
 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพื�อพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึ#น

การปรับปรุงการดาํเนินงานสู่ศนูยบ์ริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

 
 

นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ
ตาํแหน่งเลขที�

 
ขอประเมนิเพื�อแต่งตั#งให้ดํารงตาํแหน่ง

ตําแหน่งเลขที�

สังกดัศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

 

 

วธีิการเพื�อพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึ#น

 

การปรับปรุงการดาํเนินงานสู่ศนูยบ์ริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
 

นายมนตรี  เกียรติเผา่พนัธ์ 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
ตาํแหน่งเลขที� 457 ส่วนนโยบายและแผน 

สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ 
 
 
 

ขอประเมนิเพื�อแต่งตั#งให้ดํารงตาํแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ

ตําแหน่งเลขที� 65 ส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2560 

วธีิการเพื�อพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึ#น 

การปรับปรุงการดาํเนินงานสู่ศนูยบ์ริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 4.0 

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ 

สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
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นายมนตรี  เกียรติเผา่พนัธ์ 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
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ขอประเมินเพื�อแต่งตั/งใหด้าํรงตาํแหน่ง นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
ตาํแหน่งเลขที� 65 ส่วนขอ้มูลข่าวสารและบริการร่วม 

สังกดัศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพื�อพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึ#น 

 

เรื�อง การปรับปรุงการดาํเนินงานสู่ศนูยบ์ริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 4.0 
 

หลกัการและเหตุผล 

 การพัฒนาศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม  

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นโอกาสในการเพิ�มประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน  

ใหป้ระชาชนไดรั้บบริการของศูนยฯ์ อยา่งสะดวก รวดเร็ว ประหยดั และเกิดความพึงพอใจ

มากยิ�งขึ/น ทั/ งนี/  จะตอ้งวิเคราะห์กระบวนการและขั/นตอนการดาํเนินงานทั/งหมด  

เพื�อพิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงขั/นตอนที�ไม่จาํเป็น ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในบาง

ขั/นตอนเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงานและประหยดัทรัพยากร และคาํนึงถึงผลสัมฤทธิ>

ที�เกิดขึ/น รวมถึงการพฒันาศกัยภาพของบุคคลากรซึ� งเป็นปัจจยัสําคญัของการพฒันา

องคก์ร โดยจะตอ้งมีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และสามารถปฏิบติัราชการโดยใชห้ลกัการ

ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

เป็นแนวทางสาํหรับการปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ 

บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 

 ผูเ้สนอแนวคิดไดว้เิคราะห์งานในตาํแหน่งที� 
 บทวเิคราะห์ 

 งานของส่วนขอ้มูลข่าวสารและศูนยบ์ริการร่วม แบ่งเป็น ๓ กลุ่มหลกั คือ  (๑) 

งานตามภารกิจที�กฎหมายกาํหนด เช่น งานเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามพระราชบญัญติั

ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (๒) งานตามนโยบายที�รัฐบาลกาํหนด เช่น การเขา้ร่วม

โครงการปี ๒๕๖๐ ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และโครงการศูนย์ราชการสะดวก  

ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น และ (๓) งานจรตามที�ได้รับ 

การประสานงานจากบุคคลหรือองคก์รอื�น เช่น การตอ้นรับใหค้วามรู้แก่คณะผูศึ้กษาดูงาน



 

จากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นตน้ งานเหล่านี/  จาํเป็นตอ้งพฒันาให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการ

พฒันาประเทศ  เช่น การ ปฏิรูปองค์กรเพื�อเขา้สู่ยุครัฐบาลดิจิทลั โดยการปรับเปลี�ยน

หลักคิดในการทาํงาน โครงสร้างของหน่วยงาน อุปกรณ์ วิธีการทาํงาน ตลอดจน

กฎระเบียบ ให้สอดคล้องกับบริบทของการบริหารงานภาครัฐ เศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลย ีและสิ�งแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป   

 ขั/นตอนการปฏิรูปหน่วยงาน เริ�มจากการพิจารณาศึกษางานของหน่วยงานอยา่ง

ละเอียด เพื�อวิเคราะห์ขั/นตอนการดาํเนินงานและการตดัสินใจในแต่ละขั/นตอน โดยใช ้

เทคนิคที�มีประสิทธิภาพ คือ การเขียน Flow Chart เพื�อแสดงขั/นตอนการดาํเนินงานอยา่ง

เป็นระบบ โดยแบ่งเป็นงานประจาํที�ตอ้งดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที� และงานนโยบายที�

ตอ้งดาํเนินการให้บรรลุผลตามนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติที�เกี�ยวข้อง อาทิ 

แผนพฒันาดิจิทลัเพื�อเศรษฐกิจและสังคม  (แผน DE) และแผนพฒันารัฐบาลดิจิทลั ระยะ 

3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (แผน DG) หากส่วนขอ้มูลข่าวสารและบริการร่วม นาํมาปฏิบติั 

ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เจา้หน้าที� และผูบ้ริหารอย่าง

แทจ้ริง ตวัอยา่งสาํคญั เช่น การจดัใหมี้ขอ้มูลงานบริการอิเลก็ทรอนิกส์ (e-service) ของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อมแสดงปรากฏในเว็บท่าของรัฐบาล 

ที�รวบรวมขอ้มูลงานบริการภาครัฐไว ้ณ จุดเดียว (e-Gov Portal) การเชื�อมโยงฐานขอ้มูล

ประชาชนของกระทรวงมหาดไทย เพื�อใช้ในการยืนย ันตัวตนของผู ้ใช้บริการ 

ของศูนยบ์ริการร่วมดว้ยบตัร Smart Card ลดการใชส้ําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  

ซึ� งที�ผ่านมาไดด้าํเนินการบา้งแลว้ แต่ยงัไม่บรรลุตามเป้าหมายของศูนยร์าชการสะดวก 

(Government Easy Contact Center : GECC) และการเป็นหน่วยงานรัฐบาลดิจิทลั เช่น 

การเพิ�มจาํนวน e-service ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งปัจจุบนั

มีขอ้มูลเพียง 15 รายการใน e-Gov Portal และส่วนใหญ่เป็นเพียงการให้บริการขอ้มูล



 

ข่าวสาร มิไดบ้ริการรับคาํขอ เพื�อประกอบการพิจารณาอนุมติั/อนุญาตผ่านระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์แต่อยา่งใด ดงันี/  

ที� e-service หน่วยงาน* 
1 ฐานขอ้มูลพื/นที�คุม้ครองสิ�งแวดลอ้มในประเทศไทย สผ. 
2 ฐานข้อมูลโครงการที�ต้องจัดทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ�งแวดลอ้มที�ไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 
3 ระบบฐานข้อมูลนโยบาย แผน และมาตรการ ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
4 ระบบฐานขอ้มูลโครงการและงานวจิยัของกรมควบคุมมลพิษ คพ. 
5 ระบบสารสนเทศเพื�อสนบัสนุนยทุธศาสตร์ สส. 
6 บทความสิ�งแวดลอ้ม 
7 ระบบติดตามการบุกรุกทาํลายป่าและควบคุมไฟป่า ปม. 
8 ระบบเชื�อมโยงคาํขอกลางและระบบสนบัสนุนใบอนุญาตและ

ใบรับรองผา่นอินเตอร์เน็ต : โครงการพฒันาระบบแลกเปลี�ยนขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ ตามระบบอนุญาตนาํเขา้ส่งออก และนาํผา่น  
ตามอนุสัญญาไซเตส 

อส. 

9 ระบบฐานขอ้มูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั�ง ทช. 
10 ระบบรับแจง้เหตุธรณีพิบติัภยั ทธ. 
11 ระบบรับแจง้ขอ้มูลซากดึกดาํบรรพ ์
12 ฐานขอ้มูลบทความทางพฤกษศาสตร์ อสพ. 
13 ระบบถามตอบเรื�องทั�วไปขององคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 
14 ระบบรายงานสภาพอากาศองคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 
15 สอบถามเรื�องพรรณไมแ้ละแสดงความคิดเห็น 

*หมายเหตุ สผ : สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ; คพ. : กรมควบคุมมลพิษ ; สส : 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม ; ปม. : กรมป่าไม ้; อส. : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช ; 
ทช. : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั�ง ; ทธ. : กรมทรัพยากรธรณี ; อสพ. : องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ (ขอ้มูล ณ วนัที� 25 กรกฎาคม 2560) 



 

 แนวคดิ 

  การปรับปรุงการดาํเนินงานสู่ศูนยข์อ้มูลข่าวสารและบริการร่วม 4.0 จะดาํเนินการ

ตามกระบวนการวิจยัและพฒันา โดยทาํความเข้าใจกฎระเบียบและปัญหาอุปสรรค 

ในการดาํเนินงานอยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง ก่อนที�จะกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

โดยใช้หลกัคิดที�ดีในการแกไ้ขปัญหา เช่น หลกัคิดของ อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ ความว่า  

“If I had an hour to solve a problem I'd spend 55 minutes thinking about the problem 

and 5 minutes thinking about solutions.” และหลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เริ�มจากขอ้แรก คือ การศึกษาขอ้มูล

อยา่งเป็นระบบ ทั/งนี/  โดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั นโยบาย แผน กฎหมาย 

มติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบ คาํวินิจฉัย การสนทนาแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกับอดีต

ผูอ้าํนวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม (นายสมชาย  มีนุชนารถ) ในฐานะ 

ผูมี้ประสบการณ์การทาํงานดา้นขอ้มูลข่าวสารของราชการและงานบริการร่วม ตลอดจน

ขา้ราชการและเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อทราบปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินงาน 

แลว้วเิคราะห์กระบวนการทาํงาน จาํแนกขั/นตอนทั/งหมดของงานแต่ละเรื�องโดยละเอียด 

พัฒนาเทคนิคการดําเนินงาน จัดทาํมาตรการเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงานโดยใช้

หลกัการบริหารงานและการใชเ้ทคโนโลยปีระกอบกนั เพื�อเปลี�ยนแปลงหน่วยงานสู่การ

เป็นศนูยข์อ้มูลข่าวสารและบริการร่วม 4.0  

ข้อเสนอ 

  การนาํแนวคิดดงักล่าวไปสู่การปฏิบติั ควรดาํเนินการตามขั/นตอนที�สาํคญั ดงันี/  

  1. วิเคราะห์ภาพรวมงานที�รับผิดชอบ  โดยแบ่งงานสําคัญของส่วนข้อมูล

ข่าวสารและบริการร่วม เป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ งานประจาํ (งานที�ตอ้งทาํตามกฎหมาย และ

กฎกระทรวง) งานนโยบาย (งานตามมติคณะรัฐมนตรี ขอ้สั�งการของนายกรัฐมนตรี และ



 

โครงการสาํคญัของรัฐบาล)  และงานจร (งานที�ไม่อยูใ่นแผนการดาํเนินงาน แต่เกี�ยวขอ้ง

กบัอาํนาจหนา้ที�ของหน่วยงาน) เพื�อทราบภาพรวมของงาน เช่น 

 

  2.  ศึกษารายละเอยีดของงาน โดยวิเคราะห์กระบวนการการดาํเนินงานในแต่ละ

งานอยา่งละเอียด แลว้เขียนผงัการดาํเนินงาน (Flow Chart) ของแต่ละขั/นตอน เช่น งาน

เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการ ในขั/นตอนการพิจารณาคาํขอข้อมูลข่าวสารโดย

ผูอ้าํนวยการส่วนขอ้มูลข่าวสารและบริการร่วม ในฐานะกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม (สป.ทส.) มีการวิเคราะห์คาํขอและจดัทาํขอ้เสนอของฝ่ายเลขานุการในการ

พิจารณาเปิดเผยขอ้มูลตามคาํขอดงักล่าวเพื�อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและขอ้เทจ็จริง ซึ�งที�ผ่านมา ยงัไม่มีการสรุปวิธีพิจารณาการ

เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเป็นระบบและเขา้ใจง่าย เนื�องจากความรู้ดงักล่าวเป็นองคค์วามรู้แฝง 

(Implicit Knowledge) ในสมองของเจา้หน้าที� ทาํให้บุคคลที�เกี�ยวขอ้งไม่เขา้ใจและ

ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไปในทิศทางต่างกนั 

เกิดผลกระทบทางลบ เช่น การพิจารณาคาํขอล่าชา้ เป็นตน้ จึงสมควรประมวลความรู้

ดงักล่าว ใหเ้ป็นองคค์วามรู้เชิงประจกัษ ์ (Explicit Knowledge) และถ่ายทอดเพื�อเพิ�ม

ส่วนขอ้มูลข่าวสารและบริการร่วม

งานประจาํ

เปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ

รับเรื�องร้องเรียน

บริการเบด็เสร็จ 
ณ จุดเดียว

ดูแลห้องสมุด 
สป.ทส.

งานนโยบาย

2560 ปีแห่งศุนย์
ขอ้มูลข่าวสาร

ศุนยร์าชการสะดวก

ขบัเคลื�อน
แผนพฒันา

รัฐบาลดิจิทลั

ประเทศไทย 4.0

งานจร

ตอ้นรับคณะศึกษา
ดูงาน

เป็นวิทยากร



 

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�และหน่วยงาน เช่น การจดัทาํผงัการพิจารณา

คาํขอขอ้มูลข่าวสารตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดงัเอกสารแนบ 

เป็นตน้ 

  3. ศึกษาหาความรู้เพิ�มเติมเพื�อพัฒนางาน  เช่น ความรู้ดา้นการเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสารจาํนวนมาก ปรากฏในคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสาร (กวฉ.) ที�สํานกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี รวบรวมไว ้ตั/งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 

ปัจจุบนั ที�ผ่านมา เจา้หนา้ที�ผูป้ระสงคจ์ะเรียนรู้หลกัการพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

อาจใชร้ะยะเวลาในการสืบคน้ ศึกษา และทาํความเขา้ใจค่อนขา้งมาก เนื�องจากคาํวนิิจฉยั

เป็นภาษากฎหมายและมีรายละเอียดมาก สมควรที�จะรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 

เป็นบทความสรุปสาระสาํคญัที�เขา้ใจง่าย มุ่งเนน้การสรุปหลกัการพิจารณาเปิดเผยขอ้มูล 

โดยจัดหมวดหมู่ เป็นกลุ่มเรื� องต่าง  ๆ อย่างเป็นระบบ จะเพิ�มประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานของเจา้หนา้ที�ฝ่ายเลขานุการและคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร สป.ทส. เช่น 

กลุ่มการอุทธรณ์ กรณีผูข้อขอ้มูลข่าวสารถูกปฏิเสธการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร และไม่ยื�น

อุทธรณ์ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด กวฉ. จะไม่รับอุทธรณ์ เป็นตน้ เมื�อเรียบเรียง

ไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ จึงเผยแพร่เป็นคู่มือการพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

จะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนเป็นอย่างมาก นอกจากนี/  ยงัสามารถ 

หาความรู้เพิ�มเติมจากสื�อสังคมออนไลนแ์ละการศึกษาดูงานทางกายภาพดว้ย 

  4. ระดมสมองเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการทํางาน โดยร่วมกนักบัเจา้หนา้ที�ในการ

พิจารณาเสนอแนวทางการเพิ�มประสิทธิภาพการดาํเนินงานในแต่ละขั/นตอน โดย

ปรับปรุงการบริหารจดัการและใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการทาํงาน โดยเฉพาะการ

ปรับปรุงหลกัคิดในการทาํงาน โครงสร้างของหน่วยงาน สถานที�ทาํงาน อุปกรณ์ และ

วิธีการทาํงาน กฎ ระเบียบ คาํสั�ง หรือแนวทางปฏิบติังานที�เกี�ยวของ ให้สอดคลอ้งกบั



 

บริบทของนโยบายรัฐบาล หลักการบริหารงานภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลย ีและสิ�งแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป 

  5. วางแผนการดําเนินงาน โดยจดัทาํแผนการพฒันาส่วนข้อมูลข่าวสารและ

บริการร่วม มีโครงการและกิจกรรมเพื�อร่วมขบัเคลื�อนแผนพฒันาดิจิทลัเพื�อเศรษฐกิจ

และสังคม และแผนพฒันารัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และข้อสั�งการของ

นายกรัฐมนตรีที�เกี�ยวขอ้ง และจดัทาํคู่มือการทาํงานต่าง ๆ อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และ 

มีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล  

  6.  ดําเนินการตามแผน  มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดาํเนินงาน

อย่างต่อเนื�อง และน้อมนําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาสู่การปฏิบติัเป็นแนวทางในการทาํงานทุกขอ้ ไดแ้ก่ 

จะทาํอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ ระเบิดจากข้างใน แก้ปัญหาจากจุดเล็ก  

ทาํตามลาํดบัขั/น ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ ทาํงานแบบองค์รวม ไม่ติดตาํรา รู้จกัประหยดั 

เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ทาํให้ง่าย การมีส่วนร่วม ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 

บริการที�จุดเดียว ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ใช้อธรรมปราบอธรรม ปลูกป่าในใจคน 

ขาดทุนคือกาํไร การพึ�งพาตนเอง พออยู่พอกิน เศรษฐกิจพอเพียง ความซื�อสัตยสุ์จริต 

จริงใจต่อกนั ทาํงานอยา่งมีความสุข ความเพียร และรู้รักสามคัคี 

  7. ขยายผลการดําเนินงาน  โดยสมคัรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการพฒันาศูนยข์อ้มูล

ข่าวสารและศูนยร์าชการสะดวกที�เกี�ยวข้อง เพื�อกระตุ้นการพัฒนางานให้มีมาตรฐาน 

ในระดบัที�สูงขึ/น เป็นตน้แบบแก่หน่วยงานอื�นได ้

  ทั/งหมดนี/  จะตอ้งจดัทาํแผนปฏิบติัโดยละเอียดต่อไป 



 

ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 มีการพฒันาศนูยบ์ริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม สู่การ

เป็นศูนยข์อ้มูลข่าวสารและบริการร่วม 4.0 เพื�อให้การดาํเนินงานของศูนยบ์ริการร่วมมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทนัสมยั ยิ�งขึ/น ประชาชนไดรั้บบริการที�สะดวก รวดเร็ว และ

ประหยดัมากขึ/ นอย่างมีนัยสําคัญ (พลิกโฉมงานขอ้มูลข่าวสารและบริการร่วมของ

กระทรวงฯ) รวมทั/งเป็นแหล่งเรียนรู้ของเจา้หนา้ที�และหน่วยงานต่าง ๆ ทั/งภายในและ

ภายนอกสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ที�มีคุณภาพมากขึ/น 

ตัวชี#วดัความสําเร็จ 

 1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม มีขอ้มูลบริการอิเลก็ทรอนิกส์ 

ปรากฏในฐานขอ้มูล e-Gov Portal อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั ตั/งแต่ปี พ.ศ. 

2561 เป็นตน้ไป 

 2. ประชาชนสามารถยนืยนัตวัตนในการติดต่อรับบริการของส่วนขอ้มูล ข่าวสาร

และบริการร่วม โดยไม่ตอ้งใชส้าํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ภายในปี พ.ศ. 2561 

 3. สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ไดรั้บรางวลั

ศนูยร์าชการสะดวก (GECC) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 4. ส่วนขอ้มูลข่าวสารและบริการร่วม เป็นหน่วยงานรัฐบาลดิจิทลัตน้แบบ ภายใน  5  ปี 

                                                              ลงชื�อ      
(นายมนตรี  เกียรติเผา่พนัธ์) 

ผูเ้สนอแนวคิด 
            กนัยายน 2560 

 



แนวทางการพจิารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเบื�องต้น

คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร สป.ทส. 
พิจารณาขอ้มูลตามคาํขอ

มีส่วนใดที�หา้มเปิดเผยตามมาตรา 14 
และ 15 แห่ง พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 หรือไม่?

มี ทั0งหมด มี บางส่วน ไม่มี

เอกสารแนบ

ไม่เปิดเผย
เปิดเผยบางส่วน 

โดยปกปิด
ขอ้ความ

ที�ไม่ควรเปิดเผย

เปิดเผย

แจง้ผลการพิจารณาให้
ผูข้อทราบพร้อมเหตุผล และสิทธิ
อุทธรณ์คาํสั�งต่อคณะกรรมการ

วนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
(กรณีไม่เปิดเผยตามคาํขอ) 
ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที� 

สป.ทส.ไดรั้บคาํขอ


