
 
 

 
 

 

 

 
 

รายงานผลการจัดท า 

ลักษณะส าคัญขององค์กร 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

 

 

กรมป่าไม้ 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

 

ลักษณะส าคัญขององค์การ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

 

ค าอธิบายการตอบค าถาม 

รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  

 การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ ให้ส านัก/กลุ่มพิจารณาบทบาทหน้าที่ 

ผูร้ับบริการ หรอืการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของหนว่ยงาน 

 การตอบค าถามจะต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงและ

สอดคล้องกันทั้งองค์การตามเกณฑค์ุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ค าถามทีส่ านัก/กลุ่มมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนัน้ ใหต้อบว่า “ส านัก/กลุ่ม

มีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับค าถามในข้อนี้” 

 การตอบค าถาม ให้ส านัก/กลุ่มอธิบายบริบทที่ส าคัญขององค์การที่เกี่ยวข้องใน

แต่ละค าถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมใน

แตล่ะค าถาม  
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ลักษณะส าคัญขององค์การ 

 

1. ลักษณะองค์การ :  
 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 สาขานครพนม กรมปุาไม้ เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่

ปฏิบัติภารกิจในส่วนภูมิภาค รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร มีอ านาจหน้าที่ใน

การปฏิบัติงานตามที่กรมปุาไม้มอบหมายและหน้าที่โดยตรงของกรมปุาไม้ 

 

ก. สภาพแวดล้อมของส านัก/กลุ่ม 
 

(1) พันธกิจหรอืหนา้ที่ตามกฎหมาย  

พันธกิจ/หน้าที่ตามกฎหมายของ

ส านัก/กลุ่ม 

ส่งผลตอ่ความส าเร็จของ 

ส่วนราชการ 

กลไก/วิธีการสง่มอบผลผลิต 

และบริการ 

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

อย่างยั่งยืน 

1.จัดท าแผนเพื่อการบริการ

จัดการทรัพยากรปุาไม้ในพื้นที่

รับผิดชอบให้สอดคล้องตาม

เปูาหมายและยุทธศาสตร์ของ

กรม จังหวัด และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

2.ด า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร

จัดการทรัพยากรปุาไม้ในพื้นที่

รับผิดชอบ ด้านงานปูองกันการ

บุกรุกท าลายพื้นที่ปุาไม้ งาน

ด้ า นก ารจั ด กา รที่ ดิ น ปุ า ไ ม้ 

งานวิจัยและพัฒนาด้านปุาไม้  

งานวิจัยและพัฒนาด้านปุาไม้  

งานส่งเสริมการปลูกปุา งาน

จัดการปุาชุมชน ตามกฎหมาย

ว่าด้วยปุาไม้ กฎหมายว่าด้วยปุา

-การสร้างและประสานความ

ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย

แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ใ ห้ เ ข้ า ม า มี                

ส่วนร่วมเพื่อส่งมอบคุณค่าให้          

กับประชาชนและกลุ่มเปูาหมาย

ต่ า ง  ๆ  โดย ใ ช้สมรรถะของ

บุ ค ลากร ในการปฏิ บั ติ ง า น                   

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการดูแล

รั ก ษ า  แ ล ะคุ้ ม ค ร อ ง รั ก ษ า

ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที ่

1.การให้ความรู ้ความเข้าใจ แก่

เครือขา่ย และประชาชน เช่น 

การประชุม การสัมมนา การ

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเคลื่อนที่ 

ฯลฯ 

2.ใ ห้ บ ริ ก า ร ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง 

internet และ website ของ            

กรมปุาไม้ สื่อประชาสัมพันธ์   

ต่าง ๆ โทรศัพท์ 

3. การมาติดต่อขอรับบริการ

ด้วยตนเองที่หน่วยงาน และ

หนว่ยงานในสังกัด 
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สงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย

สวนปุา กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่

ย น ต์  แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย อื่ น ที่

เกี่ยวข้อง    

3.ก า กั บ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ

ศูนย์ปุาไม้จังหวัดศูนย์จัดการ

กลุ่ มปุ าสงวนแห่ งชาติ  และ

หน่ ว ย ง า น ใ นพื้ น ที่  ร ว มทั้ ง

รวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรม

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.ด า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร

ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น ปุ า ไ ม้                      

การอนุญาตด้ านปุา ไม้  ก าร

ตรวจสอบและออกหนั งสื อ

รับรองไม้ ผลิตภัณฑ ์และถ่ายไม้ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 

หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5.ป ฏิ บั ติ ง า น ร่ ว ม กั บ ห รื อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
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(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม 

เป้าประสงค์ การอนุรักษ์ ปูองกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรปุาไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ จัดการทรัพยากรปุาไม้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนในการใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืน 

ค่านยิม I AM RFD 

I : Intellectual คือ การปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด หมายถึง 

ปฏิ บั ติ หน้ าที่ อ ย่ า ง ชาญฉลาด  บนพื้ น ฐ านของความรู้ 

ประสบการณ์การน านวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนางาน 

และสามารถปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง 

A : Activeness คือ การปฏิบัติงานเชิงรุก หมายถึง การปฏิบัติใน

หน้าที่อย่างมี เปูาหมาย มีทิศทางที่สอดคล้องกับภารกิจ 

วิสัยทัศนก์รมปุาไม้ 

M : Open Mind คือ การเปิดใจกว้าง มีจิตบริการ หมายถึง การ

เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรปุาไม้ให้บริการอย่างมคีุณภาพ โปร่งใส และเสมอภาค

ต่อผู้บริการ 

R : Responsibility คือ มีความรับผิดชอบ หมายถึง ปฏิบัติงาน

ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และรับผิดชอบต่อผล

การกระท าของตน รับผดิชอบต่อผลที่มตี่อประชาชน และกรมปุา

ไม้ ไม่วา่จะอยู่ในหรือนอกหน้าที่ 

F : Faith คือ การรักษาค ามั่นสัญญา หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้รับงาน ต่อประชาชน และต่อ

หนา้ที่ราชการโดยค านงึถึงผลประโยชน์สว่นรวม 

D : Development คือ ใฝุเรียนรู้และพัฒนาตนเอง หมายถึง 

การศึกษาแสวงหาความรู้ด้านวิชาการเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ 

 

สมรรถะหลักของหน่วยงาน -วิสัยทัศน ์(Visioning-VI) -การวางแผน (Planning-PLAN) 

-การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others-DEV) 

-กฎหมายปุาไม้ 
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 (3)ลักษณะโดยรวมของบุคลากรของ าส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

 (3).1 ระดับการศกึษา 

ระดับการศกึษา ร้อยละ 

ปริญญาเอก 0 

ปริญญาโท  

ปริญญาตรี 20.83 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 79.16 

รวม 99.00 

 (3).2 อายุ 

ช่วงอาย ุ คน 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 

20-30 ปี 11 

31-40 ปี 38 

41-50 ปี 48 

สูงกว่า 50 ปี 47 

รวม 144 

 (3).3 ระดับต าแหนง่ 

ประเภทกลุ่มงาน จ านวน (อัตรา) 

ประเภทอ านวยการ 

-อ านวยการสูง 

 

1 

ประเภทวิชาการ 

-นักวชิาการปุาไม ้

 

8 

ประเภททั่วไป 

-เจ้าพนักงานปุาไม ้

-นายช่างส ารวจ 

-เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี

-เจ้าพนักงานธุรการ 

 

8 

1 

ปฏิบัติงานอื่น ๆ  

-ลูกจ้างประจ า 

-พนักงานราชการ 

-พนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) 

 

17 

94 

15 

รวม 144 
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(4) สินทรัพย์  

อาคารสถานที่ 1.สถานีเพาะช ากล้าไม้ 

2.หนว่ยปูองกันรักษาปุา 

3.หอ้งประชุม 

 

 

เทคโนโลย ี

 

 

1)เทคโนโลยี (Information Technology) 

ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์กรมปุาไม้ 

ระบบฐานขอ้มูล 

ระบบปฏิบัติการภูมสิารสนเทศ 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking 

System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2)เทคโนโลยีการติดตอ่สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ 

อิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail) อินเทอร์เน็ต (Internet) 

VDO conference 

e – Petition (ระบบการรับเรื่องร้องเรียน) 

e – Office (รับ-ส่ง หนังสือ/เอกสารทางราชการจังหวัด

นครพนมทางผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยุสื่อสาร 

ระบบโทรศัพท์/โทรสาร/โทรศัพท์เคลื่อนที่ /ไปรษณีย์ เลขที่ 1 

ถนนนิตโย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 

อุปกรณ์ที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

 

 

1)อุปกรณ์ส านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ (P.C. Notebook)/Scanner/

เครื่องโทรศัพท์ส านักงาน/เครื่องโทรสาร/โสตทัศนูปกรณ์/กล้อง

ถ่ายรูป/กล้องวีดีโอ/เครื่อง Platter เป็นต้น 

2)อุปกรณ์สื่อสาร เช่น วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มอืถือ เป็นต้น 

3)เครื่องจับพิกัดดาวเทียม (GPS) 

4)ยานพาหนะขนส่ง เช่น รถตู้ /รถยนต์ขนาด 1 ตัน (รถปิกอัพ 4 

ประตู) เป็นต้น 

5)ยานพาหนะ และเครื่องมือดับไฟปุา 

6)อาวุธปืน 
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(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ  
  

กฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ 

เนือ้หา สาระส าคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

1.พร ะ ร า ช บัญญั ติ ปุ า ไ ม้

พุทธศักราช 2484  

เพื่อคุ้มครองและบ ารุงรักษาปุาไม้อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติให้

ผลดยีิ่งขึ้น 

2.พระราชบัญญัติปุาสงวน

แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม 

เพื่อสงวนปุาไม้ไว้เป็นเนื้อที่ประมาณ ร้อยละ 40 ของประเทศไทย

เนื่องจากปุาไม้ที่สงวนคุ้มครองไว้แลว้ และที่ยังมิได้สงวนคุ้มครองได้

ถูกบุกรุกและท าลายเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดความ

แห้งแล้งพื้นดินพังทลาย ล าน้ าตื้นเขิน หรือเกิดอุทกภัยอันเป็นผล

เสียหายแก่เกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรงว่าด้วย

การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุญาตให้เอกชนเข้าท า

ประโยชน์ในปุาสงวนแหง้ชาติดา้นต่าง ๆ และส่งเสริมให้เอกชนมีการ

ปลูกปุามากขึ้น 

3.พระราชบัญญัติ เลื่อยโซ่

ยนต์ พ.ศ. 2545  

เพื่อควบคุมการมีไว้ครอบครองและการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการบุกรุก

ตัดไม้ท าลายปุาตามนโยบายของรัฐบาล และในขณะเดียวกันไม่เป็น

อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์โดยสุจริต 

4.พระราชบัญญัติสวนปุา                 

( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสวนปุา การแปรรูปไม้ในสวนปุา 

ตลอดจนการเก็บหา ค้า มีไว้ครอบครอง หรือน าเคลื่อนที่ซึ่งของปุา

ในสวนปุา การออกใบส าคัญรับรองการจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน 

และปรับปรุงมาตรการในการก ากับดูแล และแก้ไขเพิ่มเติมบท

ก าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมและจูงใจ

ให้มีการปลูกสร้างสวนปุา ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการพื้นที่ปุาไม้

ของประเทศใหม้ีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

5.กฎกระทรวงการขอ

อนุญาตท าประโยชน์ในเขตปุา 

พ.ศ. 2558  

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต

ให้บุคคลท าประโยชน์ในเขตปุาตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 16) ออก

ตามความในพระราชบัญญัติปุ า ไม้ว่ าด้ วยการแผ้วถางปุ า 

พุทธศักราช 2484 

6.พระราชบัญญัติการอ านวย

ความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 

เป็นกฎหมายกลางทีก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา

อนุญาตให้มีความชัดเจน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนในเรื่องการอนุมัต ิอนุญาต 
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และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 สาขานครพนม ใช้ในการด าเนินงาน 

1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้

ประมวล กฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497 

2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินใน

พืน้ที่ปุาไม้ 

3) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2529  และ 2 มิถุนายน 2530 เรื่อง 

การจ าแนกเขตใช้ประโยชนท์รัพยากรและที่ดินปุาไม้ในพืน้ที่ปุาสงวนแหง่ชาติ 

4) ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. 2552 

5) ระเบียบกรมปุาไม้ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรม

ส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน พ.ศ. 2552 

6) ระเบียบกรมปุาไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการอนุญาตให้ท าประโยชน์และ

อยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2530 

7) บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินและกรมปุาไม้ ว่าด้วยการตรวจสอบพิสูจน์เพื่อ

ออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์เกี่ยวกับเขตปุาไม้ พ .ศ. 

2534 

8) บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมปุาไม้และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(ส.ป.ก) ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในการกันพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติกลับคืนกรม

ปุาไม้ พ.ศ. 2538 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ  

 

(6) โครงสร้างองค์การ (Administrative Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กรมป่าไม้ 

ส่วนอ ำนวยกำร 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครพนม 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 สำขำนครพนม 

ส่วนส่งเสริม 

การปลูกปา่ 

ส่วนป้องกัน

รักษาปา่และ

ควบคุมไฟปา่

ส่วนจดัการ 

ที่ดินป่าไม ้

ส่วน 

โครงการ

พระราชด าริ

และกจิการ

พิเศษ 

ส่วนจดัการ 

ป่าชุมชน 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสกลนคร 
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6.1 การก ากับดูแลตนเองท่ีด ีของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม คอื 

1) ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 สาขานครพนม เป็นหน่วยงานที่แยกการบริหารตามภารกิจของ

ส่วน อันได้แก่ ส่วนอ านวยการ ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

ส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ ส่วนจัดการปุาชุมชน ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ มีหน้าที่

วิเคราะห์ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่

เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชี งบประมาณ พัสดุ และการด าเนินการตามแผนงานโครงการ/

กิจกรรม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของทางราชการทุกประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผลและมีความคุ้มคา่ 

2) มกีารก ากับดูแลองค์การที่ดี 4 ด้าน ได้แก่ 

 2.1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 2.2) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 2.3) ด้านบริการ 

 2.4) ด้านองค์การ 

3) มีการวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการและน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 4 ด้าน และด าเนินการ

ตามแผน 

 3.1) ด้านกลยุทธ์ 

 3.2) ด้านการด าเนินงาน 

 3.3) ด้านการเงนิ 

 3.4) ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย 

4) การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 สาขา

นครพนม ให้สอดคล้องตามเปูาหมายระดับกรม 

5) มีการรายงานผลการด าเนนิการตามมาตรฐานความโปร่งใส 

6) ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาขา้ราชการกรมปุาไม ้พ.ศ. 2552 

7) จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

 8) ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 สาขา

นครพนม ที่เชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนยุทธศาสตร์

จังหวดั  
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(7) ผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูร้ับบริการ/ผูม้ีสว่นได้

ส่วนเสีย 

ผลผลิต/บริการ ความตอ้งการ/ความ

คาดหวัง 

แนวทางและ 

วิธีการสื่อสาร 

1.เกษตรกรผูร้่วม

โครงการปลูกปุา 

-สนับสนุนเงินและ

กล้าไม้เพื่อให้ปลูกปุา

ไม้โตเร็วและไม้มคี่า

ทางเศรษฐกิจ 

-สนับสนุนความรูท้าง

วิชาการปุาไม้และให้

ค าปรึกษา 

-เงินและกล้าไม้

สนับสนุนที่ครบถ้วน

และรวดเร็ว 

-ได้รับความรูท้าง

วิชาการปุาไม้เพื่อปลูก

และบ ารุงสวนปุาและ

การใชป้ระโยชน์จาก

ปุาไม้ 

-เจ้าหน้าที่สว่น

ส่งเสริมการปลูกปุา

ประสานงานกับ

เกษตรกรในพืน้ที่

โดยตรง 

-ประชาสัมพันธ์ผา่น

สื่อตา่ง ๆ  

2.เกษตรกรผูข้ึน้

ทะเบียนสวนปุา 

การขออนุญาตและ

ออกเอกสารตาม 

พ.ร.บ.สวนปุา พ.ศ. 

2535 

-ความถูกต้อง 

สะดวกและรวดเร็ว 

-ท างานโปร่งใส

ตรวจสอบได้ 

-พบเจ้าหน้าที่ดว้ย

ตนเอง ณ ส านักงาน 

3. ผู้อื่นทะเบียนสวน

ปุา ตาม พ.ร.บ. สวน

ปุา พ.ศ. 2535 

การขึ้นทะเบียนสวน

ปุา ตาม พ.ร.บ. สวน

ปุา พ.ศ. 2535 

-ความถูกต้องสะดวก

และรวดเร็ว 

-ติ ด ต่ อ โ ด ย ต ร ง

เจ้าหนา้ที่ที่รับผดิชอบ 

4.การบริการกล้าไม้

แ ล ะ ค ว า ม รู้ ท า ง

วิชาการ 

-หนว่ยงานของรัฐ 

-ประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

-ภาคเอกชน 

-ให้ ข้ อมู ลด้ านการ

บริการกล้าไม้ 

-แน ะ น า ก า ร เ พ า ะ

เมล็ดปลูก บ ารุงรักษา

ต้นไม ้

-บ ริ ก า ร แ จ ก จ่ า ย                

กล้าไม้ 

-ฝึกอบรม เผยแพร่

ความรู้แก่ประชาชน

ด้ า น ก า ร เ พ า ะ ช า            

กล้าไม้ 

 

 

 

-อ านวยความสะดวก

บริการที่รวดเร็ว 

-บริการกล้ า ไม้ ที่ มี

คุณภาพ 

-ขั้นตอนกระบวนการ

ท างานชัดเจนและเป็น

ระบบ 

-ติดต่อโดยตรงที่ส่วน

เ พ า ะ ช า ก ล้ า ไ ม้

หน่วยงานเพาะช ากล้า

ไม้กล้าไม้ทั่วประเทศ 

-โทรศัพท์/โทรสาร 

-www.forest.go.th 
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5.หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ประกอบการธุรกิจ

ปร ะช าชน  อ งค์ ก ร

ชุมชน 

-ก า ร อ นุ ญ า ต ใ ช้

ประโยชน์ที่ดินปุาไม้ 

-การอนุญาตน า ไม้

และของปุาเคลื่อนที่ 

-การให้ความรู้ด้าน

การจัดการปุาชุมชน 

-การให้ความรู้ด้าน

การใชท้ี่ดนิปุาไม้ 

-การแจกจ่ายกล้าไม้ 

-อ านวยความสะดวก

บริการที่รวดเร็ว 

-ไ ด้ รั บ ท ร า บ แ น ว

ทางการปฏิบัติ ง าน 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ข อ ง

ภาครัฐ 

-ติดตอ่โดยตรงที่กรม

ปุาไม้ 

-ผ่านหนังสอืราชการ 

-เผยแพร่ทาง 

Website กรมปุาไม้ 

-www.forest.go.th 

6.กลุ่มประกอบการ

ด้านอุตสาหกรรมไม้ 

-การขออนุญาตตั้ง

โรงงานแปรรูปไม้ 

-การอนุญาตตั้ง

โรงงานค้าไม้แปรรูป 

-การอนุญาตค้า

สิ่งประดิษฐ์ 

-การตอ่อายุ

ใบอนุญาตประกอบ

กิจการดา้น

อุตสาหกรรมไม้ 

-การอนุญาตไม้แปร

รูปชั่วคราว 

-การประทับตรา

ประจ าต่อหนังสอื

ก ากับไม้แปรรูปและ

หนังสือก ากับ

สิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้

หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่

ท าด้วยไม้หวงห้าม 
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(8) ส านัก/กลุ่ม หรอืองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการในบริการหรอืส่งมอบงานต่อกัน 

  

ส่วนราชการ/

องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหนา้ที่ในการ

ปฏิบัติรว่มกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ แนวทางและวธิีการสื่อสาร

ระหว่างกัน 

1.ส านักงานบริหาร

พืน้ที่อนุรักษ์ที่ 10 

- 

 

-ปูองกันและ

ปราบปรามการ

กระท าผิดกฎหมาย 

-ปกปูองรักษาปุาไม้ไม่ให้

ถูกท าลาย 

-หนังสือราชการ 

-โทรศัพท์ 

-โทรสาร 

-Internet 

-ติดตอ่ประสานงานโดยตรง 

2.ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

จังหวัด  อ าเภอ 

และองค์กร

ปกครองสว่น

ท้องถิ่น จังหวัด ใน

พืน้ที่จังหวัด

นครพนม และ

จังหวัดสกลนคร 

-รับทราบการจัดตัง้

ปุาชุมชนและ

ประสานงานแจ้ง

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

-ให้ความเห็นกรณี

การจัดตัง้ปุาชุมชนใน

พืน้ที่สาธารณะ 

-ให้ความเห็นกรณี

จัดตัง้ปุาชุมชนในพื้นที่

องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

-ปูองกันปราบปราม

การกระท าผดิ

กฎหมาย 

-ติดตอ่ประสานงาน

สนับสนุนข้อมูลพืน้ฐาน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม 

-ปกปูองรักษาปุาไม้ให้

ถูกบุกรุกท าลาย 

-หนังสือราชการ 

-โทรศัพท์ 

-โทรสาร 

-Internet 

-ติดตอ่ประสานงานโดยตรง 

 

3.หนว่ยงานด้าน

ความมั่นคง 

-ปูองกันปราบปราม

การกระท าผดิ

กฎหมาย 

-ปกปูองรักษาปุาไม้ให้

ถูกบุกรุกท าลาย 

-หนังสือราชการ 

-โทรศัพท์ 

-โทรสาร 

-ติดตอ่ประสานงานโดยตรง 

 

4.องค์การทาง

ศาสนา องค์การ

บริหารส่วนต าบล 

ต าบล 

องค์การทางศาสนา 

-ร่วมมือในการ

อนุรักษ์และพัฒนา 

ปุาไม้ 

องค์การทางศาสนา 

จัดท าโครงการส่งเสริม

ให้วัดหรอืส านักสงฆ์

ช่วยงานด้านปุาไม้ ซึ่ง

-หนังสือราชการ 

-การประชุม 

-แผนปฏิบัติงาน 

-ติดตอ่ประสานงานโดยตรง 
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-ประสานงานระหว่าง

พระสงฆ์กับเจ้าหน้าที่

ปุาไม้เพื่อแนะน าใน

การเข้าร่วมโครงการ 

องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

-อบต.ด าเนนิการ

ร่วมกับกรมปุาไม้ใน

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

เป็นโครงการของ

พนักงานเจ้าหน้าที่กรม

ปุาไม้โดยใช้อ านาจตาม

ความในมาตรา 19 แหง่ 

พ.ร.บ. ปุาสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2507 โดย

พระสงฆ์อยู่ในเขต

โครงการได้ในฐานะเป็น

ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

 

องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

แผนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2551 โดยกรม 

ปุาไม้ 

ด าเนินการถ่ายทอดโอน

ภารกิจส่งเสริมอาสา

พัฒนาปุาชุมชนให้แก่ 

อบต. ซึ่งภารกิจที่กรม 

ปุาไม้โอนให ้อบต. 

ด าเนนิการบางขัน้ตอน

และกรมปุาไม้ยังต้อง

ด าเนนิการบางสว่นอยู่

โดยแบ่งแยกอ านาจ

หนา้ที่และขั้นตอน วธิี

ปฏิบัติระหว่างรัฐกับ

อบต. อย่างชัดเจน 
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5.ส านักงานการ

ปฏิรูปที่ดนิเพื่อ

เกษตรกรรม (ส.

ป.ก.) 

-กันพืน้ที่ปุาสงวน

แหง่ชาติที่กรมปุาไม้

มอบให ้ส.ป.ก. 

กลับคืนกรมปุาไม้ 

-บันทึกข้อตกลงระหว่าง

กรมปุาไม้กับส านักงาน

การปฏิรูปที่ดนิเพื่อ

เกษตรกรรม  

(ส.ป.ก.) 

-หนังสือราชการ 

-โทรศัพท์/โทรสาร 

-ติดตอ่ประสานงานโดยตรง 

6.กองบังคับการ

ปราบปรามการ

กระท าผิดด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การรับมอบและเก็บ

รักษาไม้ของกลางจาก

การจับกุมด าเนินคดี 

กรมปุาไม้เป็นหนว่ยงาน

เก็บรักษาไม้ของกลาง

จนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือ

มีค าสั่งให้คนืของกลาง 

 

-หนังสือราชการ 

-โทรศัพท์/โทรสาร 

-ติดตอ่ประสานงานโดยตรง 

7.กรมที่ดนิ -การขดีเขตพื้นทีปุา

สงวนแห่งชาติ 

-การรับรองแนวเขต 

-การระวังชีแ้นวเขต 

บันทึกข้อตกลง พ.ศ. 

2534 กรมปุาไม้

รับผิดชอบการขีดเขต

การรับรองแนวเขตและ

การระวังช้ีแนวเขตปุา

สงวนแห่งชาติ กรณีที่ดนิ

ที่จะด าเนนิการออก

หนังสือส าคัญมีพืน้ที่ติด

กับหรอือยู่ในเขตปุา

สงวนแห่งชาติ 

-หนังสือราชการ 

-แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

8.กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

-ร่วมกันปฏิบัติงาน

ด้านการส่งเสริม

การเกษตร พัฒนา

สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

ระบบชลประทาน 

การท างานเชิงบูรณาการ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการพระราชด าริ 

-การประชุม 

-ตั้งคณะท างาน 

-หนังสือราชการ 

-แผนปฏิบัติงาน 

9.กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของ

มนุษย์ 

-การพัฒนาคุณภาพ

ชีวติของประชาชนใน

พืน้ที่โครงการ

พระราชด าริ ตาม

เกณฑค์วามจ าเป็น

พืน้ฐาน (สปฐ.) 

การท างานเชิงบูรณาการ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการพระราชด าริ 

 

 

 

 

-การประชุม 

-ตั้งคณะท างาน 

-หนังสือราชการ 

-แผนปฏิบัติงาน 
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10.ศูนย์ปุาไม้

จังหวัด 

-รับค าขอตรวจสอบ

เอกสารเบือ้งตน้ 

-ตรวจสอบความถูก

ต้องและชนิดของไม้ 

 

ผลติภัณฑไ์ม้และถ่าน

ไม้ 

-เสนอความเห็นไปยัง

ส านักจัดการ

ทรัพยากรปุาไม้ 

 

-ด าเนนิการตามระเบียบ

กรมปุาไม้ว่าด้วยการ

ออกหนังสอืรับรองไม้

ผลติภัณฑไ์ม้และถ่านไม้

เพื่อส่งออกไปนอก

ราชอาณาจักร พ.ศ. 

2552 

-หนังสือราชการ 

-โทรศัพท์/โทรสาร 

-ติดตอ่ประสานงานโดยตรง 

11.ส านักส่งเสริม

และพัฒนาไม้

เศรษฐกิจ 

 1.มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ 3 มีนาคม 2535 

2.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ 9 มีนาคม 2536 

3.บันทึกข้อตกลง เรื่อง

การใชป้ระโยชน์สวนปุาที่

ปลูกตามเงื่อนไข

สัมปทานท าไม้ ระหว่าง

กรมปุาไม้กับองค์การ

อุตสาหกรรมปุาไม ้ลง

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 

2538 

-มีแนวทางและวิธีการ

สื่อสารระหว่างกันโดยกรม

ปุาไม้ได้ออกค าสั่งที่ 

1060/2553 ลงวันที่ 22 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบการท าไม้ในสวน

ปุาที่กรมปุาไมส้่งมอบให้

องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้

ดูแลรักษาและใช้ 

ประโยชน์ 

12.อ าเภอท้องที่ รับค าขอขึน้ทะเบียน

สวนปุาตรวจสอบ

เอกสารเบือ้งตน้ 

-แก้ไขปัญหาและข้อ

ขัดแย้งในระดับพืน้ที่ 

-ประชาสัมพันธ์ให้

ข้อมูลความรู้

ประสานงานกับ

ประชาชนและ

-ด าเนนิการตาม พ.ร.บ.

เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 

2545 

-ด าเนนิการตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 24 

(พ.ศ. 2518) 

-ด าเนนิการตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 25(

พ.ศ. 2519) 

-หนังสือราชการ 

-โทรศัพท์/โทรสาร 

-ติดตอ่ประสานงานโดยตรง 
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หนว่ยงานระดับ

ท้องถิ่น 

-ให้ความเห็นควร

อนุญาตหรอืไม่

อนุญาตประกอบ

กิจการอุตสาหกรรม

ไม้ทุกประเภทการท า

ไม้สัก ไม้ยาง การขอ

อนุญาต ตาม พ.ร.บ.

เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 

2545 

 

-ด าเนนิการตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 27 

(พ.ศ. 2530) 

13.ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

จังหวัด 

-ตรวจสอบค าขอ 

ตรวจสอบสถานที่ 

-ส าเนาเรื่องราว การ

พิจารณาส่งให้ส านัก

จัดการทรัพยากรปุา

ไม้ 

-ให้ความเห็นควร

อนุญาตหรอืไม่

อนุญาตประกอบ

กิจการอุตสาหกรรม

ไม้ทุกประเภทการท า

ไม้สักไม้ยาง การขอ

อนุญาตตาม พ.ร.บ. 

เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 

2545 

-ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

การรับขึ้นทะเบียน

สวนปุาและการ

ด าเนนิการตาม  

 

-ด าเนนิการตาม พ.ร.บ. 

เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 

2545 

-ด าเนนิการตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 24 

(พ.ศ. 2519) 

-ด าเนนิการตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 27 

(พ.ศ. 2530) 

-ด าเนนิการตาม พ.ร.บ.

(พ.ศ. 2535) 

-หนังสือราชการ 

-โทรศัพท์/โทรสาร 

-ติดตอ่ประสานงานโดยตรง 

-การประชุม/สัมมนา 

-การประชุม 
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พ.ร.บ. สวยปุา พ.ศ. 

2535 ต่อนาย

ทะเบียน 

14.จังหวัดท้องที่ ให้ความเห็นควร

อนุญาตหรอืไม่

อนุญาตในการ

อนุญาตประกอบ

กิจการอุตสาหกรรม

ไม้การท าไม้สัก ไม้

ยางการขออนุญาต 

ตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่

ยนต์ พ.ศ.2545 

-กรณีอธิบดีกรมปุา

ไม้ได้มอบอ านาจให้

ผูว้่าราชการจังหวัด

แล้วให้จังหวัดเป็นผู้

พิจารณาอนุญาต 

-ด าเนนิการตาม พ.ร.บ.

เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 

2545 

-ด าเนนิการตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 24 

(พ.ศ. 2518) 

-ด าเนนิการตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 25 

(พ.ศ. 2519) 

-ด าเนนิการตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 27 

(พ.ศ. 2530) 

 

 

 

-หนังสือราชการ 

-โทรศัพท์/โทรสาร 

-ติดตอ่ประสานงานโดยตรง 

-การประชุม/สัมมนา 

-การประชุม 

15.ส านักจัดการ

ทรัพยากรปุาไม้ 

-ตรวจสอบสถานที่ 

-ให้ความเห็นควร

อนุญาตหรอืไม่

อนุญาตในการ

อนุญาตประกอบ

กิจการอุตสาหกรรม

ไม้ทุกปะเภทการท าไม้

สัก ไม้ยาง การขอ

อนุญาตตาม พ.ร.บ.

เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 

2545  

-ออกหนังสือรับรอง

ไม้ผลิตภัณฑไ์ม้และ

ถ่าน กรณีอธิบดีกรม

-ด าเนนิการตาม พ.ร.บ.

เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 

2545 

-ด าเนนิการตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 25 

(พ.ศ. 2518) 

-ด าเนนิการตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 25 

(พ.ศ. 2519) 

-ด าเนนิการตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 27 

(พ.ศ. 2530) 

-หนังสือราชการ 

-โทรศัพท์/โทรสาร 

-ติดตอ่ประสานงานโดยตรง 

-การประชุม/สัมมนา 

-การประชุม 
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ปุาไม้มอบอ านาจให้

ส านักจัดการ

ทรัพยากรปุาไม้เป็นผู้

ออกหนังสอืรับรอง 

-นายทะเบียนมี

อ านาจพิจารณารับขึ้น

ทะเบียนสวนปุาและ

การด าเนินการตาม 

พ.ร.บ. สวนปุา พ.ศ. 

2535 

16.ส านักงาน

ต ารวจแหง่ชาติ 

-สนธิก าลังในปูองกัน

ปราบปรามการ

ลักลอบตัดไม้ การล่า

สัตว์ปุา และการบุก

รุกยึดถือครอบครอง

พืน้ที่ปุาไม้ 

-ด าเนนิคดีผูก้ระท า

ผดิกฎหมายที่กรมเป็น

ผูบ้ังคับใช้ 

-ปราบปรามและ

ควบคุมการน าเข้าและ

ส่งออกสัตว์ปุา พันธุ์

พืช รวมทั้งผลติภัณฑ์ 

-ด าเนนิการตาม

กระบวนการยุติธรรม 

 

ปฏิบัติงานภายใต้อ านาจ

หนา้ที่ตามกฎหมายที่

หนว่ยงานเป็นผูบ้ังคับใช้

กฎหมายนั้น ๆ 

-หนังสือราชการ 

-การประชุมร่วมกัน 

-รายงานการจับกุมและ/หรือ

ยึดของกลาง 

-บันทึกประจ าวัน 
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2. สภาวการณ์ขององค์การ : สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส านัก/กลุ่ม 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแขงขัน 
 

(9) สภาพแวดล้อมดา้นการแขง่ขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
 

ประเภทการ

แขง่ขัน 

คู่เทียบ ประเด็นการ

เปรียบเทียบ 

ผลการ

ด าเนนิงานเพื่อ

เทียบคู่เทียบ 

ปัจจัยที ่

ท าให้ประสบ

ความส าเร็จ 

1.ก า ร แ ข่ ง ขั น

ภายในประเทศ 

-ส านั กบริหาร

พืน้ที่อนุรักษ์ 

-ส านักอนุรักษ์

ทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ 

-องค์กรเอกชน 

เชน่ มูลนิธิสบื 

นาคะเสถียร/

RECOFT 

การอนุรักษ์/การ

ปู อ ง กั น รั ก ษ า             

ปุาไม้ 

-สถิติการจับกุม

พื้ น ที่ ปุ า ไ ม้ ที่               

ถูกบุกรุก 

-จ านวนพื้นที่ปุา

ที่ได้รับการฟื้นฟู 

-ข้อมูลรายงาน

ผ ล ต า ม ค า

รั บ ร อ ง ก า ร

ปฏิบัติราชการ 

-จ านวนกล้าไม้ที่

แจกจ่าย 

-บุ ค ล า ก ร ใ ห้

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ

ด าเนนิการ 

-ความเพียงพอ

ของอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน 

-การน า

เทคโนโลยีที่

ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพมา

ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

2.ก า ร แ ข่ ง ขั น

ภายนอกประเทศ 

ไม่มขี้อมูล

สนับสนุน 

ไม่มปีระเด็นการ

แขง่ขัน 

ไม่มขี้อมูล

สนับสนุน 

ไม่มกีาร

เปรียบเทียบ 

 

(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน 

1.ปัจจัยภายใน 1.ผูบ้ริหารให้ความส าคัญและสนับสนุน 

2.มีกฎหมายรองรับในการให้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

3.มีแผนแมบ่ท ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานในการด าเนินงานที่

ชัดเจน 

2.ปัจจัยภายนอก 1.การเพิ่มขึ้นของประชากร 

2.ปัญหาดา้นเศรษฐกิจของประเทศท าให้การบุกรุกปุาเพิ่มขึน้ 

3.ปัญหาด้านความมั่นคงบางพื้นที่ เช่น พื้นที่ชายแดน ท าให้

เจ้าหนา้ที่เข้าพืน้ที่ปฏิบัติงานล าบาก 
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4. พ.ร.บ.โฉนดชุมชน 

5.ภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

6.การลักลอบตัดไม้ 

 

  

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

แหลง่ขอ้มูลเชงิเปรียบเทียบ ข้อจ ากัดในการได้มาซึ่งข้อมูล 

1.รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณของส านักจัดการทรัพยากร

ปุาไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

2.ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

3.ผลการเปรียบเทียบการเพิ่มขี้นของพื้นที่ปุาใน

ความรับผดิชอบ 

 จ านวนพื้นที่ปุาไม้(ส ารวจจากภาพถ่าย

ดาวเทียม) 

 จ า น ว น พื้ น ที่ ปุ า ไ ม้ ที่ ท ว ง คื น ไ ด้ -                   

เข้าครอบครอง 

 จ านวนการปลูกปุาในพืน้ที่ปุาสงวน 

 การปลูกปุาเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสาร

สิทธิ ์

 จ านวนการจัดหาที่ดินให้ยากไร้ในพื้นที่

ปุาสงวน 

 

- 
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ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์  
 

(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตรแ์ละความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

ด้านพันธกิจ 

1.การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน

การสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ดูแล ปูองกัน และ

รักษาพืน้ที่ปุาไม้ 

2.พื้นที่ปุาที่ได้รับอนุรักษ์และฟื้นฟูมีอัตราการอยู่

รอดไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

3.สนับสนุนการก าหนดเขตการจัดการพื้นที่อย่างมี

ส่วนร่วมในพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความส าคัญในการรักษา

ความสมดุลของระบบนิเวศให้คนกับปุาอยู่ร่วมกัน

อย่างยั่งยืน 

4.ชุมชนเปูาหมายสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในท้องถิ่นได้อย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยนื 

 

1. ผูบ้ริหารให้การสนับสนุน 

ด้านปฏิบัติการ 

1.มีระบบฐานขอ้มูลที่ทันสมัย 

2.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดขั้นตอน

การปฏิบัติงานให้มคีวามรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3.การน าเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหมเ่ข้ามาใช้ 

4.การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใ ช้การปฏิบัติ งานและให้บริการ

ประชาชน 

5.การบู รณาการแผนงานกั บ งบประมาณให้

สอดคล้องกัน 

6.จัดระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยให้

ปฏิบัติงานในพื้นที่รายงานผลการปฏิบัติงานให้ส านัก

ทราบทุกครั้งที่ด าเนินกิจกรรม 

- 
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ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.น าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้ในระบบงาน

สรรณออนไลน์ 

2.น าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผ่านระบบ(Video 

Conference) 

- 

ด้านทรัพยากรบุคคล 

1.พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรให้เอื้อต่อการท างาน                  

เชงิยุทธศาสตร ์

2.พัฒนาบุคลากรให้เป็น Knowledge Worker เพื่อ

พัฒนา ไปสู่ อ งค์ ก ารที่ มี ขี ดสมรรถนะสู ง High 

Performance Organization (HPO) 

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างค่านิยมขององค์กร

ให้แก่ บุคลากร เพื่อน าสู่วัฒนธรรมที่ยั่งยืนต่อไป 

ภายในค่านิยม I AM RFD 

4.พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้มี

ความทันสมัย 

5.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการท างานโดย

เน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงโปร่งใส มีวินัย และพร้อม

รับผิดชอบ 

6.การน าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร

บุ ค คล ไ ป ใ ช้ ใ ห้ บ ร ร ลุ ต า ม เ ปู า หมายอย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

 

1.มีระบบและหนว่ยงานช่วยในการ

ตรวจสอบ 

2.มีฐานข้อมูลเดิมในการผลักดันให้

บุคลากรมีสว่นร่วมในการท างานใหบ้รรลุ

พันธกิจและวิสัยทัศน์  
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  

(13) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  

 - องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งกระบวนการ

ประเมินการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญของส านัก/กลุ่มมีอะไรบ้าง  
 

แน วท า งแล ะวิ ธี ก า รป รั บ ป รุ ง

ประสิทธิภาพของส านักจัดการ

ทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

1.หน่ วยงานมีการจัดท าแผนด า เนินงานรองรับแผน

งบประมาณที่ได้รับจากกรมปุาไม้ เพื่อให้การด าเนินงานเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับด้านข้อคิด

แนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และการให้ราษฎรเข้ามามี

ส่วนรว่มในกิจกรรมของงานที่รับผดิชอบตามแตส่ถานการณ์ 

 

แนวทางในการเรียนรู้ขององค์กร 

 

 

 

1.มีการจัดประชุมประจ าเดือนของส านักฯ 

2.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา เมื่อกรมปุาไมจ้ัด

ขึน้ทุกครั้ง 

3.มีการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน พรอ้มให้ค าแนะน าใน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 


