รายงานลักษณะสําคัญขององคการ
สํานักอุทยานแหงชาติ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

๒

ลักษณะสําคัญขององคการ
ลั ก ษณะสํ า คั ญ ขององค ก าร คื อ ภาพรวมของส ว นราชการ สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน
และความทาทายสําคัญที่สวนราชการเผชิญอยู
1. ลักษณะองคการ : คุณลักษณะสําคัญของสวนราชการคืออะไร
ใหอธิบายถึงสภาพแวดลอมการดําเนินงานของสวนราชการและความสัมพันธที่สําคัญกับผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย สวนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม
ใหสวนราชการตอบคําถามตอไปนี้
ก. สภาพแวดลอมของสวนราชการ
(1) พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมาย
คําตอบ
พันธกิจ : ตามแผนปฏิรูปอุทยานแหงชาติ ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 - 2579
“สงวน อนุ รั ก ษ และฟ น ฟู ร ะบบนิ เ วศและทรั พ ยากรธรรมชาติ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย
และการทองเที่ยวของประชาชน โดยระบบการบริหารจัดการที่โปรงใส มีประสิทธิภาพและมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ”
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2547 กําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักอุทยานแหงชาติ ดังนี้
1. กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ และการปฏิบัติงานเพื่อการคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ
2. ประกาศจัดตั้งพื้นที่ ขยาย และเพิกถอนพื้นที่ที่กําหนดใหเปนอุทยานแหงชาติ
3. ศึกษาและวิเคราะหเพื่อกําหนดนโยบาย จัดทําแผนและกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการจัดการ
ทรัพยากรตางๆ ในพื้นที่อุทยานแหงชาติและวนอุทยานใหเปนไปตามหลักการจัดการและมาตรการในการจัดตั้งพื้นที่นั้น
4. ศึกษาและวิเคราะหความเปนไปได วางแผนและออกแบบพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและการจัดการพื้นที่
เพื่อการบริการการทองเที่ยว
5. ศึก ษา วิ เ คราะห เ พื่อ กํ าหนดกิ จ กรรมดานการทอ งเที่ยวและนันทนาการ จัดทําระบบสื่อความหมายและ
พัฒนาการใหขอมูลแกนักทองเที่ยว ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีและการใหบริการทางวิชาการเกี่ยวกับอุทยานแหงชาติ
วนอุทยานและการบริการการทองเที่ยวแกหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน
6. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาวิชาการดานการจัดการอุทยานแหงชาติและวนอุทยาน
7. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดมอบหมาย
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(2) วิสัยทัศนและคานิยม
2.1 เปาประสงค วิสัยทัศน และคานิยม ของสวนราชการที่ไดประกาศไวคืออะไร
คําตอบ
วิสัยทัศน
คานิยม

บริหารจัดการอุทยานแหงชาติโดยการมีสวนรวมของประชาชนใหมีความมั่นคงและสมบูรณ
ของระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพูนการศึกษาวิจัยใหเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ
เพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมอยางยัง่ ยืน
PROTECT หมายถึง
คุมครองรักษา
P = Participation
R
O
T
E
C
T

ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
= Relevance
งานตรงภารกิจ
= Outcome
มุงเนนผลลัพธจากการดําเนินงานเปนหลัก
= Team
ทํางานเปนทีม
= Efficiency
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
= Conservation อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหคงความอุดมสมบูรณ
สามารถใชประโยชนอยางยั่งยืน
= Technology นําวิทยาการมาใชในการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : สํานักอุทยานแหงชาติ ยึดถือและปฏิบัติตามคานิยมของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
วัฒนธรรม
ประเด็น
ยุทธศาสตร
กลยุทธ

มุงมั่นทํางานใหสําเร็จ และทํางานเปนทีม
หมายเหตุ : สํานักอุทยานแหงชาติ ยึดถือและปฏิบัตติ ามวัฒนธรรมของของกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
เพื่อใหการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ สอดคลองกับการวิเคราะหและประเมินสถานการณและ
สามารถบรรลุวิสยั ทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคที่วางไว จึงไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อใชเปน
กรอบในการดําเนินงาน 5 ดานหลัก ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : การคุมครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
กลยุทธที่ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการคุมครองดูแลทรัพยากร ธรรมชาติ
กลยุทธที่ 1.2 แกไขปญหาการบุกรุกทีด่ นิ ในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
กลยุทธที่ 1.3 ฟนฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมและเพิ่มพูนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การดูแล รักษา ทรัพยากรการทองเที่ยว และพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการนักทองเทีย่ ว
กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาระบบความปลอดภัยของนักทองเทีย่ ว
กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนและชุมชนทองถิ่นในการ
บริการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการอุทยานแหงชาติ
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบขอมูลสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
กลยุทธที่ 3.2 การใหประโยชนตอบแทนแกชุมชนในการอนุรักษ คุมครอง
บํารุงรักษา ฟนฟู และบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ

๔
ประเด็น
ยุทธศาสตร

กลยุทธ

เปาประสงค

กลยุทธที่ 3.3 สรางมูลคาเพิ่มแกทรัพยากรที่มีความโดดเดน เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
กลยุทธที่ 3.4 วางแผนการจัดการอุทยานแหงชาติเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธที่ 3.5 ยกระดับคุณภาพอุทยานแหงชาติ
กลยุทธที่ 3.6 สรางความรวมมือกับตางประเทศในการพัฒนาการจัดการ
อุทยานแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการในการบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 4.1 สงเสริมการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสาร
ในการจัดการอุทยานแหงชาติ
กลยุทธที่ 4.3 ปรับปรุงและจัดหาเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่จําเปนตอการปฏิบัตงิ านใหเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 4.4 สรางขวัญกําลังใจใหแกเจาหนาที่อยางเทาเทียม
และเปนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 5 : การสงเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางประชารัฐ
กลยุทธที่ 5.1 สงเสริมใหเอกชนเขามามีบทบาทในการใหบริการ
กลยุทธที่ 5.2 สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อใชเปนกรอบบรรทัดฐานและแนวทางสําหรับการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ
อยางมีประสิทธิภาพ และบูรณาการการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ ใหเปนทีย่ อมรับของ
ทุกภาคสวนและสามารถเอื้อประโยชนสงู สุดตอการพัฒนาประเทศ
1. การเสริมสรางและรักษาความมั่นคงและสมบูรณของระบบนิเวศ
2. การศึกษา สํารวจและวิจยั ที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการและประชาชนทุกกลุม
ทุกระดับ
3. การทองเทีย่ วและนันทนาการของประชาชนชาวไทยและชาวตางประเทศ
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศอยางยัง่ ยืน

๕
2.2 สมรรถนะหลักของสวนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวของอยางไรกับพันธกิจของสวนราชการ
ความสําคัญของสมรรถนะหลักของสวนราชการที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ
คืออะไร ทั้งทางตรงและทางออม
คําตอบ
สมรรถนะหลัก 1. มีความรูความชํานาญในการดําเนินงาน ดานการอนุรักษคุมครองและดูแลรักษาอุทยาน
ขององคการ แหงชาติ รวมทัง้ การวิจัย พัฒนา และใหบริการดานวิชาการแกสงั คม ตลอดจนการบริหารจัดการ
บนพื้นฐาน ความรูทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. มีความรูความสามารถในการกําหนดนโยบาย จัดทําแผน และกํากับติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานดานการจัดการทรัพยากรตางๆ ในพื้นที่อุทยานแหงชาติและวนอุทยานใหเปนไปตาม
หลักการจัดการอุทยานแหงชาติ
3. มีการสรางและพัฒนาเครือขายอาสาสมัครดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยการสรางการมี
สวนรวมในการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติกับภาคประชาสังคม
4. มีความรูความชํานาญในการออกแบบวางแผน พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและจัดการพื้นที่
เพื่อการบริการการทองเทีย่ ว
5. มีความรูความสามารถในการกําหนดกิจกรรมดานการทองเทีย่ วและนันทนาการ การจัดทํา
ระบบสื่อความหมายและพัฒนาการใหขอมูลแกนักทองเที่ยว ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยี
และการใหบริการทางวิชาการเกี่ยวกับอุทยานแหงชาติ และการบริการการทองเทีย่ วแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและประชาชน

ที่มา : แผนปฏิรปู อุทยานแหงชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
: Wabsite สํานักอุทยานแหงชาติ http://portal.dnp. go.th/p/nationalpark
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
3.1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร
คําตอบ
สํานักอุทยานแหงชาติ มีอัตรากําลังจํานวน 289 ราย โดยแบงเปนขาราชการ จํานวน 92 ราย (รอยละ 30.87)
พนักงานราชการ 150 ราย (รอยละ51.90) และลูกจางประจํา 47 ราย (รอยละ16.26)
(ขอมูลอัตรากําลังทีม่ ีคนครอง ณ วันที่ 1 เมษายน 2562)
ตารางแสดงอัตรากําลังจําแนกตามประเภทบุคลากร สํานักอุทยานแหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขาราชการ (นาย)
หนวยงาน

ผูอํานวยการสํานักอุทยานแหงชาติ
และหนาหองผูอํานวย
สํานักงานผูเ ชี่ยวชาญฯ
สวนอํานวยการ
สวนแผนงานอุทยานแหงชาติ
สวนจัดการทรัพยากร
สวนอนุรักษทรัพยากร
สวนพัฒนาอุทยานแหงชาติ
สวนจัดการอุทยานแหงชาติทางทะเล
สวนจัดการทองเที่ยวและนันทนาการ
สวนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อุทยานแหงชาติ
สวนกูภัยอุทยานแหงชาติ
ศูนยเฝาระวังภัยคุกคามพื้นที่
อุทยานแหงชาติ
รวม

ปฏิบัติงาน
ประจํา
สอช.

ชวย
ปฏิบัติ
ราชการ
ประจํา
สอช.

ชวยปฏิบัติ
ราชการ
สอช.
อีกหนาทีห่ นึ่ง

ลูกจาง
ประจํา
(นาย)

พนักงาน
ราชการ
(นาย)

-

2

-

1

4

1
2
1
1
1
1
2
1

-

19
2
2
6
2
2
4

2
12
11
5
8
13
13
15

ชวยปฏิบัติ ปฏิบัติงาน
ราชการ
อีกหนาที่
หนวยงานอื่น หนึ่งภายใน
อีกหนาทีห่ นึ่ง
สอช.

2
2
9
6
5
6
8
11
7

1

2

2
2

9

-

2

5

-

4

27

5

-

-

8

-

3

22

-

1

-

-

2

0

28

-

47

150

1

0
64

0

ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

๗
3.2 มีการจําแนกบุคลากรออกเปนกลุมและประเภทอะไรบาง
คําตอบ
จําแนกบุคลากรออกเปนกลุม และประเภท ดังนี้
1) ขาราชการ จํานวนรวม 92 คน จําแนกเปน 4 ประเภท ไดแก (1) ประเภททั่วไป 23 คน ตําแหนง ระดับ
ปฏิบัติงาน 4 คน ระดับชํานาญงาน 12 คน ระดับอาวุโส 7 คน (2) ประเภทวิชาการ 68 คน ระดับปฏิบัติการ 26 คน
ระดับชํานาญการ 24 คน ระดับชํานาญการพิเศษ 18 คน (3) ประเภทอํานวยการ 1 คน ระดับสูง 1
2) พนักงานราชการ จํานวนรวม 150 คน จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) พนักงานราชการทั่วไป 150 คน
ระดับบริการ 23 คน ระดับเทคนิคทั่วไป 49 คน ระดับบริหารทั่วไป 72 คน ระดับวิชาชีพเฉพาะ 6 คน (2) พนักงาน
ราชการพิเศษ - คน ระดับสากล - คน
3) ลูกจางประจํา จํานวนรวม 47 คน จําแนกเปน 3 กลุมงาน ดังนี้ (1) กลุมงานบริการทั่วไป – คน (2) กลุมงาน
สนับสนุน 46 คน (3) กลุมงานชาง 1 คน
ประเภท
1. ขาราชการ
2. ลูกจางประจํา
3. พนักงานราชการ
รวม

จํานวน (คน)
92
47
150
289

<ป.ตรี
1
35
44
80

ระดับการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท
49
37
11
1
99
7
153
45

ป.เอก
3
3

ชาย
52
25
55
132

เพศ (คน)

หญิง
40
22
95
157

อายุเฉลี่ย(ป)
45.13
55.32
38.02
46.16

(ขอมูล ณ 1 เมษายน 2562)

3.3 อะไรคือขอกําหนดพื้นฐานดานการศึกษาสําหรับกลุมบุคลากรประเภทตางๆ
คําตอบ
1) ขาราชการ บัญชีมาตรฐานกําหนดตําแหนง ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เรื่อง การจัดทํามาตรฐาน
กําหนดตําแหนง และจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญของทุกสวนราชการเขาประเภทตําแหนง สายงาน และระดับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551
2) ลู ก จ างประจํ า คุ ณสมบัติ เ ฉพาะตํ าแหน ง ตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลัง ด วนที่ สุ ด ที่ กค 0428/ว 38
ลงวันที่ 1 เมษายน 2553
3) พนั ก งานราชการ ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อ ง การกํ า หนดลั ก ษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ประกาศคณะกรรมการบริหารราชการ เรื่อง คาตอบแทนพนักงานราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2561
3.4 องค ป ระกอบสํ าคั ญ ที่ทํ าให บุค ลากรเหล า นี้มี สว นรว มในการทํ างานเพื่อ บรรลุพั น ธกิ จ และวิสั ย ทัศ นข อง
สวนราชการคืออะไร
คําตอบ
ดานบรรยากาศในการทํางานของบุคลากร มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมและสถานที่ทํางานใหสะอาดสวยงาม
เปนระเบียบ โดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย เชน จัดหาอุปกรณปองกันอันตรายจากการปฏิบัติหนาที่ การตรวจ
สุขภาพประจําป รวมถึงความสะดวกในการเขาถึงสถานที่ทํางานของบุคลากร เชน การปรับปรุงทางเดินระหวางอาคาร
การจัดสถานที่ทํางาน และอุปกรณในการทํางานใหเพียงพอ การจัดกิจกรรม 5 ส มีกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม
จิตอาสาเนื่องในโอกาสตาง ๆ มีการยกยองเชิดชูเกียรติเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ เสียสละ มีการใหรางวัล
สําหรับผูปฏิบัติงานดีเดน เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร

๘
3.5 ในการทํางานจํ าเป นตอ งมีขอ กํ าหนดดานสุขภาพและความปลอดภัยที่เปนเรื่อ งเฉพาะของส วนราชการ
อะไรบาง
คําตอบ
1) ขอกําหนดดานสุขภาพ :
พนักงานพิทักษปา ตองผานการทดสอบสมรรถนะของรางกายตามเกณฑ ที่กรมฯ กําหนด
2) ขอกําหนดดานความปลอดภัยและความเสี่ยง
(1) จัดฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
- การลาดตระเวน การจูโจม และการใชอาวุธ
- การปฐมพยาบาลเบือ้ งตน และการกูชีพแกผูปฏิบัตงิ านโดยสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.)
- เจาหนาที่ปฏิบัติงานใตน้ํา (นักดําน้ํา)
3.6 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรที่สําคัญคืออะไร พื้นฐานของบุคลากรที่มีผลตอการวางแผนการพัฒนา
และสรางขีดความสามารถในการเปนองคการสมรรถนะสูงมีอะไรบาง
คําตอบ
1) การเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรที่มีผลตอการวางแผน
- การไปชวยปฏิบัติราชการที่อื่น
- มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (การปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ)
- การโอนยายบุคลากรไปสวนราชการอื่น
2) การพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางความสามารถในการเปนองคการสมรรถนะสูง
- การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรใหสอดคลองกับตําแหนง
(4) สินทรัพย
- สวนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ ที่สําคัญอะไรบาง รวมทั้งเทคโนโลยีและการสื่อสารและการ
ใหบริการ
คําตอบ
1. อาคารสถานที่

2. เทคโนโลยี

3. อุปกรณ

4. เทคโนโลยี
การสื่อสาร
5. การใหบริการ

1. ลานจอดรถ 2. หองประชุมสํานักอุทยานแหงชาติ 3. ตึกอํานวยการ สํานักอุทยานแหงชาติ
4. ศูนยปฏิบตั ิอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติทางทะเลที่ 1 จังหวัดชุมพร 5. ศูนยปฏิบตั ิอุทยาน
แหงชาติอุทยานแหงชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต 6. ศูนยปฏิบัติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติ
ทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง 7. ศูนยปฏิบัติอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติทางทะเลที่ 4 จังหวัดตราด
1. สารบรรณอิเล็กทรอนิกส 2. หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส 3. Internet
4. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 5. การจองที่พักและบริการอุทยานแหงชาติออนไลน
6. การขอถายทําภาพยนตรออนไลน 7. ระบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส
8. ระบบ GIS ขอมูลสิง่ อํานวยความสะดวก 9. ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร
10. โทรศัพท 11. โทรสาร 12. โปรแกรม GIS
1. ครุภัณฑสํานักงาน 2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3. ครุภณ
ั ฑสํารวจ 4. ครุภัณฑอาวุธ 5. ครุภัณฑ
การเกษตร 6. ครุภัณฑวิทยาศาสตร 7. ครุภัณฑพาหนะและขนสง 8. กลอง CCTV 9. ปริ้นเตอร
10.เครื่องบันทึกเสียง 11. กลองถายรูป 12. เครื่อง GPS 13. วิทยุสื่อสาร 14. เครื่องวัดความดัน
แบบอัตโนมัติ 15. หุนฝกซอมการชวยฟนคืนชีพ 16. ชุดอุปกรณกูชีพ 17. ชุดใหออกซิเจนเคลื่อนยาย
1. เว็บไซตสํานักอุทยานแหงชาติ http://portal.dnp.go.th/p/nationalpark
2. ระบบเครือขายภายใน (LAN) 3. ระบบไลนกลุม 4. Facebook เที่ยววนอุทยานดวยใจรักษ
(http://www.facebook.com/ ForestParksDNP) 5. โทรศัพท 6. โทรสาร
1. ระบบงานจองที่พักอุทยานแหงชาติ 2. ระบบบริการ e - payment

๙
(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับ
5.1 สวนราชการดําเนินการภายใตสภาพแวดลอมดานกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับที่สําคัญอะไรบาง
คําตอบ
กฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับ
1. พระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ
สวนราชการที่เปนผู
ขอบังคับ
รักษาการตามกฎหมาย
เพื่อคุม ครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูเชนพันธุไมและของ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
ปาสัตวปาตลอดจนทิวทัศนปาและภูเขาใหคงอยูในสภาพ
และพันธุพืช
ธรรมชาติเดิมมิใหถูกทําลายหรือเปลีย่ นแปลงไปเพื่ออํานวย
ประโยชนทั้งทางตรงและทางออมแกรัฐและประชาชนสืบไป
2. พระราชบัญญัตปิ าสงวน
เพื่อคุม ครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูเชนพันธุไมและของ กรมปาไม
แหงชาติ พ.ศ. 2507 และที่แกไข ปาสัตวปาตลอดจนทิวทัศนปาและภูเขาใหคงอยูในสภาพ
เพิ่มเติม
ธรรมชาติเดิมมิใหถูกทําลายหรือเปลีย่ นแปลงไปเพื่ออํานวย
ประโยชนทั้งทางตรงและทางออมแกรัฐและประชาชนสืบไป

5.2 กฎหมายและกฎระเบีย บอะไรที่มี อ ยู และเอื้ อ ใหส วนราชการทํ างานอย างมี ความคล อ งตัวและตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ
คําตอบ
กฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับ
1. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช วาดวย
อาสาสมัครพิทักษอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช พ.ศ. 2559
2. ประกาศกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช เรื่อง
การสมัครเปน อส.อส. และการขอ
มีบัตรประจําตัวอาสาสมัครพิทักษ
อุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
3. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช วาดวย
การเก็บ การรักษา การจายเงิน
รายได เพื่อบํารุงรักษาอุทยาน
แหงชาติ
4. หลักเกณฑการขออนุญาตเขาไป
ทําการศึกษาหรือวิจยั ทางวิชาการใน
พื้นที่ปาอนุรักษ

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับ
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการสมัครเปน อส.อส.

สวนราชการที่เปนผู
รักษาการตามกฎหมาย
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการสมัครเปน อส.อส. และการขอมี
บัตรประจําตัวอาสาสมัครพิทักษอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตั ิในการใชจายเงินรายไดเพื่อ
บํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

เพื่อใหการเขาไปทําการศึกษาหรือวิจยั ทางวิชาการในพื้นที่ปาไมมี กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
หลักเกณฑและวิธีการทีเ่ หมาะสม สามารถตรวจสอบควบคุมได และพันธุพืช
และใหการพิจารณาอนุญาตเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยใหการ
พิจารณาอนุญาตเขาไปศึกษาหรือวิจยั ทางวิชาการในพื้นที่ปา
อนุรักษดาํ เนิน ตามขั้นตอน และปฏิบัตใิ หเปนไปตามเงื่อนไขที่
กําหนด

๑๐
กฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับ
5. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการเก็บ
การรักษา การใชจายเงินรายได
เพื่อบํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. 2560
6. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการ
อนุญาตใหเขาไปดําเนินกิจการ
ทองเทีย่ ว และพักอาศัยในอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2547
7. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานเจาหนาที่
ในเขตอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2549

8. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการเขา
ไปในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2552
9. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการเขา
ไปถายทําภาพยนตรในอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2552
10. หลักเกณฑการตรวจรับรอง
แบบแปลนสิ่งกอสรางกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แกไขปรับปรุง
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2553
11. หลักเกณฑและขอปฏิบัติใน
การบริหารระบบการจัดการขอมูล
และการจองที่พักบริการอุทยาน
แหงชาติผานระบบออนไลนทาง
อินเตอรเน็ต พ.ศ. 2557
12. หลักเกณฑโครงการปรับปรุง
ซอมแซมสิ่งอํานวยความสะดวกใน

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับ
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการเก็บ การรักษา การใชจา ยเงิน
รายไดเพื่อบํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ

สวนราชการที่เปนผู
รักษาการตามกฎหมาย
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

เพื่อใหการอนุญาตใหเขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
ในอุทยานแหงชาติเปนไปตามความในมาตรา 16 (13)
และพันธุพืช
มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 23
แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
โดยทีเ่ ปนการสมควรกําหนดระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช เกีย่ วกับการปฏิบัติการของพนักงาน
เจาหนาที่ในเขตอุทยานแหงชาติ เพื่อประโยชนในการคุมครอง
และดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ หรือการศึกษา หรือวิจัยทาง
วิชาการ หรือเพื่ออํานวยความสะดวกในการทัศนาจร หรือการ
พักอาศัย หรือเพื่ออํานวยความปลอดภัย หรือใหความรูแ ก
ประชาชนไวเปนทางปฏิบตั ิ ไวเปนแนวทางปฏิบัตติ ามมาตรา
19 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
ขอกําหนดใหบคุ คลซึง่ เขาไปหรือใชสถานทีต่ างๆ ในเขตอุทยาน
แหงชาติ ตองปฏิบัติใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน
โดยทีป่ จจุบันมีผูประสงคขออนุญาตถายทําภาพยนตรในเขต
อุทยานแหงชาติเปนจํานวนมาก สมควรกําหนดระเบียบกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่ออนุญาตใหบุคคลหรือ
นิติบุคคลเขาไปดําเนินการดังกลาว โดยอาศัยมาตรา 16 (13)
มาตรา 18 มาตรา และมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504
ตระหนักถึงความสําคัญของสิง่ กอสรางตางๆ ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับศักยภาพ ขอจํากัด
ของพื้นที่ตลอดจนผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

มอบหมายหนาที่ แนวทาง/หลักเกณฑ เกีย่ วกับการสํารองที่
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
พัก การชําระเงินคาที่พัก การยกเวนหรือลดหยอนคาตอบแทน และพันธุพืช
ที่พักหรือบริการการเขาพัก การคืน เปลี่ยน ยายวันเขาพัก
เพื่อใหเจาหนาที่ถือปฏิบตั ิและแจงเปนขอมูลแกผูขอรับบริการ
เพื่อการปรับปรุงซอมแซมสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีสภาพ
พรอมและมีประสิทธิภาพทีด่ ี สามารถรองรับนักทองเทีย่ ว

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

๑๑
กฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2549
แกไขปรับปรุง (ครั้งที่ 1)
พ.ศ. 2554
13. หลักเกณฑการขออนุมัติใช
เงินรายไดเพื่อบํารุงรักษาอุทยาน
แหงชาติ

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ
สวนราชการที่เปนผู
ขอบังคับ
รักษาการตามกฎหมาย
และเปนการเสริมสรางขวัญ และกําลังใจของเจาหนาที่
ผูปฏิบตั ิงานและเพื่อใหมแี นวทางในการจัดทําแผนงานที่ชดั เจน
และถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของของทางราชการ
การจั ด สรรเงิ น รายได เ พื่ อ บํ า รุ ง รั ก ษาอุ ท ยานแห ง ชาติ สํานักอุทยานแหงชาติ
แบงออกเปน5 ประเภท ไดแก ประเภท ก (งบองคการบริหาร
สวนตําบล) รอยละ 5 ประเภท ข (งบบริหารจัด การอุทยาน
แหงชาติ) รอยละ 20 ประเภท ค (งบบํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ)
ร อยละ 50 ประเภท ง (งบพั ฒ นาบุ ค ลากร) ร อ ยละ 10
และประเภท จ (งบสํ ารอง) รอยละ 15 ทั้ งนี้ เพื่อใหเ ปนไป
ตามวัต ถุประสงค และระเบีย บกรมอุทยานแหง ชาติ สัตวป า
และพันธุพืช วาดวยการเก็บ การรักษา การใชจายเงินรายได
เพื่อบํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2546

หมายเหตุ : สวนราชการที่เปนผูรักษาการตามกฎหมาย หมายถึง สวนราชการที่เปนผูวินิจฉัยหรือตีความ ในกรณีที่มีปญหา
ในการดําเนินการตามกฎหมายนั้นๆ

ข. ความสัมพันธระดับองคการ
(6) โครงสรางองคการ
6.1 โครงสรางและระบบการกํากับดูแลของสวนราชการมีลักษณะอยางไร
คําตอบ
โครงสรางของสํานักอุทยานแหงชาติ มีการจัดการองคการโดยการแบงหนวยงานภายในตามภารกิจของ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และมีการกําหนดหนวยงานภายใน กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบภายในสํานัก
อุท ยานแหงชาติ และมอบหมายใหเ จาหนาที่ป ฏิบัติร าชการ เพื่อ ใหก ารปฏิบัติงานมีป ระสิท ธิภาพ เกิดความคลองตัว
และชัดเจน (ตามแผนภูมิแสดงโครงสรางและการแบงหนวยงานภายในของสํานักอุทยานแหงชาติ) ทั้งนี้ สํานักอุทยาน
แหงชาติ มีการกํากับดูแลตนเองที่ดี ดังนี้
1) มีการปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ อส.
2) มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล
3) มีการดําเนินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544
4) มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ อส.
5) มีการดําเนินการตามแผนกลยุทธ อส. ใสสะอาดของ อส.
6) มีการแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบพัสดุ
7) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูร ับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสีย

๑๒
โครงสรางและการแบงงานภายในสํานักอุทยานแหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํ านักอุทยานแห่ งชาติ
สํานักงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานพัฒนาอุทยานแหงชาติ

สวนอํานวยการ

สวนจัดการทองเที่ยวและนันทนาการ
สวนพัฒนาอุทยานแหงชาติ

สวนแผนงานอุทยานแหงชาติ

สวนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ

สวนอนุรักษทรัพยากร

สวนจัดการอุทยานแหงชาติทางทะเล

สวนจัดการทรัพยากร

สวนกูภ ัยอุทยานแหงชาติ
ศูนยเฝาระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแหงชาติ

สํานักงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาอุทยานแหงชาติ
1. ฝายบริหารทั่วไป
2. ศูนยศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแหงชาติ
สวนอํานวยการ
1. ฝายบริหารทั่วไป
2. ฝายบริหารบุคคล
3. ฝายการเงินและบัญชี
4. ฝายพัสดุ
สวนแผนงานอุทยานแหงชาติ
1. ฝายบริหารทั่วไป
2. ฝายแผนและงบประมาณ
3. ฝายเงินรายได
สวนอนุรักษทรัพยากร
1. ฝายบริหารทั่วไป
2. ฝายอนุรักษทรัพยากร
3. ฝายปองกันและคดี
4. ฝายจัดการวนอุทยาน
5. ฝายพัฒนาการมีสวนรวมและเครือขาย
สวนจัดการทรัพยากร
1. ฝายบริหารทั่วไป
2. ฝายอนุญาตและกิจการพิเศษ
3. ฝายจัดการทรัพยากร
4. ฝายจัดการฟนฟูทรัพยากร
สวนจัดการทองเที่ยวและนันทนาการ
1. ฝายบริหารทั่วไป
2. ฝายสงเสริมการทองเที่ยว
3. ฝายนันทนาการและพัฒนาองคความรู
4. ฝายที่พักและบริการ
5. ฝายสื่อความหมาย
สวนพัฒนาอุทยานแหงชาติ
1. ฝายบริหารทั่วไป
2. ฝายสํารวจพัฒนา
3. ฝายบํารุงรักษา
4. ฝายพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
5. ฝายนวัตกรรมการพัฒนา
ศูนยเฝาระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแหงชาติ
1. ฝายบริหารทั่วไป 2. ฝายเฝาระวังภัยคุกคามพื้นที่และสารสนเทศ
3. ฝายตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

สวนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ
1. ฝายบริหารทั่วไป
2. ฝายยุทธศาสตรและแผนการจัดการ
3. ฝายประสานงานวิจัย
4. ฝายประสานความรวมมือระหวางประเทศ
5. ฝายสารสนเทศ
ประกอบดวย ศูนย 5 ศูนย ดังนี้
- ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี
- ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดสุราษฎรธานี
- ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดนครราชสีมา
- ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดพิษณุโลก
- ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเชียงใหม
สวนจัดการอุทยานแหงชาติทางทะเล
1. ฝายบริหารทั่วไป
2. ฝายสงเสริมและเผยแพร
3. ฝายจัดการและพัฒนาอุทยานแหงชาติทางทะเล
4. ฝายศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติทางทะเล
5. ฝายกิจการพิเศษ
ประกอบดวย ศูนย 4 ศูนย ดังนี้
- ศูนยปฏิบัติการอุทยานแหงชาติทางทะเลที่ 1 จังหวัดชุมพร
- ศูนยปฏิบัติการอุทยานแหงชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต
- ศูนยปฏิบัติการอุทยานแหงชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง
- ศูนยปฏิบัติการอุทยานแหงชาติทางทะเลที่ 4 จังหวัดตราด
สวนกูภ ัยและมวลชนสัมพันธ
1. ฝายบริหารทั่วไป
2. ฝายวิเคราะหและประเมินสถานการณ
3. ฝายมวลชนสัมพันธ
4. ฝายกูภัย
ประกอบดวย ศูนย 7 ศูนย ดังนี้
- ศูนยกูภัยอุทยานแหงชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม
- ศูนยกูภัยอุทยานแหงชาติที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
- ศูนยกูภัยอุทยานแหงชาติที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
- ศูนยกูภัยอุทยานแหงชาติที่ 4 จังหวัดตราด
- ศูนยกูภัยอุทยานแหงชาติที่ 5 จังหวัดกาญจนบุรี
- ศูนยกูภัยอุทยานแหงชาติที่ 6 จังหวัดภูเก็ต
- ศูนยกูภัยอุทยานแหงชาติที่ 7 จังหวัดสตูล
ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

๑๓

6.2 ระบบการรายงานระหวางคณะกรรมการกํากับดูแลสวนราชการ ผูบริหารสวนราชการ และสวนราชการที่กํากับมี
ลักษณะเชนใด
คําตอบ
การดําเนินงานของสํานักอุทยานแหงชาติ มีคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักอุทยาน
แหงชาติ อาทิ สํานักคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงานตรวจ
การแผนดิน โดยที่ผานมาองคการกํากับดูแลดังกลาวกับสํานักอุทยานแหงชาติ มีการประชุม ติดตาม การดําเนินงานรวมกัน
ตลอดจน การมีหนังสือหารือ ชี้แจงถึงกันระหวาง นอกจากนั้นภายในสํานักเองยังมีการประชุมรวมกันของผูบริหารภายใน
สํานักเปนประจําทุกวันอังคารเพื่อเปนการวางแผนหารือเรือ่ งสําคัญ ตลอดจนติดตามงานแตละสวนที่ไดรับมอบหมายและมี
การทํารายงานการประชุมเวียนใหบุคลากรทุกคนรับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของจากการประชุมดังกลาว
(7) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
7.1 ระดับของกลุมเปาหมาย กลุมผูรับบริการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญของสวนราชการมีอะไรบาง
7.2 กลุมดังกลาวมีความตองการและความคาดหวังทีส่ ําคัญตอผลผลิต ตอการบริการทีม่ ีให และตอการปฏิบัติการ
ของสวนราชการอยางไร
7.3 ความตองการและความคาดหวังของแตละกลุมมีความแตกตางกันอยางไร
คําตอบ
กลุมผูรับบริการ/
กิจกรรม/
ผูมีสวนได
งานตาม
สวนเสีย
พันธกิจ
 ผูรับบริการ
ภายใน
สงวน อนุรักษ
1. เจาหนาที่
และฟน ฟูระบบ
ภายในกรม
2. อุทยานแหงชาติ นิเวศและ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ สงเสริม
และสนับสนุน
การศึกษาวิจยั
และการทองเทีย่ ว
ของประชาชน
โดยระบบการ
บริหารจัดการที่
โปรงใส
มีประสิทธิภาพ
และมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ

ความตองการ/
ความคาดหวัง

1. ดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ
เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ
และสิ่งแวดลอมตลอดจนความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง
เปนแหลงตนน้ําลําธาร แหลงที่
อยูอาศัยของสัตวปา แหลงอาหาร
แหลงทองเที่ยว นันทนาการและ
แหลงเรียนรูทางธรรมชาติของคน
ในชาติ
2. บริการมีคุณภาพ/ได
มาตรฐาน/เปนธรรม/สะดวก/
ถูกตอง/รวดเร็ว
3. มีระบบการดูแลความ
ปลอดภัย ที่ไดมาตรฐาน
4. สรางความเชื่อมั่นตอ
ผูรับบริการ

แนวทาง/
วิธกี ารใหบริการ

แนวทาง/
วิธกี ารสื่อสาร
ระหวางกัน

- ใหคําปรึกษา
ตอบขอหารือประเด็น
ที่เกี่ยวของ
- การดูแลรักษาความ
ปลอดภัย
- การใหความรูดา น
การประยุกตใช
อุปกรณปฐมพยาบาล
ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติ

1. รับบริการ
โดยตรงจาก
เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ
2. หนังสือราชการ
3. เว็บไซต
http://portal.dnp.
go.th
4. จดหมาย
อเล็กทรอนิกส
5. สื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ
เชน วิทยุโทรทัศน/
วิทยุ กระจายเสียง/
นิทรรศการ/
แผนปลิว/แผนพับ

๑๔
กลุมผูรับบริการ/
ผูมีสวนได
สวนเสีย
 ผูรับบริการ
ภายนอก
1. ภาคเอกชน :
ผูประกอบการ
ตางๆ อาทิ
ทองเทีย่ ว/บริการ/
การศึกษา/ขอมูล
ขาวสาร/ธุรกิจ
ภาพยนตร
2. ภาคประชาชน :
นักทองเที่ยว/
นักวิจัย/ประชาชน
ทั่วไป
3. ภาคองคกร
ชุมชน : NGOs

กิจกรรม/
งานตาม
พันธกิจ
1. การอนุญาตให
เขาไปถายทํา
ภาพยนตรในเขต
อุทยานแหงชาติ

ความตองการ/
ความคาดหวัง

แนวทาง/
วิธกี ารใหบริการ

1. ผูรับบริการตองการความ
- ยื่นขออนุญาต
สะดวก รวดเร็ว ในการพิจารณา
อนุญาตใหเขาไปถายทํา
ภาพยนตรในเขตอุทยาน
แหงชาติ รวมทัง้ มีความคาดหวัง
วาการเขาไปถายทําภาพยนตร
ในเขตอุทยานแหงชาติจะได
ภาพที่สวยงาม

2.1 ผูรับบริการตองการเขาไป - ยื่นขออนุญาต
ประกอบกิจการในอุทยาน
แหงชาติ เชน รานจําหนาย
อาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก
บริการนําเที่ยว และบริการที่พัก
ในเขตอุทยานแหงชาติ
2.2 ผูรับบริการตองการความ
สะดวก รวดเร็วและการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพของเจาหนาที่
ในการพิจารณาอนุญาต
3. การขออนุญาต 3. หนวยงานและองคกรตางๆ - ยื่นขออนุญาต
มีความตองการเขาไปจัด
เขาไปประกอบ
กิจกรรมในเขตอุทยานแหงชาติ
กิจกรรมตาง ๆ
เชน การวิง่ แขงขัน การปน
ในเขตอุทยาน
จักรยาน เปนตน เนื่องจาก
แหงชาติ
ตองการสัมผัสกับธรรมชาติและ
ใชประโยชนจากแหลงทองเที่ยว
4. การขออนุญาต 4. หนวยงานตาง ๆ มีความ
- ยื่นขออนุญาต
ใชประโยชนพื้นที่ ตองการเขาไปใชประโยชนพื้นที่
ในเขตอุทยานแหงชาติ เชน
ในเขตอุทยาน
โครงการขยายเขตไฟฟา
แหงชาติ
ถนน ประปา แตเนื่องจาก
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. 2504 ไมมีบทบัญญัติใน
การอนุญาตใหเขาไปใช
ประโยชนพื้นที่ กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
2. การอนุญาตให
เขาไปดําเนิน
กิจการทองเทีย่ ว
และพักอาศัยใน
อุทยานแหงชาติ

แนวทาง/
วิธกี ารสื่อสาร
ระหวางกัน
1.1 รับบริการ
โดยตรงจาก
เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของที่กรม
อุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
และสํานักบริหาร
พื้นที่
1.2 ระบบออนไลน
2.1 ยื่นขออนุญาต
ตอกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
โดยผานหัวหนา
อุทยานแหงชาติ

- ยื่นขออนุญาตที่
กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
หรือประสานงาน
กับหัวหนาอุทยาน
แหงชาติ
- หนวยงานยื่น
หนังสือขออนุญาต
ตอกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
โดยจัดทําโครงการ
รวมกับหัวหนา
อุทยานแหงชาติ

๑๕
กลุมผูรับบริการ/
ผูมีสวนได
สวนเสีย

กิจกรรม/
งานตาม
พันธกิจ

5. การดูแลความ
ปลอดภัย

6. ดําเนินการ
เกี่ยวกับการสํารวจ
จัดตัง้ ขยายเขต
หรือเพิกถอน
อุทยานแหงชาติ
7. ดําเนินการ
เกี่ยวกับการสํารวจ
จัดตัง้ ขยายเขต
หรือยกเลิกพื้นที่วน
อุทยาน
8. กําหนด
หลักเกณฑ
มาตรการ เพื่อการ
จัดการพื้นที่
9. ปฏิบตั ิงาน
รวมกับหรือ
สนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานของ
หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย
10. ขอมูล
คณะกรรมการที่
ปรึกษาอุทยาน
แหงชาติ (PAC)

ความตองการ/
ความคาดหวัง

แนวทาง/
วิธกี ารใหบริการ

จึงอนุมัติใหดําเนินการไดเฉพาะ
การดําเนินการที่เปนประโยชน
ตออุทยานแหงชาติ ตามมาตรา
19 แหงพระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติพ.ศ. 2504
5. ระบบการดูแลความ
5.1 การดูแลรักษา
ปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน
ความปลอดภัย
5.2 การใหความรูด าน
การประยุกตใช
อุปกรณปฐมพยาบาล
ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติ
 ดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ
และวนอุทยาน เพื่อความสมดุล
ของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
ตลอดจนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมถึงเปนแหลงตนน้ํา
ลําธาร แหลงที่อยูอาศัยของสัตว
ปาแหลงอาหารแหลงทองเทีย่ ว
นันทนาการและแหลงเรียนรู
ทางธรรมชาติของคนในชาติ
 ความสะดวก ถูกตอง
และรวดเร็ว ในการไดรับขอมูล
ขาวสาร หรือการสมัครเปน
อาสาสมัครพิทักษอุทยาน
แหงชาติ
 เรื่องรองเรียนภายในเขต
อุทยานแหงชาติไดรับการแกไข
 เพื่อใหกับเจาหนาที่ซึ่ง
รับผิดชอบการจัดการขอมูลการ
ลาดตระเวนใน พื้นที่อุทยาน
แหงชาติ สามารถใชฐานขอมูล
วางแผนการปองกันทรัพยากร
ในพื้นที่อนุรักษอยางมี
ประสิทธิภาพ
 เพื่อหาแนวทางในการสราง
ความสมดุลของการอยูรวมกัน
ระหวางคนกับชาง

แนวทาง/
วิธกี ารสื่อสาร
ระหวางกัน

 ผูรับบริการ
สามารถรับทราบ
รายละเอียดของ
กิจกรรม/ขอ
ระเบียบ กฎหมาย/
แนวทางการ
ใหบริการตางๆ
ได
ทาง http://portal.
dnp.go.th
http://www.
facebook.com/
ForestParksDNP
 ผานสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ
เชน วิทยุโทรทัศน/
วิทยุกระจายเสียง/
นิทรรศการ/
แผนปลิว/แผนพับ
 ผานหนังสือ
ราชการ
 รับบริการ
โดยตรงจาก
เจาหนาที่ ที่
เกี่ยวของ

๑๖
กลุมผูรับบริการ/
ผูมีสวนได
สวนเสีย

 ผูมีสวนได
สวนเสีย
1. ภาคชุมชน :
ชุมชนที่อยูรอบ
แนวเขตอุทยาน
แหงชาติ
2. อื่นๆ

กิจกรรม/
งานตาม
พันธกิจ
11. ขอมูล
อาสาสมัครพิทักษ
อุทยานแหงชาติ
12. การสมัครเปน
อาสาสมัครพิทักษ
อุทยานแหงชาติ
13. แกไขปญหา
เรื่องรองเรียน
ภายในเขตอุทยาน
แหงชาติ
14. การดําเนิน
การจัดฝกอบรม
ลาดตระเวนเชิง
คุณภาพในพื้นที่
อุทยานแหงชาติ
15. การจัดการ
ปญหาเพื่อการอยู
รวมกันอยางสมดุล
ระหวางคน และชาง

ความตองการ/
ความคาดหวัง

1. ภาพถายเดียวเทียม
(Lansat8, Sentinel และ
Planet)
2. แนวทางการวิเคราะหพื้นที่
เสี่ยงตอภัยคุกคามในอุทยาน
แหงชาติ

แนวทาง/
วิธกี ารใหบริการ

แนวทาง/
วิธกี ารสื่อสาร
ระหวางกัน

1. การตรวจสอบการ
บุกรุกพื้นที่อุทยาน
แหงชาติ และการ
ตรวจสอบพื้นที่เสีย่ ง
ตอภัยคุกคาม มีความ
ถูกตอง แมนยํา
และสามารถดําเนินการ
ไดสะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น
2. ฐานขอมูลพื้นที่การ
ตรวจสอบสถานะพื้นที่
ปามีความถูกตองและ
ทันสมัย

1. จดหมายอเล็ก
ทรอนิกส
2. หนังสือราชการ
3. รับบริการ
โดยตรงจาก
เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ

๑๗
(8) สวนราชการหรือองคการที่เกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน
8.1 สวนราชการหรือองคการที่เกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกันที่สําคัญมีหนวยงานใดบางและมี
บทบาทอยางไรในระบบงานของสวนราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปฏิบัติตามภาระหนาที่ของสวนราชการ และการ
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ
8.2 กลุมเหลานี้ มีสวนรวมหรือบทบาทอะไรในการสรางนวัตกรรมใหแกสวนราชการ
8.3 กลไกที่สําคัญในการสื่อสาร และขอกําหนดสําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง
คําตอบ
สวนราชการ/องคการ
ที่เกี่ยวของ
(8.1.1)

บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติ
รวมกัน
(8.1.2)

1. กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- กรมปาไม
- กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง
- กรมทรัพยากรธรณี

- รวมมือกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
อุทยานแหงชาติและวนอุทยาน
- รวมมือกันวางแผน/บริหาร
จัดการอุทยานแหงชาติ
- การบริหารจัดการซาก
ดึกดําบรรพในอุทยานแหงชาติ
- การบริหารจัดการที่ดินภาครัฐ
เพื่อคุมครองปองกันพื้นที่
อนุรักษ ตามกฎหมาย

- สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- ทสจ.
- สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- กรมควบคุมมลพิษ
- กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
2. กระทรวงมหาดไทย
- องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

- กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

นวัตกรรม
(8.2)
-

- รวมดําเนินการในการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ควบคุม กําหนดมาตรการ
แนวทางในการจัดการมลพิษ
- สงเสริมความรวมมือในการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
- อนุรักษฟนฟูบํารุงรักษาทรัพยากร
- ใหความเห็นชอบในการ
ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติ
- การมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการอุทยานแหงชาติ
(คณะกรรมการที่ปรึกษา)
- ออกแบบสิ่งกอสรางตาม
แผนพัฒนาอุทยานแหงชาติ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่ อส. เปนผูกําหนด

-

กลไกที่สําคัญ
ในการสือ่ สาร
ระหวางกัน
(8.3.1)

- หนังสือราชการ
- การประชุมรวมกัน
- ประสานงานทาง
โทรสาร/โทรศัพท
- e-mail
- ติดตอโดยตรง

ขอกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงาน
รวมกัน
(8.3.2)

ปฏิบัติงานภายใต
อํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายที่หนวยงาน
เปนผูบังคับใชกฎหมาย
นั้นๆ

- พระราชบัญญัติ
สงเสริมรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติ
สงเสริมรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535

- มติ ครม. เมื่อวันที่
16 มีนาคม พ.ศ.
2536 และหลักเกณฑ
การออกแบบและหรือ
ควบคุมงานกอสราง
อาคารของสวนราชการ

๑๘

สวนราชการ/องคการ
ที่เกี่ยวของ
(8.1.1)

บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติ
รวมกัน
(8.1.2)

- กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- กรมพัฒนาชุมชน

- ประสานงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- สงเสริมการทําวนเกษตร
สรางอาชีพ สรางรายได
ในการดูแล บํารุงรักษาปา
รวมกัน โดยเฉพาะสําหรับ
กลุมที่ไมมีพื้นที่ทํากิน
- พัฒนาคนใหมีระบบและ
สงเสริมการประกอบอาชีพ
การออม และการบริหาร
จัดการเงินทุนของชุมชน
เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถ
ของประชาชน และชุมชน
- การประกาศพื้นที่อนุรักษ
- การจัดทํารางกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ประกาศตามกระบวนการ
เสนอกฎหมาย
- ใหคําปรึกษาปญหาขอกฎหมาย
การตีความและการให
ความเห็นในทางกฎหมาย

3. สํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา

- คณะกรรมการกฤษฎีกา - หารือขอกฎหมาย
- ตรวจพิจารณาราง พ.ร.บ.
กําหนดพื้นที่เพื่อประกาศจัดตั้ง
ขยายเขตและเพิกถอนอุทยาน
แหงชาติ
4. สํานักเลขาธิการ
- หารือขอกฎหมาย/ระเบียบ
คณะรัฐมนตรี
- ตรวจพิจารณารางพระราช
กฤษฎีกา กําหนดพื้นที่เพื่อ
ประกาศจัดตัง้ ขยายเขต และเพิก
ถอนอุทยานแหงชาติ
- ชี้แจงกรรมาธิการคณะตางๆ
5. รัฐสภา
เกี่ยวกับการรองเรียนการปฏิบัติ
หนาที่
6. สํานักงานอัยการ
- หารือขอกฎหมาย
- ประสานงานเรื่องคดีปาไม
7. สํานักราชเลขาธิการ รับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชน
ผาน สํานักราชเลขาธิการ สงตอให
หนวยงานที่รับผิดชอบ

นวัตกรรม
(8.2)
-

-

-

-

กลไกที่สําคัญ
ในการสือ่ สาร
ระหวางกัน
(8.3.1)

ขอกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงาน
รวมกัน
(8.3.2)

๑๙

สวนราชการ/องคการ
ที่เกี่ยวของ
(8.1.1)

บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติ
รวมกัน
(8.1.2)

8. สํานักงานผูตรวจการ
แผนดิน

นวัตกรรม
(8.2)

ตรวจสอบขอเท็จจริงและชี้แจง
ขอเท็จจริงกรณีเรื่องรองเรียนขอ
ความเปนธรรมจากราษฎร
9. กรมสอบสวนคดีพิเศษ - ประสานขอมูลเกี่ยวกับคดีบุก
รุกพื้นที่อุทยานแหงชาติ
- ประสานขอมูลเรื่องระเบียบ
กฎหมาย
10. คณะกรรมการสิทธิ ตรวจสอบขอเท็จจริงและชี้แจง
มนุษยชนแหงชาติ
ขอเท็จจริงกรณีเรื่องรองเรียนขอ
ความเปนธรรมจากราษฎร
1. กระทรวงการคลัง
รวมกันดําเนินงานเพื่อบรรลุ
- กรมธนารักษ
วัตถุประสงคขององคกร
12. สํานักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ

-

13. สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ

-

14. กระทรวงเกษตร
- กรมชลประทาน

15. กรมเจาทา

16. กระทรวงกลาโหม
- หนวยทหารในพื้นที่
- กรมที่ดิน

- รับแจงความรองทุกขเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการตามกฎหมายวา
ดวยการปาไม
- ดูแลความปลอดภัยในชวง
เทศกาลตางๆ
- ประสานการปฏิบัติงานการ
ดําเนินงานตางๆ

กลไกที่สําคัญ
ในการสือ่ สาร
ระหวางกัน
(8.3.1)

ขอกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงาน
รวมกัน
(8.3.2)

-

-

-

รวมดําเนินงานในการกอสราง
อางเก็บน้ํา/เขื่อนในเขตอุทยาน
แหงชาติและวนอุทยาน
- รวมดําเนินงานในการ
กอสราง/ปรับปรุงทาเทียบเรือ
ในเขตอุทยานแหงชาติ
และวนอุทยาน
- สนธิกําลัง
- เปนผูชวยเจาพนักงาน
- ตรวจสอบเอกสารสิทธิในที่ดิน
และหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน
รวมทั้งแกไขเพิกถอนเอกสารสิทธิ์
ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือออก
โดยมิชอบดวยกฎหมาย

-

-

- เอกสาร
- ประชุม

พระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ พุทธศักราช
2504
พระราชบัญญัติ
ของกรมเจาทา

๒๐

สวนราชการ/องคการ
ที่เกี่ยวของ
(8.1.1)
17. กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
- การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย

- กรมการทองเที่ยว
18. กระทรวงคมนาคม
- กรมทางหลวง
- กรมทางหลวงชนบท
19. กระทรวงพลังงาน

- กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน
20. กระทรวงสาธารณสุข
- สถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ
21. กระทรวง
ตางประเทศ

บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติ
รวมกัน
(8.1.2)

นวัตกรรม
(8.2)
-

- วางแผน/พัฒนา การทองเที่ยว
นันทนาการและสื่อความหมาย
ในอุทยานแหงชาติและวน
อุทยาน
- ประสานงานการขออนุญาต
ถายทําภาพยนตรของ
ตางประเทศในอุทยานแหงชาติ
- จัดสรรงบประมาณ
รวมดําเนินงานในการกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซมถนนและ
เสนทางคมนาคมในเขตอุทยาน
แหงชาติและวนอุทยาน
ใหการสนับสนุนชวยเหลือเงินทุน
หรือเงินอุดหนุนในการอนุรักษ
พลังงาน หรือแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม จากอนุรักษพลังงาน
ผานรูปแบบโครงการตางๆ
- สนับสนุนเทคนิควิชการ
รวมไปถึงการนําทรัพยากรน้ํา ลม
แสงอาทิตย พลังงานความรอน
ใตพิภพ มาผลิตเปนกระแสไฟฟา
- การอบรมการกูภัย,
การปฐมพยาบาล
ประสานงานโครงการความ
รวมมือระหวางประเทศ,
องคกรตางประเทศ
- ประสานงานเกี่ยวกับอนุสัญญา
ที่ประเทศไทยเปนสมาชิก
- การประสานงานรับทุน
โครงการ, อบรมตางประเทศ
- การกํากับดูแลทูตใน
การประชุม, ศึกษาอบรม

22. กระทรวงวัฒนธรรม
- รวมมือกันสํารวจ/วางแผน/
- กรมศิลปกร
อนุรักษ/ฟนฟู โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ที่อยูในเขตอุทยาน
แหงชาติ

กลไกที่สําคัญ
ในการสือ่ สาร
ระหวางกัน
(8.3.1)

ขอกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงาน
รวมกัน
(8.3.2)

-

-

-

-

ดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติสงเสริม
อนุรักษพลังงาน
พ.ศ. 2535

๒๑

สวนราชการ/องคการ
ที่เกี่ยวของ
(8.1.1)

บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติ
รวมกัน
(8.1.2)

23. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ขอรับบริการขอมูลพยากรณ
- กรมอุตุนิยมวิทยา
อากาศ
24. การไฟฟาสวน
รวมมือในการติดตั้ง/ขยายเขต
ภูมิภาคการไฟฟาฝาย
ระบบไฟฟา สนับสนุน
งบประมาณโครงการปลูกปา
ผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.)
กฟผ.
25. สํานักงานพัฒนา
พัฒนาองคความรูในการจัดการ
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ อุทยานแหงชาติ
(องคการมหาชน)
26. สํานักมาตรวิทยา
การตรวจวัดมลพิษและคุณภาพ
แหงชาติ
สิ่งแวดลอม
- บริษัท ปตท.สํารวจและ - สนับสนุนงบประมาณโครงการ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด
ปลูกปา ปตท.สผ.
(มหาชน)
27. TOT, AIS, DTAC
รวมมือในการอํานวยความ
และ True Move
สะดวกในการใหบริการสัญญาณ
โทรศัพท/internet
28. NGOs
- อนุรักษฟนฟูบํารุงรักษา
ทรัพยากร
- ใหความเห็นชอบในการ
ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติ
การใหความรู ปลูกจิตสํานึก
29. สถาบันการศึกษา
ดานการอนุรักษ
ตางๆ
ทรัพยากรธรรมชาติ
30. สํานักปองกัน
ปราบปราม และควบคุม
ไฟปา
31. สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 1 – 16
32. สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษสาขาทุกสาขา
33. กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร
34. มูลนิธิไทยรักษปา
35. มูลนิธิสืบ
นาคะเสถียร

- การมีสวนรวมในการให
คําแนะนํา ในการบริหารจัดการ
อุทยานแหงชาติ ในรูปแบบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยาน
แหงชาติ (PAC) และ
คณะกรรมการที่ปรึกษากลุมปา
ตะวันตก
- การมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบ
ของอาสาสมัครพิทักษอุทยาน
แหงชาติ

นวัตกรรม
(8.2)
-

กลไกที่สําคัญ
ในการสือ่ สาร
ระหวางกัน
(8.3.1)

ขอกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงาน
รวมกัน
(8.3.2)

-

-

-

-

-

- จัดการประชุม

คําสั่ง อส ที่
1828/2562
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562
- ระเบียบกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช วาดวย
อาสาสมัครพิทักษ
อุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
พ.ศ. 2559
- ประกาศกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช เรื่อง
การสมัครเปน อส.อส.
และการขอมีบัตร
ประจําตัวอาสาสมัคร
พิทักษอุทยานแหงชาติ

๒๒

สวนราชการ/องคการ
ที่เกี่ยวของ
(8.1.1)

บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติ
รวมกัน
(8.1.2)

นวัตกรรม
(8.2)

- มีสวนรวมในการดําเนิน
โครงการสมัครขอรับรางวัล
เลิศรัฐ สาขาการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวม

กลไกที่สําคัญ
ในการสือ่ สาร
ระหวางกัน
(8.3.1)

ขอกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงาน
รวมกัน
(8.3.2)

สัตวปา และพันธุพืช
- หนังสือกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ดวนที่สุด ที่
ทส 0905.201/
12931 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2552
เรื่อง แนวทางการ
จัดตั้งคณะกรรมการ
ระดับพื้นที่ (PAC)

2. สภาวการณขององคการ : สภาวการณเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการเปนเชนใด
ใหอธิบายถึงสภาพแวดลอมดานการแขงขัน ความทาทาย ความไดเปรียบยุทธศาสตรที่สําคัญ และระบบการ
ปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ
ใหสวนราชการตอบคําถามตอไปนี้
ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
(9) สภาพแวดลอมดานการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
9.1 สภาพแวดล อ มด า นการแข ง ขั น ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศของส ว นราชการเป น เช น ใด
ประเด็นการแขงขันคืออะไร และผลตอการดําเนินการของสวนราชการ
9.2 ประเด็น การแข ง ขั นคื อ อะไร และผลการดํ าเนิน การปจ จุบั นของส วนราชการในประเด็นดั ง กลา ว
เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันเปนอยางไร
(10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน
การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ (ถ า มี ) ซึ่ ง มี ผ ลต อ สถานการณ แ ข ง ขั น ของส ว นราชการ และของประเทศ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สรางโอกาส สําหรับการสรางนวัตกรรมและความรวมมือคืออะไร
(11) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
11.1 แหลงขอมูลสําคัญสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแขงขันในภารกิจที่คลายคลึงกันมีอะไรบาง
11.2 แหล งขอ มูล สําคั ญสํ าหรั บขอมูล เชิงเปรียบเทียบจากหนวยงานอื่น ๆ ทั้งในสวนราชการนอกสวน
ราชการ และจากตางประเภทกันมีอะไรบาง
11.3 มีขอจํากัดอะไร (ถามี) ในการไดมาซึ่งขอมูลเหลานี้
คําตอบ 9 - 11
สํานักอุทยานแหงชาติ ไมปรากฏสภาพแขงขัน
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ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร
(12) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
- ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการในดานพันธกิจ
ดานปฏิบัติการ ดานความรับผิดชอบตอสังคม และดานบุคลากร คืออะไร
คําตอบ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 :
การคุมครอง ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
นิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
- อุทยานแหงชาติบางแหงเริ่มเสื่อมโทรมหรือถูก
เปลี่ยนสภาพจนดอยคุณคาความสําคัญลง
เนื่องจากการใชเกินขีดความสามารถในการรองรับ
ไดของพื้นที่

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
- มีหนวยงานในพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่อุทยาน
แหงชาติครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจนการ
จัดโครงสรางการบริหารงานเชิงพื้นที่ที่มีระบบ
และกําหนดความรับผิดชอบชัดเจน ตลอดจน
ในพื้นที่อุทยานแหงชาติมีการสรางการมีสวน
รวมในการดูแลคุมครองพื้นที่อุทยานแหงชาติ
อาทิ คณะกรรมการอุทยานแหงชาติที่ทําหนาที่
ใหคําปรึกษาในเชิงนโยบาย กลุมราษฎรอาสา
สมัครพิทักษอุทยานแหงชาติ
- การบุกรุกพื้นที่อุทยานแหงชาติตลอดจนการ
- รัฐบาลมีนโยบาย แผนระดับชาติทเี่ อื้อตอการ
แสวงหาผลประโยชนของพื้นที่ปาอนุรักษของภาค บริหารจัดการอุทยานแหงชาติ การคุมครอง
ประชาชนผูประกอบการบางสวนสงผลกระทบ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสรางความเสื่อมโทรมแกระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 2 : การ
- รัฐบาลใหความสําคัญกับการทองเที่ยวมากกวา
ดูแล รักษา ทรัพยากรการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และเนนปริมาณ
ทองเทีย่ ว และพัฒนาการ นักทองเที่ยวมากกวาคุณภาพของนักทองเทีย่ ว
ทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
- ระบบการจองที่พัก การบริการทีพ่ ัก และการ
บริการดานกิจกรรมนันทนาการยังไมเต็มศักยภาพ
รวมทั้งไมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การ
วิจัยและพัฒนาเพื่อการ
จัดการอุทยานแหงชาติ

- กระแสการทองเทีย่ วเชิงอนุรักษในประเทศ
ไทยกําลังตื่นตัวสูง
- มีเงินรายไดอุทยานแหงชาติ เพื่อใชสนับสนุน
การดําเนินงานในกรณีเรงดวน

- การวิจัยในอุทยานแหงชาติทเี่ ปนขอมูลพื้นฐาน
เพื่อการจัดการและการตัดสินใจมีนอยมาก รวมทัง้
สวนใหญไมถูกนํามาใชงานในการวางแผนบริการ
จัดการอุทยานแหงชาติ

- อุทยานแหงชาติมีแผนการจัดการหรือแผน
แมบท รวมทัง้ แผนการจัดการกลุมเปาหมาย
สําหรับเปนกรอบแนวทางดําเนินการเรื่องตางๆ
ของอุทยานแหงชาติ โดยครอบคลุมสาระ
จําเปนทุกๆดาน

- งบประมาณรายจายประจําปของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ถูกจัดสรรให
งานวิจัยและพัฒนา เพื่อการจัดการอุทยาน
แหงชาตินอยมาก จนสงผลตอ

- มีองคกรทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ ที่มคี วามสนใจและคอยสนับสนุน
บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ งบประมาณในการ
ศึกษาวิจยั ในพื้นที่อุทยานแหงชาติ

๒๔
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 4 : การ
เพิ่มประสิทธิภาพและ
บูรณาการในการบริหาร
จัดการ

ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
คุณภาพงานวิจยั ที่ออกมา ตลอดจนงานวิจัยไม
สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
ภายในองคการไดอยางเต็มที่
- อุปกรณเครื่องมือและสิง่ อํานวยความสะดวกที่ - ปจจุบันหนวยงานที่มีหนาที่ในการพัฒนา
จําเปนตอการปฏิบตั ิงานของเจาหนาที่ที่ปฏิบตั ิงาน ศักยภาพบุคลากรมีระบบ ตลอดจนหลักสูตร
ในพื้นที่ มีใหไมเพียงพอและไมมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาบุคลากรที่กอใหเกิดความรู ความ
เชี่ยวชาญ ในการบริหารจัดการอุทยาน
แหงชาติมากขึ้น

- ขาดการติดตามประเมินความคุมคา และผลกระทบ
ที่เกิดจากการดําเนินการโครงการตางๆ ในอุทยาน
แหงชาติ นอกจากนี้กระบวนการการจัดการและ
ระบบติดตามผลยังไมมีประสิทธิภาพอีกดวย
ยุทธศาสตรที่ 5 : การ
- การสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการ
สงเสริม การบริหารจัดการ ใหบริการในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
ตามแนวทางประชารัฐ
- การสงเสริมการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ
ตามแนวทางประชารัฐอยางมีสวนรวมในการ
อนุรักษ ฟนฟู และบํารุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อยางเปนรูปธรรมและมีระบบการมีสวนรวมที่
ชัดเจนในสวนของหนาที่และผลตอบแทน

- องคกรมีแผนงานพัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคล อาทิ โครงการจัดจางบุคลากรเพื่อ
ปฏิบตั ิงานในดานงานทีข่ าดแคลน
- รัฐธรรมนูญเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดการอุทยานแหงชาติ
- ภาคประชาสังคม, NGOs, องคการปกครอง
สวนทองถิ่น มหาดไทย สื่อมวลชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน ใหความสําคัญในการมีสวนรวม
และสนับสนุนการจัดการอุทยานแหงชาติดา น
ตางๆ เพิ่มมากขึ้น

ค. ระบบการปรับปรุงผลการ
(13) ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
องคประกอบสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน การปรับปรุง
โครงการและกระบวนการที่สําคัญของสวนราชการมีอะไรบาง
คําตอบ
สํ า นั ก อุ ท ยานแห ง ชาติ มี ร ะบบการปรั บ ปรุ ง ผลการดํ า เนิ น การเพื่ อ ใช ใ นการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
อยางตอเนื่อง ดังนี้
1. การนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการทํางานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดการใช
ทรัพยากร และในกรณีที่มีเจาหนาที่ไมเพียงพอ ประกอบดวย
1.1 การใช Application Line ในการติ ด ตอ สื่ อ สาร มีค วามสะดวกในการแจง ข อ มูล /ข าวสาร
ใหบุคลากรไดจํานวนมาก และทุกคนไดรับขอความ/ขาวสารเดียวกัน
1.2 การนํา QR Code มาใชในการเผยแพรขอมูลอุทยานแหงชาติทุกแหงเพื่ออํานวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยว และการนํา QR Code มาใชทดแทนแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นดานการบริการดานการทองเที่ยว
และสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่อุทยานแหงชาติ จึงเปนการลดการใชกระดาษ ประหยัดเวลา และลดขั้นตอนและความ
ยุงยากของงาน

