รายงานผลการจัดทํา
ลักษณะสําคัญขององคกร
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. ลักษณะองคกร
ก. ลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ
(1) - พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง (#)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน) มีพันธกิจและหนาที่ตามกฎหมาย ดังนี้
1) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา
2) วิจัย พัฒนา และใหบริการดานวิชาการ
3) บริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปาบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4) บริหารจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยกระบวนการมีสวนรวม
อยางสมดุลและยั่งยืน
หนาที่ตามกฎหมาย ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2547 ไดแก
1) อนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาใหมีสมดุลตามธรรมชาติและให
มีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนที่เกิดประโยชนสูงสุดทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม
2) ฟนฟู แกไข ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศในพื้นที่ปาไม
3) ควบคุม กํากับดูแล ปองกันการบุกรุก การทําลายปา และการกระทําผิดตามกฎหมายวา
ดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ กฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการอนุรักษ การบริหารจัดการ และฟนฟูทรัพยากรปาไม
สัตวปา และความหลากหลายทางชีวภาพ
5) กําหนดมาตรการและมาตรฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ บริหารจัดการและการใชประโยชน
จากทรัพยากรปาไมและสัตวปา
6) บริการขอมูลสารสนเทศและถายทอดเทคโนโลยีดานปาไม
7) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพ ืช หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
พื้นที่อนุรักษ หมายถึง พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
- มีแนวทางและวิธีการอยางไรในการใหบริการแกผูรับบริการ (#)

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน) มีแนวทางและวิธีการในการใหบริการ ดังนี้

พันธกิจ
1. อนุรักษ คุมครอง และฟนฟู
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา

ผูรับบริการ
แนวทางและวิธีการใหบริการ
1. หนวยงานภาครัฐ
1. ดูรายละเอียดวิธีการขั้นตอนใน
2. ภาคเอกชน ประกอบดวย
การรับบริการขอเสนอแนะ
1) ชุมชนที่อยูรอบเขตพื้นที่อนุรักษ
ตางๆ ผานทางเว็บไซดของ
2) องคกรภาคเอกชนที่อยูรอบเขต
สบอ.8 (ขอนแกน)
พื้นที่อนุรักษ
2. ติดตอโดยตรงที่สบอ.8 (ขอนแกน)
3) ผูประกอบการเกี่ยวกับพันธุพ ืช
หรือหนังสือราชการ
และสัตวปา
3. ผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ
4) ผูประกอบการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ
5) ผูประกอบธุรกิจภาพยนตร
6) ผูขอรับบริการขอมูลขาวสาร

พันธกิจ
2.วิจัย พัฒนา และใหบริการดาน
วิชาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรปาไม
และสัตวปาโดยกระบวนการมีสวน
รวม บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
4. สงเสริมการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล
และยั่งยืน

ผูรับบริการ

แนวทางและวิธีการใหบริการ

1. นักวิจัย
2. สถาบันการศึกษา โรงเรียน
1. นักทองเที่ยว
2. ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว
3. ประชาชนทั่วไป
1. สถาบันการศึกษา โรงเรียน
2. นักเรียน
3. ประชาชนทั่วไป

(2) - วิสัยทัศนของสวนราชการคืออะไร (#)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 เปนองคกรอนุรักษ ฟนฟู และจัดการทรัพยากรปาไมและ
สัตวปาในพื้นที่ปาอนุรักษ แบบบูรณาการที่มีคุณภาพ
- เปาประสงคหลักของสวนราชการคืออะไร (#)
เปาประสงคหลัก : คือ
1) เพื่อใหทรัพยากรปาไมไดรับการอนุรักษ
2) เพื่อใหทรัพยากรปาไมไดรับการฟนฟู
3) เพื่อใหทรัพยากรปาไมและสัตวปาไดรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อใหสัตวปาไดรับการอนุรักษ
5) เพื่อสํารวจพื้นที่อนุรักษซึ่งมีความสําคัญดานความหลากหลายทางชีวภาพ
6) เพื่อจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษที่อยูในความรับผิดชอบ
7) เพื่อเตรียมความพรอมในการรับสถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ปาอนุรักษ
8) พัฒนาองคความรูในการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา
9) เพื่อถายทอดองคความรูในการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา
10) จัดใหมีเครื่องมือและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงไวใชในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
11) สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาทุกภาคสวน
-วัฒนธรรมในสวนราชการคืออะไร
วัฒนธรรม: คือ
1. ความสามัคคีรวมแรงรวมใจ เพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2. ยกยองใหรางวัลผูปฏิบัติงานที่ดี
3. ใฝศึกษาเรียนรูและหาประสบการณในการทํางาน
4. ปกปองชื่อเสียงและรักษาศักดิ์ศรีขององคกร
5. ใหความเคารพนับถือและใหเกียรติกับผูที่มีวัยสูงกวา
6. มีคุณธรรมและจริยธรรม

-คานิยมของสวนราชการที่กําหนดไวคืออะไร
คานิยม : PROTECT = อนุรักษ
P = Participation หมายถึง
R = Relevance
O = Outcome
T = Team
E = Efficiency
C = Conservation

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

T = Technology

หมายถึง

ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอม
งานที่ทําตรงภารกิจ
มุงเนนผลลัพธจากการดําเนินงานเปนหลัก
ทํางานเปนทีม
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหคงความ
อุดมสมบูรณสามารถใหประโยชนอยางยั่งยืน
นําวิทยาการมาใชในการปฏิบัติงาน

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร เชน ระดับการศึกษา อายุสายงาน
ระดับตําแหนง ขอกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เปนตน
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน) มีลักษณะโดยรวมของบุคลากร ดังนี้
บุคลากร
ขาราชการ

จํานวนคน อายุ
สายงาน
(คน)
(ป)
ทั้งหมด 25 - 60 - อํานวยการ
125 คน
- วิชาการ
- ระดับปริญญาเอก - 1 คน
- ระดับปริญญาโท - 33 คน
- ระดับปริญญาตรี - 61 คน
- ต่ําระดับปริญญาตรี - 30 คน
- ทัว่ ไป
ระดับการศึกษา

ลูกจางประจํา

- ต่ํากวาปริญญาตรี
- ปริญญาตรี

ทั้งหมด 35 - 60
201 คน
- 198 คน
- 3 คน

- ธุรการ

ตําแหนง
- อํานวยการระดับสูง (ตรี)
- ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
(ตรี 13 คน) ระดับชํานาญการ (ตรี
11 คน/โท 9 คน) ระดับชํานาญการ
พิเศษ (โท 6 คน)
- ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
(ต่ํากวาตรี 3 คน) ระดับชํานาญงาน
(ต่ํากวาตรี 26 คน/ตรี 28 คน/โท 11
คน/เอก 1 คน) ระดับอาวุโส (ต่ํากวา
ตรี 1 คน/ตรี 7 คน/โท 7คน)
- พนักงานวิทยุสื่อสาร ระดับ ส 1
- พนักงานทั่วไป ระดับ บ 1
- พนักงานรักษาความปลอดภัย
ระดับ บ 1
- พนักงานพิทักษปา ระดับ ส 1
- พนักงานขับรถยนต ระดับ ส 1
- พนักงานสถานที่ ระดับ บ 1
- ผูชวยชางไม ระดับ ช 1
- พนักงานพิมพ ระดับ ส 1
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
ระดับ ช 1
-พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก
ระดับ ช 1

บุคลากร

ระดับการศึกษา

พนักงาน
ราชการ
- ต่ํากวาปริญญาตรี
- ระดับปริญญาตรี

จํานวนคน อายุ
สายงาน
(คน)
(ป)
ทั้งหมด 26 - 60 - กลุมงาน
708 คน
บริหารทั่วไป
- 696 คน
- 12 คน
- กลุมงาน
เทคนิค
- กลุมงาน
บริการ

ขอกําหนดพิเศษ
ดานการปฏิบัติงาน
(โปรดระบุตําแหนง/
สายงาน)

ตําแหนง
- นักวิชาการปาไม
- นักวิชาการสิ่งแวดลอม
- นักวิทยาศาสตร
- นักวิชาการเผยแพร
- นักวิชาการเกษตร
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
- พนักงานวิทยุสื่อสาร
- พนักงานพิทักษปา
- เจาพนักงานธุรการ
- เจาหนาที่ธุรการ
- เจาหนาที่การเงินและบัญชี
- เจาหนาที่พิมพดีด
- เจาหนาที่ตรวจปา
- พนักงานบริการอัดสําเนา
- คนงาน

นักวิชาการปาไม เจาพนักงานปาไม และพนักงานพิทักษปา ซึ่งมีหนาที่ในการปองกันการบุก รุก
ทําลายทรัพยากรปาไมและสัตวปา การปองกันไฟปา จะตองมีความรูทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
1. การดํารงชีพในปา
2. การใชอาวุธปนประจํากายในการออกตรวจปราบปราม
3. การใชเครื่องมือหาตําแหนงพิกัดจากดาวเทียม (GPS)
4. การใชเครื่องมือวิทยุสื่อสาร
5. การใชเครื่องมือในการควบคุมดับไฟปา
6. การออกกําลังกายใหรางกายมีสมรรถนะ แข็งแรง

(4) สวนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญอะไรบางในการใหบริการและปฏิบัติงาน (#)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน) มีเทคโนโลยี อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญใน
การใหบริการและปฏิบัติงาน ดังนี้
เทคโนโลยี

- ระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส
- ระบบอินเตอรเน็ต
- ระบบ GFMIS (การบริหารงบประมาณและพัสดุ)
- ระบบหนังสือเวียนอีเล็กทรอนิกส
- ระบบปฏิบัติการ GIS
- Web site
- ระบบฐานขอมูล
- ระบบไปรษณียอีเล็กทรอนิกส (e-mail) ใชในการรับ-สง แลกเปลี่ยนขอมูล/ขาวสารกับ

อุปกรณ

สิ่งอํานวยความสะดวก

หนวยงานภายในและภายนอก
- ระบบโทรศัพท, โทรสาร, และโทรศัพทเคลื่อนที่
- ระบบวิทยุสื่อสาร
- ระบบ e-QSO
- หมวดครุภัณฑสํานักงาน
- หมวดครุภัณฑพาหนะและขนสง
- หมวดครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- หมวดครุภัณฑการเกษตร
- หมวดครุภัณฑกอสราง
- หมวดครุภัณฑสํารวจ
- หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร
- ครุภัณฑอาวุธปน
- หมวดครุภัณฑอื่น ๆ
1. กลุมบริการอาคารสถานที่
- หองสมุด
- หองประชุม
- ที่จอดรถในพื้นที่การใหบริการ
- ศูนยบริการนักทองเที่ยว
- บานพักนักทองเที่ยว
- หองน้ํา หองสุขา
- ผูประกอบการใหบริการนักทองเที่ยว
2. กลุมบริการสาธารณูปโภค
- โทรศัพทสาธารณะ
- ระบบ e-service
3. กลุมบริการรักษาความปลอดภัย
- ยามดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกครุภัณฑ
4. กลุมบริการงานบานงานครัว ตูทําน้ําเย็น ตูเย็น เครื่องทําน้ําอุน

(5) สวนราชการดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญอะไรบาง (#)
(ใหระบุเฉพาะที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการสงมอบบริการหลักของสวนราชการเทานั้น)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน) ดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญ ดังนี้
กฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับ
1. พระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ
พ.ศ. 2504

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับ

สวนราชการที่เปนผู
รักษาการตาม
กฎหมาย
เพื่ อ คุ ม ครองรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติที่ มี อ ยู ใ นเขตอุ ท ยาน กรมอุทยานแหงชาติ
แหงชาติ เชน พันธุไมและของปา สัตวตลอดจนทิวทัศนปาและภูเขา สัตวปา และพันธุพืช
ใหคงอยูในสภาพธรรมชาติ โดยมิใหถูกทําลาย หรือเปลี่ยนแปลงไป
เพื่ออํานวยประโยชนทั้ง ทางตรงและทางออมแกรัฐและประชาชน
สืบไป

กฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับ
2. พระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา
พ.ศ. 2535

3. พระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484
4. พระราชบัญญัติปา
สงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507
5. พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษา
คุณภาพ สิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2535

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับ

สวนราชการที่เปนผู
รักษาการตาม
กฎหมาย
เพื่อสงวนและคุม ครองพันธุสัตวปา เปดโอกาสใหโ อกาสมีก าร กรมอุทยานแหงชาติ
เพาะพั น ธุ แ ละค า สั ต ว ป า บางชนิ ด ได รวมทั้ ง จะต อ งเร ง รั ด การ สัตวปา และพันธุพืช
ขยายพันธุสัตวปา และใหการสงวนและคุมครองสัตวปาควบคูกันไป
ตลอดจนความตกลงระหวางประเทศในการรวมมือกันเพื่อสงวนและ
คุมครองสัตวปาของทองถิ่นอันเปนทรัพยากรที่สําคัญของโลก
เพื่อคุมครองและบํารุงรักษาปาไมอันเปนทรัพยากรธรรมชาติให กรมปาไม
ไดผลดียิ่งขึ้น
เพื่อสงวนปาไมไวเปนเนื้อที่ประมาณรอยละ 50 แหงของเนื้อที่ กรมปาไม
ประเทศไทยเนื่องจากปาไมที่สงวนคุมครองไวแลวและยังมิไดถูกบุกรุก
และถูกทําลายเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจเปนตนเหตุใหเกิดความแหงแลง
พื้นดินพังทลาย ลําน้ําตื้นเขิน หรือเกิดอุทกภัยอันเปนผลเสียหายแก
การเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศอยางรายแรง
1. เพื่อสงเสริม ประชาชนและองคกรเอกชนใหมีสวนร วมในการ สํานักงานนโยบาย
สงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
และแผน
2. เพื่ อจัดระบบการบริห ารงานดานสิ่ง แวดลอมใหเ ปน ไปตาม ทรั พ ยากรธรรมชาติ
หลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
และสิ่งแวดลอม
3. เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐวิส าหกิจ และ
ราชการสวนทองถิ่นใหเกิดการประสานงานและมีหนาที่รวมกันในการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและกําหนดแนวทางปฏิบัติใน
สวนที่ไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบโดยตรง
4. เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมมลพิษดวยการจัดใหมีระบบบําบัด
อากาศเสียระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย และเครื่องมือหรือ
อุปกรณตาง ๆ เพื่อแกไข ปญหาเกี่ยวกับมลพิษ
5. เพื่อกํ าหนดหนา ที่ความรับ ผิดชอบของผูที่เ กี่ยวของกั บ การ
กอใหเกิดมลพิษใหเปนไปโดยชัดเจน
6. เพื่ อ กํ า หนดให มี ม าตรการส ง เสริ ม ด า นกองทุ น และความ
ชวยเหลือดานตาง ๆ เพื่อเปนการจูง ใจใหมีการยอมรับ ที่จ ะปฏิบัติ
หนาที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

ข. ความสัมพันธภายในภายนอกองคกร
(6) โครงสรางองคกร และวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเปนเชนใด
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน) มีโครงสรางองคกรเปนแบบราชการ ซึ่งมีการบังคับ
บัญชาตามลําดับชั้น มีรายละเอียด ดังนี้

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน)

สวนอํานวยการ

สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร

สวนอุทยานแหงชาติ

สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา

สวนจัดการตนน้ํา

สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ

สวนอนุรักษสัตวปา

กลุมงานวิชาการ

กลุมประสานงานโครงการพระราชดําริ

กลุมงานกฎหมาย

วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดี คือ
1. มีการแตงตั้ง คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ งานและการจายเงินของ
หนวยงานในสังกัด
2. มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานโดย ผอ.สํานัก ผอ.สวน/หัวหนากลุมงาน/เจาหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
4. มีการจัดทําระบบการควบคุมภายใน
5. มีการจัดทําระบบการประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART)
(7) สวนราชการหรือองคกรที่เกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกันมีหนวยงาน
ใดบางมีบทบาทอยางไรในการปฏิบัติงานรวมกัน (#)
- ขอกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง
ขาราชการและบุ คลากรของสํ านั ก บริห ารพื้ นที่ อนุ รัก ษ ที่ 8 ต องปฏิ บั ติ งานโดยยึ ดถื อ
ผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก ปฏิบัติงานอยางเครงครัด ยึดหลักธรรมาภิบาล และใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางในการดํารงชีวิต
- มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันอยางไร
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน) มีสวนราชการหรือองคกรที่เกี่ยวของกันในการ
ใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน มีบทบาทในการปฏิบัติงานรวมกัน มีขอกําหนดที่สําคัญ มีแนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหวางกัน ดังนี้

สวนราชการ /
องคกรที่เกี่ยวของ
1. กรมปาไม
2. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
3. จังหวัดทองที่
4. กองทัพภาคที่ 2
5. สํานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่
6. องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
7. หนวยงานราชการอื่น ๆ
และองคกรเอกชน

บทบาทหนาที่
ในการปฏิบัติรวมกัน
1. อนุรักษคุมครองและฟนฟู
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา
2. วิจัย พัฒนาและใหบริการ
ดานวิชาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรปา
ไมและสัตวปาโดยกระบวนการ
มีสวนรวม บนพื้นฐาน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. สงเสริมการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยาง
สมดุลและยั่งยืน

ขอกําหนดที่สําคัญในการ แนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงานรวมกัน
สื่อสารระหวางกัน
ปฏิบัติงานภายใตอํานาจ - คูมือ/เอกสาร/สื่อ
หน า ที่ ต ามกฎหมายที่ ประเภทตาง ๆ
หนวยงานเปนผูบังคับ ใช - หนังสือราชการ
กฎหมายนั้นๆ
- การประชุมรวมกัน
- โทรศัพท,โทรสาร,
E-mail
- ระบบวิทยุสื่อสาร

(8) - กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลักของสวนราชการคือใครบาง (#)
- กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้มีความตองการและคาดหวังที่สําคัญอะไรบาง (#)
- แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันคืออะไร (#)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน) มีกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลัก ความ
ตองการและความคาดหวังที่สําคัญ รวมทั้งแนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกัน ดังนี้
กลุมผูรับบริการ

บริการที่ให

ความตองการ /
ความคาดหวัง

(1) กระบวนงาน อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นที่อนุรักษ
1. ชุมชนที่อยูในและ
1. รักษาสมดุลของระบบ ปองกันพื้นที่ปาอนุรักษที่มี
รอบพื้นที่อนุรักษ
นิเวศและสิ่งแวดลอม
อยูเดิมและฟนฟูปาเสื่อม
2. องคกรภาครัฐ
ตลอดจนความหลาก
โทรมใหกลับสมบูรณ เพื่อ
ภาคเอกชนและ
หลายทางชีวภาพ
เปนการรักษาสมดุลของ
ประชาชนที่อยูนอก
2. บรรเทาปญหาการเกิด ระบบนิเวศและ
เขตพื้นที่ปาอนุรักษ
น้ําทวม ดินถลม
สิ่งแวดลอม ตลอดจน
3. ผูขอรับอนุญาต
การขาดแคลนน้ําใน
ความหลาก
เพาะพันธุและคา
ฤดูแลง
หลายทางชีวภาพ สําหรับ
สัตวปาคุมครอง
3. น้ําในลําหวยลําธารมี
เปนแหลงตนน้ําลําธาร
4. นักวิจัย
คุณภาพเหมาะสําหรับ แหลงที่อยูอาศัยของสัตว
อุปโภคและบริโภค
ปา แหลงอาหารแหลง
และมีปริมาณไหล
นันทนาการและการ
อยางสม่ําเสมอ
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
4. จัดการแหลงทองเที่ยว ของประชาชน ภายในเขต
และแหลงศึกษาตาม
อุทยานแหงชาติ เขต
ธรรมชาติ
รักษาพันธุสัตวปาและเขต

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน
1. ดูรายละเอียด กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับทาง
Website ของ สบอ.8
(ขอนแกน)
2. สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ
3. ขอขอมูลโดยตรงที่ สบอ.8
(ขอนแกน)

5. ใหขอมูลขาวสารใน
การอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ รวมถึงการ
เตือนภัยธรรมชาติ

หามลาสัตวปา

(2) กระบวนงาน วิจัยและใหบริการดานวิชาการ
1. หนวยงานภาครัฐ
1. การตรวจสอบชนิด
1. อํานวยความสะดวก
1. ดูรายละเอียดวิธีการ
2. ภาคเอกชน
พันธุพืชและพันธุสัตว
บริการที่รวดเร็ว
ขั้นตอนการขออนุญาต
- ผูประกอบการ
2. การขออนุญาตเขาไป
2. ผลการตรวจสอบ
ผานทาง Website ของ
เกี่ยวกับพันธุพืช
ศึกษา หรือวิจัยในพื้นที่
วิเคราะหมีความ
สบอ.8 (ขอนแกน)
และสัตวปา
ปาอนุรักษ
ถูกตองเชื่อถือได
2. ติดตอโดยตรงที่ สบอ.8
- ผูขอรับบริการ
3. บริการขอมูล
(ขอนแกน) หรือหนังสือ
- ขอมูล ขาวสาร
สารสนเทศ
ราชการ
- นักวิจัย
- สถาบันการศึกษา
โรงเรียน นักเรียน
(3) กระบวนงาน สงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวม
1. หนวยงานภาครัฐ
1. ประสานใหเขาไป
1. บริการมีคุณภาพได
1. ดูรายละเอียดวิธีการ
2. ภาคเอกชน
ดําเนินการถายทํา
มาตรฐานมีความเปน
ขั้นตอนในการขออนุญาต
- ผูประกอบการ
ภาพยนตรในอุทยาน
ธรรม
ผานทาง Website
เกี่ยวกับพันธุพืช
แหงชาติ เขตรักษา
2. บริการที่รวดเร็ว
ของ สบอ.8 (ขอนแกน)
และสัตวปา
พันธุสัตวปา
3. ระบบการทํางานที่
2. ติดตอโดยตรงที่ สบอ.8
- ผูประกอบการ
และเขตหามลาสัตวปา
เอื้อประโยชนตอผูขอ
(ขอนแกน) หรือหนังสือ
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ
2. การอนุญาตใหเขาไป
อนุญาต
ราชการ
- ผูประกอบการ
ทองเที่ยวและพักอาศัย
ธุรกิจภาพยนตร
ในอุทยานแหงชาติ
- ผูประกอบการ
3. การอนุญาตใหจัดตั้ง
ธุรกิจทองเที่ยว
และดําเนินกิจการ
- ผูขอรับบริการ
สวนสัตวสาธารณะ
ขอมูลขาวสาร
4. การอนุญาตใหนําเขา
3. สถาบันการศึกษา
สงออกสัตวปา
โรงเรียน นักเรียน
5. การอนุญาตใหเพาะ
พันธุสัตวปาคุมครอง
6. การอนุญาตใหคาสัตว
ปาคุมครองที่ไดมาจาก
การเพาะพันธุ
(4) กระบวนงาน บริหารจัดการทรัพยากรปาไม เพื่อเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ
1. หนวยงานภาครัฐ
1. การจองที่พักในอุทยาน 1. บริการมีคุณภาพได
1. จองผานระบบ
ภาคเอกชน/
แหงชาติ
ไดมาตรฐาน มีความ
e-service
นักทองเที่ยว
2. เขาไปศึกษา/ทองเที่ยว
เปนธรรม
2. ติดตอโดยตรงที่ สบอ.8
2. สถาบันการศึกษา
เชิงนิเวศในพื้นที่อุทยาน 2. บริการที่สะดวก
(ขอนแกน)

โรงเรียน นักเรียน
3. ประชาชนทั่วไป

ผูมีสวนไดสวนเสีย
1. ชุมชนที่อยูใน
พื้นที่ปาอนุรักษ

2. ชุมชนที่อยูนอก
พื้นที่ปาอนุรักษ

แหงชาติ เขตรักษา
พันธุสัตวปา เขตหามลา
สัตวปา สถานีพัฒนา
และสงเสริมการ
อนุรักษสัตวปา
สวนรุกขชาติ
สวนพฤกษศาสตร

รวดเร็วและปลอดภัย

บริการที่ให
1. ใหขอมูลขาวสารขอเท็จจริงใน
สิทธิการอยูอาศัยในพื้นที่ ปา
อนุรักษ
2. สํารวจและพิสูจนสิทธิ์การถือ
ครองที่ดินในพื้นที่ปาอนุรักษ
ตามมติ ค.ร.ม. 30 มิถุนายน 2541
1. รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และ
สิ่งแวดลอม ตลอดจน ความหลาก
หลายทางชีวภาพ
2. บรรเทาปญหาการ เกิดน้ําทวม
ดินถลม การขาดแคลนน้ําในฤดู
แลง
3. น้ําในลําหวยลําธารมีคุณภาพ
เหมาะสําหรับอุปโภคและบริโภค
และมีปริมาณไหลอยางสม่ําเสมอ
4. คุณภาพการดํารงชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น
5. เปนแหลงทองเที่ยวและแหลง
ศึกษาตามธรรมชาติ
6. ใหขอมูลขาวสารในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

3. หนังสือราชการ

ความตองการ /
ความคาดหวัง
สามารถอยูอาศัยและ
ประกอบอาชีพในพื้นที่ได
ตามแนวทางและนโยบาย
ภาครัฐ

แนวทางและ
วิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน
1. หนังสือราชการ
2. การประชุม
รวมกัน
3. ติดตอโดยตรงที่
สบอ.8(ขอนแกน)

ปองกันพื้นที่ปาอนุรักษที่มี
อยูเดิมและฟนฟูปาเสื่อม
โทรมใหกลับสมบูรณเพื่อ
เปนการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
ตลอดจนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สําหรับเปน
แหลงตนน้ําลําธาร แหลงที่
อยูอาศัยของสัตวปา แหลง
อาหารแหลงนันทนาการและ
การทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติของประชาชน
ภายในเขตอุทยานแหงชาติ
เขตรักษาพันธุสัตวปาและ
เขตหามลาสัตวปา

2. ความทาทายตอองคกร
ก.สภาพการแขงขัน
(9) - สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปนเชนใด
- ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขันในแตละประเภทเปนเชนใด
- ประเด็นการแขงขันคืออะไร และผลการดําเนินการปจจุบันในประเด็นดังกลาว
เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร

คําตอบตามตารางรวมกับคําถามขอ 10
(10) - ปจจัยสําคัญที่ทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันคืออะไร
- ปจจัยแวดลอมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลตอสภาพการแขงขันของสวนราชการคืออะไร
ประเภทการแขงขัน

คูแขง

ประเด็นการ
แขงขัน

ผลการดําเนินงานในปจจุบันเมื่อ
เปรียบเทียบกับคูแขง

1. การแขงขัน
ภายในประเทศ

1. สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 7
(นครราชสีมา)
2. สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 10
(อุดรธานี)

ผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํา
รับรองประจําป
งบประมาณ
พ.ศ. 2553

2 การแขงขัน
ภายนอกประเทศ

ไมมีการแขงขัน
ภายนอกประเทศ

ไมมีประเด็นการ ไมมีการแขงขันภายนอกประเทศ
เปรียบเทียบ

ปจจัยแวดลอมแตละดาน
1. ปจจัยภายใน

การปฏิ บั ติ ร าชการ ตามคํ ารั บ รอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ของสํ านั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อนุ รั ก ษ ที่ 8
(ขอนแกน) ไดคะแนน 4.4645

ปจจัยสําคัญ
ที่ทําใหประสบ
ความสําเร็จ
ทรัพยากร
บุคคลที่มี
คุณภาพและ
สามารถทํางาน
เปนทีม
ไมมีการเปรียบ
เทียบ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบตอสภาพการแขงขัน

- บุคลากรบางคนขาดความรับผิดชอบและไมใหความรวมมือใน
การทํางานเปนทีม
- ขาดขวัญกําลังใจ
- อุปกรณการทํางานไมเพียงพอ
2. ปจจัยภายนอก
- ประชาชนบางกลุมไมใหความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย
- ภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง
- ปญหาภัยธรรมชาติ
(11) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีแหลงขอมูลอยูที่ใดบาง
คําตอบตามตารางรวมกับคําถามขอ (12)
(12) ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และขอมูลเชิงแขงขันมีอะไรบาง (ถามี)
แหลงขอมูล
ขอจํากัดในการไดมา
ประเภทการแขงขัน
คูแขง
เชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขัน
ซึ่งขอมูล
1. การแขงขันภายใน 1. สํานักบริหาร
- พิจารณาตัวชี้วัดขององคกร
ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
ประเทศ
พื้นที่อนุรักษที่ 7
- รายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ไมสามารถไดมา
(นครราชสีมา)
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ครอบคลุมทุกดาน
2. สํานักบริหาร
ของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
พื้นที่อนุรักษที่ 10 2553
(อุดรธานี)
2. การแขงขัน
ไมมีการแขงขัน
ไมไดมีการแขงขันภายนอกประเทศ จึงไมมี ไม ไ ด มี ก า ร แข ง ขั น
ภายนอกประเทศ
ภายนอกประเทศ แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิง ภายนอกประเทศ
แขงขัน

ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
(13) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการคืออะไร (#)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน) มีความทาทายเชิงยุทธศาสตร ดังนี้
ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
ดานพันธกิจ

ดานปฏิบัติการ

ดานทรัพยากรบุคคล

สิ่งที่ทาทาย
- ปองกันและฟนฟูรักษาพื้นที่ปาอนุรักษไมใหถูกบุกรุกทําลาย
- สงวนและคุมครองสัตวปา เพิ่มชนิดสัตวปาที่หายากและใกลสูญพันธุ
- สรางชุมชนใหมีความเขมแข็งในการปองกันรักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปา
- ทําแนวเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา
ที่ชัดเจนในภูมิประเทศจริง
- ฟนฟูพื้นที่ปาอนุรักษ
- การนําเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหมเขามาใช
- การใชระบบอิเล็กทรอนิกสและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมในการ
ปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน
- การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
- การบูรณาการกับแผนงบประมาณใหสอดคลองกัน
- การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
- ชุมชนมีศักยภาพในการปองกันรักษาปา
โปรงใส มีวินัย และพรอมรับผิดชอบ
- บริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน) โดยดําเนินการตามแผน
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่กําลังดําเนินการ
- สรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อหลอหลอมและประสานสัมพันธระหวางบุคลากร
ของสังกัดฯ ใหเกิดพลัง เพื่อรับใชประชาชน
- บุคลากรในสังกัดไดรับความพึงพอใจดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน
- บุคลากรในสังกัดมีความพึงพอใจในเสนทางความกาวหนาของตน

ค. ระบบปรับปรุงผลการดําเนินการ
(14) แนวทางและวิ ธีการในการปรับปรุงประสิ ทธิภาพของส วนราชการ เพื่อใหเกิดผลการ
ดําเนินการที่ดีอยางตอเนื่องมีอะไรบาง (#)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน) มีแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เพื่อใหเกิดผลการดําเนินการที่ดีอยางตอเนื่อง ดังนี้
แนวทางและ
- นําระบบ PMQA มาใชในการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพและ
วิธีการปรับปรุง
เกิดประสิทธิผล ซึ่งอยูร ะหวางการดําเนินการ
ประสิทธิภาพของสวน - ขอเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ราชการ
- การปรับโครงสรางองคกรใหสอดรับกับภารกิจ
- ผอ.สํานัก, ผอ.สวน/หน.กลุม/หน.ฝาย ตรวจและติดตามการปฏิบัติงานอยาง สม่ําเสมอ

(15) ภายในองคกรมีแนวทางในการเรียนรูขององคกรและมีวิธีแลกเปลี่ยนความรูอยางไร (#)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน) มีแนวทางในการเรียนรูขององคกรและมีวิธี
แลกเปลี่ยนความรู ดังนี้
แนวทางในการเรียนรู
ขององคกร

- การสรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมีการจัดการความรูภายใน
องคกร (Knowledge Management)
- การเขาถึงความรูในระบบ Internet ของ สบอ. 8 (ขอนแกน)
- สงเจาหนาที่เขาฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ตามที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช และจังหวัดจัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับบุคลากรใน
หนวยงาน
- การปรับปรุงขอมูล Website ของ สบอ.8 (ขอนแกน) ใหเปนปจจุบัน
- การเผยแพรความรูทางดานวิชาการ
- การสืบคนทาง Internet

