มาตรการกํากับดูแลองคการที่ดี
ของกรมปาไม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มิถุนายน 2553

tl:vnron:arrJrl#
d

o

q

a

rrtls,

Aa

u.l
[TA{ 3{1ATfl1:nlnUO[[dA{On'l:YtO?tA{n:NU'l
U
uaay

n: sYtT?{tYtTT'tt'l fl T0TTNu'l 9tt[ 6tv 6hl[[? o d a N

q

J

Y6r

I

v

J

I

\'l

v

I

s

rv{0t?rriluLilsnilra9u'l:ilnlra\::sD:srJufurr?r.i:'lfl0lful0n:[ma
4YlD6n:'lu
2550uavr{:c:rflnqudnliroi':flfi#nrnaviuavi6nr:uiilr:fionr:rirurfiasfi6
qvrod'n:rz
(PMQA)drrjtuiunr:
zsaotru#s"[#aaondasriurnrurfqrun']v{nriuiur:{'onr:nrnrig
uavuuaegJqya

v{9}lu'lq6un"rv{nt:u:141:oont:Jnn:salil?tdflD::rJ'lRUta
il.:u rvraliln]:u:?ll::]flfl'l:
dt

l|

r

I

d

I

a

u

a

o

9r

t

a

q

u

tuutuout{rJu:v6tvrBn'rv{
oimoruav
rravil:vdvrBnra
o'uovrir"l#rj:vfllzurfionrrrufiu"lo
q
6l
a
'l s
[??'1.:[A tUfl 1:U :]11:{'l Ufl A:{

IY

n:rurjrlf 6s1oi{'orirruro:n'l:ri'lri'uouao.irinr:dd
r'rtjtrnausirailrm:nr:
v

ufin+ ri'ru6ooiruig
d'rua.:rinr:
fi'rnru
uav6i{rr?od'ail
oi'rur-i.iuuinr:uavr-i.firirutri'airurdu
uavoiruflrJfrr.i6.:ru
:?rJd.:
la{rirruouu':mr.:rJfrri6mrrururo:n]:fi4'neirudx
1 rfrorilu
ruurvn.rr.lfrfi6
uavrirfiIilirrudryiuotrinr:uavqaarntUflou
rfir6ofior{Juru?ilr{ilnfi6
gv

Y

Y

ua

ta

4

Yl 9o

ra

u

sa

Y

t

J

c9

f u

y

-

q

r

A

o1 <

n?UQnUnAZAU{0UAu"l OU'l\:Yl?fl.l
g X

&

,-

Xa,

e

Yt.tue]{rreluoru
rrusiutrj

il:vnrfi ru iuid 7

2bbB
fiourauv{.Fr.
q

(uraarufarfia:anrvr:)
aBu6n:rurjrhi

4t

il:vnroronur:runf
n: rurJrhi fii fi'on: vyr: r{ il ivrur n: o: : rurr 6ura,d.:urodorurJfrri6nr : finud'n
"[unr:fl0.:riufnurrJr
{'onr:fi6urJrl#fu{vrfvrurn:rJrhici.rraSrunr:rJgnrJr"lur8s
rJr"lurfia.:?utnuo:
ro:ugfioeirraSrunr:fieiruirru{'onr:yriilflrn:ilrlflugrJuuurJrqruzu
-

<t

f

I

q

dJ

u

ttav0u'l vrslru'rfl'l:aq6Utmttauflt:u5fl]:
iQauavvlwu]rma[ulaailt?ltJ'lvdlJ[un'l:oofl'l:
6lYf5.lvtttlYl.v

ltavLflu:vlrjfluYr:}\tuln:u't
uJ :?iln{n]:nlyuotJl gt:f,'rurravnlS:u:oil

o:nr:rirfiuorra
nr:{'odrrur
tugruvair3yr:ru
asn:rurJrhirfiuaJr.rtrifi
a

J<

ot o

ttot

u

qa

ra

I

I

vd

v

a

i4

-

"l
0.rfrfl]:Yro?t0{n:ilill
[rJrv{0tiln]:ilflu9t:]ufl]:I a{n5ilut trJtJ:vuun'l:u:14'l:09nl:vlo9lltJ

ua'no::rurfiura
rdor{Jufiaoiliuzorrlnalradrfiflr?ia.i
duovr{Junr:raSruairsnnrrlfid'ndoi
z o.:nr: rtJu ilrir flsrunr oig u ia ruairt nrr ruilu"lo flfil or uav lirrs'loor nil: vzrzu
il:uu:fl'r: 4uau9{rurravr,trJ
d?uto6l?u
rdaad0o[lJ
rurn: nt : rirriuouaorrinr: fi 6z osn: rurJrld'[oi':ru :r ruv 6'nnr: uIflur flnr:
I

dt

Va

v

graua

a

v

YAr

!9r

d

!

vlI

u

ol, C

v

q

|

rJfrri6:rzn"r:
uu?yn.rilnfi6
Truq"u",nrr1n:voiuzasn:ruthl#ovarrur:nrirxrm:nr:drfi'u
a

-

J<

!1

,

d,

4

I

ra

saq

!-

ra

ua

"l
ttauQv[ilav[aan]:uauFl
tutljutru?yt].:flofi0uflust[unl:01[uu{r'r1]
e[t40{nnt:vroQUUu

9llrJildnfl'l51ruil nfl 0 HtutJl0:n]:n'l nu o rrao{ a n]:yro AUUU
-JrFl

6vcAo-X

n: rur.J
rhiovrfior : rurmumru uavil iu il :r rurn: nt : rir fi'uouaal einr :d 6za.r
-

t-

I

dt

I

o

&

X

C

qva

-

,

14U?fl {lU IUUU 5vQ'l yl.:U tY'l0 t?l il A?"1N t14lJl y 6llJttd yil U dtJ fl 0 eltdil A

,/1

(a.:da)......g4
(uraarufiarfiu:aarvr:)
aBu6n:rurjrtri
iuii 7

2b5B
fiqurauv,r.Fr.

สารบัญ
หนา
หมวดที่ 1 ทั่วไป
1.1 ขอมูลองคการ
วิสัยทัศน
พันธกิจ
คานิยมหลัก
โครงสรางองคการ
คณะผูบ ริหาร
คณะกรรมการและคณะทํางานจัดทํามาตรการ
1.2 หลักการและวัตถุประสงค
หมวดที่ 2 มาตรการกํากับดูแลองคการที่ดีและแนวทางมาตรการไปสูการปฏิบัติ
ทั้ง 4 ดานของกรมปาไม
มาตรการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมปาไม
มาตรการดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
มาตรการดานผูรับบริการ/ผูม ีสวนไดสวนเสีย
มาตรการดานองคการ
มาตรการดานผูปฏิบตั ิงาน
หมวดที่ 3 การสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตาม
มาตรการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมปาไม

5

10

13

16

หมวดที่ 1 บททั่วไป
1.1 ขอมูลองคการ
วิสัยทัศน
เป น หน ว ยงานหลั ก ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรป า ไม เ พื่ อ ประโยชน สู ง สุ ด ของ
ประเทศชาติ
พันธกิจ
1. การปองกันรักษาปา
2. จัดการที่ดนิ ปาไม
3. สงเสริมการมีสวนรวมจัดการทรัพยากรปาไมในรูปแบบปาชุมชน ปาในเมืองวนเกษตร
และอื่น ๆ
4. ฟนฟูทรัพยากรปาไม
5. สงเสริมการปลูกปาในเชิงเศรษฐกิจ
6. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใชประโยชนทรัพยากรปาไม
รวมถึงการกําหนดมาตรฐานและการรับรอง
7. พัฒนาการอนุญาตและการบริการ
คานิยมหลักขององคการ
1. การปฏิบัติงานอยางชาญฉลาด หมายถึง ปฏิบัติหนาที่อยางชาญฉลาด บน
พื้นฐานของความรู ประสบการณ การนํานวัตกรรมที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนางาน และสามารถ
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
2. การปฏิบัติงานเชิ งรุก หมายถึง ปฏิ บัติ หนา ที่อยางมีเป า หมาย มีทิศ ทางที่
สอดคลองกับภารกิจ วิสัยทัศนกรมปาไม
3. การเปดใจกวาง มีจิตบริการ หมายถึง การเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามี
สวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม ใหบริการอยางมีคุณภาพ โปรงใส และเสมอภาคตอ
ผูรับบริการ
4. มีความรับผิดชอบ หมายถึง ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอตนเอง ตอ
สังคม และรับผิดชอบตอผลการกระทําของตน รับผิดชอบตอผลที่มีตอประชาชน และกรมปาไม
ไมวาจะอยูในหรือนอกหนาที่
5. การรักษาคํามั่นสัญญา หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่ สัตยตอ
ตนเอง ตอผูรว มงาน ตอประชาชน และตอหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงผลประโยชนสว นรวม
6. ใฝ เ รี ยนรูและพั ฒนาตนเอง หมายถึง การศึก ษา แสวงหาความรูใ น
ดา นวิ ช าการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองอยูเสมอ

5

โครงสรางองคการ
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2551 ใหแบงสวนราชการกรมปาไม ดังตอไปนี้
1. สํานักบริหารกลาง
2. สํานักจัดการทีด่ ินปาไม
3. สํานักจัดการปาชุมชน
4. สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
5. สํานักแผนงานและสารสนเทศ
6. สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
7. สํานักสงเสริมการปลูกปา
8. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1-13
9. กองการอนุญาต
10. กลุมพัฒนาระบบบริหาร
11. กลุมตรวจสอบภายใน
12. กลุมนิติการ
หนวยงานที่อธิบดีกรมปาไมตั้งขึ้นโดยอํานาจบริหาร ดังตอไปนี้
1. สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม
2. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมสาขา
รูปที่ 1 ผังโครงสรางองคการ
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คณะผูบริหาร
คณะผูบ ริหารประกอบดวยอธิบดี รองอธิบดี (3) ผูตรวจราชการกรมปาไม (2) ผูเ ชี่ยวชาญ (5)
และผูอํานวยการสํานัก (26) ผูอํานวยการกอง (1) ผูอํานวยการกลุม (1) ผูอํานวยการสํานักงาน (1)
และหัวหนากลุม (2) บทบาทและหนาทีห่ ลักของคณะผูบริหาร คือ
1. กําหนดเปาหมาย กลยุทธ นโยบาย และแผนงานของกรมฯ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและ
ยุทธศาสตรของกรมปาไม
2. ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของกรมฯ ใหเปนไปตามเปาหมาย กลยุทธ นโยบาย
และแผนงานที่กําหนดไว
3. อนุมัติการแตงตั้งและโยกยายขาราชการในกรมฯ
4. ประเมินผลการทํางานและขั้นเงินเดือนของขาราชการในกรมฯ
5. รับผิดชอบและดําเนินการตางๆ ตามทีไ่ ดรับมอบหมายจากกระทรวงฯ
คณะกรรมการ
องคประกอบ
1. รองอธิบดีกรมปาไม (ผูนาํ การบริหารการเปลี่ยนแปลง)
ประธานกรรมการ
2. ผูตรวจราชการกรมปาไม (ที่ไดรับมอบหมาย)
รองประธาน
3. ผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ
กรรมการ
4. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการปลูกปา
กรรมการ
5. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
กรรมการ
7. ผูอํานวยการสํานักจัดการทีด่ ินปาไม
กรรมการ
8. ผูอํานวยการสํานักจัดการปาชุมชน
กรรมการ
9. ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
กรรมการ
10. ผูอํานวยการกองการอนุญาต
กรรมการ
11. ผูอํานวยการกลุมนิติการ
กรรมการ
12. ผูอํานวยการสํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม
กรรมการ
13. หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน
กรรมการ
14. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
15. นายปราโมท หานวิไล
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรรมการและผูช วยเลขานุการ
16. นางสาวบุณญาดา มะคําไก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรรมการและผูช วยเลขานุการ
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อํานาจหนาที่
1. จัดทํามาตรการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมปาไม
2. ผลักดันการดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดขึ้นใหเกิดผลเปนรูปธรรม
3. กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิตามมาตรการกํากับดูแลองคการที่ดตี าม
ตัวชี้วัดกําหนดไวอยางเปนระบบ
4. ทบทวนและปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลองคการที่ดีใหเหมาะสมและทันสมัยอยู
เสมอ
5. คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะทํางานยอยเพื่อพิจารณารายละเอียดไดตามความ
เหมาะสม
คณะทํางาน
องคประกอบ
1. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
ประธานคณะทํางาน
2. ผูแทนสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 4 (ตาก)
คณะทํางาน
3. ผูแทนสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 5 (สระบุรี)
คณะทํางาน
4. ผูแทนสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 8 (นครราชสีมา)
คณะทํางาน
5. ผูแทนสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 11 (สุราษฎรธานี)
คณะทํางาน
คณะทํางาน
6. นางสาววรัญู ราษฎรเจริญ นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
7. นายศิลปชัย พิพิธวิทยา
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
8. นางสาวเพ็ญสิริ ประเสริฐอัมพร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักบริหารกลาง
9. นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักบริหารกลาง
10. นายธีรยุทธ สมตน
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักบริหารกลาง
11. นายสุรัติ กาญจนกุญชร
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักบริหารกลาง
12. นางสาวจิรภา จิตคงสง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางาน
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
13. นายสรวุฒิ อนัคกุล
เจาพนักงานปาไมอาวุโส
คณะทํางาน
สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
14. นายวุฒศิ ักดิ์ นราพันธ
เจาพนักงานปาไมอาวุโส
คณะทํางาน
สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
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15. นางสาวนฤมล นุชเปลี่ยน

นักวิชาการปาไมชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
16. นางสาวทิวา โหละสุต
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
17. นายกรต มนัสศรีสุขใส
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักจัดการทีด่ ินปาไม
18. นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักจัดการทีด่ ินปาไม
19. นายสัมพันธ มีสิทธิ์
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักจัดการปาชุมชน
20. นางปริชาติ เจริญกรุง
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักจัดการปาชุมชน
คณะทํางาน
21. นางสาวพัฒนาวดี กุณฑะโร
นักวิชาการปาไมปฏิบตั กิ าร
สํานักจัดการปาชุมชน
22. นางอรุณรัตน คลายกองนา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักจัดการปาชุมชน
23. นายเจด็จ รัตนแกว
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักสงเสริมการปลูกปา
24. นางประภัสสร กระจายศรี
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักสงเสริมการปลูกปา
คณะทํางาน
25. นางสาวปฏิมาพร ผองสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปาไมชํานาญการ
กองการอนุญาต
26. นายสมโภชน คลี่ดี
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
คณะทํางาน
กองการอนุญาต
27. นางสาวรัตนา สอาดนัก
นักวิชาการปาไมปฏิบตั ิการ
คณะทํางาน
กองการอนุญาต
28. นางสุภาษิต วงษกําภู
นิติกรชํานาญการ
คณะทํางาน
กลุมนิติการ
คณะทํางาน
29. นางสาววรรณา มีเหม็ง
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุมนิติการ
30. นายนพพร ตัง้ จิตตงาม
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
คณะทํางาน
สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม
31. นายคมสัน จันทรแรม
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
คณะทํางาน
สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
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32. นายสมศักดิ์ ตันมงคลกาญจน
33. นางสาวกรุณา สงแสง
34. ส.ต.อ.หญิง บุญภา ชุมทอง
35. นางสาววรัชยา ขาวจันทร
36. นางฐิตาพร สาระเวก
37. นายปราโมท หานวิไล
38. นางสาวบุณญาดา มะคําไก
39. นางเพ็ญศรี สัพโส

เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
คณะทํางาน
สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
เจาพนักงานพัสดุปฏิบตั ิการ
คณะทํางาน
สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
คณะทํางาน
สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทํางาน
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
คณะทํางาน
กลุมตรวจสอบภายใน
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร คณะทํางานและเลขานุการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
1. จัดทํารายละเอียดประกอบมาตรการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมปาไม ใหครอบคลุม
มาตรการหลักทั้ง 4 ดาน รวมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบตั ภิ ายใตมาตรการหลัก เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณา
2. ประสานหนวยงานตางๆ เพื่อผลักดันใหดําเนินการตามมาตรการกํากับดูแลองคการที่ดี
ของกรมปาไม ใหบรรลุผล
3. รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานพรอมขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงมาตรการกํากับ
ดูแลองคการที่ดีของกรมปาไม ใหคณะกรรมการฯ ทราบ
4. ดําเนินการดานอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
1.2 หลักการและวัตถุประสงคในการจัดทํามาตรการกํากับดูแลองคการที่ดี
หลักการ
การจัดทํามาตรการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมปาไม นับเปนการสนองตอบตอแนวคิด
ธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย
มาตรา 74 กําหนดให “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
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กิจการบานเมืองที่ดีในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน บุคคลตาม
วรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลางทางการเมือง...” และมาตรา 78 (4) และ (5) รัฐตองดําเนินการ
ตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้
(4) พั ฒ นาระบบงานภาครั ฐ โดยมุ ง เน น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม และ
จริยธรรมของเจา หนา ที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการ
บริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
(5) จั ด ระบบงานราชการและงานของรั ฐ อย า งอื่ น เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า และการ
ใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการ
มีสวนรวมของประชาชน …
2. การกําหนดใหมีการจัดทํามาตรการกํากับดูแลองคการที่ดีนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของการนํา
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลงระบบการ
บริหารราชการแผนดินของไทย อันเปนไปตามเจตนารมณที่ปรากฏอยางชัดเจนในมาตรา 3/1 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุงเนนใหสวนราชการใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ กลาวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบ
เลิ กหนว ยงานที่ไ มจํ า เป น การกระจายภารกิจ และทรั พ ยากรใหแ ก ทองถิ่น การกระจายอํ า นาจ
ตัดสินใจ การอํ านวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมี
ผูรับผิดชอบตอผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที่ตอง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได”
3. คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เรื่อง
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มุงเนนพัฒนาระบบงานใหมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
โปรงใส และตรวจสอบได สงเสริมใหใชหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ และ
พั ฒ นาสมรรถนะของข า ราชการและเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ทุ ก ระดั บ อย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให มี ขี ด
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ร าชการและการส ง มอบบริ ก ารสาธารณะ โดยจะเน น การ พั ฒ นา
ข า ราชการในตํ า แหน ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศ และสร า งผู นํ า การ
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เปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้งวางมาตรการสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน และจา ย
คาตอบแทนที่เปนธรรมตามผลงาน เพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจและแรงจูงใจ ในการพัฒนาผลงาน
4. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน โดยไดจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการตางๆ นําไปใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหเปนหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนําองคการนั้น สวนหนึ่ง
ไดใหความสําคัญกับการนําองคกร (หัวขอ1.1) เพื่อใหสวนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีโดย
ดําเนินการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบ ปกปองผลประโยชนของประเทศชาติ
และ (หัวขอ 1.2) ดําเนินการอยางมีจริยธรรมรวมทั้งตองมีความรับผิดชอบตอสังคม ดวยการ
สงเสริมใหบุคลากรในองคการเปนทั้งคนเกงและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนตอ
เพื่อนรวมงานดวยความเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใชทรัพยากรขององคการอยางมี
ความรับผิดชอบแลว บุคลากรในองคการตองมีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลตอ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ผูบริหารควรมีการกําหนดกรอบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตนของบุคลากรในองคการวาเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม
1.3 วัตถุประสงคในการจัดทํามาตรการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานของกรมปาไมมีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิดประโยชนกับทุก
ฝาย การจัดทํามาตรการกํากับดูแลองคการที่ดีจึงไดยึดหลักการที่สําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
1) เพื่อเปนมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้น
ในหนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม
2) เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางตรวจสอบธรรมาภิ บ าลในการปฏิ บั ติ ง านด า นต า งๆ ของ
หนวยงานในสังกัดกรมปาไม ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตน อัน
จะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสีย และผูปฏิบัติงานภายในกรมปาไม
3) เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความมั่นใจและศรัทธาใหเกิด
ขึ้นกับผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสีย
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หมวดที่ 2 มาตรการกํากับดูแลองคการที่ดีและแนวทางมาตรการไปสูการ
ปฏิบัติทั้ง 4 ดานของกรมปาไม
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของกรมปาไมมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน
โปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจ
ในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล กรมปาไมไดจัดทํามาตรการกํากับดูแลองคการที่ดีขึ้น โดย
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เปนพื้นฐานในการกําหนดมาตรการ ฯลฯ ทั้งนี้
มาตรการกํากับดูแลองคการที่ดีมีองคประกอบสําคัญๆ คือ (1) มาตรการกํากับดูแลองคการที่ดีทั้ง
4 ดาน ประกอบดวย มาตรการดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม มาตรการดานผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย มาตรการดานองคการ และมาตรการดานผูปฏิบัติงาน และ(2) แนวทางการนํา
มาตรการไปสูการปฏิบัติทั้ง 4 ดาน
มาตรการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมปาไม
เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมปาไมจึงได
กําหนดมาตรการกํากับดูแลองคการที่ดีประกอบดวยมาตรการหลัก 4 ดาน และแนวทางปฏิบัติ
ภายใตกรอบมาตรการหลักคือ 1) ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม 2) ดานผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 3) ดานองคการ และ 4) ดานผูปฏิบัติงาน

ดานรัฐ
สังคมและ
สิ่งแวดลอม

ดานผูรบ
ั
บริการ
และผูมีสว
 น
ไดสว
 นเสีย

ดาน
ผูปฏิบต
ั ง
ิ าน

ดาน
องคการ
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มาตรการดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม
กรมปาไมพึงสงเสริมมาตรการกํากับดูแลองคการที่ดดี านรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม โดย
จะดําเนินการดังนี้
มาตรการหลัก

แนวทางปฏิบัติ

1. มุงมั่นจัดการทรัพยากรปาไมให 1.1 ปรับปรุงกฎระเบียบใหเอื้อตอการปฏิบตั งิ าน (และทัน
เกิดประโยชนสูงสุดของประเทศ
ตอการเปลี่ยนแปลง)
1.2 ปรับปรุงเทคนิควิธีการบริหารจัดการใหสอดคลองกับ
สถานการณ
1.3 เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรปาไม
2. สงเสริมการสรางจิตสํานึกดาน
อนุรักษทรัพยากรปาไม/
สิ่งแวดลอม

2.1 รณรงคความรวมมือจากภาคประชาชน/สังคม
2.2 ฝกอบรมบุคลากรภายในหนวยงาน
2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
อนุรักษทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
2.4 สงเสริม Reuse Reduce Recycle (3 R) เพื่อการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา

มาตรการดานผูรับบริการ /ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรมปาไมพึงสงเสริมมาตรการกํากับดูแลองคการที่ดดี านประชาชนและผูรับบริการโดยจะ
ดําเนินการดังนี้
มาตรการหลัก

แนวทางปฏิบัติ

1. มุงมั่นในการใหบริการทีม่ ี
1.1 กําหนดแนวทางปฏิบตั ิและขั้นตอนในการใหบริการที่
คุณภาพ โปรงใส และเสมอภาคตอ
ชัดเจน พรอมเปดเผย
ผูรับบริการ
1.2 กําหนดผูรับผิดชอบในการใหบริการพรอมมีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลการใหบริการอยางเปนระบบ
1.3 จัดทําชองทางเพื่อเปดโอกาสใหผูรับบริการติดตาม
ตรวจสอบงานบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 กําหนดมาตรฐานระยะเวลาการใหบริการใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
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มาตรการหลัก

แนวทางปฏิบัติ
1.5 พัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีเพื่อการใหบริการที่เสมอ
ภาค/ไมเลือกปฏิบัติ
1.6 จัดทําชองทางรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการ โดยใหประชาชนมีสวนรวม
1.7 ใหหนวยงานภายนอกทําการสํารวจความตองการและ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีคุณภาพสูงสุด

2. ใหความสําคัญกับการเผยแพร 2.1 ใหความรูแกผปู ระกอบการและประชาชนเกี่ยวกับ
ผลงานวิจัย/เทคโนโลยีดานปาไมดวยเทคนิควิธตี าง ๆ
องค ค วามรู จ ากผลงานวิ จั ย และ
เชน ฝกอบรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เทคโนโลยีดานปาไม
2.2 พัฒนาชองทางเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยเพือ่ นําไปใช
ประโยชน
มาตรการดานองคการ
กรมปาไมพึงสงเสริมมาตรการกํากับดูแลองคการที่ดดี านองคการโดยจะดําเนินการดังนี้
มาตรการหลัก

แนวทางปฏิบัติ

1. สงเสริมใหมีระบบบริหารจัดการ 1.1 จัดทําแผนดําเนินงาน (Action Plan) ที่ชัดเจนตาม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตรของหนวยงานภาครัฐ
1.2 จัดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพือ่ ใชเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทุก
หนวยงาน
1.3 พัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลของกรมใหถูกตอง
ทันสมัยอยูตลอดเวลา
1.4 พัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็ม
ศักยภาพ
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มาตรการดานผูปฏิบตั ิงาน
กรมปาไมพึงสงเสริมมาตรการกํากับดูแลองคการที่ดดี านผูปฏิบตั ิงานโดยจะดําเนินการ
ดังนี้
มาตรการหลัก

แนวทางปฏิบัติ

1. สงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดมีสวน 1.1 ทุกหนวยงานควรจัดใหมีการประชุมผูปฏิบัติงานอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น
ร ว มในการตั ด สิ น ใจ แลกเปลี่ ย น
1.2 จัดใหมีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณและ
เรียนรูเพื่อการพัฒนาองคกร
ความรูในการปฏิบัติงานทุกระดับ
1.3 เปดชองทางตาง ๆ ที่ผปู ฏิบตั ิงานสามารถแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรไดอยางทั่วถึง
2.ใหความสําคัญในการสงเสริมให 2.1 พัฒนาและปรับปรุงสถานทีป่ ฏิบัติงานใหมี
ผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบตั งิ านที่ดียิ่งขึ้น
2.2 จัดใหมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพทีด่ ีแก
ผูปฏิบตั ิงาน
2.3 สํารวจความตองการเพื่อจัดสวัสดิการที่เหมาะสม

หมวดที่ 3 การสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามมาตรการกํากับดูแลองคการที่ดี
ของกรมปาไม
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามมาตรการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมปาไม จึง
กําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังนี้
1) จะสื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีค วามเขาใจเกี่ ยวกับ มาตรการ
กํากับดูแลองคการที่ดีอยางทั่วถึง
2) จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหทุกคนมั่นใจวาบุคลากร
และองค ก ารจะปฏิ บั ติ ต นตามแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการกํ า กั บ ดู แ ล
องคการที่ดีฉบับนี้อยางเครงครัด โดยจะถือเสมือนวาเปนขอปฏิบัติขององคการ
ขอหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติใหถูกตองใน
การทํางานประจําวัน และไมมีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของ
กรมปาไมคนใด กระทําการใดที่ขัดตอมาตรการฉบับนี้
3) คาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติงานที่ขัดหรือ
สงสัยวาจะขัดตอหลักการตางๆ ในมาตรการฉบับนี้ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง
หรือในกรณีที่ไมอาจรายงานตอผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหาร
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ระดับสูง หรือสํานักบริหารงานกลาง สวนการเจาหนาที่ โดยขอมูลที่ใหนั้นใหถือ
ปฏิบัติเปนขอมูลลับ ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาเองมีหนาที่ในการสอดสองดูแล และให
คําแนะนําผูใ ตบังคั บบัญชาตามลําดับ ชั้นให ปฏิบัติ ใหสอดคลองกับแนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้
4) มาตรการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปน
ปจจุบันทุกป
5) จะกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการกํากับดูแล
องคการที่ดีตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการประเมิน
ตนเองอยางสม่ําเสมอ
6) หากผูใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือตองการคําแนะนํา
เกี่ยวกับมาตรการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ สามารถติดตอหรือสอบถามได
ที่ กลุมพัฒนาระบบบริหาร โทร 02 561 4292-3 ตอ 5240
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จัดทําโดย

มิถุนายน 2553

18

