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นโยบายการกาํกับดแูลองคก์ารทีด่ ีกรมอทุยานแหง่ชาติ สัตวป์า่ และพนัธุพ์ชื  

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

  

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี และ
ประกาศใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ โดยได้กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยม
ร่วมสําหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง  
 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้ประมวลผลการ
ดําเนินการตามมาตรการ/โครงการของหน่วยงานในสังกัด ภายใต้นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ที่ได้
ประกาศใช้ไปแล้ว และนํามาเป็นข้อมูลประกอบการทบทวนและพิจารณาปรับปรุงการจัดทํานโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การที่ดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของ
องค์การ และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จึงได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ (1) ด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม (2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3) ด้านองค์การ และ(4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้
กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมสําหรับองค์การและ
บุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง  
 
  ต่อมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้มีการปรับปรุงคณะทํางานการจัดทํา
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี (OG) ตามคําสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ที่ 1543/2553 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และเชิญประชุมคณะทํางานการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
(OG) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2554 เพื่อพิจารณาคัดเลือกมาตรการ/โครงการ ในนโยบายแต่ละด้านของนโยบายการกํากับดูแล
องค์การท่ีดี (OG) โดยที่ประชุมได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการ/โครงการทั้ง 4 ด้าน รายงานผล
การดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว และให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมาตรการ/โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจาก
นโยบายทั้ง 4 ด้าน รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว  
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หมวดที ่1  บททั่วไป 
1.1  ข้อมูลองคก์าร 

วิสัยทัศน์ ผืนป่าหลากหลาย  สัตว์ป่ามากมาย  ป่าไม้ย่ังยืน  

พันธกิจ 
 1.  อนุรักษ์  คุ้มครอง  และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

 2.  วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ 

 3.  บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยี        
ที่เหมาะสม 

 4.  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 

คา่นยิมขององคก์าร 

   “ PROTECT ”  หมายถงึ   คุม้ครองรักษา 

 Participation ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 Relevance งานที่ทําตรงภารกิจ  
 Outcome มุ่งเน้นผลลัพธ์จากการดําเนินงานเป็นหลัก 
 Team  ทํางานเป็นทีม 
 Efficiency ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 Conservation อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 Technology นําวิทยาการมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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โครงสรา้งองคก์าร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบดี 
กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

สํานักบริหารงานกลาง สํานักแผนงานและสารสนเทศ 

สํานักอุทยานแห่งชาติ สํานักอนุรักษ์สตัว์ป่า 

สํานักป้องกัน ปราบปราม  
และควบคุมไฟป่า 

สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา 

สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้
และพันธ์ุพืช 

สํานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพื้นที่
อนุรักษ์ 

กองคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่าและ
พืชป่าตามอนุสัญญา 

กองนิติการ 

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 1 - 16 

รองอธิบดี รองอธิบดี รองอธิบดี 
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1.2  หลกัการและวัตถปุระสงค ์

หลกัการและแนวคดิ 
 

 การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  
นับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้ 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย 
มาตรา 74 กําหนดให้ “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
อํานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน
การปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลาง
ทางการเมือง” และมาตรา 78 (4) และ (5) รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 

  (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ 

 

 (5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทําและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 2. การกําหนดให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนํา
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 

 “การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 
  การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งต้ังบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 
  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ์ และวธีิการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 
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  3. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 เรื่อง นโยบาย
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   1) ข้อ 8.1.6 สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนรวมถึงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรมและส่งเสริมเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
   2) ข้อ 8.1.7 จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการส่งมอบบริการสาธารณะ พร้อมทั้ง การพัฒนา
ข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการรุ่นใหม่ที่จะต้องเป็นกําลังสําคัญของภาคราชการในอนาคต 

  4. สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ นําไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็น
หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนําองค์กรนั้น ส่วนหนึ่งได้ให้ความสําคัญกับการนําองค์กร 
(หัวข้อ1.1) เพื่อให้ส่วนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีโดยดําเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
ความรับผิดชอบ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ (หัวข้อ 1.2) ดําเนินการอย่างมีจริยธรรมรวมทั้ง
ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรของ
องค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว บุคลากรในองค์การต้องมีการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ผู้บริหารควรมีการกําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของ
บุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  
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วตัถุประสงคใ์นการจดัทาํนโยบายการกาํกับดแูลองคก์ารทีด่ ี

  เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช มีผลในทางปฏิบัติอย่าง
แท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่สําคัญ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้

  1)  เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน
หน่วยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  2)  เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรม ทั้งนี้ เพื่อ   
มิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทําให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรม 
  3)  เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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หมวดที ่2 นโยบายการกาํกบัดแูลองคก์ารที่ดี  
2.1 นโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที่ด ี

 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และ
พันธ์ุพืช  ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติ
ภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) 
ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 
นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่งเสริมนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้านรัฐ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม โดยดําเนินการดังนี ้
 

นโยบายหลกั แนวทางการปฏิบัต ิ

1.  ยึดมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อ
ประเทศชาติ 

1.1 ยึดมั่นการอนุรักษ์  คุม้ครอง  ดูแลรักษาทรพัยากร
ป่าไม้ สัตว์ป่า และความสมดุลทางธรรมชาติ  ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดด้านเศรษฐกิจ  สังคม และความ
มั่นคงของชาติ 

2.  เสรมิสร้างการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบที่
พึงมีต่อสังคม 

2.1  ส่งเสริม กระตุ้น และปลุกจิตสํานึกใหชุ้มชน  
เยาวชนมีความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.2  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและต้นน้ําลําธาร 

3. มุ่งสร้างสรรค์และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเป็นกลไกของ
รัฐในการป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยทาง
ธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ที่จะส่งผลต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

3.1 จัดกิจกรรมให้ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่/พนักงาน ทุก
คนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ  
โดยเน้นกระบวนการทํางานร่วมกันกับชุมชน เพื่อ
เฝ้าระวังอุบัติภัยทางธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ที่
อาจจะเกิดขึ้น 

4.  ให้ความสาํคัญกับปัจจัยที่มีผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยยึดการรักษาสภาพแวดล้อม
ที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดซื้อสนิค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

4.2  รักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้เป็น
แหล่งนันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ของประชาชน 
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นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่งเสริมนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้รับบริการ  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยดําเนินการดังนี้ 
 

นโยบายหลกั แนวทางการปฏิบัต ิ

1.  มุ่งให้บริการผูร้ับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม 

1.1 กําหนดมาตรฐานการให้บริการและประกาศให้
ทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการเกิดความ
เป็นธรรม โปร่งใส เสมอภาค 

1.2 กําหนดแนวทาง / มาตรการให้ผู้รับบริการสามารถ
ตรวจสอบการให้บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน 

2. มุ่งมั่นให้ผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย
ได้รับความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

2.1 กําหนดแนวทางให้ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ
ดําเนินงาน 

2.2 มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการ
ให้บริการอย่างเป็นระบบ 

3. มุ่งเน้นให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้รับบริการมีสว่นร่วมในการให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในโครงการสําคัญต่างๆ 

3.1 กําหนดให้มีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการสําคัญ
ต่างๆเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา ปรับปรุง
โครงการ 

 

นโยบายด้านองค์การ 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่งเสริมนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้านองค์การ  
โดยดําเนินการดังนี้ 
 

นโยบายหลกั แนวทางการปฏิบัต ิ

1.  ส่งเสริมให้เกิดระบบบริหารความเสี่ยงในการ
ดําเนินงาน 

1.1 กําหนดมาตรการดูแลความเสีย่งที่มีประสิทธิภาพใน
ทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน 

2. ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงาน 

2.1 จัดทําระบบป้องกันฐานข้อมูล 

2.2 จัดทําแนวทางการหนีภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายใน
สํานักงาน 

3. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิในทางที่ดีกว่าเสมอแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ โดยผลักดันทุก
หน่วยงานให้มุ่งเน้นพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

 

3.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกาํหนดไว้
อย่างชัดเจน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและ
ควบคุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ 

3.2 จัดทําแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีในเรื่องจรรยาบรรณ เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการ
ปฏิบัติในวงกว้าง 

4.  ส่งเสรมิการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4.1  จัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและมีความทันสมัย 
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นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่งเสริมนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้ปฏิบัติงาน  
โดยดําเนินการดังนี้ 
 

นโยบายหลกั แนวทางการปฏิบัต ิ

1.  ให้ความสําคญักับคุณค่าและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1.1 วางระบบการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทั้งในส่วนของ
ความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency 
based training and development) และ
ความสามารถในการทํางานแต่ละประเภท 
(Functional Competency) 

 1.2 จัดให้มีระบบฝกึอบรมและพฒันาบุคลากรทุกระดับ  
โดยบุคลากรจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มคีวามรู้
ความสามารถอย่างทั่วถึง 

 1.3  ให้ความสําคัญในการสรรหาบุคลากรที่มี คุณสมบัติ 
มีทักษะ และประสบการณ์ทีต่รงกับลักษณะงานที่
ปฏิบัติ 

2. ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานตามหลักความรู ้ความสามารถ
เป็นธรรมและเสมอภาค 

2.1 จัดทําแนวทางการเติบโตของสายอาชีพ และเปิดเผย
ให้ทราบโดยทัว่กัน 

2.2 กําหนดแนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติงาน ก่อนดํารงตําแหน่งใหม่หรอื 
ตําแหน่งที่สูงขึ้น 

2.3 จัดทําแผนพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้บริหาร
ในระดับที่สูงขึน้ในอนาคต 

3. มุ่งส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
3.1 พัฒนาหรือปรับปรุงแนวทางการทํางานที่เหมาะสม

กับสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

 3.2 จัดกิจกรรมหรอืการบริการเพื่อสร้างเสริม สขุภาพ
แข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 3.3 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน 

 3.4 พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมใน
การทํางานและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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2.2 แนวทางการนาํนโยบายไปสูก่ารปฏิบัตทิั้ง  4  ดา้น 
 
 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้กําหนดโครงการ
และมาตรการ เพื่อรองรับนโยบายการกํากับองค์การที่ดีที่มีความสําคัญและจะดําเนินการในระยะ 1- 2 ปีนี้  
ดังนี้ 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ/มาตรการ/ผูร้ับผดิชอบ ลกัษณะของโครงการ/มาตรการ 

1.  โครงการเสริมสร้างจิตสาํนึกและการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(สํานักบรหิารงานกลาง สํานักป้องกัน 
ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สํานัก 

อนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา สํานกัอนุรกัษ ์
สัตว์ป่า สํานักอทุยานแห่งชาติ และ 
สํานักบริหารพืน้ที่อนุรกัษ์ ที่ 1-16) 

 

- ฝึกอบรมให้เยาวชน/ชุมชน เกษตรกร มคีวามรู้สึกหวง
แหน สร้างจิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้ามาช่วยงานในอุทยาน
แห่งชาติ ตอนปิดภาคเรียน 

- ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ 

- จัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เยาวชน 

2.  โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศในที่ทํางาน 

(ทุกหน่วยงานใน อส.) 
 

- กําหนดแนวทางและสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุง
สถานที่ทํางาน ให้มสีภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อย และถูกต้องตามหลัก     
สุขอนามัย 

- กําหนดให้หน่วยงานปฏิบัติตามภารกิจ 5 ส.  
- แต่งต้ังคณะทํางานโครงการประกวดมุมสร้างสรรค์ 

3. จัดทําคู่มือและมาตรฐานการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(สํานักบริหารงานกลาง) 

จัดทําคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งประกอบด้วย
มาตรฐานการทํางาน เพื่อป้องกันการประพฤติ ปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับกฏระเบียบของทางราชการ 

 
4. โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(สํานักบริหารงานกลาง) 

ออกข้อกําหนดสําหรับหน่วยงานให้เลือกใช้สินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (มมีาตรฐานฉลากเขียว) 
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นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โครงการ / มาตรการ ลกัษณะของโครงการ / มาตรการ 

1. จัดทําระบบการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
เกี่ยวกับการทจุริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าทีร่วมถงึการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านทางเวบ็ไซต์ หรือ 
Call  center 

        (สํานักแผนงานและสารสนเทศ และ 
  สํานักป้องกัน ปราบปราม และควบุคมไฟป่า) 

 

- จัดทําระบบเวบ็ไซต์เพื่อประชาชนผู้รับบริการสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรอืเบาะแสเกี่ยวกับ การบุกรุกทําลายทรัพยากร 
ธรรมชาติ การทุจรติในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของหนว่ยงาน โดยผู้ร้องเรยีนเลือกที่จะเปิดเผยชื่อของ
ตนเองหรือไมก่ไ็ด้ สามารถรับทราบสถานะของการรอ้งเรียนนั้น
และผลสรุปได้ 
- จัดทําช่องทางรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือ
การใช้อํานาจหน้าที่อย่างไม่เปน็ธรรมในการผอ่นผันกฎระเบยีบ 
ข้อบังคับกับกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรยีน โดยคณะ 
กรรมการมีหน้าที่ในการตรวจสอบการดําเนินการตามขอ้
ร้องเรียน พิจารณาความสอดคล้องกับกฎระเบยีบ และพิจารณา
บทลงโทษ 

2. ตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน 
         (สํานักอทุยานแห่งชาติ และ 
            สํานักอนุรกัษ์สัตว์ปา่) 

- จัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนประกอบด้วยประชาชน
ที่มาจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกาํหนดแนวทาง  หรือให้ความเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการที่มผีลกระทบต่อสงัคมภายนอก 
- จัดตั้งคณะกรรมการระดับพืน้ที่  

3. โครงการจัดทํามาตรฐานการให้บริการ 
             (ทกุหน่วยงานใน อส.) 
 

- จัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการจดัทํามาตรฐานการให้บริการ โดยคณะทํางานต้อง
สํารวจความบกพร่องและจุดออ่นของแต่ละขัน้ตอนการบรกิารที่
ทําใหก้ารบริการล่าช้าและไม่เป็นธรรม และจัดทําขอ้เสนอแนะ
ในการจัดทํามาตรฐานการให้บริการต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้
การบริการมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และโปร่งใส 
- จัดทําคู่มือในการปฏิบัตงิาน เพื่อเข้าใจระเบยีบวิธีและชี้แจงผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียผู้รับบรกิาร 
 - จัดรายการวทิยุ / เสียงตามสาย 

4. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
            (ทกุหน่วยงานใน อส.) 
 

- เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับการดําเนินการขององคก์ารอย่าง
สม่ําเสมอผ่านทางเว็บไซต ์โดยข้อมูลต้องสะทอ้นความเป็นจรงิ 
ไม่บิดเบือน และได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อใหผู้้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอยา่งทั่วถึง 
- จัดตั้งศูนยข์้อมูลข่าวสาร 
- จัดระบบฐานข้อมูลบรกิาร 
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นโยบายด้านองค์การ 
โครงการ / มาตรการ ลกัษณะของโครงการ / มาตรการ 

1. มาตรการจัดทําระบบป้องกันฐานข้อมูล 

       (สํานักแผนงานและสารสนเทศ  
              และทุกหน่วยงาน) 

 

- จัดวางระบบรักษาความปลอดภัยระดับต่างๆ เพื่อป้องกัน
การเข้าถึงฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

- จัดทําแผนปอ้งกันฐานข้อมูลของบุคลากรในสังกัด อส. 
- จัดระบบสํารวจข้อมูลไว้หลายแห่ง 
 - ติดต้ังระบบป้องกันและตรวจสอบไวรัสแก่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

2. โครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
และจัดทําคู่มือในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(ทุกหน่วยงานใน อส.) 
 

- จัดต้ังคณะทาํงานพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและจัดทํา
คู่มือในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาว่า กระบวนการใน
ปัจจุบันมีจุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไร และเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงให้กระบวนการให้มีประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลตลอดจนมีความโปร่งใสมากขึ้น 
- มีการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ 

3. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ประเมินผลงาน 

(สํานักบริหารงานกลาง) 

จัดต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางการสรรหา เลือกสรร
ปรับปรุงระบบประเมินผลงานให้มีความเปน็ธรรม โปร่งใส 
และวัดผลได้ เชื่อมโยงกับการพัฒนาตามสมรรถนะ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลือ่นตําแหน่งอย่างชัดเจน 

4. มาตรการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์การ 

(ทุกหน่วยงานใน อส.) 
 

จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการดูแลความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น เช่น ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ ความ
ปลอดภัยของข้อมูล แผนป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น โดย
คณะกรรมการจะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการจัดให้มี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน
ของการปฏิบัติงานตามหลักการกํากับดูแลองค์การที่ดี เพื่อ
ช่วยเพิ่มโอกาสของความสําเร็จและลดความไม่แน่นอนใน
ผลการปฏิบัติงานโดยรวม โดยการใช้ทรัพยากรที่มีจํากัด
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
โครงการ / มาตรการ ลกัษณะของโครงการ / มาตรการ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมือ
อาชีพ  

(สํานักบรหิารงานกลาง) 

จัดทําแผนพัฒนาทักษะและฝึกอบรมบุคลากร โดยจัดทํา
แผนการฝึกอบรมรายป ี(Training Roadmap) ของบุคลากรแต่
ละคน เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) รวมทัง้
ให้โอกาสในการพัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

2.  โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลสถิต ิ
(สํานักแผนงานและสารสนเทศ) 

จัดทําระบบฐานข้อมูลสถิติผ่านเว็บไซต์เพือ่ให้เจ้าหน้าที่สามารถ
เข้าถงึขอ้มูลสถติิต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ทาํงานหรอืนอกที่
ทํางานเพื่อใชใ้นการวเิคราะหแ์ละจัดทํานโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.  โครงการสวสัดิการเจ้าหน้าที่และบุตร 
(สํานักบรหิารงานกลาง และ 

ทุกหนว่ยงานใน อส.) 

จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบรหิารกองทุนสําหรบัช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่และบตุร ทัง้นี้จะต้องมีการพจิารณากําหนดขอบเขต 
หลักเกณฑ์การพิจารณาใหทุ้น ประเภทและงบประมาณของ
กองทุน เช่น สวัสดิการบ้านพกั การประกันชีวิตจากการทพุพล
ภาพ การเสียชวีิตจากการปฏบิัติหน้าที่ เป็นตน้ 

4. โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคลากร
เข้าทํางาน 

(สํานักบรหิารงานกลาง) 

จัดตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรงุระบบการคัดเลือก
บุคลากรเข้ามาทํางานในองคก์ารให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
และนําแนวทางนั้นมาปฏิบัติใชอ้ย่างเคร่งครดั 

5. มาตรการส่งเสรมิการให้บรกิารที่ดีและมี
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที ่

(ทกุหน่วยงานใน อส.) 

- กําหนดแนวทางส่งเสริมการให้บริการทีด่ ีมีประสิทธิภาพ เป็น
ธรรมและโปร่งใสของเจ้าหน้าที ่โดยออกมาตรการจงูใจต่างๆ 
เช่น เงินรางวัลโล่พนักงานดเีด่น สวัสดิการ ฯลฯ โดยจะ
พิจารณาจากการประเมินของผูร้ับบรกิาร ผู้ร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
- จัดทํามาตรการบรกิารดว้ยใจ (one stop service) 

6. จัดทํามาตรการคุ้มครองและใหค้วามเป็น
ธรรมแก่เจ้าหนา้ที่ผู้แจ้งขอ้มูลหรือเบาะแส
เกี่ยวกับการทจุริต(Whistleblower 
System) ผ่านทางเว็บไซต ์

(สํานักบรหิารงานกลาง และ 
สํานักแผนงานและสารสนเทศ) 

กําหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่
พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรอืใหเ้บาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน โดย
จัดทําระบบเว็บไซต์เพื่อบุคลากรให้สามารถแจง้ข้อมูลการ
ปฏิบัติงานผา่นทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้ร้องเรียนเลือกที่
จะเปิดเผยชื่อของตนเองหรือไม่ก็ได้สามารถระบุขอมาตรการ
คุ้มครองระหว่างการดําเนินการได้ รับทราบสถานะของการ
ร้องเรียนนั้นและผลสรุปได้ 
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หมวดที ่3 การสง่สรมิและผลกัดันการปฏิบัตติามนโยบายการกาํกับดูแลองคก์ารที่ด ี

แนวทางสง่เสรมิและผลกัดันการปฏบิัตติามนโยบายการกาํกบัดแูลองค์การทีด่ ี

 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธ์ุพืช จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังนี้ 

 
1)  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 
2)  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการ
กํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อ
หนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทําความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทํางานประจําวัน 
และไม่มีบุคคลใด ๆ ที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และ
พันธ์ุพืช คนใด กระทําการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

3)  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จะส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีการรายงาน
โดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคําปรึกษาจาก
ผู้บริหารระดับสูง หรือสํานักบริหารงานกลาง โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ 
ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันให้
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

4)  นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปีโดย 
สํานักแผนงานและสารสนเทศ (ส่วนนโยบายและแผน) 

5)  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการ
ประเมินตนเองอย่างสม่ําเสมอ 

6)  หากผู้ใดมีข้อสังสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับนโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
(ส่วนนโยบายและแผน) 

 
 

---------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวกที ่1  ที่มาของการดําเนินการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ (OG) 
ภาคผนวกที ่2 คําสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ที่ 1543/2553 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.  
  2553 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ (OG)  
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ภาคผนวกที ่3  สรุปผลการดําเนินงานจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ (OG) กรมอุทยานแห่งชาติ  
  สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ภาคผนวกที ่4 ขั้นตอนการดําเนินงานภายใต้นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ (OG) กรมอุทยานแห่งชาติ  
  สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  
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1

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
Organizational Governance (OG) 

หลักการ  แนวดิด  องค์ประกอบ
และข้ันตอนการจัดทํา

Organizational Governance (OG) 

ก.พ.ร.
ตุลาคม  2551

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  

้ ี ่ ไหมวด 4 หน้าทีของชนชาวไทย

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหง่รัฐ

2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 (2545) 
มาตรา 3/1

3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

2
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2

หลักธรรมาภิบาล
Good Governance Principles

1) การมีส่วนร่วม (Participation)

UNESCAP/UNDP

2) นิติธรรม(Rule of law)
3) ความโปร่งใส (Transparency)
4) การตอบสนอง (Responsiveness)
5) การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus oriented)
6) ความเสมอภาค / ความเที่ยงธรรม (Equity)6) ความเสมอภาค / ความเทยงธรรม (Equity)
7) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness)
8) ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
9) วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร ์(Strategic Vision)

3

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
พพ..ศศ. . 2551 2551 -- 25552555

4
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3

5

6
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4

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน
( Fundamental Level)

หมวด 1 การนาํองค์การ
รหัส แนวทางการดาํเนินการ

่LD1 ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจน…

LD2 ผู้บริหารส่วนราชการมีการเพิ่มอํานาจในการตัดสินใจ(Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ…

LD3 ผู้บริหารของส่วนราชการส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้...

LD4
ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญและกําหนดให้มีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการราชการ...

LD5
ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลองค์การที่ดี(Organizational Governance)
เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของส่วนราชการ และเพื่อให้การดําเนินการบรรลุผล ส่วนราชการต้อง
จัดทําแนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีดังกล่าว

LD6 ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยงที่ดี...

LD7
ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องกําหนดให้มีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม7

LD 5 : ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลองค์การที่ด ี
(Organizational Governance) เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของส่วนราชการ และเพื่อให้การ
ดําเนินการบรรลุผล ส่วนราชการต้องจดัทําแนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการ
กํากับดูแลตนเองที่ดีดังกล่าว

นโยบายการกํากับดูแลองคก์ารที่ดี หมายถึง การประกาศเจตนารมณ์ขององค์การที่จะดําเนินการและกําหนด
นโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนโยบายการกํากับดูแลองค์การ
ประกอบดว้ยอย่างนอ้ย 4 ด้าน คือประกอบดวยอยางนอย 4 ดาน คอ

1) ด้านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม
2) ด้านผูรั้บบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) ด้านองค์การ
4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

ในการจัดทํานโยบายในการกํากับดูและองค์การที่ดี มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ในการพิจารณาได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ค่านิยม
หลักขององค์การ และหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ในการจัดทํานั้นควรมีคณะทํางานที่มาจากทุกภาคส่วนภายในองค์การ เป็นผูจ้ัดทํา
ร่างนโยบาย และได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง เมื่อจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีแล้วผู้บริหาร

โ ่ ่ ใ โ ไ ไ ใ ่ ่ ใ

8

ต้องมีความรับผิดชอบต่อนโยบายที่กําหนด และเพื่อให้นโยบายได้ถูกนําไปใช้จะต้องประกาศ และเผยแพร่ ส่ือสารเพ่ือให้บุคลากร
รับทราบ และมีความเข้าใจที่ดี รวมทั้งควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนภายในองค์การนําไปปฏิบัติ ด้วยการกําหนดแนวทาง มาตรการ
และโครงการ ที่เป็นรูปธรรมรองรับ พร้อมนําไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกดิผล และเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติควรมีการติดตาม 
ประเมินผลมาตรการและโครงการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายอย่างเป็นประจําเพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
องค์การ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ในการกําหนดนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารต้องคํานึงถึงหลักคุณธรรม หลัก
นิติธรรม หลักสิทธิมนษุยชน รวมทั้งความสามารถและผลงาน และเมื่อกําหนดนโยบายดังกล่าวแล้ว ต้องรับผิดชอบต่อนโยบาย
ดังกล่าว
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LD 5 : ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลองค์การที่ด ี(Organizational Governance) เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานของส่วนราชการ และเพื่อให้การดําเนินการบรรลุผล ส่วนราชการต้องจัดทําแนวทางปฏบิัติ มาตรการ/โครงการรองรับนโยบาย
การกํากับดูแลตนเองที่ดีดังกล่าว
        ในการกําหนดนโยบายด้านผู้ปฏบัิติงาน ผู้บริหารต้องคํานึงถึงหลัก
คุณธรรม หลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความสามารถและ
ผลงาน และเมื่อกําหนดนโยบายดังกล่าวแล้ว ต้องรับผิดชอบต่อนโยบาย
ดังกล่าว
ตัวอย่างโครงการรองรับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีในแต่ละด้าน

A   มีแนวทาง/วธิกีารในการจัดทํานโยบาย
การกํากับดูแลตนเองที่ดีโดย อาจจัดทําเปน็
แผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ
• แนวทาง/ชอ่งทางในการสื่อสารนโยบายในู

1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการจัดการขยะ
นักงาน
โครงการจัดทําคู่มือและมาตรฐานการเบิกจ่ายสํานักงาน เป็นต้น

2.   นโยบายด้านผูรั้บบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น โครงการจัดตัง้ Call 

Center เพื่อให้บริการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นต้น
3. นโยบายด้านองค์การ เช่น มาตรการป้องกันการใช้อํานาจหน้าที่อย่าง

ไม่เป็นธรรม เป็นต้น
4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน เช่น โครงการจัดตั้งกองทุนชว่ยเหลอืบุตร

่ ็

 แนวทาง/ชองทางในการสอสารนโยบายใน
การกํากับดูแลองค์การ
• ระบผุูร้ับผิดชอบในการดําเนนิการที่ชัดเจน

D แผนดาํเนนิโครงการและผลการดาํเนนิ
โครงการรองรับนโยบายในการกํากับดูแล
องคก์ารที่ดอียา่งนอ้ยดา้นละ 1 โครงการ

9

หลานเจ้าหน้าที เป็นต้น
     การดําเนินการตาม LD 5 สอดคล้องตามการประเมินระบบบรหิารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) ในมิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(ก) 
รับผิดชอบตอ่การตัดสินใจและผลของการ
ตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดําเนินการด้านวินัย โดย
คํานึงถงึหลักความ สามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน(ข) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ 
จะต้องกําหนดใหค้วามพรอ้มรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุก
กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการจังหวัด

องคการทดอยางนอยดานละ 1 โครงการ

9

วัฒนธรรมองค์การ
เก่ง + ดี

ดานรัฐ สังคมและ
สิ่งแวดลอม

ดานผูรับบริการและู
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ดานองคการ

ดานผูปฏิบัติงาน

10
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1. ข้อมูลองค์การ
1) วิสัยทัศน์(Vision)
2) พันธกิจ(Mission)
3) ค่านิยมหลัก(Core Values)
4) โครงสร้างองค์การ(Organization Structure)

2. หลักการและวัตถุประสงค์เกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีดี
1) หลักการ
2) วัตถุประสงค์

3. นโยบายการกํากับดแลองค์การทีดี3. นโยบายการกากบดูแลองคการทด
1) นโยบายด้านร้ฐ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม
2) นโยบายด้านผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) นโยบายด้านองค์การ
4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

4. แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติ
11

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

ขั้นตอนการกําหนดนโยบายขั้นตอนการกําหนดนโยบาย

1. กําหนดสิ่งท่ีตองการ 2. รางนโยบาย 4 ดาน 3. วิเคราะหนโยบาย
กับวิสัยทัศน พันธกิจ

4. กําหนด
   แนวทางปฏิบัติ

คานิยมหลัก
ขององคการ

ธรรมาภบิาล
พันธกิจ

วิสัยทัศน

แนวทาง
ปฏิบัติ

ทาํงานเปนทีม

โปรงใส

รับผดิชอบ

สงเสริมการทํางาน
รวมกันเปนทีมเพ่ือ
ใหบริการรักษาและฟนฟู
สภาพผูปวยเฉพาะโรคมี
ความทันการณ 

พันธกิจพันธกิจ

วิสัยทัศนวิสัยทัศน - สรางกลไก/เกณฑ/เคร่ืองมือ
- ออกระเบียบ ขอบงัคบั
- จัดทาํคูมือ /มาตรฐาน/
   แนวทางปฏิบัติ
- จัดกจิกรรม/โครงการเฉพาะ
-  นาํเทคโนโลยีมาประยุกต

12
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นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

ดาน   ดาน

1. ใหความสําคัญกับการรักษา
และสงเสริม คุณภาพ
สิ่งแวดลอมอันเกิดจากการ
ดําเนินงาน

1. สงเสริม สนับสนุนแนวความคิดใหมๆ ตลอดจน
การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการ
พัฒนาการใหบริการเพื่อความสะดวกและทันสมัย

2. มุงเนนการมีสวนรวมของ
    ดาน
 รัฐ สังคม 
ส่ิงแวดลอม

ผูรับบริการ
และผูมีสวน
ไดสวนเสีย

    ดาน
ผูปฏิบัติงาน    

    ดาน
 องคการ

2. มุงม่ันที่จะเปนสวนหนึ่งในการ
สรางสรรคสังคมที่ดี มีความสุข

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียเพื่อใหการบริการ
ตอบสนองความคาดหวังของ
ประชาชนโดยรวม

1. ใหความสําคัญในเรื่องระบบ
บริหารจัดการเพื่อสรางความ1. ใหความสําคัญกับ
ปลอดภัยทั้งดานขอมูล สินทรัพย
ของสํานักงาน ทีส่งผลตอการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

 2. สงเสริม ปลูกฝงและกระตุนให
ผูปฏิบัติงานตระหนักถึงความเสี่ยงจนเป
น วัฒนธรรมองคการ 

1. ใหความสาคญกบ
การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง 

2. มุงสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 13

รัฐ หมายถึง บานเมือง ประเทศชาติ และหมายรวมถึง
ประเทศตางๆ ทั่วโลกรวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศที่
เกี่ยวของ

1. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม

เกยวของ 
สังคม หมายถึง กลุมคนจํานวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ

ตอเนื่องกนัตามระเบียบ กฎเกณฑ โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ
รวมกัน เชน สังคมชนบท วงการ หรือสมาคมของคนกลุมใด
กลุมหนึง่ เชน สังคมชาวบาน

สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตาง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและ
ทางสังคมที่อยูรอบ ๆ มนุษยมีทั้งที่ดีและไมดี เชน โรงเรียน
สรางสวนดอกไมใหเปนสิ่งแวดลอมที่ดีแกนกัเรียน ชุมชนที่มี
การทะเลาะวิวาทกัน หรือเลนการพนันเปนสิ่งแวดลอมที่ไมดี
แกเด็ก
                                                               ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

14
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ผูรับบริการ หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวน
โ ื   ื่ 

2. นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย

ราชการโดยตรง หรือผานชองทางการสือสารตางๆ 
ทั้งน้ี รวมถึงผูรับบรกิารทีเ่ปนสวนราชการดวย

ผูมีสวนไดสวนเสยี หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม
จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชน 
ชุมชนในทองถิ่น บุคลากรในสวนราชการ ผูสงมอบ
งาน รวมทั้งผูรับบริการดวย

15

องคการ หมายถึง ศนูยรวมกลุมบุคคลหรือกิจการที่ประกอบกัน
ขึ้นเปนหนวยงานเดยีวกัน เพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวในกฎหมายหรือในตราสารจดัตัง้ซ่ึงอาจเปนหนวยงาน

3. นโยบายดานองคการ

กาหนดไวในกฎหมายหรอในตราสารจดตงซงอาจเปนหนวยงาน
ของรัฐ เชน องคการของรัฐบาล หนวยงานเอกชน เชน บริษัท
จํากัด สมาคมหรือหนวยงานระหวางประเทศ เชน องคการ
สหประชาชาติ ท้ังนี้ใหหมายรวมถงึทิศทางในการดําเนนิงาน 
นโยบายโครงสราง กระบวนงาน ระบบ ระเบยีบ และขอกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของในการปฏบิตัิงานเพื่อความมีประสทิธิภาพประสิทธิผล
ขององคการ เชน ระบบการควบคมภายใน การจัดซ้ือจดัจาง การขององคการ เชน ระบบการควบคมุภายใน การจดซอจดจาง การ
บริหารความเสีย่ง การจัดการระบบขอมลู การขดัผลประโยชน
ทางราชการ ตลอดจนการรักษาจรรยาบรรณราชการ

ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542

16
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4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน

ผูปฏิบตังิาน หมายถึง บุคลากรทกุประเภท
ที่ปฏิบัติงานภายในองคการ

17

ขอแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

    ดาน
 รัฐ สังคม 
สิ่งแวดลอม

 สนองนโยบายรัฐ
 ปฏิบัติงานตามกรอบกฎ ระเบยีบของรัฐ
 เปนกลางทางการเมือง
 คุมคาในเชิงการใชจายงบประมาณ
 รับผดิชอบตอการใชเงินงบประมาณ

รัฐ

สังคม
 รับผดิชอบตอชุมชน/สังคมทีห่นวยงานตั้งอยู
 รับผดิชอบตอผลกระทบจากการดําเนินงานตอชุมชน/สังคม
 มีสวนรวมจากคนในชุมชน หรือสังคม
 ยึดถือประโยชนของชุมชน/สงัคม
 ไมเลือกปฏิบัติ

สิ่งแวดลอม  รับผดิชอบตอปญหาสิ่งแวดลอม
 ไมชัดกับกฎหมาย ระเบียบดานสิ่งแวดลอม

18
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ขอแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

   ดาน
ผูรับบริการ
และผูมีสวน
ไดสวนเสีย

  บริการดวยความทันสมัย  
  ตอบสนองความคาดหวังของผูรับบริการ
  บริการดวยความโปรงใส
  ปฏิบัตติอทุกคนดวยความเสมอภาค 

     ไมเลือกปฏิบัติ

ผูรับบริการ

 เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบ
     ของการบริการ

  บริการดวยความรวดเร็ว มีคณุภาพ 
  บริการดวยความซื่อสตัย ไมมีผลประโยชนทับซอน

ผูมีสวนได
สวนเสีย

  ดวยความซื่อสตัย ไมมีผลประโยชนทับซอน
  ปฏิบัตติอทุกคนดวยความเสมอภาค 

     ไมเลือกปฏิบัติ
  เปดโอกาสใหมีสวนรวม
  ดวยความโปรงใส
  ดวยความรวดเร็ว มีคุณภาพ

19

ขอแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

    ดาน

 องคการ  มีระบบรองรับความเสี่ยงดานตางๆ เชน ดาน
    ยุทธศาสตร ดานธรรมาภิบาล ดานเทคโนโลยี  
    ดานกระบวนการ ดานขอมูล ดานความปลอดภัย

ความเสี่ยง

การกํากบัดูแล
ท่ีดี    มีเครื่องมือ กลไก แนวทาง ระบบ ที่กํากับดูแล ตดิตามผลการ

      ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
   มีเครื่องมือ กลไก แนวทาง ระบบที่กํากับการทํางานของ

      บุคลากรใหมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม
   มีระบบควบคมุดานการเงินทีมีประสิทธิภาพ

การพัฒนา
องคการ  มีการสรางบรรยากาศ /วัฒนธรรมองคกรท่ี

    เอ้ือตอผลสําเร็จของงาน
 มีระบบฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับ

    การดําเนินงานขององคกร

20
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ขอแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

    ดาน

ผูปฏบิัติงาน    

  ใหความเสมอภาค / ไมเลือกปฏิบัติ
  ดําเนินการดวยความโปรงใส เปนธรรม 
  แสดงความรบัผดิชอบตอการบริหารงานบุคคล

ความกาว
หนาใน
อาชีพ

การพัฒนาขีด
ความสามารถ

  ใหความเสมอภาค / ไมเลือกปฏิบัติ
  ดําเนินการดวยความโปรงใส เปนธรรม
  ดําเนินการอยางมีวิสัยทัศน รองรับการเปลี่ยนแปลง
  รับผิดชอบตอความคุมคาของการดําเนินงาน

  ใหความเสมอภาค / ไมเลือกปฏิบัติ
ป โ ใ  ป ิ ั ิ ี  คุณภาพชวิีต   เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมสีวนรวม

  ดําเนินการอยางมีวิสัยทัศน รองรับการ
     เปลี่ยนแปลง

  มีอุปกรณ อาคารสถานที่ที่ทนัสมัย 
     สะอาด เหมาะสมและสนบัสนุนตอการปฏิบัติงาน

  ยกระดับคุณภาพชีวติ ในเรื่องตางๆ
  21

ขั้นตอนการกําหนดมาตรการ/โครงการ

1 2 3
มาตรการ/โครงการที่
ดําเนินการอยูแลว
แสดงหลักฐานได

ทุกหนวยงาน
ในสังกัดนํา
นโยบายไป
ศึกษา

พิจารณา/
วิเคราะห
นโยบายที่
เก่ียวของกับ
ภารกิจของ
หนวยงาน

กําหนด
มาตรการ/
โครงการ
รองรับ
นโยบายที่
เก่ียวของ

แสดงหลกฐานได
 ยังดําเนินการอยูจริง

มาตรการ/โครงการที่
ยังไมเคยดําเนินการ
จัดทําแผน

หากมีขอสงสัย
ใหสอบถาม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ                     

อาจไมสามารถ
นํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ
ไดทุกขอ

จดทาแผน

สามารถกําหนด
เปนไดท้ัง
มาตรการหรือ
โครงการตาม
ความเหมาะสม

22
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กระบวนการนําไปสูการปฏิบัติกระบวนการนําไปสูการปฏิบัติ
 

1 2 3 4 5

ส่ือสารส่ือสาร

            ประชาสัมพันธประชาสัมพันธ

นโยบายฯนโยบายฯ

 

    เสริมสรางเสริมสราง

          ความเขาใจความเขาใจ

       กําหนดโครงการกําหนดโครงการ

//มาตรการมาตรการ

    รองรับนโยบาย รองรับนโยบาย 

    ดานตางๆดานตางๆ

   

 ดําเนินการดําเนินการ//

    จัดกิจกรรมจัดกิจกรรม

        เสริมเสริม

 

    ติดตาม

      ประเมินผล

1

23

ส่ือสารดวย
ชองทางท่ี
หลากหลาย
เพ่ือใหมั่นใจวา
บุคลากรใน
องคกรรับทราบ

กําหนด
หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ
ตอบขอสงสัย
เก่ียวกับ
นโยบายฯ

จัดทํา
มาตรการ/
โครงการรองรับ
นโยบายและ
แนวทางตามที่
ประกาศไว

ดําเนิน
มาตรการ/
โครงการหรือ
จัดกิจกรรมเสริม
เพ่ือผลักดัน
นโยบาย

หนวยงานหรือผู
ท่ีไดรับผิดชอบ
ติดตาม 
ประเมินผล
มาตรการและ
โครงการ

23

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ
• ผู้บริหารเห็นความสําคัญของการมีหลักการและนโยบายการกํากับดูแล

องค์การที่ดีและมีส่วนร่วมในการจัดทํานโยบายและผลักดันการ
ดําเนินการให้เกิดผลเป็นรปธรรมดาเนนการใหเกดผลเปนรูปธรรม

• เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดทําและมีความเข้าใจในเนื้อหา
และข้อกําหนดอย่างถ่องแท้

• เจ้าหน้าที่เล็งเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามนโยบาย

• องค์การมีมาตรการส่งเสริมการดําเนินการตามนโยบายการกํากับดแลองคการมมาตรการสงเสรมการดาเนนการตามนโยบายการกากบดูแล
องค์การที่ดี เช่น รางวัล  การยกย่องชมเชย

• องค์การจัดตัง้คณะทํางานเพื่อติดตามการดําเนินการและการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

24
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ขั้นตอนการจัดทําขั้นตอนการจัดทํา
ข
ั้น
ต
อน
ก
าร

เต
รีย
ม
ก
าร

1. กําหนดผูรับผิดชอบจัดทาํ
นโยบายการกาํกับดูแลองคการที่ดี

2. จัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ

อส มีคําส่ัง ที่ 303/2552  ลงวันที่  9  มีนาคม  2552
แต่งคณะทํางานการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี

ประชุมคณะทํางานทําความเข้าใจความเป็นมา วัตถุประสงค์ 
ความสําคัญในการจัดทําOG และองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําOG 

ข
ั้น
ต
อน
ก
าร

จัด
ทํ
าร
าง
น
โย
บ
าย
ก
าร

ก
ําก
บั
อง
ค
ก
าร
ท
ี่ดี 3. ทบทวนวิสัยทัศน  พันธกิจ 

คานิยมหลัก

4. กาํหนดรางนโยบายหลัก 4 ดาน

5. กาํหนดแนวทางปฏิบัติภายใต 
นโยบายหลัก 4 ดาน

ใช้วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยมหลัก
ตามแผนปฏบิัติราชการ 4 ปี อส

คณะทํางานกําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมหลักของ อส

กําหนดแนวทางให้สอดคล้องกับร่างนดยบายท้ัง 4 ด้าน

ข
ั้น
ต
อน
ก
าร

นํ
าไ
ป
ป
ฏ
บิ
ัติ
แล
ะ

ป
ระ
เมิ
น
ผ
ล

นโยบายหลก  4  ดาน

6. ขออนุมัติและประกาศใช

7. กระบวนการทีจ่ะนําไปปฏิบัตใิห
เกิดผล

เสนอร่าง ฯ ต่อ ออส. หากเห็นชอบ
ให้ลงนามไว้เป็นหลักฐานและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

กําหนดมาตรการสนับสนุนนโยบายดา้นต่างๆ 
เช่น สื่อสารประชาสัมพันธ์  เสริมความรู้ ติดตามประเมินผล

25

26
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ภาคผนวกที่ 3 สรุปผลการดําเนินงานจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational 
Governance : OG) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 
  1) สํานักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0905.201/17327      
ลงวันที่  22  กันยายน  2553  เชิญประชุมคณะทํางานการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี  (OG)  
ครั้งที่ 1/2553  เมื่อวันพุธที่  29  กันยายน  2553  เวลา  14.00  น.  ณ  ห้องประชุม  ช้ัน  2  อาคาร
ศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธ์ุพืช ซึ่งเป็นคณะทํางานตามคําสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า  และพันธ์ุพืช ที่  303/2552  ลงวันที่  9  มีนาคม  พ.ศ.  2552  โดยมีรองอธิบดีที่ทําหน้าที่ผู้นํา
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  (CCO)  เป็นประธาน  เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี  ในช่วงปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552-2553  และพิจารณา
ทบทวนปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี  (OG)  ของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธ์ุพืช  ซึ่งที่
ประชุมคณะทํางาน ฯ  ได้พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี  (OG) ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว 
  2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้มีการปรับปรุงคณะทํางานฯ และมีคําสั่ง ที่  
1543/2553  ลงวันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ.  2553  แต่งตั้งคณะทํางานการจัดทํานโยบายการกํากับดูแล
องค์การท่ีดี (OG) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เพื่อแสดงถึงมาตรฐาน คุณภาพ  จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ในระดับองค์การ โดยมีองค์ประกอบ คือ รองอธิบดีทําหน้าที่ผู้นําการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(CCO) เป็นประธานคณะทํางาน ผู้อํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ เป็นรองประธานคณะทํางาน 
ผู้อํานวยการสํานัก/กอง ส่วนกลาง เป็นคณะทํางาน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่    1-16 เป็น
คณะทํางาน และผู้อํานวยการส่วนนโยบายและแผน สํานักแผนงานและสารสนเทศ เป็นคณะทํางานและ
เลขานุการ   
  3) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้เชิญประชุมคณะทํางาน  PMQA  หมวด  1 - 7  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2554 เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม  222  อาคารกริต  สามะ
พุทธิ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวช้ีวัดผลลัพธ์การดําเนินการ PMQA ของกรมในแต่ละหมวด โดยที่ประชุมได้
พิจารณาคัดเลือกตัวช้ีวัดผลลัพธ์การดําเนินการ PMQA หมวด 1 การนําองค์กร คือ นโยบายการกํากับดูแล
องค์การที่ดี (OG) ข้อ LD 5 ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี  
(Organizational  Governance) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกํากับดูแลให้การดําเนินงานของส่วนราชการเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการดําเนินงานของส่วนราชการ และเพื่อให้การ
ดําเนินการบรรลุผลส่วนราชการต้องจัดทําแนวทางปฏิบัติ  มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการกํากับดูแล
ตนเองที่ดีดังกล่าว 
 
 
 



33 
 

  4) สํานักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0905.201/1820  ลงวันที่ 
8 สิงหาคม 2554 เชิญประชุมคณะทํางานการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี (OG) กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2554 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกมาตรการ/โครงการ ในนโยบาย
แต่ละด้านของนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี (OG) เพื่อนําไปวัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตาม
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี  (OG) 
  5) สํานักแผนงานและสารสนเทศ ได้จัดทําสรุปผลการประชุมคณะทํางานการจัดทํานโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที่ดี (OG) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

5.1) ผลการคัดเลือกมาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี(OG) 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

ลาํดบัที ่ มาตรการ / โครงการ หน่วยงานรบัผดิชอบ 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 

นโยบายดา้นรฐั  สงัคม  และสิ่งแวดล้อม 
 (1)  โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในที่ทํางาน  
(โครงการมุมสร้างสรรค์)   
      (2)  โครงการเสริมสร้างจิตสาํนึกและการมสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (อบรมราษฎร
อาสาสมัครพิทกัษ์ป่า  (รสทป.))   
นโยบายดา้นผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้่วนเสีย 
 (1)  ต้ังคณะกรรมการภาคประชาชน  (การจดัต้ัง
คณะกรรมการระดับพ้ืนที่  (PAC))   
      (2)  โครงการจัดทํามาตรฐานการให้บริการ 
นโยบายดา้นองคก์าร 
 (1)  โครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและจัดทําคู่มือใน
การปฏิบัติงานเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
      (2)  มาตรการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ   
นโยบายดา้นผูป้ฏบิัติงาน 
 (1)  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติ   
 (2)  โครงการสวัสดิการเจ้าหน้าที่และบุตร 
  

 
 - กพร.อส. 
 
 - สปฟ. 
 
 
 
 -  สอช./สอป./สตน. 
 
 -  สอช. 
 
 - สอป. 
 
 - กพร.อส. 
 
- ศนูยส์ารสนเทศ สผส. 
- สบก. (ส่วนการเจา้หนา้ที่) 
 

 
5.2) การรายงานผลการดําเนินงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดําเนินงาน

ภายใต้นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามแบบฟอร์มที่กําหนด และจัดส่งให้
ฝ่ายเลขานุการฯ (สผส. ส่วนนโยบายและแผน) เพื่อประมวลภาพรวมของกรม และนําเสนออธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช  โดยมีหน่วยงานที่ต้องจัดทํารายงาน   ดังนี้ 

(1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการ/โครงการทั้ง 4 ด้าน  
(2) หน่วยงานผู้รับผิดชอบมาตรการ/โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากนโยบาย  

ทั้ง 4 ด้าน  
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  6) สํานักแผนงานและสารสนเทศ ได้นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานการจัดทํานโยบายการ
กํากับดูแลองค์การที่ดี (OG) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อที่ประชุมผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 
อาคาร H.A. Slade เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ และให้ความร่วมมือในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานส่งให้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เพื่อรายงานตามระบบ PMQA ต่อไป  
  7) สําหรับข้อมูลการรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานภายใต้นโยบายการกํากับดูแล
องค์การที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จะนําไปเป็นฐานข้อมูล
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงและจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี (OG) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ต่อไป 
 

------------------------------------------------- 
 
 



นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี (OG)
(ภายใต PMQA หมวด 1 การนําองคกร LD 5)

มิติที่ 4  ดานการพฒันาองคกร น้ําหนกั : รอยละ 20
ั ี ้ ั ี ่ ั ํ ็ ั ิ

คาํรับรองการปฏิบตัิราชการ ป 2553

ภาคผนวกที่ 4
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หมวด 1 การนําองคกร (LD)

LD2 การเพิ่มอํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) 
ใหแกเจาหนาที่ระดับตาง ๆ ภายในองคการ

LD1 การกําหนดทศิทางการทํางานที่ชัดเจน

ตัวชีวัดที 15 ระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ

LD5 การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการทีดี (OG)

LD3 การสงเสริมใหมีการะบวนการและกิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิดการบูรณาการและสรางความผูกพันธ 
รวมมือภายในองคการ
LD4 การกําหนดตวัชีว้ดัที่สําคัญ และกําหนดใหมี
ระบบงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

5. การมุงเนน
ั

2. การวางแผน
ิ 

 ลักษณะสําคัญขององคกร
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

PMQA

*
LD6 จัดใหมีระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงทีด่ี
LD7 กําหนดใหมีวธีิการหรือมาตรการในการจัดการ
ผลกระทบทางลบทีเ่กิดขึ้น

ขั้นตอนการจดัทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี (OG)

    ทรัพยากรบคุคล

3. การใหความสําคัญ
   กับผูรับบรกิารและ
   ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนําองคกร

เชิงยุทธศาสตร

7. ผลลัพธการ 
    ดําเนนิการ

6. การจดัการ
    กระบวนการ

ู

ขั้น
ตอ

นก
าร
เต
รีย
มก

าร กําหนด
ผูรับผดิชอบ

จัดประชุมชีแ้จงทํา
ความเขาใจ

คําสั่งท่ี 1543/2553 ลงวันที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การประชุมคณะทํางาน 
PMQA หมวด 1-7 เพื่อ
คดัเลอืกตัวชี้วัดเพือ่นํามา
วัดผลสัมฤทธิ์ในหมวด 71. ดานรฐัสังคม และสิ่งแวดลอม

LD5 (OG)

นโยบายหลกั 4 ดาน
1. โครงการเสริมสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการ
อนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

่ ่

4. การวัด การวิเคราะห และการจดัการความรู

โครงการ/มาตรการ

*

นก
าร
จดั

ทํา
รา
ง ฯ

ทบทวนวิสัยทัศน
พันธกิจ

คานยิมหลักของ
องคกร

กําหนดรางนโยบาย
หลกั 4 ดาน

วดผลสมฤทธในหมวด 7
เม่ือวันที่ 7 มกราคม 
2554

ฐ
     - ยึดมัน่ในหนาท่ีและความรับผดิชอบ
ท่ีพึงมีตอประเทศชาติ สังคม และสิ่งแวดลอม

2. ดานผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย
     - มุงม่ันใหบรกิารผูรับบรกิารอยางเทา
เทียมกนัและเปนธรรม

2. โครงการจดัการส่ิงแวดลอมและบรรยากาศในที่ทํางาน
3. จัดทําคูมือและมาตรฐานการเบิกจายงบประมาณ
4. โครงการจดัซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม

1. จัดทําระบบการแจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทจุรติ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีรวมถึงการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ผานทางเว็บไซด หรือ Call Center
2. ตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน
3 โครงการจดัทํามาตรฐานการใหบริการ

ปฏ
ิบัต

ิ
ขั้น

ตอ
น

กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ

ภายใตนโยบายหลัก 
4 ดาน

ขออนุมัตแิละ
ป ใ 

การประชุมคณะทํางานครั้ง
ท่ี 1/2554 เม่ือวันที่ 10 
สิงหาคม 2554

3. ดานองคการ
     - สงเสริมใหเกดิระบบคุณธรรม 
จริยธรรม ในการดําเนนิงาน

3. โครงการจดทามาตรฐานการใหบรการ
4. โครงการเผยแพรขอมูลขาวสาร

1. มาตรการจดัทําระบบปองกันฐานขอมูล
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและจดัทําคูมือใน
การปฏิบัติงานเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลงาน
4. มาตรการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคการ

1 โครงการพัฒนาบคลากรสความเปนมืออาชีพ

30 กันยายน 2554
สวนนโยบายและแผน

สํานักแผนงานและสารสนเทศ

ขั้น
ตอ

นก
าร
นํา

ไป
ป ประกาศใช

การนําไปปฏิบตใิห
เกดิผล

การแจงเวียนนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการทีด่ี เพือ่ให
บุคลากรในกรมรับทราบ

4. ดานผูปฏิบตัิงาน
     - สงเสริมความกาวหนาในอาชีพแก
บุคลากรตามหลักความรูความสามารถ
อยางเปนธรรมเสมอภาคและชดัเจน

1. โครงการพฒนาบุคลากรสูความเปนมออาชพ
2. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสถิติ
3. โครงการสวัสดิการเจาหนาท่ีและบุตร
4. โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน
5. มาตรการสงเสริมการใหบริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ
ของเจาหนาท่ี
6. จัดทํามาตรการคุมครองและใหความเปนธรรมแก
เจาหนาท่ีผูแจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทจุรติ

F : Chart MPQA หมวด 1 การนาํองคกร/ Folder PMQA 53




