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นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ของกรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มิถุนายน 2554
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สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ทั่วไป
1.1 ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมหลัก
โครงสร้างองค์การ
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการและคณะทางานจัดทามาตรการ
1.2 หลักการและวัตถุประสงค์
หมวดที่ 2 นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ทั้ง 4 ด้านของกรมป่าไม้
นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายด้านองค์การ
นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
หมวดที่ 3 การส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตาม
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้
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12
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หมวดที่ 1 บททั่วไป
1.1 ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
พันธกิจ
1. การปูองกันรักษาปุา
2. จัดการที่ดินปุาไม้
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรปุาไม้ในรูปแบบปุาชุมชน ปุาในเมืองวนเกษตร
และอื่น ๆ
4. ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้
5. ส่งเสริมการปลูกปุาในเชิงเศรษฐกิจ
6. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรปุาไม้
รวมถึงการกาหนดมาตรฐานและการรับรอง
7. พัฒนาการอนุญาตและการบริการ
ค่านิยมหลักขององค์การ
1. การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งชาญฉลาด หมายถึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งชาญฉลาด บน
พื้นฐานของความรู้ ประสบการณ์ การนานวัตกรรมที่ทันสมัย มาใช้ใ นการพัฒนางาน และสามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. การปฏิ บั ติ ง านเชิ ง รุ ก หมายถึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี เ ปู า หมาย มี ทิ ศ ทางที่
สอดคล้องกับภารกิจ วิสัยทัศน์กรมปุาไม้
3. การเปิดใจกว้าง มีจติ บริการ หมายถึง การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการจัดการทรัพยากรปุาไม้ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส และเสมอภาคต่อผูร้ ับบริการ
4. มีความรับผิดชอบ หมายถึง ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม
และรับผิดชอบต่อผลการกระทาของตน รับผิดชอบต่อผลที่มตี ่อประชาชน และกรมปุาไม้ ไม่ว่าจะอยู่ใน
หรือนอกหน้าที่
5. การรักษาคามั่นสัญญา หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเอง
ต่อผู้รว่ มงาน ต่อประชาชน และต่อหน้าที่ราชการโดยคานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
6. ใฝ่เ รีย นรู้และพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึก ษา แสวงหาความรู้ใ น
ด้านวิชาการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ
5

โครงสร้างองค์การ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2551 ให้แบ่งส่วนราชการกรมปุาไม้ ดังต่อไปนี้
1. สานักบริหารกลาง
2. สานักจัดการที่ดินปุาไม้
3. สานักจัดการปุาชุมชน
4. สานักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา
5. สานักแผนงานและสารสนเทศ
6. สานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้
7. สานักส่งเสริมการปลูกปุา
8. สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1-13
9. กองการอนุญาต
10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
11. กลุ่มตรวจสอบภายใน
12. กลุ่มนิตกิ าร
หน่วยงานที่อธิบดีกรมปุาไม้ตั้งขึน้ โดยอานาจบริหาร ดังต่อไปนี้
1. สานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปุาไม้
2. สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้สาขา 6 สาขา
3. สานักความร่วมมือด้านการปุาไม้ระหว่างประเทศ
4. สานักโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ
รูปที่ 1 ผังโครงสร้างองค์การ
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คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารประกอบด้วยอธิบดี รองอธิบดี (3) ผู้ตรวจราชการกรมปุาไม้ (2) ผูเ้ ชี่ยวชาญ (5)
และผู้อานวยการสานัก (30) ผูอ้ านวยการกลุ่ม (1) ผู้อานวยการสานักงาน (1) และหัวหน้ากลุ่ม (1)
บทบาทและหน้าที่หลักของคณะผู้บริหาร คือ
1. กาหนดเปูาหมาย กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานของกรมฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ของกรมปุาไม้
2. ติดตามและกากับดูแลการดาเนินงานของกรมฯ ให้เป็นไปตามเปูาหมาย กลยุทธ์ นโยบาย และ
แผนงานที่กาหนดไว้
3. อนุมัตกิ ารแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการในกรมฯ
4. ประเมินผลการทางานและขัน้ เงินเดือนของข้าราชการในกรมฯ
5. รับผิดชอบและดาเนินการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงฯ
คณะกรรมการ
องค์ประกอบ
1.1 รองอธิบดีกรมปุาไม้ (ผู้นาการบริหารการเปลี่ยนแปลง)
ประธานกรรมการ
1.2 ผูต้ รวจราชการกรมปุาไม้ (ที่ได้รับมอบหมาย)
รองประธาน
1.3 ผูอ้ านวยการสานักแผนงานและสารสนเทศ
กรรมการ
1.4 ผูอ้ านวยการสานักส่งเสริมการปลูกปุา
กรรมการ
1.5 ผูอ้ านวยการสานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้
กรรมการ
1.6 ผูอ้ านวยการสานักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา
กรรมการ
1.7 ผูอ้ านวยการสานักจัดการที่ดินปุาไม้
กรรมการ
1.8 ผูอ้ านวยการสานักจัดการปุาชุมชน
กรรมการ
1.9 ผูอ้ านวยการสานักบริหารกลาง
กรรมการ
1.10 ผูอ้ านวยการสานักการอนุญาต
กรรมการ
1.11 ผูอ้ านวยการสานักกฎหมาย
กรรมการ
1.12 ผูอ้ านวยการสานักโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ
กรรมการ
1.13 ผูอ้ านวยการสานักความร่วมมือด้านการปุาไม้ระหว่างประเทศ
กรรมการ
1.14 ผูอ้ านวยการสานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปุาไม้
กรรมการ
1.15 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1.16 ผูอ้ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
1.17 นางสาวสิตานันท์ จันทร์สมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
1.18 นางสาวปิยกมล กลัดพ่วง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
7

อานาจหน้าที่
1. จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกรมปุาไม้
2. ผลักดันการดาเนินการตามนโยบายที่กาหนดขึน้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
3. กาหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชีว้ ัด
กาหนดไว้อย่างเป็นระบบ
4. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
5. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ คณะทางานย่อยเพื่อพิจารณารายละเอียดได้ตามความเหมาะสม
คณะทางาน
องค์ประกอบ
2.1 ผูอ้ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประธานคณะทางาน
2.2 ผูอ้ านวยการส่วนอานวยการ/ผูแ้ ทนสานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 4 (ตาก) คณะทางาน
2.3 ผูอ้ านวยการส่วนอานวยการ/ผู้แทนสานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 5 (สระบุรี)
คณะทางาน
2.4 ผูอ้ านวยการส่วนอานวยการ/ผู้แทนสานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) คณะทางาน
2.5 ผูอ้ านวยการส่วนอานวยการ/ผู้แทนสานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) คณะทางาน
2.6 ผูอ้ านวยการส่วนอานวยการ/ผูแ้ ทนสานักแผนงานและสารสนเทศ
คณะทางาน
2.7 ผูอ้ านวยการส่วนอานวยการ/ผูแ้ ทนสานักส่งเสริมการปลูกปุา
คณะทางาน
2.8 ผูอ้ านวยการส่วนอานวยการ/ผูแ้ ทนสานักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้
คณะทางาน
2.9 ผูอ้ านวยการส่วนอานวยการ/ผูแ้ ทนสานักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา คณะทางาน
2.10 ผูอ้ านวยการส่วนอานวยการ/ผูแ้ ทนสานักจัดการที่ดินปุาไม้
คณะทางาน
2.11 ผูอ้ านวยการส่วนอานวยการ/ผูแ้ ทนสานักจัดการปุาชุมชน
คณะทางาน
2.12 ผูอ้ านวยการส่วนอานวยการ/ผูแ้ ทนสานักบริหารกลาง
คณะทางาน
2.13 ผูอ้ านวยการส่วนอานวยการ/ผูแ้ ทนสานักการอนุญาต
คณะทางาน
2.14 ผูอ้ านวยการส่วนอานวยการ/ผูแ้ ทนสานักกฎหมาย
คณะทางาน
2.15 ผูอ้ านวยการส่วนอานวยการ/ผูแ้ ทนสานักโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ คณะทางาน
2.16 ผูอ้ านวยการส่วนอานวยการ/ผู้แทนสานักความร่วมมือด้านการปุาไม้ระหว่างประเทศ คณะทางาน
2.17 ผูอ้ านวยการส่วนอานวยการ/ผู้แทนสานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปุาไม้ คณะทางาน
2.18 หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป/ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน
คณะทางาน
2.19 นางสาวสิตานันท์ จันทร์สมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะทางานและเลขานุการ
2.20 นางสาวปิยกมล กลัดพ่วง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะทางานและผูช้ ่วยเลขานุการ
2.21 นางเพ็ญศรี สัพโส
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะทางานและผูช้ ่วยเลขานุการ
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อานาจหน้าที่
1. จัดทารายละเอียดประกอบนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกรมปุาไม้ ให้ครอบคลุม
นโยบายหลักทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งกาหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายหลัก เสนอคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณา
2. ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดันให้ดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของ
กรมปุาไม้ ให้บรรลุผล
3. รวบรวมและรายงานผลการดาเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีของกรมปุาไม้ ให้คณะกรรมการฯ ทราบ
4. ดาเนินการด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
1.2 หลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
หลักการ
การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกรมปุาไม้ นับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิด
ธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย
มาตรา 74 กาหนดให้ “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิส าหกิ จ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่ง
ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง...” และมาตรา 78 (4) และ (5) รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทางาน เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดเี ป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทาและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน …
2. การกาหนดให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนา
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการ
บริหารราชการแผ่นดินของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่ง
พระราชบัญญั ติระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิ น พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติ
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ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดมี าเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิ จของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การ
อานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผรู้ ับผิดชอบต่อผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง
คานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ งาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎี ก าก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”
3. ค าแถลงนโยบายรัฐ บาลของคณะรัฐ มนตรีต่อรัฐ สภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เรื่อง
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้น พัฒนาระบบงานให้มีความรวดเร็ว มีป ระสิท ธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิ บัติราชการ และพัฒนา
สมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี ขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติ ราชการและการส่งมอบบริ ก ารสาธารณะ โดยจะเน้ นการ พัฒนาข้าราชการในตาแหน่งที่ มี
ความสาคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และสร้างผู้นา การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้ง
วางมาตรการสาหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน และจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลงาน เพื่อให้เกิด
ขวัญกาลังใจและแรงจูงใจ ในการพัฒนาผลงาน
4. สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่ว นราชการต่างๆ นาไปใช้ใ นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จั ด การให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านสู ง และมี ม าตรฐานการท างานเที ย บเคี ย งกั บ
มาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนาองค์การนั้น ส่วนหนึ่งได้
ให้ค วามส าคั ญ กั บ การน าองค์ ก ร (หั วข้ อ 1.1) เพื่อ ให้ ส่ว นราชการมีก ารก ากั บ ดูแลตนเองที่ ดี โดย
ดาเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกปูองผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ
(หัวข้อ 1.2) ดาเนินการอย่างมีจริยธรรมรวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้
บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพื่อนร่วมงาน
ด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบ
แล้ว บุคลากรในองค์การต้องมีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม และธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ผู้บริหารควรมีการกาหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรใน
องค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
1.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมปุาไม้มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝุาย
การจัด ท านโยบายการก ากับ ดูแ ลองค์ก ารที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่สาคัญ เพื่อให้บ รรลุวัตถุ ป ระสงค์
ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็น นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับส่งเสริมธรรมาภิบ าลให้เ กิดขึ้น ใน
หน่วยงานและสามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมปุาไม้ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทาให้เกิดความ
สู ญ เสี ย ต่ อ รั ฐ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม องค์ ก าร ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และ
ผูป้ ฏิบัติงานภายในกรมปุาไม้
3) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ผูร้ ับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
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หมวดที่ 2 นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี และแนวทางนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ทั้ง 4 ด้านของกรมป่าไม้
เพื่อให้ก ารปฏิบัติราชการของกรมปุาไม้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน
โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจใน
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล กรมปุาไม้ได้จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีขึ้น โดยยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เป็นพื้นฐานในการกาหนดมาตรการ ฯลฯ ทั้งนี้ นโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดีมอี งค์ประกอบสาคัญๆ คือ (1) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีทั้ง 4 ด้าน
ประกอบด้วย นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน และ (2) แนวทางการนานโยบายการไปสู่การปฏิบัติ
ทั้ง 4 ด้าน
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้
เพื่อแสดงความมุง่ มั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมปุาไม้จึงได้
กาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติ
ภายใต้กรอบนโยบายการหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

ด้านรัฐ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ด้านผู้รับ
บริการ
และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

ด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน

ด้าน
องค์การ
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นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
กรมปุาไม้พึงส่งเสริมนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะ
ดาเนินการดังนี้
นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

1. มุ่งมั่นจัดการทรัพยากรปุาไม้ 1.1 ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอือ้ ต่อการปฏิบัติงาน (และทันต่อการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ
เปลี่ยนแปลง)
1.2 ปรับปรุงเทคนิควิธีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์
1.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากร
ปุาไม้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกด้าน 2.1 รณรงค์ความร่วมมือจากภาคประชาชน/สังคม
อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้/
2.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม
2.3 ส่งเสริม Reuse Reduce Recycle (3 R) เพื่อการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2.4 จัดทามาตรการประหยัดพลังงาน
นโยบายด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรมปุาไม้พึงส่งเสริมนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านประชาชนและผูร้ ับบริการโดยจะ
ดาเนินการดังนี้
นโยบายหลัก
1. มุ่งมั่นในการให้บริการที่มี
คุณภาพ โปร่งใส และเสมอภาค
ต่อผู้รับบริการ

แนวทางปฏิบัติ
1.1 กาหนดแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนในการให้บริการที่ชัดเจน
พร้อมเปิดเผย
1.2 กาหนดผู้รับผิดชอบในการให้บริการ พร้อมมีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลการให้บริการอย่างเป็นระบบ
1.3 จัดทาช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการติดตาม
ตรวจสอบงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 กาหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

1.5 พัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีเพื่อการให้บริการที่เสมอภาค/
ไม่เลือกปฏิบัติ
1.6 จัดทาช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
1.7 ทาการสารวจความต้องการและความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริการ เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานให้มีคุณภาพสูงสุด
1.8 ประกาศมาตรการให้บริการ เพื่อให้ผรู้ ับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบโดยทั่วถึง
2. ให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ 2.1 ให้ความรู้แก่ผปู้ ระกอบการและประชาชนเกี่ยวกับ
องค์ความรู้จากผลงาน วิจัยและ
ผลงานวิจัย/เทคโนโลยีดา้ นปุาไม้ด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ เช่น
เทคโนโลยีดา้ นปุาไม้
ฝึกอบรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.2 พัฒนาช่องทางเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
นโยบายด้านองค์การ
กรมปุาไม้พึงส่งเสริมนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านองค์การโดยจะดาเนินการดังนี้
นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

1. ส่งเสริมให้มีระบบบริหาร
จัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ

1.1 จัดทาแผนดาเนินงาน (Action Plan) ที่ชัดเจนตามแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ
1.2 จัดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกหน่วยงาน
1.3 พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขององค์กรให้ถูกต้อง
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
1.4 จัดทาระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
1.5 การจัดทามาตรฐานความโปร่งใสภายในองค์กร
2. ส่งเสริมให้มรี ะบบบริหารความ 2.1 จัดให้มแี ผนบริหารความเสี่ยงด้านการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
เสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
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นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
กรมปุาไม้พึงส่งเสริมนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้ปฏิบัติงานโดยจะดาเนินการดังนี้
นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

1. ส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบัติงานได้มสี ่วน 1.1 ทุกหน่วยงานควรจัดให้มกี ารประชุมผูป้ ฏิบัติงานอย่าง
ร่วมในการตัดสินใจ แลกเปลี่ยน
สม่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร
1.2 จัดให้มรี ะบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และ
ความรูใ้ นการปฏิบัติงานทุกระดับ
1.3 เปิดช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรได้อย่างทั่วถึง
2.ให้ความสาคัญในการส่งเสริม 2.1 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้มีสภาพแวดล้อมที่
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เอือ้ อานวยต่อการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
2.2 จัดให้มกี ิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่
ผูป้ ฏิบัติงาน
2.3 สารวจความต้องการเพื่อจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
2.4 การยกย่องให้รางวัลบุคลากรภายในหน่วยงาน
2.5 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผูป้ ฏิบัติงาน
3. ให้ความสาคัญกับการพัฒนา 3.1 จัดให้มกี ารฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่าง
ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น
ทั่วถึง
รูปธรรมและต่อเนื่อง
3.2 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมบุคลากรใน
หน่วยงาน
3.3 จัดทาแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรทุก
ตาแหน่ง
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หมวดที่ 3 การส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ของกรมป่าไม้
เพื่อให้ก ารปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับ ดูแลองค์การที่ดีของกรมปุาไม้ จึง
กาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
1) จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2) จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและ
องค์ ก ารจะปฏิ บั ติ ต นตามแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ฉ บั บ นี้ อ ย่ า ง
เคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทาความเข้าใจ
ยึด มั่น และปฏิ บัติ ใ ห้ ถู ก ต้อ งในการท างานประจ าวั น และไม่มี บุค คลใดที่จ ะมี สิท ธิ หรื ออนุญ าตให้
บุคลากรของกรมปุาไม้คนใด กระทาการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
3) คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติงานที่ขัดหรือสงสัย
ว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในมาตรการฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อ
ผูบ้ ังคับบัญชาได้ อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือสานักบริหารงานกลาง ส่วนการเจ้าหน้าที่
โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้
คาแนะนาผูใ้ ต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4) นโยบายการก ากั บดูแลองค์ก ารที่ดีฉบับ นี้ จะได้รับ การพิจารณาปรับ ปรุงให้ เ ป็น
ปัจจุบันทุกปี
5) จะก าหนดแนวทางการวัดและประเมิน ผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับ ดูแล
องค์การที่ดีตามตัวชีว้ ัดที่กาหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ
6) หากผู้ใ ดมีข้อ สงสั ย เกี่ย วกั บ ความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือ ต้องการคาแนะน า
เกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร โทร 02 561 4292-3 ต่อ 5240, 5048
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จัดทาโดย

มิถุนายน 2554
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