2558
ลักษณะสาคัญขององค์การ
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะทางานจัดทาลักษณะสาคัญขององค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ภายใต้คณะทางานจัดทาครับรองการปฏิบัตริ าชการ สานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

ลักษณะสาคัญขององค์การ ของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภายใต้การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชีว้ ัดที่ 6.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ

ลักษณะสาคัญขององค์การ สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ลักษณะองค์การ
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เดิมชื่อ สานักงานปุาไม้เขตเชียงใหม่ ขึ้นกับกรมปุาไม้
ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119
ตอนที่ 99 ก ลงวัน ที่ 2 ตุล าคม 2545 ให้ จัดตั้งกรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ปุา และพันธุ์พืช ในสั ง กัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาให้สานักงานปุาไม้เขตเชียงใหม่ ซึ่งเดิมอยู่ในสังกัดกรมปุาไม้
ถูกโอนย้ ายไปสั งกัดกรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ปุา และพั นธุ์พืช และได้เปลี่ ย นชื่อจากส านัก งานปุา ไม้เขต
เชียงใหม่ใน ปี พ.ศ. 2545 เป็นสานักบริหารจัดการในพื้นที่ปุาอนุรักษ์ที่ 16 ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 เปลี่ยน
ชื่อเป็นสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
พันธกิจ
1. อนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา
2. วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
หน้าที่ตามกฎหมาย หน้าที่ของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตามคาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ที่ 17/2545 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง การจัดส่วนราชการ และกาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบในส่วนราชการ ที่ตั้งขึ้นใหม่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
1. จัดทาแผนบริหารจัดการปุาอนุรักษ์ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหลัก และ
นโยบายของกรม
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ปุาอนุรักษ์และการจัดการพื้นที่ปุาไม้อนุรักษ์ในลักษณะ
งานสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา งานอุทยานแห่งชาติ งานอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้า ลาธาร งานจัดการไฟปุา
งานปูองกันปราบปรามการบุกรุกทาลายในพื้นที่ปุาอนุรักษ์
3. สนันสนุนการดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย เพื่ ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่ปุาอนุรักษ์
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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(2) วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรม
ได้ทาการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงทบทวน/ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
วิสัยทัศน์

“ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ให้สมบูรณ์และยั่งยืน
เพื่ออานวยประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

เป้าประสงค์หลัก ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ
1.5 การดาเนินการตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน
เปูาประสงค์ : มีความพร้อมและสามารถรองรับการปฏิรูปโครงการจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
3.5 การพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
เปูาประสงค์ : มีศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 การปูองกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เปูาประสงค์ : ทุกภาคส่วนมีการเฝูาระวังและพร้อมรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศของโลก
5.2 การส่งเสริมการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
เปูาประสงค์ : มีการจัดการน้าอย่างบูรณาการ
5.3 การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เปู าประสงค์ : ฐานทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและความ
หลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน
5.5 การฟื้นฟูปูองกันและจัดการภัยพิบัติ
เปูาประสงค์ : พื้นที่ และผู้ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูเยียวยา
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
ค่านิยม

วัฒนธรรม

มีหัวใจใฝุการอนุรักษ์ “HEARTS”
1. มีความซื่อสัตย์ (Honesty)
2. มีความเสมอภาคและเป็นธรรม (Equality & Equity)
3. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement)
4. ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง (Rightness)
5. โปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency)
6. มีจิตวิญญาณในการอนุรักษ์ (Spirit)
1. ทางานเป็นทีม
2. บริการทุกระดับ ประทับใจ
3. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
4. ยึดหลักธรรมาภิบาล

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (ไม่รวมส
รวมสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง)
ทั่วไป

สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา
1. ผู้อานวยการ
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3. เจ้าพนักงานธุรการ
4. เจ้าพนักงานปุาไม้
5. นักวิชาการสถิติ
6. นักจัดการงานทั่วไป
7. นักวิชาการปุาไม้
8. นายช่างไฟฟูา
9. นายช่างสารวจ
10. นิติกร
11. นายสัตว์แพทย์
รวมประเภท (คน)
อายุ
1. อายุตัวเฉลี่ย
2. อายุราชการเฉลี่ย
วุฒิการศึกษา
1. ต่ากว่าปริญญาตรี
2. ตรี
3. โท
4. เอก
รวม

ประเภทตาแหน่ง/ ระดับตาแหน่ง/จานวนคน
วิชาการ
อานวยการ
ชานาญการ
ปฏิบัติการ ชานาญการ
ระดับสูง
พิเศษ
1
1
3
26
56
10
1
27
59
10
-

ช่วยราชการ
ไปช่วย
มาช่วย
ราชการ
สบอ.16
1
22
14
1
17
23
1
40
39

ปฏิบัติงาน

ชานาญงาน

อาวุโส

1
4
5

4
5
103
3
115

21
21

32.78
4.44

49.69
26.97

54.43
34.43

35.19
5.73

50.49
26

56.5
31

60
37

-

-

5
4
9

79
59
28
1
167

7
9
5
21

31
1
32

52
27
79

8
8

1
1

-

-
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รวม (คน)

ร้อยละ

1
0.31
5
1.57
10
3.15
160 50.47
1
0.31
3
0.94
132
41.64
0.31
3
0.94
0.31
1
0.31
317
100
เฉลี่ยโดยรวม
48.44
23.65
รวม(คน)
%
91
28.70
156
49.21
69
21.76
1
0.31
317
100
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ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลลูกจ้างประจา
( ข้อมูลปี 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 )
ลาดับ
ที่
จานวน
สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา
%
คน
1 พนักงานพิทักษ์ปุา ระดับ ส2
155 60.31
2 พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
30 11.67
3 พนักงานทั่วไป ระดับ บ 2
20 7.78
4 พนักงานพิมพ์ ระดับ ส2
1
0.38
5 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง ช2
1
0.38
6 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา ช2
4
1.55
7 พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2
11 4.28
8 พนักงานสถานที่ ระดับ บ2
2
0.77
9 ช่างไม้ ระดับ ช2
1
0.38
10 ผู้ช่วยช่างไม้
1
0.38
11 พนักงานสวนปุาชั้น 1
12 ช่างซ่อมบารุงชั้น 2
13 พนักงานขับรถยนต์ ระดับ บ1
1
0.38
14 แม่บ้าน ระดับ บ2
5 12.85
15 พนักงานธุรการ ระดับ ส2
18 7.00
16 พนักงานธุรการ ระดับ ส3
3
1.16
17 ช่างเครื่องยนต์ ระดับ ช3
2
0.77
18 พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส2
2
0.77
19
20
21
22
23
24
รวม 257 100
หมายเหตุ
ไม่รวมสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

ข้อมูลพนักงานราชการ
( ข้อมูลปี 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 )
จานวน
สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา
%
คน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
4
0.35
เจ้าหน้าที่ธุรการ
9
0.79
เจ้าพนักงานธุรการ
11
0.96
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
1
0.08
เจ้าหน้าที่การเกษตร
5
0.43
คนงาน
757 66.46
เจ้าหน้าที่ตรวจปุา
45
3.95
พนักงานบริการอัดสาเนา
8
0.70
เจ้าพนักงานการเกษตร
13
1.14
นายช่างศิลป์
4
0.35
พนักงานพิทักษ์ปุา
182 15.97
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
1
0.08
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
1
0.08
พนักงานวิทยุสื่อสาร
1
0.08
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
63
5.53
นักวิชาการปุาไม้
8
0.70
นักวิชาการเผยแพร่
10
0.87
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3
0.26
นักวิชาการเกษตร
5
0.43
ผู้ช่วยนักวิจัย
1
0.08
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
2
0.17
นิติกร
3
0.26
จนท.ระบบคอมพิวเตอร์
1
0.08
จนท.บันทึกข้อมูล
1
0.08
รวม 1,139 100

-5จานวนบุคลากรของ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ที่

หน่วยงานในสังกัด
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ผู้บริหารระดับสูง
ส่วนอานวยการ
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนจัดการต้นน้า
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟปุา
ส่วนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร
ส่วนประสานงานโครงการพระราชดาริ
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานเลขานุการผู้บังคับบัญชา
ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและสารสนเทศ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์
ข้าราชการไปช่วยราชการ
ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการต้นน้า
ภาคเหนือ
รวม

1
19
22
16
36
78
25
23
44
7
3
0
0
3
40
317

9
8
33
97
39
20
40
8
1
1
1
257

34
4
223
503
84
103
64
60
55
3
1
1
4
1,139

หมายเหตุ ไม่รวมบุคลากรที่ไปช่วยราชการ และสาขาแม่สะเรียง

ข้อกาหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน
ข้อกาหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน
ตามสายงาน
นักวิชาการปุาไม้,เจ้าพนักงาน ปุาไม้
และพนักงานพิทักษ์ปุา ซึ่งมีหน้าที่
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ปูองกันการบุกรุก
ทาลายทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา
การปูองกันไฟปุา

จะต้องมีความรู้ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
1. การใช้องค์ความรู้ทางวิชาการในการบริหารจัดการ
2. การดารงชีพในปุา
3. การใช้อาวุธปืนประจากายในการออกตรวจปราบปราม
4. การใช้เครื่องมือหาตาแหน่งพิกัดจากดาวเทียม (GPS)
5. การใช้เครื่องมือวิทยุสื่อสาร
6. การใช้เครื่องมือในการควบคุมดับไฟปุา
7. การออกกาลังกายให้ร่างกายมีสมรรถนะ แข็งแรง
8. ความรู้/ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
10. ความรู้ด้านสัตว์ปุา
11. ความรู้ด้านการบริการนักท่องเที่ยว

รวม
1
62
34
272
636
201
148
127
112
62
7
2
1
4
40
4
1,713
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(4) เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญในการให้บริการและการปฏิบัติงาน
เทคโนโลยี
- ระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์
- ระบบ Internet
- ระบบ GFMIS (การบริหาร
งบประมาณและพัสดุ)
- ระบบ e-Project Tracking
System (ระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการ)
- ระบบหนังสือเวียนอีเล็กทรอนิกส์
- ระบบ GIS
- WEBSITE ของ สบอ. 16
- ระบบฐานข้อมูล
- ระบบงานเครือข่าย สบอ. 16
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) ใช้ ใ นการรั บ -ส่ ง แลก
เปลี่ ย นข้ อมูล /ข่ าวสาร กับ หน่ ว ย
งานภายในและภายนอก
- ระบบโทรศั พ ท์ โ ทรสารและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
- ระบบวิทยุสื่อสาร

อุปกรณ์

สิ่งอานวยความสะดวก
สถานที่ให้บริการ
สถานที่ทางาน
- หมวดครุภัณฑ์สานักงาน
1. กลุ่มบริหารอาคารสถานที่
- หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - ห้องสมุด
- หมวดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- มุมสร้างสรรค์
- หมวดครุภัณฑ์การเกษตร
- สนามกีฬาเปตอง
- หมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง
- ห้องประชุม
- หมวดครุภัณฑ์สารวจ
- ลานจอดรถ
- หมวดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
- จัดระเบียบเส้นทางเดินรถใน
- หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สานักงาน
- หมวดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
2. กลุ่มสวัสดิการ
- หมวดครุภัณฑ์สนาม
- สหกรณ์ปุาไม้ภาคเหนือ
- หมวดครุภัณฑ์อื่น
- ร้านอาหาร
- ซุ้มกาแฟ
- ตู้น้าดื่ม
- มุมสวนหย่อมริมแม่น้า
3. กลุ่มรักษาความปลอดภัย
- ปูอมยามสาหรับเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย
- อาคารที่พักสาหรับผู้อยู่เวร
รักษาความปลอดภัยสานักงาน
- จัดให้มีข้าราชการเป็นผู้ตรวจเวร
รักษาความปลอดภัยทั้งกลางวัน
และกลางคืน
4. กลุ่มสื่อสารและเผยแพร่
- การกระจายเสียงตามสายใน
สานักงาน
- สิ่งพิมพ์ / แผ่นพับ / จุลสาร
สานักฯ

(5) การดาเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สาคัญ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
1. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 พระราชกาหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532
2. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ปุา พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ปุา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2557

ส่วนราชการ
ที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้และของปุา สัตว์ปุา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ตลอดจนทิวทัศน์ ปุา และภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทาลาย ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา
หรื อเปลี่ ย นแปลงไปเพื่ออานวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐ และ และพันธุ์พืช มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ประชาชน
เนื้อหา สาระสาคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

เพื่อสงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์ปุา เปิดโอกาสให้มีการเพาะพันธุ์และค้าสัตว์ปุา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
บางชนิดได้ รวมทั้งจะต้องเร่งรัดการขยายพันธุ์สัตว์ปุา และให้ การสงวนและ ผูร้ ักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา
คุ้มครองสัตว์ปุาควบคู่กันไป ตลอดจนความตกลงระหว่างประเทศในการที่จะ และพันธุ์พืช มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ร่วมมือกันเพื่อสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุาของท้องถิ่นอันเป็นทรัพยากรที่สาคัญ
ของโลก รวมทั้งการบริหารจัดการซากของสัตว์ปุา ผลิตภัณฑ์จากซากของสัตว์ปุา

3. พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558 เพื่อควบคุมการค้า การนาเข้าส่งออก และการครอบครองงาช้างหรือผลิตภัณฑ์
งาช้างบ้าน และการนาผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ทาจากงาช้าง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธุ์พืช มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

4. พระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกรมปุาไม้ มีอานาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้

เพื่อคุ้มครองและบารุงรักษาปุาไม้อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
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ส่วนราชการ
ที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
5. พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ เพื่อสงวนปุาไม้ไว้เป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ 40 ของเนื้อที่ประเทศไทยเนื่องจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปุ าไม้ ที่ส งวนคุ้ม ครองไว้แ ล้ ว และที่ ยังมิ ได้ส งวนคุ้ มครองได้ ถูกบุก รุกและถู ก ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกรมปุาไม้ มีอานาจหน้าที่
ทาลายเป็นจานวนมาก แม้ปุาไม้ในบริเวณต้นน้าลาธาร ก็ถูกแผ้วถางทาลายไป ตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นอันมาก ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดความแห้งแล้งพื้นดินพังทลาย ลาน้าตื้นเขิน
หรือเกิดอุทกภัยอันเป็นผลเสียหายแก่การเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
ร้ายแรง จึงต้องดาเนินการปรับปรุงกฎหมายเรื่องนี้ เพื่อให้สามารถดาเนินการ
คุ้มครองปูองกัน เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของชาติและเพื่อมิให้
อาชี พ เกษตรกรรมของประชาชนส่ ว นใหญ่ แ ละเศรษฐกิ จ ของประเทศถู ก
กระทบกระเทือนจากผลของการทาลายปุา
6. พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษา 1. เพื่อส่งเสริมประชาชนและองค์การเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม รักษา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
2. เพื่อจัดระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการจัดการ
โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการ ส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดการประสานงานและมีหน้าที่ร่วมกันในการส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและกาหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนที่ไม่มีหน่วยงานใด
รับผิดชอบโดยตรง
4. เพื่อกาหนดมาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดให้มีระบบบาบัดอากาศเสีย
ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดของเสีย และเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ
5. เพื่อกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิด มลพิษ
ให้เป็นไปโดยชัดเจน
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

เนื้อหา สาระสาคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

7. พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
พ.ศ. 2545
8. พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

9. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540

เนื้อหา สาระสาคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
6. เพื่อกาหนดให้มีมาตรการส่งเสริมด้านกองทุนและความช่วยเหลือด้านต่างๆ
เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการยอมรับที่จะปฏิบัติในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อควบคุมดูแลการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น เป็นการปูองกัน
และปราบปรามการลั กลอบการตัดไม้ทาลายปุา รวมถึงการลั กลอบนาเลื่ อย
โซ่ยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการตัดไม้ทาลายปุา
- เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
- เพื่อกาหนดขอบเชตความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- เพื่อส่งเสริมขวัญกาลังใจชองเจ้าหน้าที่ในการตัดสินใจดาเนินงานต่างๆ
- เพื่อกาหนดคุณและโทษในการควบคุมการทางานของเจ้าหน้าที่
- เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินการต่างๆของรัฐ
- เพื่อที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องกับความเป็นจริง
- เพื่อกาหนดให้ประชาขนมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการ
- เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและให้ประชาชนมีโอกาสรู้ซึ่งสิทธิหน้าที่
ของตนอย่างเต็มที่
- เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ราชการ
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ส่วนราชการ
ที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกรมปุาไม้ มีอานาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้
นายกรัฐมนตรี เป็นรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

เนื้อหา สาระสาคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

10. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539

1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความโปรงใสเป็นกลางและเป็นธรรม
2. เพือ่ เป็นการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการาชการ
3. เพือ่ กาหนกหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆในการดาเนินงานทางปกครอง
3.1 กาหนดรูปแบบและผลคาสั่งทางปกครอง
3.2 กาหนดหลักเกณฑ์การอุทรณ์คาสั่งทางปกครอง,การเพิกถอนคาสั่ง
ทางปกครอง,การขอให้พิจารณาใหม่,การฟังคดีการปกครอง
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ส่วนราชการ
ที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอานาจ
ออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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ข. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์การ
(6) โครงสร้างองค์การ และวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกากับดูแลตนเองที่ดี
โครงสร้างการบริหารงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2547 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 21ก
แสดงตามโครงสร้าง ดังนี้

สานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ส่วนอนุรักษ์
และป้องกันทรัพยากร

ส่วนอานวยการ

ส่วนอุทยานแห่งชาติ
กลุ่มงานวิชาการ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนควบคุมและ
ปฏิบัติการไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนา
พื้นที่อนุรักษ์
ส่วนจัดการต้นน้า
ส่วนประสานโครงการ
พระราชดาริ
และกิจการพิเศษ
ส่วนประสานงาน
ความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มงานกฎหมาย
- หน่วยงานใสสะอาด
ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
คณะผู้ตรวจราชการ
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่)

สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง

- 12 วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกากับดูแลตนเองที่ดี ของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 คือ
1. มีหน่วยงานราชการใสสะอาด เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการประพฤติ ปฏิบัติ
หน้าที่ โดยมิชอบ โดยมีช่องทางการสื่อสาร ผ่านทาง Internet ตู้ไปรษณีย์ และหนังสือโดยตรง ตามคาสั่งสานัก
บริ ห ารพื้น ที่อนุ รั กษ์ที่ 16 ที่ 628/2554 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554 เรื่อ ง แต่งตั้ง คณะทางาน
ดาเนินการและติดตามประเมินผลหน่วยงานใสสะอาด ตามแผนกลยุทธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช
และคาสั่งสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ที่ 400/54 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับ
เรื่องร้องเรียน สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (คาสั่งเดิมของปี 2557)
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามคาสั่ง
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ที่ 899/2557 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
3. มีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดย
ดาเนินการในรูปแบบคณะทางาน ตามคาสั่งสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ที่ 1581/2557 ลงวันที่ 12
ธันวาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานบริหารความเสี่ยง สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
4. มี ก ารแต่ง ตั้ ง คณะทางานเพื่อ ประเมิ นผลการดาเนิ นการตามค ารับ รองการปฏิ บัติ ร าชการ
ตามคาสั่งสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ที่ 279/2558 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการ และคณะทางานกากับดูแลตัว ชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ในรูปแบบคณะทางาน
ตามคาสั่งสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ที่ 1416/2557 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่อง
แต่งตั้งคณะทางานจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
6. มีการแต่งตั้งผู้ ตรวจราชการ ประจาส านักบริห ารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาคสนาม ในฐานะผู้แทนผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตามคาสั่ง
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ที่ 1317/2557 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง มอบหมายให้
ข้าราชการรับผิดชอบปฏิบัติงาน
7. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของฝุายการเงิน/ฝุายการบัญชี ดังนี้ คาสั่งสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่) ที่ 621/2557 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของ
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16, คาสั่งสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ที่ 1049/2557 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน
2557 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง านในระบบการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS)
8. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามคาสั่งสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ที่ 21/2558 ลงวันที่
15 มกราคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ พัสดุ ประจาสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 16

(7) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันในเรื่องของบทบาทหน้าที่ ข้อกาหนดที่สาคัญ, แนวทางและ
วิธีการสื่อสารระหว่างกัน
ส่วนราชการ /
องค์การที่เกี่ยวข้อง
1) สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบัติร่วมกัน
- ให้ความเห็นชอบในการประกาศพื้นที่ปุาสงวน
แห่งชาติให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์

ข้อกาหนดที่สาคัญ
แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างกัน
- ปฏิบัติงานภายใต้อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย หนังสือราชการ ที่หน่วยงานเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนั้นๆ
การประชุมร่วมกัน ,โทรสาร , โทรศัพท์ E-mail

2) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน และแม่ฮ่องสอน
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ให้ความเห็นชอบในการประกาศพื้นที่ปุาสงวน
แห่งชาติให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์

- ปฏิบัติงานภายใต้อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย หนังสือราชการ ที่หน่วยงานเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนั้นๆ
การประชุมร่วมกัน ,โทรสาร , โทรศัพท์ E-mail

4)
5)
6)
7)

- สนธิกาลังในการปูองกันปราบปราม การลักลอบ
- ปฏิบัติงานภายใต้อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย -หนังสือราชการ
ตัดไม้ การล่าสัตว์ปุา และการบุกรุกยึดถือครอบครอง ทีห่ น่วยงานเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนั้นๆ
การประชุมร่วมกัน พื้นที่ปุาไม้
โทรศัพท์ - ,โทรสาร ,
E-mail

สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
สานักงานตารวจภูธรภาค 5
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
หน่วยงานทหาร ในท้องที่จัดหวัดเชียงใหม่
ลาพูน และแม่ฮ่องสอน
8) หน่วยงานปกครองในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
ลาพูน และแม่ฮ่องสอน
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ส่วนราชการ /
บทบาทหน้าที่
องค์การที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติร่วมกัน
9) สานักงานตารวจภูธรภาค 5
- ดาเนินคดีผู้กระทาผิดกฎหมาย
10) กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ทีก่ รมเป็นผู้บังคับใช้
ลาพูน และแม่ฮ่องสอน
11) สานักงานอัยการในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
ลาพูน และแม่ฮ่องสอน
12) ศาลยุติธรรม ในท้องที่ จังหวัดเชียงใหม่
ลาพูน และแม่ฮ่องสอน
13) หน่วยงานปกครองในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
ลาพูน และแม่ฮ่องสอน

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- ปฏิบัติงานภายใต้อานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายที่หน่วยงานเป็นผู้บังคับใช้
กฎหมายนั้นๆ

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
- รายงานการจับกุม
- ยึดของกลาง
- บันทึกประจาวัน
- หนังสือราชการ

14) ศาลยุติธรรม ในท้องที่ จังหวัดเชียงใหม่
ลาพูน และแม่ฮ่องสอน

- ศาลพิพากษาและออกหมายบังคับคดี

- เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง

- แจ้งเป็นหนังสือราชการ

15) กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ (ก.พ.ร.)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช

- จัดให้มีการพัฒนาระบบราชการตามหลักของ
สานักงาน ก.พ.ร.
- การพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่

- การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
- การประเมินตนเองตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ

- เอกสารหลักฐานในการรายงาน
ในระบบการรายงานต่างๆ
- การรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 / 9 / 12 เดือน
- โทรสาร / โทรศัพท์ / e-mail
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(8) กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ที่มีความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญ ,
แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
กระบวนงานหลักของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กาหนดมาจากพันธกิจตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
(พ.ศ. 2555-2558) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ซึ่งสรุปมาจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 ลงวันที่
24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 21ก ตอนพิเศษ 121 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ. 2557 มีกระบวนงานหลักซึ่งมาจากพันธกิจของกรมฯ 4 พันธกิจ คือ
1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา
2. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ และสัตว์ปุา โดยกระบวนการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
กลุ่มผู้รับบริการ
ความต้องการ
แนวทางและวิธีการสื่อสาร
และผู้มีส่วนได้
บริการที่ให้
และความคาดหวัง
ระหว่างกัน
ส่วนเสียหลัก
(1) พันธกิจอนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
1. ชุมชนที่อยู่ในและรอบ
1. รักษาสมดุลของระบบนิเวศ 1. ปูองกันพื้นที่ปุาอนุรักษ์ที่มีอยู่ 1. ดูรายละเอียดกฎหมาย
ขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
เดิมและฟื้นฟูปุาเสื่อมโทรมให้
ระเบียบ ข้อบังคับทาง
2. หน่วยงานภาครัฐและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
กลับสมบูรณ์ เพื่อเป็นการ
Website ของสานักฯ
ภาคเอกชนที่อยู่ในและรอบ 2. บรรเทาปัญหาการเกิด น้าท่วม รักษาสมดุลของระบบนิเวศ
2. สื่อประชาสัมพันธ์
เขตพื้นที่อนุรักษ์
ดินถล่ม การขาดแคลนน้าใน
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ต่างๆ
หน้าแล้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ 3. ขอข้อมูลติดต่อ
3. คุณภาพน้าในลาธาร สาหรับ 2. เป็นแหล่งต้นน้าลาธารแหล่งที่ โดยตรงที่สานักฯ
อุปโภคและบริโภค ใสสะอาด
อยู่อาศัยของสัตว์ปุา แหล่ง
และมีปริมาณน้าไหลอย่าง
อาหาร แหล่งนันทนาการ และ
ต่อเนื่อง
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ
4. คุณภาพการดารงชีวิตของ
ประชาชน ภายในเขตอุทยาน
ประชาชนดีขึ้น
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
5. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
และเขตห้ามล่าสัตว์ปุา
อนุรักษ์ และแหล่งศึกษา
ธรรมชาติ
6. ให้ข้อมูลข่าวสาร ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3. ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่
อนุรักษ์

1. ให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง
ในสิทธิการอยู่อาศัยในพื้นที่
2. สารวจและพิสูจน์สิทธิ์การถือ
ครองที่ดินในพื้นที่ปุาอนุรักษ์

สามารถอยู่อาศัยและประกอบ
อาชีพ ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
(ตาม มติ ค.ร.ม. 30 มิถุนายน
2541)

1. หนังสือราชการ
2. การประชุมร่วมกัน
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และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลัก
4. ชุมชนที่อยู่นอกพื้นที่
อนุรักษ์

บริการที่ให้

ความต้องการ
และความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

1. รักษาสมดุลของระบบนิเวศ ปูองกันพื้นที่ปุาอนุรักษ์ที่มีอยู่
1. ติดต่อโดยตรงที่สานัก
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
เดิมและฟื้นฟูปุาเสื่อมโทรมให้
บริหารพื้นที่อนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ กลับสมบูรณ์ เพื่อเป็นการรักษา
ที่ 16
2. บรรเทาปัญหาการเกิด
สมดุลของระบบนิเวศและ
น้าท่วม ดินถล่ม
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความ
การขาดแคลนน้าในหน้าแล้ง หลากหลายทางชีวภาพ สาหรับ
3. คุณภาพน้าในลาธาร สาหรับ เป็นแหล่งต้นน้าลาธารแหล่งที่
อุปโภคและบริโภค ใสสะอาด อยู่อาศัยของสัตว์ปุา แหล่ง
และมีปริมาณไหลอย่าง
อาหาร แหล่งนันทนาการและ
ต่อเนื่อง
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ
4. คุณภาพการดารงชีวิตของ
ประชาชนภายในเขตอุทยาน
ประชาชนดีขึ้น
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
5. เป็นแหล่งท่องเที่ยว และ
และเขตห้ามล่าสัตว์ปุา
แหล่งศึกษาตามธรรมชาติ
6. ให้ข้อมูลข่าวสารในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

(2) พันธกิจงานวิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ
1. หน่วยงานภาครัฐ
1. การอานวยความสะดวกและ 1. อานวยความสะดวก และ
1. ดูรายละเอียดวิธีการ
2. ภาคเอกชน และ
ร่วมศึกษาวิจัยในพื้นที่ปุา
บริการที่รวดเร็ว
ขั้นตอนในการขอ
ประชาชนทั่วไป เช่น
อนุรักษ์
2. ความถูกต้องและครบถ้วนของ
อนุญาต ผ่านทาง
- ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ 2. บริการข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูล
Website สานักฯ
พันธุ์พืช และสัตว์ปุา
2. ติดต่อโดยตรงที่สานักฯ
- ผู้ขอรับบริการข้อมูล
ผ่านหนังสือราชการ
ข่าวสาร
- นักวิจัย
- ฯลฯ
3. สถาบันการศึกษา
4. ภาคประชาชน
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ความต้องการ
แนวทางและวิธีการ
และผู้มีส่วนได้
บริการที่ให้
และความคาดหวัง
สื่อสารระหว่างกัน
ส่วนเสียหลัก
(3) พันธกิจงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. หน่วยงานภาครัฐ
1. การอนุญาตให้เข้าไปถ่ายทา 1. บริการมีคุณภาพ
1. ดูรายละเอียดวิธีการ
2. ภาคเอกชน
ภาพยนต์ในเขตปุาอนุรักษ์ตาม ได้มาตร ฐาน มีความเป็นธรรม ขั้นตอนในการขอ
- ผู้ประกอบการเกี่ยว กับ กฎหมาย
2. บริการที่รวดเร็ว
อนุญาตผ่านทาง
พันธุ์พืชและสัตว์ปุา
2. การอนุญาตให้เข้าไปดาเนิน
Website ของสานักฯ
- ผู้ประกอบการธุรกิจ สื่อ กิจการท่อง เที่ยวและพักอาศัย
2. ติดต่อโดยตรงที่สานักฯ
สิ่งพิมพ์
ในเขตปุาอนุรักษ์ตามกฎหมาย
ผ่านหนังสือราชการ
- ผู้ประกอบการธุรกิจ
3. การอนุญาตให้เพาะพันธุ์
ภาพยนตร์
สัตว์ปุาคุ้มครอง
- ผู้ประกอบการธุรกิจ
4. การอนุญาตให้ค้าสัตว์ปุา
ท่องเที่ยว
คุ้มครองที่ได้มาจากการ
- ผู้ขอรับบริการข้อมูล
เพาะพันธุ์
ข่าวสาร
5. การอนุญาตให้เปิดกิจการสวน
3. สถาบันการศึกษา
สัตว์สาธารณะ
4. ภาคประชาชน
6. การอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์
ปุาและซากสัตว์ปุา
(4) พันธกิจงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
1. หน่วยงานภาครัฐ
1. การจองบ้านพักในอุทยาน
1. บริการมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 1. จองบ้านพักผ่านระบบ
2. ภาคเอกชน
แห่งชาติ
มีความเป็นธรรม
Internet ทาง
3. สถาบันการ ศึกษา
2. บริการที่รวดเร็ว
website กรมฯ
4. ภาคประชาชน
3. มีการพิจารณาปรับลด
www.dnp.go.th
กระบวนการทางาน
2. ติดต่อโดยตรงที่กรมฯ
ผ่านหนังสือราชการ
3. โทรศัพท์
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2. ความท้าทายต่อองค์การ
ก. สภาพการแข่งขัน
(9) สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ, จานวนคู่แข่งขัน, ประเภทการแข่งขัน,
ประเด็นการแข่งขัน และผลการดาเนินการ กับปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ประเภท
การแข่งขัน
1. การแข่งขัน
ภายในประเทศ

2. การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ

ผลการดาเนินการใน
คู่แข่ง
ประเด็นการแข่งขัน ปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบ
กับคู่แข่ง
สานักบริหารพื้นที่ ผลการปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติราชการ
อนุรักษ์ที่ 1-15 ราชการตาม
ตามคารับรองประจาปี
คารับรอง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2557
งบประมาณ พ.ศ. ของ สานักบริหารพื้นที่
2557
อนุรักษ์ที่ 16
เปรียบเทียบกับสานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
1-15 ตามเกณฑ์คะแนน
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ปัจจัยสาคัญที่ทาให้
ประสบความสาเร็จ
1. การมีวิสัยทัศน์,
ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
2. ผู้บริหารให้การ
สนับสนุน
3. สมาชิกในองค์การ
ให้ความร่วมมือ
ไม่มี

(10) ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ประสบความสาเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน และปัจจัยแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขัน
ปัจจัยแวดล้อมแต่ละด้าน
1. ปัจจัยภายใน

2. ปัจจัยภายนอก

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน
1. มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง มีผลต่อการขับเคลื่อนมาตรการ
ต่างๆ ทาให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง
2. นโยบายในการปฏิบัติงานต้องชัดเจน และต่อเนื่อง
3. บุคลากรควรได้รับการสนับสนุนให้ปฏิบัติงานตรงตามสายงานและ
ก้าวหน้าในสายงานของตน
4. ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญต่อแผนแม่บทขององค์การ
5. ด้านเทคโนโลยี
1. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของแต่ละท้องถิ่น
2. นโยบายด้านการเมือง
3. การสนับสนุนจาก อส.
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(11) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน
มีแหล่งข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบและแข่งขัน ดังนี้
- จากเว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช (www.dnp.go.th)
- จากเว็บไซต์ของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16
- จากทุกหน่วยงานในสังกัดสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

(12) ข้อจากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน
ประเภทการ
แข่งขัน

แหล่งข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน

คู่แข่ง

1. การแข่งขัน
ภายในประเทศ

สานักบริหารพื้นที่ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
อนุรักษ์ที่ 1-15 การปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2554-2556 ของส านักบริห ารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
และสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-15

2. การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ

ไม่ได้มีการแข่งขัน
ภายนอกประเทศ

ไม่ได้มีการแข่งขันภายนอกประเทศ จึงไม่มีแหล่ง ข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน

ข้อจากัด
ในการได้มาซึ่ง
ข้อมูล

ไม่มี

ไม่ได้มีการแข่งขัน
ภายนอกประเทศ

ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
13. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายตามพันธกิจ
1. บริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ปุา
อนุรักษ์ โดยการมีส่วนร่วม ให้คงความ
อุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน
1.1 ปูองกันรักษาพื้นที่ปุาอนุรักษ์
ไม่ให้ถูกบุกรุกทาลาย
1.2 สงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา
เพิ่มชนิดสัตว์ปุาที่หายากและใกล้
สูญพันธุ์
1.3 สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
และมีส่วนร่วมในการปูองกันรักษา
ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา
1.4 การบริการที่ให้ผู้รับบริการมี
ความประทับใจ

ความท้าทายด้านปฏิบัติการ
1. การนาเทคนิคการบริหารจัดการ
สมัยใหม่เข้ามาใช้
2. การใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
3. การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์
4. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ปุาไม้และสัตว์ปุา
5. จัดสรรงบประมาณงบประมาณ
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล
1. ปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากรให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. สร้างความเป็นมืออาชีพ
(Professional) ให้แก่บุคลากร
3. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้
สามารถถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และ
เพิ่มพูนองค์ความรู้อย่างกว้างขวาง
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
หลากหลาย และสามารถใช้ระบบไอที
ได้เป็นอย่างดี
5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในการทางานโดยเน้นหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โปร่งใส มีวินัย

- 20 ความท้าทายตามพันธกิจ
1.5 ทาแนวเขตพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
ที่ชัดเจนในภูมิประเทศจริง
1.6 ประกาศพื้นที่ปุาอนุรักษ์
เพิ่มเติม
2. ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรในพื้นที่ปุาอนุรักษ์บนความ
หลากหลายทางชี ว ภาพและพื้น ฐาน
การอนุ รั ก ษ์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการวิจัย / พัฒนาให้เกิด
นวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานด้านปุาไม้

ความท้าทายด้านปฏิบัติการ

ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล
และพร้อมรับผิดชอบ
6. การพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
7. สร้างวัฒนธรรมองค์การเพื่อหล่อ
หลอมและประสานสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรให้เกิดพลัง เพื่อบริการ
ประชาชน
8. สร้างความพึงพอใจให้บุคลากรใน
สังกัดด้านคุณภาพชีวิต ในการทางาน
และ ให้ ค ว า มเชื่ อมั่ น ใน เส้ น ทา ง
ความก้าวหน้าของบุคลากร
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
(14) กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน, แนวทางและวิธีการในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลการดาเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ลาดับ
ชื่อกระบวนการ
ที่
กระบวนการสร้างคุณค่า
1.

2.

3.

4.
5.

ผู้รับผิดชอบ

แนวทางและวิธีการ
ในการปรับปรุง

รักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตลอด
จนความหลากหลายทางชีวภาพ
1.1 ด้านการปูองกันบุกรุกทาลายทรัพยากรปุาไม้ ส่วนอนุรักษ์และปูองกัน 1.มีการจัดทาคูม่ ือการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดี
ทรัพยากร
เกี่ยวกับปุาไม้ แจกจ่ายให้หน่วยงานในสังกัดนาไป
ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.มีการจัดทาคูม่ ือการจัดการของกลางในคดีปุาไม้
แจกจ่ายให้หน่วยงานในสังกัดนาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน
3.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น
ฝุายทหาร ปกครอง ตารวจ และองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ส่วนจัดการต้นน้า
1.ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนให้
ชุมชนในพื้นที่ปุาอนุรักษ์ (สสอ.)
หน่วยปฏิบัตริ ับทราบ
2. ติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้ง
ระดับหน่วยปฏิบัติและชุมชนในโครงการฯ
3. รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับระยะ
เวลาที่กาหนด
4. สนับสนุนหน่วยปฏิบัติและชุมชนที่เป็นแบบ
อย่างที่ดีผ่านการมอบรางวัล
“หมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น”
รักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ส่วนจัดการต้นน้า
1. การให้บริการองค์ความรูด้ ้านการอนุรักษ์
ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้าน
ฟื้นฟูต้นน้าให้กับบุคคลทั่วไปนักเรียนนักศึกษา
อนุรักษ์ต้นน้า
และ ผู้สนใจ
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการอนุรักษ์
ปุาต้นน้าให้ครอบคลุมทุกกลุม่ เปูาหมายเพื่อ
สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูปุาต้นน้า
ส่วนจัดการต้นน้า
1. ดาเนินการตามแผนงานที่ได้รับอย่างบูรณาการ
2. รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปีให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตรวจวัดคุณภาพน้าในพื้นที่ต้นน้า
ส่วนจัดการต้นน้า
1. เก็บรวบรวมและจดบันทึกข้อมูลปริมาณน้าท่า
ปริมาณน้าฝนและปริมาณตะกอนเพื่อเป็นข้อมูล
คุณภาพน้าของหน่วยงาน

- 22 ลาดับ
ชื่อกระบวนการ
ที่
กระบวนการสร้างคุณค่า (ต่อ)
6.

รักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตลอด
จนความหลากหลายทางชีวภาพ
1.1 ด้านการฟื้นฟูสภาพปุาในพื้นที่ปุาอนุรักษ์

7.

ปูองกันและควบคุมไฟปุา

ผู้รับผิดชอบ

แนวทางและวิธีการ
ในการปรับปรุง

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้น 1.แต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ตดิ ตามผลการปฏิบัติงาน
ที่อนุรักษ์
ประจา
2.กาหนดให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
รายงานผลการปฏิบัติงานประจา
ส่วนควบคุมและปฏิบัติ หมูดับเห็นควรเพิ่มไ่ ฟปุาในปัจจุบนั ยังไม่
การไฟปุา
ครอบคลุมพื้นที่ปาุ อนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
เหตุผลสนับสนุนการเพิ่มหมู่ดับไฟป่าของ
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
-พื้นที่ปุาอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (จังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดลาพูน มีทั้งหมด

5,788,110.11 ไร่

8.

อนุญาตให้จัดตั้งและดาเนินการกิจการสวนสัตว์
สาธารณะ

ส่วนอนุรักษ์สตั ว์ปุา

- จานวนสถานีควบคุมไฟปุาในพืน้ ที่จังหวัด
เชียงใหม่มีทั้งหมด 13 สถานี มีจานวนหมู่ดับ
ไฟปุา 42 หมู่ สามารถรับผิดชอบพื้นที่ปุา
อนุรักษ์ได้ทั้งหมด 2,625,000 ไร่
-จานวนสถานีควบคุมไฟปุาในพืน้ ที่จังหวัด
ลาพูนมีทั้งหมด 3 สถานี มีจานวนหมู่ดับไฟ
ปุา 9 หมู่สามารถรับผิดชอบพื้นที่ปุาอนุรักษ์
ได้ทั้งหมด 562,500 ไร่
-พื้นที่ปุาอนุรักษของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที16 (จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลาพูน)
ยังคงเหลือพื้นที่ปุาอนุรักษ์ที่ยังไม่มีหมู่ดับไฟปุา
รับผิดชอบจานวน 2,600,610.11 ไร่ ซึ่งจาเป็น
จะต้องเพิ่มหมูด่ ับไฟปุา จานวน 42 หมู่
1หมู่ดับไฟปุาจะรับผิดชอบพื้นที่ปุาอนุรักษ์
จานวน62,500 ไร่ เพื่อให้เต็มพืน้ ที่ปุาอนุรักษ์ที่
อยู่ใน ความรับผิดชอบของสานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 ต่อไป
1.มีการให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการอนุญาต
สวนสัตว์สาธารณะ และงานด้านการอนุญาต
เพาะพันธุ์ แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายด้านการ
อนุญาตเพื่อความสะดวกต่อการติดต่อประสาน
งานระหว่างหน่วยงานหรือเอกชนผู้ดาเนินกิจการ

- 23 ลาดับ
ชื่อกระบวนการ
ที่
กระบวนการสร้างคุณค่า (ต่อ)

ผู้รับผิดชอบ

9.

อนุญาตให้เพาะพันธุส์ ัตว์ปุาสงวนหรือสัตว์ปุาคุ้ม
ครอง

ส่วนอนุรักษ์สตั ว์ปุา

10.

อนุญาตให้ค้าสัตว์ปุาคุม้ ครองที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์

ส่วนอนุรักษ์สตั ว์ปุา

11.

อนุญาตเข้าไปถ่ายทาภาพยนต์ในอุทยานแห่งชาติ

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

12.

อนุญาตให้เข้าไปดาเนินกิจการทิองเที่ยวและที่พัก ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ในอุทยานแห่งชาติ
การจองบ้านพักอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ

13.
14.
15.
16.
18.

กระบวนการขออนุญาตเข้าไปศึกษาวิจัยในอุทยาน ส่วนอุทยานแห่งชาติ
แห่งชาติ
ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านเข้า ส่วนอุทยานแห่งชาติ
อุทยาน เพื่อเข้ากิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาตามธรรมชาติ ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ตรวจสอบชนิดพันธุ์ผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืน
กลุ่มงานวิชการ

19.

เผยแพร่ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มงานวิชการ
และกลไกลการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่บรรยา
กาศ (REDD)

20.
21.

โครงการพัฒนาปุาไม้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
หมู่บ้านพิทักษ์ปุารักษาสิงแวดล้อม

ส่วนประสานงานโครงการ
ส่วนประสานงานโครงการ

แนวทางและวิธีการ
ในการปรับปรุง
1.จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการตรวจสอบ
ติดตามผลอย่างสม่าเสมอภายหลังผู้ประกอบ
การได้รับอนุญาต
2.มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้าน
การอนุญาตต่างๆเพื่อทราบถึงปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
3.มีการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการ
จัดทาเครื่องหมายประจาตัวสัตว์ปุาแต่ละ
ประเภทที่อยู่ในความดูแลของประชาชนให้เป็น
ไปตามระเบียบที่กาหนดรวมถึงการให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการใส่เครื่องหมายสาหรับผู้เพาะพันธุ์
เพื่อมิให้เกิดปัญหาโต้แย้งในภายหลัง
1.มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการ
อนุญาตต่างๆเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิ
ภาพ
2.แนะนาขั้นตอนการอนุญาต ระเบียบการขยาย
ที่เกี่ยวของแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ให้บริการออนไลน์แก่ผู้รับบริการและหนังสือ
ราชการ
ให้บริการออนไลน์แก่ผู้รับบริการและหนังสือ
ราชการ
ให้บริการออนไลน์แก่ผู้รับบริการและหนังสือ
ราชการ
ให้บริการออนไลน์แก่ผู้รับบริการและหนังสือ
ราชการ
ให้บริการออนไลน์แก่ผู้รับบริการและหนังสือ
ราชการ
มีการติดปูายบอกชื่อชนิดพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เข้าใจ
1.มีการจัดการตัวอย่างผีเสื้อกลางวันตามหลักการ
2.ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลด้านผีเสื้อกลางวัน
และผีเสื้อกลางคิน ผ่านระบบ Internet
1.เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
ให้มากขึ้น เช่น ทางวีดีทัศน์ Internet
2.ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลที่จะใช้ในการเผยแพร่
ให้ทันเหตุการณ์ สามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

- 24 ลาดับ
ชื่อกระบวนการ
ที่
กระบวนการสนับสนุน

แนวทางและวิธีการ
ในการปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

1.

จัดทากาหนดการตรวจงานขององคมนตรีและ
ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนประสานงานโครง
การฯ

2.

ฟูองคดีแพ่งจากผู้ทาลายทรัพยากรปุาไม้

กลุ่มงานกฎหมาย

ให้ความรู้/ความเข้าใจ/สนับสนุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานการรวบรวม
พยานหลักฐานให้ปฏิบัติแก่บุคลากรในสังกัด
ปฏิบัติตามกฎ, ระเบียบ,คาสั่งและแนวทาง
ปฏิบัติ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา

แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ
1.

จัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบตั ิในพื้นที่ปุาอนุรักษ์

2.

การจัดทาแผนเผชิญเหตุและการฝึกซ้อม

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้น แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผมู้ ีความรู้ประจาศูนย์
ที่อนุรักษ์
ให้ชดั เจน
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
1.จัดทาแผนเผชิญเหตุตามความเสี่ยงต่อ
การเกิดสาธารณภัย
2.ดาเนินการฝึกซ้อมตามแผนเผชิญเหตุ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้รายงานการ
ฝึกซ้อม พร้อมภาพถ่าย

(15) แนวทางในการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์การ
1. พัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีการจัดการความรู้ภายในองค์การ
(Knowledge Management)
2. จัดทาแผนการจัดการความรู้
3. ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
4. จัดให้มีองค์ความรู้ในแต่ละสายงาน
5. จัดให้มีการเข้าถึงความรู้ ในระบบ Internet ของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
6. จัดทาคู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่
7. จัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
8. พัฒนาเว็บไซต์ www.fca16.com ให้ทันสมัย
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