5. ส่วนวิเทศสัมพันธ์
6. ศูนย์สารสนเทศ

การแบ่งหน่วยงานเป็นการภายใน
1. ส่วนอํานวยการ
2. ส่วนนโยบายและแผน
3.ส่วนติดตามประเมินผล
4. ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ
5. ศูนย์สารสนเทศ
6. ส่วนจัดการงบประมาณ

ที่มาของการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักแผนงานและสารสนเทศ
1. คําสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 221/2548 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548เรื่อง
การกําหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ส่วนติดตามประเมินผล, ศูนย์สารสนเทศ)
2. คําสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 952/2548 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เรื่อง
ให้จัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนราชการจากฝ่ายบริหารทั่วไปของสํานักทุกสํานักเป็นส่วนอํานวยการ
3. คําสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 221/2548 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ได้
กําหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมอุทยาน
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4. คําสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1340/2549 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2549
เรื่องจัดตั้งส่วนนโยบายและแผน และส่วนจัดการงบประมาณ
5. คําสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1932/2549 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง
ปรับปรุงภารกิจ/หน้าที่และโครงสร้างส่วนวิเทศสัมพันธ์ เป็นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ
6. คําสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ 1459/2554 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.
2554 เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สํานักแผนงานและสารสนเทศ มีการกํากับดูแลตนเองโดยมีการดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน
ระบบ PART และมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง สํานักแผนงานและสารสนเทศ

- 21 (7) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันมีหน่วยงานใดบ้าง
มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- ข้อกําหนดทีส่ ําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง
- มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร
ส่วนราชการ /
บทบาทหน้าที่
องค์การทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติรว่ มกัน
1. หน่วยงานภายในกรม - การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า ราชการ 4 ปี กรมอุทยาน
และพันธุ์พืช
แห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และ
พันธุ์พืช
-การจั ด ทํ า งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
- ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร
ปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจําปี
- การปรับแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น
ประจําปี

ข้อกําหนดทีส่ าํ คัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ
แผนปฏิบัติราชการ4 ปี
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
- พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
- ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
- ตั้งคณะทํางานยกร่าง
แผนปฏิบัติราชการ
4 ปี และการจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
- ประชุมร่วมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
และการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
- นําเสนอในการประชุม
เชิงปฏิบัติการกับผู้บริหาร
ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง
- แจ้งเวียนแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปีเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์
- แต่งตั้งคณะทํางาน
จัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
- ประชุมร่วมในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
- แต่งตั้งคณะทํางาน
จัดทําแผนการปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี

- 22 - ประชุมร่วมในการ
จัดทําแผนการปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี
ส่วนราชการ /
องค์การทีเ่ กี่ยวข้อง
2. สํานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3. กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
- ประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าของ
เรื่องทางโทรสารเพื่อ
ความรวดเร็ว
- ประสานงานกับหลาย
หน่วยงานไปพร้อมๆกัน
- การจัดทําแผนปฏิบัติ
- สอดคล้องกับแผน
- หนังสือราชการ
ราชการ 4 ปี กระทรวง บริหารราชการแผ่นดิน - ติดต่อโดยตรงที่ส่วน
- โทรศัพท์/โทรสาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ และยุทธศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
การจัดสรรงบประมาณ - จดหมาย
- การจัดทํางบประมาณ - ระเบียบสํานัก
อิเล็กทรอนิกส์
รายจ่ายประจําปี
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
-จัดประชุมเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องภายใน
- แผนการปฏิบัติงานและ การตรวจราชการ
กระทรวง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2548
ประจําปี
- รับ-ส่ง เอกสาร รวดเร็ว ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
-ประสานการจัดทําแผนการ - ทันเวลาที่กําหนด
สร้างความเชื่อมโยง
ตรวจราชการของผู้ตรวจ - ผู้นําเข้าข้อมูลระบบ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ติดตามและประเมินผล ระหว่างแผนบริหาร
(e-Project Tracking
ราชการแผ่นดิน
และสิ่งแวดล้อม
- แผนปฏิบัติราชการ
-ประสานการรายงานและ System) มีสองส่วน
ของกระทรวง
การติดตามผลการ
1) ส่วนติดตาม
ทรัพยากรธรรมชาติ
ดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ ประเมินผล สํานัก
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง แผนงานและสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและ ในฐานะกํากับดูแลการ
และของหน่วยงาน
สิ่งแวดล้อม
นําเข้าข้อมูล
- นําเสนอในการ
-รายงานผลการดําเนินงาน 2) หน่วยงานที่ได้รับ ประชุมผู้บริหารของ

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบัติรว่ มกัน
- การจัดทําคําตอบกระทู้
ถาม ญัตติ
-การตอบข้อหารือของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา

ข้อกําหนดทีส่ าํ คัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- กระทู้ หรือญัตติ ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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- รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จา่ ย
งบประมาณ ของแผนงาน/
โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ โดยรายงานเข้า
ระบบ e-Project Tracking
System ของกระทรวง
ส่วนราชการ /
องค์การทีเ่ กี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบัติรว่ มกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- การรายงานการควบคุม
ภายในของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
-ประชุมพิจารณาการ
ดําเนินงานความร่วมมือ
ด้านต่างประเทศ และ
องค์กรระหว่างประเทศ
-ประชุมพิจารณาการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญา
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. สํานักความร่วมมือ
- จัดทําท่าทีและให้ข้อคิด
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตามที่ร้องขอเกี่ยวกับ
และสิ่งแวดล้อมระหว่าง ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (สรป.)
ประเทศ
- เป็นหน่วยงานกลางใน
การจัดหาข้อมูลสนับสนุน

- ระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ข้อ 6

- เว็บไซต์ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ข้อกําหนดทีส่ าํ คัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

- ความร่วมมือจาก
หน่วยงานปฏิบัติ
- ทันเวลาที่กําหนด

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร
-การประชุมคณะทํางาน
- ติดต่อโดยตรงที่ส่วน
-สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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5. สํานักงานนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- การจัดทํารายงาน
สถานการณ์คณ
ุ ภาพ
สิ่งแวดล้อม
- การเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการและ
คณะทํางานชุดต่างๆ
6. กรมทรัพยากรน้ํา
- แผนแม่บทการบริหาร
จัดการน้ําแบบบูรณาการ
7. กรมส่งเสริมคุณภาพ - ส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม
อาสาสมัครพิทกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมูบ่ ้าน (ทสม.)
8. สํานักงาน
- การจัดทําแผนพัฒนา
คณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคม
พัฒนาการเศรษฐกิจและ แห่งชาติ
สังคมแห่งชาติ
ส่วนราชการ /
องค์การทีเ่ กี่ยวข้อง
9. คณะรัฐมนตรี

10. รัฐสภา

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบัติรว่ มกัน
- แถลงนโยบายรัฐบาล
-การจัดทําแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน
- แถลงผลงานรัฐบาล
- การประชุม
คณะรัฐมนตรีปกติ/อย่าง
เป็นทางการนอกสถานที่
- ผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
(ปคร.อส.)
- ตอบกระทู/้ ข้อหารือของ

- รายงานประจําปี
- การจัดทําแผนและ
โครงการสําคัญระดับ
กระทรวง

- จัดประชุมคณะทํางาน
อย่างสม่ําเสมอ

- คณะกรรมการลุ่มน้ํา

- การประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
- การประชุม

-

- สอดคล้องกับการพัฒนา - มีการประชุมระดม
ประเทศ
ความคิดเห็นจากหลาย
หน่วยงานอย่างทั่วถึง

ข้อกําหนดทีส่ าํ คัญ
แนวทางและวิธีการ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน สื่อสารระหว่างกัน
-ตามวาระงานของ
- การประสานงาน
คณะรัฐมนตรี
จัดเตรียมข้อมูลและ
เข้าร่วมประชุม

-ตามวาระงานของรัฐสภา - การประสานงาน
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11. ก.พ.ร.

- รูปแบบการตอบคําถาม
PMQA
- การจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
12. กระทรวง
- การกําหนดแหล่งแร่
- ไม่เกิดผลกระทบ
อุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อม
-ตามระเบียบงานของ
13. สภาที่ปรึกษา
- การขอความเห็นจาก
กระทรวงทรัพยากร
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจและสังคม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
14. กระทรวงมหาดไทย - การให้ข้อมูลและร่วม -การสนับสนุน/การ
สมช.ศอ.บต.กองทัพเรือ บูรณาการในการจัดทํา
ดําเนินงานเพื่อเสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงของชาติ
ความมั่นคงของชาติ
- นโยบายและยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ส่วนราชการ /
องค์การทีเ่ กี่ยวข้อง

- PMQA
- คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบัติรว่ มกัน
- ร่างยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงแห่งชาติทางทะเล
(พ.ศ. 2555 - 2559)
-การรายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อกําหนดทีส่ าํ คัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

- ที่ปรึกษา

- การประชุม
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
- หนังสือราชการ
- การประชุมสัมมนา

- หนังสือราชการ
- การประชุมสัมมนา
-การประสานทาง
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

- 26 15. สํานักนายกรัฐมนตรี - พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
-การตอบข้อหารือที่ส่ง
มายังนายกรัฐมนตรี
16. สํานักงบประมาณ - แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี
- พิจารณารายละเอียดคํา
ขอและจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
-ขอความเห็นชอบ
แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี
- ปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี
- การรายงานแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแบบ สงป. 302/1,
302/2 และ 302/3
- รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ
งบดําเนินงาน รายการ
ค่าจ้างเหมาเอกชน
ดําเนินงาน

- ตามระเบียบงานของ
สํานักนายกรัฐมนตรี

- หนังสือราชการ
-การประสานงาน

- ส่งให้ตามแบบฟอร์มและ
ระยะเวลาที่สํานัก
งบประมาณกําหนด
- ปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
- พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
-การปฏิบัติตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548
- ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
- จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณสอดคล้องตาม
วงเงินงบประมาณแต่ละ
รายการที่ระบุไว้ในเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี และเป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548

- การประชุมและแจ้ง
เวียน
- คู่มือการปฏิบัติการ
จัดทําคําของบประมาณ
- ระบบ e- Budgeting
- การประชุมชี้แจงแนว
ทางการบริหาร
งบประมาณ
- เอกสาร/หนังสือ
ราชการ
- ประสานงานทาง
โทรศัพท์/โทรสาร
- จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือราชการ
- ติดต่อโดยตรงที่ส่วน
- การประชุมร่วมกัน
-Website ของสํานัก
งบประมาณ

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบัติรว่ มกัน
- การจัดสรรงบประมาณ
- การโอนเปลีย่ นแปลง
งบประมาณ

ข้อกําหนดทีส่ าํ คัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- การรายงานแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ตามแบบ

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

ส่วนราชการ /
องค์การทีเ่ กี่ยวข้อง

- 27 - การใช้เครื่องมือ PART

17. กรมบัญชีกลาง

18. กระทรวงการ
ต่างประเทศ

19. สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

- รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ งบดําเนินงาน
รายการค่าจ้างเหมาเอกชน
ดําเนินงานรายงานทุก
สัปดาห์
- ทันเวลาที่กําหนด
- ถูกต้องตามระเบียบ
ครบถ้วน
- รายงานผลการวิเคราะห์
โดยการใช้เครื่องมือ
PART เป็นประจําทุกปี
ตามระยะเวลาที่สํานัก
งบประมาณกําหนด
- มติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณ
- ทันเวลาที่กําหนด
- ถูกต้องตามระเบียบ
ครบถ้วน
- มีมติคณะรัฐมนตรีที่เป็น
ปัจจุบัน
- ทันเวลาที่กําหนด

- ประสานการจัดทําแผน
และรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง และแผนการใช้
จ่ายงบลงทุน
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การตรวจสอบร่าง
ข้อตกลงระหว่างประเทศ
- จัดทําหนังสือเดินทาง
ราชการ
- การทดสอบภาษา
ต่างประเทศขั้นพื้นฐาน
ในการเดินทางไปศึกษา
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ณ ต่างประเทศ
- ร่วมจัดทําโครงการ
- รับส่งเอกสารรวดเร็ว
ASEAN-WEN
- ถูกต้องตามระเบียบ

- หนังสือราชการ
- ติดต่อโดยตรงที่ส่วน
- การประชุมร่วมกัน
- โทรศัพท์/ โทรสาร

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/ โทรสาร
- การประชุม
คณะทํางาน
- ติดต่อโดยตรงที่ส่วน
- สืบค้นข้อมูลจาก
เว็บไซต์
-จดหมายอิเล็กทรอนิก
- ประชุม
- โทรศัพท์/โทรสาร

- 28 ส่วนราชการ /
องค์การทีเ่ กี่ยวข้อง
20. สํานักงานอัยการ
สูงสุด
21. กรมศุลกากร

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบัติรว่ มกัน
- การตรวจสอบร่าง
ข้อตกลงระหว่างประเทศ
- การนําเข้า-ส่งออก
สัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่า
ตามโครงการเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามระบบ National
Single Window
เพื่อการนําเข้าส่งออก
สัตว์ป่าตามอนุสัญญาฯ
22. กรมประมง
- การจัดทําแผนการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลและชายฝั่งที่
เป็นแนวเขตพืน้ ที่อนุรักษ์
23. หน่วยงานอื่นๆ เช่น - การจัดทํายุทธศาสตร์
กระทรวงการท่องเที่ยว ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
และกีฬา กระทรวง
กับหน่วยงานต่างๆ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงพลังงาน

แนวทางและวิธีการ
ข้อกําหนดทีส่ าํ คัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน สื่อสารระหว่างกัน
- ทันเวลาที่กําหนด
- โทรศัพท์/ โทรสาร
- ถูกต้องตามระเบียบ
- ทันเวลาที่กําหนด
- โทรศัพท์/โทรสาร
- ถูกต้องตามระเบียบ
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- การประชุม
- ระบบเชื่อมโยงข้อมูล
NSW

- การให้ข้อคิดเห็นในการ - การประชุม
จัดทําแผนบูรณาการ
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- โทรศัพท์/โทรสาร
ร่วมกัน

- ครอบคลุมในทุกมิติของ - จัดประชุมหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์
ทีเ่ กี่ยวของเพื่อยกร่าง
นําเสนอผู้บริหาร
ระดับสูง
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(8) กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการคือใครบ้าง
- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญอะไรบ้าง
- มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
- แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร
กลุ่มผู้รับบริการ

ความต้องการ /
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการ
ในการให้บริการ

แนวทางและวิธีการ
สื่อสาร

- 30 1. หน่วยงานภายใน
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กลุ่มผู้รับบริการ

- การดําเนินงานบรรลุ
ตามแผน
- ความสําเร็จในการตอบ
กระทู้ ญัตติข้อหารือ
- แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี
ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงบประมาณ
- ปฏิบัติได้ทันเวลาที่
กําหนดไว้
- ได้รับอนุมัติจากอธิบดี
- ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงาน
- รายงานตามเวลาที่
กําหนด
-ความร่วมมือจาก
หน่วยงาน
-ความพร้อมในการ
เข้าถึงบริการ
- บริการเร็วและทันสมัย

- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ของกรม
- การจัดทําคําตอบ
กระทู้ ญัตติข้อหารือ
-การพิจารณาเสนอคํา
ของบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
- การจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี
- การพิจารณาเสนอขอ
อนุมัติปรับแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้
จ่ายเงินประจําปี
- ข้อมูลผลการ
ดําเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมของกรม
- รายงานความก้าวหน้า
การจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ
- การดูแลรักษาระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- การดูแลรักษาระบบ
ฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ภายในกรม
- บริการข้อมูลและสถิติ

- หนังสือราชการ
- ตั้งคณะทํางาน
- การประชุม
- โทรศัพท์/โทรสาร
- โดยตรงกับเจ้าของ
เรื่อง
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- Website

ความต้องการ /
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการ
ในการให้บริการ

แนวทางและวิธีการ
สื่อสาร

- 31 - บริการได้ด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันตาม
กําหนดเวลา

- บริการขั้นตอนการขอ
อนุญาตเดินทางไป
ราชการ ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน ณ
ต่างประเทศ
2. สํานักงาน
- ข้อเสนอแนะ
- ข้อมูลเพื่อใช้
ปลัดกระทรวง
- การแก้ไขปัญหาใน
ประกอบการจัดทํา
ทรัพยากรธรรมชาติและ ระดับนโยบาย
แผนการตรวจราชการ
สิ่งแวดล้อม
- รายงานการดําเนินงาน
ของกรม ตามข้อเสนอ
แนะของผู้ตรวจราชการ
3. สํานักความร่วมมือ - ความร่วมมือจาก
- จัดทําท่าทีและให้
ข้อคิดเป็นตามที่ร้องขอ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยงานปฏิบัติ
เกี่ยวกับความร่วมมือ
และสิ่งแวดล้อมระหว่าง - ทันเวลาที่กําหนด
ระหว่างประเทศ
ประเทศ (สรป.)
- เป็นหน่วยงานกลางใน
การจัดหาข้อมูล
สนับสนุนหน่วยงานด้าน
ต่างประเทศ
4. สํานักงานรัฐมนตรี
- กระทู้ หรือญัตติ ข้อ - การจัดทําคําตอบ
กระทรวงทรัพยากร
หารือ ที่เกี่ยวข้องกับกรม กระทู้ถาม ญัตติข้อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หารือ
5. สํานักนโยบายและ
- ความเชื่อมโยงกันของ - แผนปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตร์ สํานักงาน แผนปฏิบัติราชการ
4 ปีและแผนปฏิบัติ
ปลัดกระทรวงทรัพยากร ระหว่างกรมกับ
ราชการประจําปี ของ
ธรรมชาติและ
กระทรวง
กลุ่มภารกิจ และ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวง
6. สํานักงานนโยบายและ - ข้อมูลที่สมบูรณ์ของ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ รายงานสถานการณ์
และสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประจําปี
- ความเห็นข้อเสนอแนะ

- ข้อมูลการจัดทํา
รายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ให้ความเห็น
ข้อเสนอแนะและข้อมูล

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/ โทรสาร

- หนังสือราชการ
- ติดต่อโดยตรง
- การประชุมร่วมกัน

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- การประชุม
คณะทํางาน
- ติดต่อโดยตรงที่ส่วน
- สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์
-จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร
- โดยตรงกับเจ้าของเรื่อง
- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร
- การประชุมกลุ่ม
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
-จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือราชการ
- ตั้งคณะทํางาน
- การประชุมร่วมกัน
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กลุ่มผู้รับบริการ
7. กรมทรัพยากรน้ํา

ความต้องการ /
ความคาดหวัง
- การเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการในการ
จัดทําแผน
- สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ

8. สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
9. ก.พ.ร.
- ตอบข้อคําถามตาม
แนวทางPMQA

10. สํานักงบประมาณ

11. กรมบัญชีกลาง

- ถูกต้องตามรูปแบบที่
กําหนดและทันเวลา
- ตอบคําถามตาม
แนวทางPART

แนวทางและวิธีการ
แนวทางและวิธีการ
ในการให้บริการ
สื่อสาร
- แผนแม่บทการบริหาร - หนังสือราชการ
จัดการน้ําแบบบูรณาการ - ตั้งคณะทํางาน
- การประชุมร่วมกัน
- การจัดทําแผนพัฒนา - หนังสือราชการ
เศรษฐกิจและสังคม
- การประชุมร่วมกัน
แห่งชาติ
- การดําเนินการตาม
PMQA
- รายงานการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปี
- แผนปฏิบัติราชการ 4
ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
- ข้อมูลการบริหาร
งบประมาณ
- ข้อมูลผลการ
ดําเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมของกรม
- การใช้เครื่องมือPART
- รายงานแผนและผล
การจัดซื้อจัดจ้าง

- คําอธิบายที่ชัดเจนใน
เรื่องระเบียบปฏิบัติงาน
และการสื่อสารที่ทันกาล
12. สํานักงานการตรวจ - ถูกต้องตามรูปแบบที่ - รายงานการควบคุม
สํานักงานการตรวจเงิน ภายใน
เงินแผ่นดิน
แผ่นดินกําหนดและ

- ที่ปรึกษา
- หนังสือราชการ
- Website

- หนังสือราชการ
- การประชุมร่วมกัน
- ติดต่อโดยตรง
- website

- หนังสือราชการ
- ติดต่อโดยตรง
- การประชุมร่วมกัน
- หนังสือราชการ
- การประชุม
- ประสานทางโทรศัพท์
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13. กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

กลุ่มผู้รับบริการ
14. กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
15. กระทรวงพลังงาน

16. กระทรวงการ
ต่างประเทศ

17. กรมประมง

การทํางานร่วมกันใน
รูปแบบของ
คณะกรรมการและการ
จัดทําแผน

- การจัดทําแผนแบบ
บูรณาการร่วมกัน

- หนังสือราชการ
- ติดต่อโดยตรง
- การประชุมร่วมกัน

ความต้องการ /
ความคาดหวัง
การทํางานร่วมกันใน
รูปแบบของ
คณะกรรมการและการ
จัดทําแผน
- การทํางานร่วมกันใน
รูปแบบของ
คณะกรรมการและการ
จัดทําแผน
- ความร่วมมือจาก
หน่วยงานปฏิบัติ
- ทันเวลาที่กําหนด

แนวทางและวิธีการ
ในการให้บริการ
- การจัดทําแผนแบบ
บูรณาการร่วมกัน

แนวทางและวิธีการ
สื่อสาร
- หนังสือราชการ
- ติดต่อโดยตรง
- การประชุมร่วมกัน

- การจัดทําแผนแบบ
บูรณาการร่วมกัน

- หนังสือราชการ
- ติดต่อโดยตรง
- การประชุมร่วมกัน

- จัดทําท่าทีและให้
ข้อคิดเห็นตามที่ร้องขอ
เกี่ยวกับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
-ประสานงานในการ
จัดหาข้อมูลสนับสนุน
หน่วยงานด้าน
ต่างประเทศ
- การจัดทําแผนงาน
บูรณาการการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่
อนุรักษ์ทางทะเลและ
ชายฝั่ง

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- การประชุมคณะทํางาน
- ติดต่อโดยตรงที่ส่วน
- สืบค้นข้อมูลจาก
เว็บไซต์
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือราชการ
- การประชุม
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- โทรศัพท์ / โทรสาร

ความร่วมมือจาก
หน่วยงานปฏิบัติ
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มั่นคงแห่งชาติ
เพือ่ จัดทําแผนความ
กองทัพเรือ
มั่นคงแห่งชาติทางทะเล
(พ.ศ. 2558-2564)
19. เอกชน/องค์กร
- การบริการทีถ่ ูกต้อง
นานาชาติ/มูลนิธิ/
และเป็นปัจจุบัน
ประชาชนทั่วไป

การจัดทําแผนแบบ
บูรณาการร่วมกัน

- การบริการข้อมูลด้าน
วิชาการ

- หนังสือราชการ
- การประชุมสัมมนา
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- โทรศัพท์ / โทรสาร
- หนังสือราชการ
- ติดต่อโดยตรง
- โทรศัพท์ / โทรสาร
- สืบค้นข้อมูลจาก
เว็บไซต์
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เป็นการตอบคําถาม เพื่ออธิบายถึงสภาพการแข่งขัน ความท้าทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ และระบบ
การปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ
ก.สภาพการแข่งขัน
(9) - สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด (ให้ส่วนราชการ
ตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ)
- ประเภทการแข่งขัน และจํานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด
- ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดําเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร
(10) - ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ส่วนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร
- ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการคืออะไร

ประเภท
การแข่งขัน
1. การแข่งขัน
ภายในประเทศ

คู่แข่ง
สํานักแผนงาน
และสารสนเทศ
กรมป่าไม้
สํานักแผนงาน
และสารสนเทศ
กรมป่าไม้
สํานักแผนงาน
และสารสนเทศ
กรมป่าไม้
ศูนย์สารสนเทศ
กรมป่าไม้

ผลการดําเนินงาน
ปัจจัยสําคัญที่
ในปัจจุบนั เมื่อ
ทําให้ประสบ
ประเด็นการแข่งขัน
เปรียบเทียบกับ
ความสําเร็จ
คู่แข่ง
การจัดทําแผนปฏิบัติ
ภายในเวลาที่
บุคลากรมีความ
ราชการ 4 ปีของหน่วยงาน กําหนด
ตั้งใจในการ
ทันภายในเวลาที่กําหนด
ปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติราชการตาม ได้มากหรือน้อย
บุคลากรมีความ
คํารับรองการปฏิบัติราชการ กว่าเป้าหมายที่
ตั้งใจในการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. กําหนด
ปฏิบัติงาน
2558
การจัดสรรงบประมาณตาม ภายในเวลาที่
บุคลากรมีความ
ผลผลิต โครงการ ประจําปี กําหนด
ตั้งใจในการ
งบประมาณ
ปฏิบัติงาน
การให้บริการที่รวดเร็ว และ - การปรับปรุง
ศักยภาพ และ
ทันสมัย
ฐานข้อมูลที่เป็น
ความตั้งใจของ
ปัจจุบัน
บุคลากร
- ความพร้อมใน
การให้บริการ
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ร่วมมือด้านการ
ป่าไม้ระหว่าง
ประเทศ

การให้บริการข้อมูลทาง
วิชาการ

ความถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน

ประเภท
การแข่งขัน

คู่แข่ง

ประเด็นการแข่งขัน

ผลการดําเนินงาน
ในปัจจุบนั เมื่อ
เปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง

2.การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ

-

-

-

ปัจจัยแวดล้อมแต่ละด้าน
ปัจจัยภายใน
1.1 จุดแข็ง

1.2 จุดอ่อน

ปัจจัยภายนอก
1.3 โอกาส

บุคลากรมี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ความ
ตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน
ปัจจัยสําคัญที่
ทําให้ประสบ
ความสําเร็จ
-

สิ่งทีเ่ ปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน
๑. มีผู้บริหารที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
๒. ภารกิจของสํานักแผนงานและสารสนเทศเป็นหัวใจหลักของกรม
๓. มีการทํางานเป็นทีม และมีความสามัคคีในหน่วยงาน
๔. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
5. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพียงพอ และทันสมัย
๑. บุคลากรเฉพาะด้านมีไม่เพียงพอ
2. บุคลากรไม่มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
3. สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบและอยู่กระจัดกระจาย

๑. มีงบประมาณสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
๒. หน่วยงานที่ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือ และอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
๓. ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อสํานักแผนงานและสารสนเทศ
๔. นโยบายรัฐบาลให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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๑. ระยะเวลาที่จํากัดในการดําเนินงาน
๒. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล
๓. มีข้อจํากัดในการดําเนินงาน ตามข้อระเบียบและกฎหมาย

(11) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้าง
1. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ
2.รายงานการประชุ ม ที่ นํ า เสนอกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เว็บไซต์

(12)ข้อจํากัดในการได้มาซึง่ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง
ประเภทการ
แข่งขัน
1. การแข่งขัน
ภายในประเทศ

ข้อจํากัด
แหล่งข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน ในการได้มาซึง่ ข้อมูล
สํานักแผนงานและ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของแต่ละ
สารสนเทศ กรมป่าไม้ หน่วยงานที่จัดทํา
คู่แข่ง

สํานักแผนงานและ
สารสนเทศกรมป่าไม้

2.การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
สํานักแผนงานและ
การจัดสรรงบประมาณตามผลผลิต
สารสนเทศกรมป่าไม้ โครงการ ประจําปีงบประมาณ
ศูนย์สารสนเทศ
สถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมป่าไม้
สํานักความร่วมมือ
รายงานผลการดําเนินงานด้านความ
ด้านการป่าไม้ระหว่าง ร่วมมือระหว่างประเทศ
ประเทศ
-

ข.ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์

-

-

-
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- ความท้าทายตามพันธกิจ
- ความท้าทายด้านปฏิบัติการ
- ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล
ด้านพันธกิจ
1. มีระบบการติดตามผลและการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อการติดตาม ที่ทันสมัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. มีการรายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ทันกับความต้องการของผู้ที่จะนําไปใช้งาน
3. มีเครือข่ายด้านการติดตามผลการดําเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
4. การประสาน จัดทําโครงการติดตามงาน และจัดประชุมระดับทวิภาคี และพหุภาคี กับหน่วยงานระหว่าง
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้การดําเนินโครงการสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ
5. การประสานงานและจัดหาแหล่งทุนในการศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม และประชุมในต่างประเทศ
6. เป็นผู้นําด้านนโยบายและแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช

ด้านปฏิบัติการ
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรายงานแผนและผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทั้งการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อง่ายต่อการค้นหา
2. การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และให้สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน
3. การบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าตามภารกิจ
4. สร้างกระบวนการและช่องทางแบ่งปันความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ในการเดินทางไปร่วม
ประชุม ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
5. จัดทําเว็บไซต์ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ ให้มีความทันสมัย และมีการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้ทัน
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเสมอ
6. บูรณาการงานกับทุกหน่วยงานให้เกิดการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านทรัพยากร
1. การสร้างความเป็นมืออาชีพ (Professional) ให้แก่บุคลากร การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถ
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถหลากหลาย
และสามารถใช้ระบบสารสนเทศได้ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการทํางานโดยเน้นหลักเศรษฐกิจ
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2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ความพร้อมของการให้บริการภายใต้ข้อจํากัดของบุคลากรที่มีจํานวนน้อย
4. บุคลากรมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยี สารสนเทศ เครื่องมือในการ
บริหารสมัยใหม่ ฯลฯ
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
(14) กระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนของส่วนราชการมีอะไรบ้างรวมทั้ง มี
แนวทางและวิธีการอะไรบ้างในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดผลการดําเนินการที่ดี
อย่างต่อเนื่อง
1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. การปรับโครงสร้างองค์การให้สอดรับกับภารกิจ
3. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปีและมีการทบทวนแผนการปฏิบัติราชการทุกปี
4. การวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ(PART)
5. ระบบการควบคุมภายใน
6. แผนกลยุทธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใสสะอาด
7. การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
8. การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่
9. การส่งเสริมให้ส่วนราชการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อที่บุคลากรในองค์การจะได้มีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
10. การส่งเสริมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการงาน และพัฒนาให้เกิดวิสัยทัศน์เพื่อให้งาน
สําเร็จ โดยการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะอยู่เสมอ
11. ศึ กษา ดู งาน เพื่อให้ เกิ ดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์
(Share Vision) โดยเปิดใจรับฟังและพยายามทําความเข้าใจความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง และแลกเปลี่ยนความเห็นกัน
12. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Team Learning) คือ การพยายามเรียนรู้และทําความเข้าใจร่วมกัน
13. จัดทําคู่มือการเดินทางไปต่างประเทศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
14. คู่มือการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
15. คู่มือการจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน (แบบ อส.201 และ อส.204)
16. คู่มือบริการสารสนเทศ
17.คู่มือการจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ2558 แผน/ผลการปฏิบัติงาน แผน/ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อส.301 อส.302 อส.303

- 40 (15) ภายในองค์การมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์การและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร
1. การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
2. การจัดทําแผนการจัดการความรู้
3. การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
4. การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่
5. การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลการในหน่วยงาน
6. ปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์การเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ
7. ให้คําแนะนําบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดําเนินงานและจัดทําฐานข้อมูล
8. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เสมอ
9. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
10. เผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานภายในหน่วยงานผ่านเว็บไซต์
11. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่บริเวณมุมสร้างสรรค์
--------------------------------------------

