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1. ลักษณะองค์การ 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช เดิมเป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กองกำร
เจ้ำหน้ำที่ กองคลัง และกองฝึกอบรม สังกัดกรมป่ำไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เมื่อวันที่ ๒๐ กันยำยน 
๒๕๔๕ วุฒิสภำได้มีมติด้วยคะแนน ๑๒๗ ต่อ ๒๓ ให้แยกงำนที่เกี่ยวกับป่ำเศรษฐกิจและงำน           ด้ำน
อนุรักษ์และกำรคุ้มครองป่ำไม้ออกจำกกัน โดยให้งำนทำงด้ำนป่ำเศรษฐกิจอยู่กับกรมป่ำไม้ ส่วนงำน            
ด้ำนอนุรักษ์และกำรคุ้มครอง ให้ไปตั้งเป็นกรมข้ึนมำใหม่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ ต่อมำสภำผู้แทนรำษฎรก็ได้มีมติเห็นชอบตำมผลกำรประชุมของวุฒิสภำดังกล่ำว ซึ่งจะ
ต่ำงไปจำกมติเดิมของสภำผู้แทนรำษฎรในกำรพิจำรณำ ในวำระที่ ๓ วันที่ ๒๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๔๕   
ซึ่งควำมเห็นดังกล่ำว แต่เดิมเหล่ำนี้ไม่มีกำรแยกกรมป่ำไม้เป็น ๒ กรม ต่อมำได้มีพระรำชกฤษฎีกำ เล่มที่ ๑๑๙ 
ตอนที่ ๙๙ ก. ลงวันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๔๕ ให้จัดตั้งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ในสังกัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในขณะนั้นส ำนักบริหำรงำนกลำง ยังมีสถำนะเป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กองคลัง และกองฝึกอบรม 
 ต่อมำเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและแบ่งหน่วยงำนภำยในของส่วนรำชกำร
ในสังกัดกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช โดยได้น ำภำรกิจของกองกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
กรม กองคลัง กองฝึกอบรม มำจัดตั้งเป็นส ำนักบริหำรงำนกลำง โดยแบ่งกำรท ำงำนออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 1. ส่วนอ ำนวยกำร 
 2. ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 3. ส่วนฝึกอบรม 
 4. ส่วนกำรคลัง 
 5. ส่วนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ 
ต่อมำกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้ง 
ศูนย์ปฏิบัติกำรอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะขึ้นเป็นกำรภำยใน และในปี พ.ศ.2554 ได้จัดตั้งส่วนกำรพัสดุขึ้น 
โดยในปี พ.ศ. 2556 อ.ก.พ.กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ควำมเห็นชอบให้มีกำรจัดตั้ง
ส่วนกำรพัสดุ ส ำนักบริหำรงำนกลำง ตำมหนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ ทส 0201.4/5040 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2556 และในปี พ.ศ. 2562 กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ได้มีค ำสั่งที่ 1972/2562 ลงวันที่  15 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 จัดตั้งส่วนเสริมสร้ำงวินัย  
ส ำนักบริหำรงำนกลำง ปัจจุบันส ำนักบริหำรงำนกลำง จึงมีหน่วยงำนภำยใน ประกอบด้วย 

1. ส่วนอ ำนวยกำร 
 2. ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 3. ส่วนฝึกอบรม 

4. ส่วนกำรคลัง 
 5. ส่วนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ 
 6. ศูนย์ปฏิบัติกำรอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ   
 7. ส่วนกำรพัสดุ 

8. ส่วนเสริมสร้ำงวินัย 
9. ฝ่ำยเลขำนุกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนกลำง 
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หน้าที่ของส านักบริหารงานกลาง 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
๑. ปฏิบัติงำนสำรบรรณของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
2. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร และงำนเลขำนุกำรของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 

และพันธุ์พืช 
3. จัดระบบงำนและบริหำรงำนบุคคลของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
4. ด ำเนินกำรเกี่ ยวกับกำรเงิน  กำรบัญชี  กำรงบประมำณ  กำรพัสดุ  อำคำรสถำนที่                

และยำนพำหนะของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
5. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ควำมรู้ ควำมก้ำวหน้ำและผลงำน

ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
6. ด ำเนินกำรเกี่ยวข้องกับกำรสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และงำนด้ำน

ส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

7. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
 
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 
    (1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 
     1.1 พันธกิจหรือหน้ำที่หลักตำมกฎหมำยของส่วนรำชกำร 
     1.2 ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้ำที่ต่อควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำร และกำรเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
     1.3 กลไกท่ีส่วนรำชกำรใช้ในกำรส่งมอบผลผลิตและบริกำรตำมพันธกิจ 
 
ตารางแสดงพันธกิจ ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ และกลไก/วิธีการที่ส่งมอบผลผลิตและบริการ 

พันธกิจ ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ กลไก/วิธีการที่ส่งมอบผลผลิตและบริการ 

1. กำรด ำเนินกำรจัดระบบงำน 
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุ คคล  และกำรด ำ เนิ นกำร        
ทำงวินัยของกรม 

1.1 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับ   
 กำรพัฒนำ 
    1.2 ระดับควำมส ำเร็จกำร
ปรับปรุงก ำหนดต ำแหน่ง  
   1.3 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ ง
ข้ำรำชกำร  
   1.4 ผลกำรด ำเนินกำรทำง
วินัย ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนรำชกำร ถูกต้อง 
ครบถ้วน ชอบธรรม เป็นไปตำม
ขั้ น ตอนของกฎหมำย  และ
ระเบียบ 

  1.1 มีแผนกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ
ประจ ำป ีที่ตอบสนองแผนปฏิบตัิรำชกำร
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
   1.2 มีกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
ให้สอดคล้องกับภำรกิจ ตำมหลกัเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีกำรที่ กพ. ก ำหนด 
    1.3 มีแผนกำรสรรหำฯ เป็นไปตำม
ขั้นตอนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร     
ที่ กพ. ก ำหนด 
    1.4 มีกำรจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัย ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรม เพื่อใช้
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ   
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พันธกิจ ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ กลไก/วิธีการที่ส่งมอบผลผลิตและบริการ 

2. ด ำเนินกำรให้บริกำร
เกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี 
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และบริหำรพัสดุ 
 

2. กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมแผน 
กำรใช้จ่ำยเงินและผลกำรเบิกจำ่ย 
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด 
 

   2.1 ก ำหนดแผนและจัดเตรยีมควำม
พร้อมในกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรจัดหำพัสดุ
และกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
   2.2 มีคณะกรรมกำรติดตำมเร่งรัดกำร
ใช้จ่ำยเงินและแจ้งเวียนหนังสือแนวทำง 
ให้หน่วยงำนรับทรำบและถือปฏิบัติ     
   2.3 มีกำรรำยงำนผล ติดตำม เพ่ือให้
ค ำปรึกษำ แนะน ำ สนับสนุน เร่งรัดให้กำร
ด ำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

3. ส่งเสริมภำพลักษณ์      
ของกรมอุทยำนแห่งชำติ        
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
 

3.1 ประชำชนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
ของกรมฯ 
3.2 องค์กรน่ำอยู ่
3.3 ศูนย์กลำงหนังสือรำชกำร 
ของกรมฯ 

  3.1 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ 
  3.2 ปรับปรุง บ ำรุง ซ่อมแซม
สภำพแวดล้อมภำยในกรมฯ 
  3.3 ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำหนังสือ
รำชกำรของกรม และน ำระบบ        
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำร         
รับ – ส่ง หนังสือรำชกำรกรมฯ 

 
(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม   
      2.1 ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่ำนิยม ของส่วนรำชกำรที่ได้ประกำศไว้คืออะไร? 
      2.2 สมรรถนะหลักของส่วนรำชกำรคืออะไร และมีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงไรกับพันธกิจของส่วนรำชกำร? 
ควำมส ำคัญของสมรรถนะหลักของส่วนรำชกำรที่มีต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม สำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศคืออะไร ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
 

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรบริหำรของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 

ยุทธศาสตร์ของ 
ส านักบริหารงานกลาง 

1. ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดรับกับแนวคิด       
กำรจัดกำรภำครัฐยุคใหม ่(New Public Management) 
2. ปรับปรุงและพัฒนำเทคโนโลยี ตลอดจนน ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพตำมแนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)   
3. ปรับปรุงระบบสวัสดิกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน และพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนผ่ำนกิจกรรมสัมพันธ์ที่เหมำะสม   
4. ปรับปรุงและส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)   
และสร้ำงนวัตกรรมไปสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) 
5. สร้ำงเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนวินัย ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน 
6. ส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดขีองกรมฯ 
7. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะให้เป็นมืออำชีพ 
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ยุทธศาสตร์ของ 
ส านักบริหารงานกลาง 

8. ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรเงิน กำรคลัง และพัสดุ ของกรมอุทยำน 
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชสู่ควำมเป็นเลิศ 
9. วำงระบบกำรท ำงำนรองรับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรเงิน กำรคลัง และพัสดุ 

เป้าประสงค์ 1. สำมำรถปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งให้สอดคล้องกับภำรกิจ 
2. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือน ำไปสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
3. ส่งเสริมให้บุคลำกรมีสวัสดิกำรและคุณภำพชีวิตที่ดี 
4. กำรน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
5. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ ถูกต้อง ตำมกฎหมำย และระเบียบ ไม่เกิดกำรกระท ำ        
ผิดวินัย หรือกำรกระท ำผิดวินัยน้อยลง 
6. พัฒนำเครื่องมือ สิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก ตลอดจนอำคำรสถำนที่ และ
ยำนพำหนะ เพ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกรและกำรบริกำรเกิดประสิทธิภำพ 
7. ประชำชนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร กิจกรรม ควำมรู้ ควำมก้ำวหน้ำ และผลงำน          
ของกรมฯ ผ่ำนสื่อออนไลน์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
8. บุคลำกรกรมฯ มีควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมภำยในกรมฯ 
9. หน่วยงำนส่วนกลำงของกรมฯ ทุกระดับงำน รับ-ส่ง หนังสือด้วยระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (Zero-Base manual)  
10. หน่วยงำนภำยในกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช และผู้รับบริกำร
อ่ืนๆ ได้รับกำรสนับสนุนและบริกำรทำงด้ำน กำรเงิน กำรคลัง และกำรพัสดุ    
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว โปร่งใส 

ค่านิยม 1. มีจิตบริกำร (Service Mind) 
2. ท ำงำนรวดเร็วและรับผิดชอบ (Fast and Responsibility) 
3. สนองตอบธรรมำภิบำล (Good Governance) 
4. งำนและชีวิตสมดุล (Work-Life Balance) 
5. เพิ่มพูนสิ่งแวดล้อมในงำน (Working Condition) 

วัฒนธรรม ส ำนักบริหำรงำนกลำง จะมีวัฒนธรรมหลัก “ดี 4 ประกำร” (4 Excellences 
“4E”) ดังนี้ 
1. มีบุคลำกรดีและเก่ง (People Excellence) 
2. มีจิตบริกำรดี (Service Excellence) 
3. มีกำรบริหำรดี (Governance Excellence) 
4. มีควำมรับผิดชอบดี (Responsibility Excellence) 

สมรรถนะหลักของ
ส านักบริหารงานกลาง 
(Core Competencies) 

 1. ควำมรู้ ควำมช ำนำญ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนสำรบรรณของกรม งำนช่วยอ ำนวยกำร
งำนเลขำนุกำรของกรม กำรเงิน กำรคลัง กำรบัญชี กำรพัสดุ  และกำรประชำสัมพันธ์  
โดยมีกำรบริหำรจัดกำรบนพ้ืนฐำนควำมรู้ทำงวิชำกำรและเทคโนโลยีที่เหมำะสม 

 2. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมช ำนำญ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลโดยมีกำรบริหำรและจัดกำรบนพ้ืนฐำนควำมรู้ทำงวิชำกำร
และเทคโนโลยีที่เหมำะสม 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
 3.1 ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรในส่วนรำชกำรเป็นอย่ำงไร?  
   ส ำนักบริหำรงำนกลำง มีอัตรำก ำลังจ ำนวน 374 รำย โดยแบ่งเป็นข้ำรำชกำร จ ำนวน 195 รำย 
(ร้อยละ 52.14 ) และลูกจ้ำงประจ ำ 39 รำย (ร้อยละ 10.43) พนักงำนรำชกำร 140 รำย (ร้อยละ 37.43) 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2563)  

3.2 มีกำรจ ำแนกบุคลำกรหรือพนักงำนออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้ำง? 
 1) ข้ำรำชกำร จ ำนวนรวม 195 คน จ ำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภททั่วไป 90 คน 
ระดับปฏิบัติงำน 36 คน ระดับช ำนำญงำน 51 คน ระดับอำวุโส 3 คน (2) ประเภทวิชำกำร 104 คน ระดับ
ปฏิบัติกำร 45 คน ระดับช ำนำญกำร 49 คน ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 10 คน ระดับเชี่ยวชำญ - คน ระดับ
ทรงคุณวุฒิ - คน (3) ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง 1 คน 

2) ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวนรวม 39 คน จ ำแนกเป็น 3 กลุ่มงำน ดังนี้ (1) กลุ่มงำนบริกำรพ้ืนฐำน 2 คน 
(2) กลุ่มงำนสนับสนุน 36 คน (3) กลุ่มงำนช่ำง 1 คน 

3) พนักงำนรำชกำร จ ำนวนรวม 140 คน มี 1 ประเภท ได้แก่ พนักงำนรำชกำรทั่วไป 140 คน 
กลุ่มงำนบริกำร 68 คน กลุ่มงำนเทคนิคท่ัวไป 19 คน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 53 คน   

(ข้อมูลอัตรำก ำลังที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2563) 
 
      3.3 อะไรคือข้อก ำหนดพ้ืนฐำนด้ำนกำรศึกษำส ำหรับกลุ่มบุคลำกร และพนักงำนประเภทต่ำง ๆ  

ประเภทบุคลากร ข้อก าหนดพื้นฐานด้านการศกึษา 
1. ข้ำรำชกำร บัญชีมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน เรื่อง  

กำรจัดท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และจัดต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
ของทุกส่วนรำชกำรเข้ำประเภทต ำแหน่ง สำยงำน และระดับต ำแหน่งตำมมำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง ลงวันที่ 11 ธันวำคม พ.ศ. 2551 

2. ลูกจ้ำงประจ ำ คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 
ลงวันที่ 1 เมษำยน 2553 

3. พนักงำนรำชกำร ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื ่อง กำรก ำหนดลักษณะงำน  
และคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำนและกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร 
พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรรำชกำร 
เรื่อง ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2561 

3.4 องค์ประกอบส ำคัญที่ท ำให้บุคลำกรเหล่ำนี้มีส่วนร่วมในกำรท ำงำนเพื่อบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ 
ของส่วนรำชกำรคืออะไร? 

องค์ประกอบ รายละเอียด 
1. ด้ำนบรรยำกำศในกำรท ำงำน
ของบุคลำกร 

มีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ท ำงำนให้สะอำดสวยงำม เป็นระเบียบ 
โดยค ำนึงถึงสุขภำพและควำมปลอดภัย เช่น จัดหำอุปกรณ์ป้องกันอันตรำย
จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรตรวจสุขภำพประจ ำปีและเก็บข้อมูลสุขภำพบุคลำกร 
รวมทั้งติดตำมผลสุขภำพ เพ่ือประเมินภำวะผิดปกติเบื้องต้นเพ่ือหำสำเหตุ
ป้องกันและรักษำได้ทันท่วงที รวมถึงควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสถำนที่ท ำงำน
ของบุคลำกร เช่น ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 ได้มีค ำสั่งให้ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร ของหน่วยงำน ปฎิบัติงำนเหลื่อมเวลำ 
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องค์ประกอบ รายละเอียด 
ปฎิบัติงำนที่บ้ำน (Work from Home) กรณีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ปฎิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน
และเฝ้ำระวังโรคติดต่ออันตรำย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019          
หรือโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] กำรตรวจวัด
อุณหภูมิก่อนเข้ำอำคำร กำรปรับปรุงทำงเดินระหว่ำงอำคำร กำรจัดสถำนที่
ท ำงำนและอุปกรณ์ในกำรท ำงำนให้เพียงพอต่อบุคลำกร กำรจัดกิจกรรม 5 ส. 
มีกิจกรรม Big Cleaning Day ไตรมำสละ 1 ครั้ง ตำมแผนสร้ำงควำมสุข
และควำมผูกพันของบุคลำกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 มีกำร
มอบรำงวัลให้ผู้ปฏิบัติงำนดีเด่น เสียสละ และท ำคุณประโยชน์  ให้กับ           
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช เช่น กำรมอบโล่รำงวัล เกียรติ
บัตร และประกำศชมเชยให้แก่ผู้ช่วยเหลือรำชกำร และกำรมอบเครื่องหมำย   
เชิดชูเกียรติ ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนช่วยเหลือทำงด้ำนทรัพยำกร ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมจิตอำสำเนื่องในโอกำสต่ำง ๆ  มีกำรยกย่อง       
เชิดชูเกียรติเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมอุตสำหะ เสียสละ มีกำร        
ให้รำงวัลส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนดีเด่น เพ่ือบ ำรุงขวัญก ำลังใจให้กับบุคลำกร 

2. ด้ำนควำมผูกพัน          
ของบุคลำกรต่อองค์กำร 

เป็นกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำง HR Scorecard ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญ  
กับผู้ปฏิบัติงำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ผ่ำนกิจกรรมและกำรพบปะพูดคุย เช่น โครงกำรมุมกำแฟแชร์ประสบกำรณ์ 
และกำรประชุมภำยในหน่วยงำน เดือนละ 1 ครั้ง 

 

3.5 ในกำรท ำงำนจ ำเป็นต้องมีข้อก ำหนดด้ำนสุขภำพ ควำมปลอดภัย และควำมเสี่ยงภัยของส่วนรำชกำร 
อะไรบ้ำง? 

ข้อก าหนด ความจ าเป็น 
1. ข้อก ำหนด     
ด้ำนสุขภำพ 

 มำตรกำรป้องกันและเฝ้ำระวังโรคติดต่ออันตรำย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) 

2. ข้อก ำหนด 
ด้ำนควำมปลอดภัย 
และควำมเสี่ยงภัย 

1. กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่เป็นเวรตรวจตรำควบคุมแผนป้องกันอัคคีภัย 
2. กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักบริหำรงำนกลำง 
3. กำรจัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในภำวะฉุกเฉิน 
4. กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทำงกำรจรำจร ทำงเดินเท้ำ จุดจอดรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ 
เพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภัยให้กับบุคลำกร   
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3.6 ประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกรที่ส ำคัญคืออะไร? พ้ืนฐำนของบุคลำกรที่มีผลต่อกำรวำงแผน 
กำรพัฒนำ และกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรเป็นองค์กำรสมรรถนะสูงมีอะไรบ้ำง 

การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผน การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความสามารถ 
ในการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

1. กำรไปช่วยปฏิบัติรำชกำรและโอนย้ำยบุคลำกร          
ไปที่อ่ืน  
2. มำตรกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนภำครัฐ                  
3. กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจ้ำงงำนบุคลำกร        
ช่วยปฏิบัติงำน  
4. กำรลำออก เสียชีวิต ของบุคลำกร  
5. กำรหมุนเวียนงำนของข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 
6. กำรมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนอีกหน้ำที่หนึ่ง 
 

1. กำรเข้ำสู ่โครงกำรพัฒนำระบบข้ำรำชกำรผู ้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPs)    
2. กำรอนุญำตให้ลำไปฝึกอบรม และศึกษำต่อภำยใน
และต่ำงประเทศ  
3. กำรพัฒนำสมรรถนะหลักของบุคลำกรให้สอดคล้อง
กับต ำแหน่ง 
4. กำรสนับสนุนบุคลำกรเข้ำร่วมกำรประชุมระดับ
นำนำชำติ เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ ์
และสร้ำงเครือข่ำย  
5. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม  

 
(4) สินทรัพย์   
      ส่วนรำชกำรมีอำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส ำคัญอะไรบ้ำง รวมทั้งเทคโนโลยีกำรสื่อสำร
และกำรให้บริกำร 
 

 

1. อาคารสถานที่ 1. ห้องสมุด   
2. ห้องประชุม  
3. ศูนย์อำหำรวนำลี และวนำกร  
4. สถำบันประชำรัฐพิทักษ์ป่ ำ (จังหวัดแพร่ ) 1 แห่ง และศูนย์ฝึกอบรม 5 แห่ ง      
(จังหวัดนครนำยก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเชียงรำย จังหวัดตำก และจังหวัดสระบุรี)  
5. บ้ำนพักวิทยำกร ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ประชุม บ้ำนพักข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ  
ของสถำบันประชำรัฐพิทักษ์ป่ำ และศูนย์ฝึกอบรม รวม 6 แห่ง 
6. อำคำรและลำนจอดรถยนต์ 
7. ร้ำนค้ำสวัสดิกำร  
8. ชมรมผู้สูงอำยุชำวป่ำไม้  
9. อำคำรคลังพัสดุ ส่วนกำรพัสดุ 
10. โรงเก็บพัสดุ 
11. หน่วยงำนในสังกัดส ำนักบริหำรงำนกลำง (ใช้ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน) ได้แก่ อำคำร   
เอช เอ สเลด (ชั้น 1 – 3), อำคำร 84 ปี (ส่วนกำรคลัง), อำคำรพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำ 
(ชั้น 1 – 2 ส่วนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่), อำคำรสืบ นำคะเสถียร (ชั้น 2 ห้องสมุด 
ส่วนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่), อำคำรอเนกประสงค์ ชั้น 3 (ส่วนฝึกอบรม)  
12. ห้องแถลงข่ำว 
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2. เทคโนโลยี 1. ระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e - doc)  
2. กำรจองห้องประชุมออนไลน์          
3. ระบบ GFMIS  (กำรเงิน กำรคลัง กำรพัสดุ)  
4. ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP)  
5. ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (e-MENSCR) ของกรมอุทยำนแห่งชำติฯ              
     เป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ   
6. ระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลระดับกรม (DPIS)  
7. ระบบกำรจัดกำรงบประมำณอิเล็กทรอนิกส์ (BB e-Budgeting)  
8. ระบบอินเทอร์เน็ต  
9. ระบบจ่ำยตรงค่ำรักษำพยำบำล  
10. ระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ E-Pension   
11. ระบบงำนเงินเดือนข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ  
12. ระบบงำนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง พนักงำนรำชกำร  
13. ระบบบริหำรงำนคลัง 
14. ระบบกำรรับเงินกลำง 
15. ระบบทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์ 
16. ระบบกำรบันทึกงบเดือน วันลำ 
17. ระบบยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
18. ระบบสืบค้นข้อมูลบุคคลทำงอินทรำเน็ต 
19. ระบบสั่งซื้อสินค้ำสวัสดิกำรของกรม อส. ออนไลน์ 
20. ระบบรับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต 
21. ระบบสำรสนเทศข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ระดับสูง (ISCS) 
22. ระบบจัดท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่รัฐ ว่ำด้วยพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัว  
      เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 
23. ระบบงำนค่ำตอบแทน พนักงำนรำชกำร 
24. ระบบสำรสนเทศพัสดุกลำง 
25. ระบบ Clearing House 
26. ระบบบริกำรผู้เช่ำและผู้ใช้ที่รำชพัสดุ 
27. ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 

3. อุปกรณ์ 1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
    1.1 โทรศัพท/์โทรศัพท์เคลื่อนที่  1.2 เครื่องโทรสำร/เครื่องโทรสำรแบบมัลติฟังก์ชัน 
    1.3 เครื่องถ่ำยเอกสำร  1.4 เครื่องปรับอำกำศ 
    1.5 เครื่องฟอกอำกำศ  1.6 เครื่องพิมพ์ดีด  1.7 โต๊ะ/เก้ำอ้ีท ำงำน 
    1.8 ตู้เก็บเอกสำร  1.9 เครื่องเจำะกระดำษและเข้ำเล่ม 
2. กล้องวงจรปิด CCTV   
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3. อุปกรณ์ 3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์   
    3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ   
    3.3 แท็บเล็ตพีซี 
    3.4 เครื่องพิมพ์ 
    3.5 เครื่องสแกนเนอร์    
    3.6 เครื่องส ำรองกระแสไฟฟ้ำ       
4. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  
    4.1 โทรทัศน ์  4.2 กล้องถ่ำยภำพดิจิตอล  4.3 เครื่องฉำยภำพข้ำมศีรษะ   
    4.4 ชุดอุปกรณ์ถ่ำยทอดสด 
5. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  
    5.1 รถยนต์ 
    5.2 รถจักรยำนนต์ 
6. ครุภัณฑ์ส ำรวจ 
    6.1 อำกำศยำนไร้คนขับ (Drone) 
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
    7.1 เครื่องบันทึกเสียงพกพำ 

4. เทคโนโลยี 
การสื่อสาร 

1. เว็บไซต์หน่วยงำนในสังกัด สบก. ประกอบด้วย เว็บไซต์ของส่วนกำรเจ้ำหน้ำที,่  ส่วนกำร
พัสดุ, ส่วนกำรคลัง, ส่วนฝึกอบรม,  ส่วนประชำสัมพันธ์ และเผยแพร,่ ห้องสมุดกรมอุทยำน
แห่งชำติฯ,  ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรกรมอุทยำนแห่งชำติฯ 
2. เฟซบุ๊กกรมอุทยำนแห่งชำติฯ,  เฟซบุ๊กประชำสัมพันธ์กรมอุทยำนแห่งชำติฯ, เฟซบุ๊กห้องสมุด
กรมอุทยำนแห่งชำติ, เฟสบุ๊ก สว่นกำรพัสดุ 
3. Youtube กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
4. Instagram กรมอุทยำนแห่งชำติ 
5. Twitter กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
6. Line , ไลน์กลุ่มต่ำง ๆ ของ สบก. อำทิกลุ่ม “ผอ.เพื่อนพัสดุ”, “ตัวชี้วัด (สบก)”, “อส. 
อ ำนวยกำร” 
7. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

5. การให้บริการ 1. ห้องประชุม  
2. ห้องสมุด   
3. ด้ำนอำคำรสถำนที่ อำคำรจอดรถยนต์ ลำนจอดรถ   
4. สถำบันประชำรัฐพิทักษ์ป่ำและศูนย์ฝึกอบรม รวม 6 แห่ง  
5. ระบบสวัสดิกำรและเจ้ำหน้ำที่สัมพันธ์   
6. ชมรมผู้สูงอำยุ (ห้องปฐมพยำบำลเบื้องต้น) 
7. ตู้ยำสำมัญประจ ำบ้ำน (บริเวณชั้น 2 อำคำรเอช เอ สเลด) 
8. ตู้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
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(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ  
 - ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรภำยใต้สภำพแวดล้อมด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ส ำคัญอะไรบ้ำง? 
 - กฎหมำยและกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอ้ือให้ส่วนรำชกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมคล่องตัวและตอบสนอง
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนในส ำนักบริหำรงำนกลำง     
ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการที่เป็น 

ผู้รักษาการ 
ตามกฎหมาย 

1 ระเบียบสวัสดิกำรภำยใน        
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ        
และพันธุ์พืช พ.ศ. 2549 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ กำรจัดสวัสดิกำร 
ภำยในกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช 

กรมอุทยำนแห่งชำติ  
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

2 ประกำศ อ.ก.พ. กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ฉบับ
ลงวันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2563  

หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคล
ทีจ่ะเข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภท
วิชำกำรระดับช ำนำญกำร และ
ช ำนำญกำรพิเศษ 

กรมอุทยำนแห่งชำติ  
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

3 ประกำศ อ.ก.พ. กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ฉบับ
ลงวันที่ 13 เมษำยน พ.ศ. 2563 

ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
บุคคลที่จะเข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภท
ทั่วไประดับช ำนำญงำน 

กรมอุทยำนแห่งชำติ  
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

4 ระเบียบกรมอุทยำนแห่งชำติ       
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ว่ำด้วยข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2557 

กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
ข่ำวสำรของกรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ภำยใต้
พระรำชบัญญัติข้อมูล ข่ำวสำร        
ของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 

กรมอุทยำนแห่งชำติ  
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

5 มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำม  
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ในระบบรำชกำร (ตำมหนังสือกรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.303/       
ว 8052 ลงวันที่ 9 เมษำยน 
2561) 

ก ำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอน และ
วิธีกำรด ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์     
ในกำรป้องกันและปรำบปรำม      
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ          
ของขำ้รำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่         
ของรัฐในสังกัดกรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ให้เป็นมำตรฐำน
ทั่วไป เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัด
ทรำบและถือปฏิบัติ 

กรมอุทยำนแห่งชำติ  
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
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ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการที่เป็น 

ผู้รักษาการ 
ตามกฎหมาย 

6 หนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ        
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที่ ทส 
๐๙๐๑.๓๐๓/๖๔๖๗ ลงวันที่ ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอหำรือ
แนวทำงปฏิบัติกรณีข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำหรือพนักงำนรำชกำร 
ถูกควบคุมตัวในคดีอำญำ 

แนวทำงปฏิ บั ติ กรณี ข้ ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำหรือพนักงำนรำชกำร 
ถูกควบคุมตัวในคดีอำญำ ไม่ถือเป็น
กำรขำดรำชกำรโดยไม่มี เหตุผล        
อันสมควร 

กรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

7 หนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.3/      
ว 16763 ลงวันที่ 14 กันยำยน 
2553 เรื่อง วินัยและกำรรักษำวินัย 

แ น ว ท ำ งป ฏิ บั ติ เกี่ ย ว กั บ วิ นั ย       
กำรรักษำวินัย และกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัยของพนักงำนรำชกำร  

กรมอุทยำนแห่งชำติ    
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

8 คู่มือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรมอุทยำน 
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
เกี่ยวกับวินัย กำรรักษำวินัยและกำร
ด ำเนินกำร ทำงวินัย 

กรมอุทยำนแห่งชำติ    
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

9 ระเบียบกรมอุทยำนแห่งชำติ        
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ว่ำด้วย        
กำรฝึกอบรม พ.ศ. 2546 

กำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ         
ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ      
และพันธุ์พืช 

กรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
(ส่วนฝึกอบรม) 

10 หนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.503/      
ว 22505 ลงวนัที่ 3 ตุลำคม 2562 
เรื่อง แนวปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงนิ
สวัสดิกำรส ำหรบักำรปฏิบัติงำน
ประจ ำส ำนักงำนในพ้ืนที่พิเศษ 
(สปพ.) ของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจ ำ 

ก ำหนดหลั ก เกณ ฑ์ และกำรเบิ ก
ค่ำใช้จ่ ำยส ำหรับกำรปฏิบั ติ งำน
ประจ ำส ำนักงำนในพ้ืนที่พิเศษ 

กรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

11 หนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.502/       
ว 10438 ลงวนัที่ 20 พฤษภำคม 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรใช้
ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้หน่วยเบิกจ่ำยส่วนกลำง      
มีวิธีกำรออกใบเสร็จรับเงินเป็นไป 
ในแนวทำงเดียวกันและสอดคล้อง 
กับระเบียบปัจจุบัน 

กรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

 
 



- ๑๓ - 

 

 
ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการที่เป็น 

ผู้รักษาการ 
ตามกฎหมาย 

12 หนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.502/     
ว 22333 ลงวนัที่ 21 ตุลำคม 
2563  เรื่อง แนวทำงปฏิบัติส ำหรับ
หลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรเบิก
จ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนจำก
บุคคลธรรมดำ (TOR) 

เพ่ือให้หน่วยงำนที่เบิกจ่ำยค่ำจ้ำง
เหมำพนักงำนจำกบุคคลธรรมดำ 
(TOR) สำมำรถจัดส่งเอกสำรหลักฐำน
ที่ใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยได้อย่ำง
ถูกต้องและเป็นแนวทำงเดียวกัน 

กรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

13 หนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.506/ 
9773 ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2553 
เรื่อง ซ้อมควำมเข้ำใจและขอควำม
ร่วมมือในกำรอนุมัติให้เดินทำงไป
รำชกำรของข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร
ในสังกัด 

เพ่ือให้หน่วยงำนมีควำมเข้ำใจตรงกัน
ในกำรอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำร 

กรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

14 หนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.506/ 
13262 ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 
2552 เรื่อง กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
เพ่ือฝึกอบรมพนักงำนจ้ำงเหมำ 
(เอกชน) 

ก ำหนดแนวทำงในกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณเพ่ือฝึกอบรมพนักงำนจ้ำง
เหมำ (เอกชน) 

กรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

15 หนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.506/        
ว 6591 ลงวันที่ 25 เม.ย. 2554 
เรื่อง กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรหรือกำรปฏิบัติงำนนนอก
เวลำรำชกำรส ำหรับบุคคลภำยนอก 

เป็นกำรก ำหนดอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรหรือกำรปฏิบตัิงำน
นอกเวลำรำชกำรส ำหรับบุคคลภำยนอก 
ซึ่งปฏิบัติงำนด้ำนงำนอนุรักษ์และ
ป้องกันรักษำป่ำ งำนควบคุมไฟป่ำ 
และงำนตรวจปรำบปรำมกำรค้ำ       
สัตว์ป่ำระหว่ำงประเทศให้แก่กรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

กรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 



- ๑๔ - 

 

 

ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
16 หนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 

และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.506/ 
18540 ลงวันที่ 29 กันยำยน 
2552  เรื่อง กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร 

ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรอนุมัติกำรใช้
พำหนะประจ ำทำงและพำหนะส่วนตัว
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผูเ้ดินทำง 

กรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

17 ระเบียบกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ว่ำด้วยกำรใช้อำวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด 
พ.ศ. 2556 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรใช้
อำวุธปืนเครื่องกระสุนปืน และวัตถุ
ระเบิด เป็นไปตำมกฎกระทรวง   
กำรมีและใช้อำวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและ   
สิ่งเทียมอำวุธปืนของหน่วยรำชกำร
และรัฐวิสำหกิจ และกำรมอบให้
ประชำชนมีและใช้เพ่ือช่วยเหลือ
รำชกำร พ.ศ.2553 

กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

18 หลักเกณฑ์กำรเก็บและกำรบ ำรุง 
รักษำอำวุธปืนและเครื่องกระสนุปืน 
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ      
และพันธุ์พืช พ.ศ. 2557 

เพ่ือให้กำรเก็บและกำรรักษำอำวุธ
ปืนและเครื่องกระสุนปืน เป็นไปตำม
ระเบียบกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช ว่ำด้วยกำรใช้อำวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
พ.ศ. 2556 ข้อ 8 และข้อ 9 

กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

19 แนวทำงปฏิบัติกำรใช้อำวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืนของกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

เพ่ือเป็นกำรก ำชับให้มีกำรควบคุม
กำรใช้อำวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ตำมกฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ ์
และค ำสั่งที่เก่ียวข้อง 

กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

20 มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส       
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ก ำหนดให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงำน
ของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักกำร 
ควำมคุ้มค่ำโปร่งใสมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลตรวจสอบได้ 

กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

21 แนวทำงกำรจัดท ำบันทึกรำยงำน        
ผลกำรพิจำรณำตำมระเบียบ
กระทรวง กำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยจัดซื้อ/
จัดจ้ำงเกิดควำมคุ้มค่ำ โปร่งใส       
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ตรวจสอบได้และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 

กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 



- ๑๕ - 

 

 

ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
  ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ที่ได้ด ำเนินกำรผ่ำนระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยจัดซื้อ/
จัดจ้ำงสำมำรถใช้เอกสำรที่จัดท ำ   
ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ      
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสำร
ประกอบบันทึกรำยงำนผล        
กำรพิจำรณำตำมวรรคหนึ่งได้ 

 

22 ประกำศกรมอุทยำนแห่งชำติ       
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช เรื่อง แบบหนังสือ 
เพ่ือปฏิบัติตำมระเบียบกรมอุทยำน
แห่งชำติสัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ว่ำด้วย
กำรมีและใช้เสื้อเกรำะป้องกัน
กระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด 
พ.ศ. 2546 

เอกสำรอนุญำตให้มีและใช้เสื้อเกรำะ
ป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ด
ระเบิด 

กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

23 ระเบียบกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ว่ำด้วยกำรมีและใช้ 
เสื้อเกรำะป้องกันกระสุนหรือ
ป้องกันสะเก็ดระเบิด (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2561 

แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกรมอุทยำน
แห่งชำติสัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ว่ำด้วย
กำรมีและใช้เสื้อเกรำะป้องกันกระสุน
หรือป้องกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ. 2546 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรจัดท ำมำตรฐำน
กำรก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำน 
ก.พ.และระเบียบกรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ว่ำด้วยกำรมี
และใช้อำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
และวัตถุระเบิด พ.ศ. 2556 

กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

24 ค ำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืชที่ 343/2559      
เรื่อง แต่งตั้งนำยทะเบียนเสื้อเกรำะ
ป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ด
ระเบิด 

เพ่ือให้เกิดควำมเรียบร้อยในกำร
ควบคุมจึงยกเลิกค ำสั่งกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที่ 
898/2547 ลงวันที่ 20พฤษภำคม 
พ.ศ. 2547 และแต่งตั้งให ้  
นำงสำวเบ็ญจำ ค ำแดง นักวิชำกำร
พัสดุช ำนำญกำรพิเศษ ส่วนกำรพัสดุ 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง เป็นนำย
ทะเบียนเสื้อเกรำะป้องกันกระสุน
หรือป้องกันสะเก็ดระเบิด 

กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 



- ๑๖ - 

 

 

ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
25 กฎกระทรวง กำรอนุญำต กำรต่อ

อำยุใบอนุญำตและกำรออกใบแทน
ใบอนุญำตสั่งเข้ำมำ น ำเข้ำมำผลิต 
หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2555     
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤษภำคม   
พ.ศ. 2555 

ผู้ใดประสงค์จะขออนุญำตสั่งเข้ำมำ 
น ำเข้ำมำ ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ 
ให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำมแบบ      
ที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด         
โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ       
พร้อมด้วยเอกสำรหรือหลักฐำน
ตำมท่ีระบุในแบบค ำขอนั้น และ  
กำรอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต 
ตำมวรรคหนึ่ง ให้ออกใบอนุญำต   
สั่งเข้ำมำน ำเข้ำมำ ผลิตหรือมี ซ่ึง
ยุทธภัณฑ์ แล้วแต่กรณีให้ใหม่ โดยมี
ข้อควำมว่ำ "ฉบับต่ออำยุ" ก ำกับไว้ที่
กึ่งกลำงด้ำนบนของใบอนุญำต 

กระทรวงกลำโหม 

26 ค ำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ที่ 3095/2561     
ลงวันที่ 10 สิงหำคม พ.ศ. 2561 
เรื่อง มอบอ ำนำจกำรออกหนังสือ
อนุญำตพกพำอำวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดออกไป
นอกบริเวณที่ตั้งของหน่วยรำชกำร 

ยกเลิกค ำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ที่ 2477/2557        
ลงวันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2557 และ
มอบอ ำนำจให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิบดี     
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ           
และพันธุ์พืช ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรพ้ืนที่อนุรักษ์
ที่ 1 – 16  และผู้อ ำนวยกำรกอง      
ทุกกอง ผู้ด ำรงต ำแหน่ง ประเภท
วิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือ 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
อำวุโส ซึ่งท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
บริหำรพ้ืนที่อนุรักษ์สำขำ กำรออก
หนังสืออนุญำตให้ออก เป็นระยะเวลำ
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ปี  และให้หน่วยงำน
ที่ได้รับหนังสืออนุญำตจัดส่งส ำเนำ
หนังสืออนุญำตรำยงำน  กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชภำยใน    
5 วัน นับจำกวันได้รับหนังสืออนุญำต
ของทุกปี 

กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 



- ๑๗ - 

 

 

ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
27 แนวทำงปฏิบัติ เรื่อง กำรยืมพัสดุ 

ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช 

เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน     
ในสังกัดกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ปฏิบัติงำนด้ำนกำรยืม
พัสดุเพื่อใช้ในรำชกำรได้อย่ำงสะดวก 
และเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
มำตรำ 112 และมำตรำ 113 และ
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9    
กำรบริหำรพัสดุ ส่วนที่ 2 กำรยืม  
ข้อ 207 ข้อ 208 ข้อ 209       
ข้อ 210 และข้อ  211 

กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

28 แนวทำงปฏิบัติ เรื่อง กำรใช้ทรพัย์สิน
ของทำงรำชกำรของกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
  

เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน       
ในสังกัดกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรอย่ำงคุ้มค่ำ มีกำรดูแล และ
บ ำรุงรักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำร
เป็นอย่ำงดี ประหยัด และเพ่ือ
ประโยชน์ต่อทำงรำชกำร กรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 มำตรำ 112 และมำตรำ 
113 และตำมระเบียบกระทรวง 
กำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง     
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 หมวด 9 กำรบริหำรพัสดุ 
ส่วนที่ 1 กำรเก็บกำรบันทึก       
กำรเบิกจ่ำย  ส่วนที่ 3 กำรบ ำรุงรักษำ 
กำรตรวจสอบ สว่นที่ 4 กำรจ ำหน่ำย 

กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 



- ๑๘ - 

 

 

ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
29 ค ำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 

และพันธุ์พืช ที่ 1161/2555      
ลงวันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 
เรื่อง มอบอ ำนำจในกำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนให้กับบุคคลภำยนอก 
ที่ปฏิบัติงำนให้กับกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช   
  

เพ่ือให้กำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงินส ำหรับ
บุคคลภำยนอกท่ีปฏิบัติงำนในงำน  
3 ประเภท ได้แก่ งำนอนุรักษ์และ
ป้องกันรักษำป่ำ งำนควบคุมไฟป่ำ 
และงำนตรวจปรำบปรำมกำรค้ำ 
สัตว์ป่ำระหว่ำงประเทศ เป็นไป  
อย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปตำมระเบียบ 
และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 

กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

30 ค ำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ที่ 2148/2562   
ลงวันที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
เรื่อง มอบอ ำนำจกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ       
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร  
  

เพ่ือให้กำรบริหำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐของศูนย์
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย            
มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล       
ในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถสนับสนุน
งำนตำมภำรกิจหลักของทุกหน่วยงำน
ในสังกัด 

กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

31 ค ำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ที่ 4880/2562   
ลงวันที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
เรื่อง มอบอ ำนำจกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ        
ให้ส ำนักสนองงำนพระรำชด ำริ   
  
  
  

เนื่องจำกกรมบัญชีกลำงได้เพ่ิมศูนย์
ต้นทุนของส ำนักสนองงำนพระรำชด ำร ิ
และเพ่ือให้กำรบริหำรงำนด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐของส ำนักสนองงำนพระรำชด ำริ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
สำมำรถสนับสนุนงำนตำมภำรกิจ
หลักของทุกหน่วยงำนในสังกัด 

กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

32 ค ำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ที่ 5586/2563        
ลงวันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรจัดซื้อ  
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ ตำม
พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำง        
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ         
พ.ศ. 2560 แผนงำนยุทธศำสตร์ 

เพ่ือให้โครงกำรตำมแผน ปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แผนยุทธศำสตร์ส่งเสริม  
กำรพัฒนำจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณำกำร รวมถึง แผน
ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร 
รวมถึงโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 

กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 



- ๑๙ - 

 

 

ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัต ิ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
 ส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดแบบบูรณำกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564        
ของจังหวัด  

ของจังหวัด สำมำรถด ำเนินกำรได้
อย่ำงคล่องตัว บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเพ่ือประโยชน์ของภำครัฐ
โดยรวม จึงอำศัยอ ำนำจตำมข้อ ๖ 
และข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 มอบอ ำนำจให้หัวหน้ำ
หน่วยงำนสังกัดส่วนกลำงแต่มี
ส ำนักงำนตั้งอยู่ในภูมิภำค ปฏิบัติ
รำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 

33 ค ำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ที่ 567/2564      
ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
เรื่อง มอบอ ำนำจกำรสั่งซื้อ หรือ 
สั่งจ้ำง กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุ ของกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
 

แก้ไขปรับปรุงค ำสั่งกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช         
ที ่๒๑๔๘/๒๕๖๐ ให้เป็นปัจจุบัน 
สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ       
และระเบียบที่เก่ียวข้องโดยมอบ
อ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดี
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และ
พันธุ์พืช ในกำรสั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง  
กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ    
กำรบริหำรพัสดุ ของกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
 

 

 
หมายเหตุ : กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนในสังนักบริหำรงำนกลำง 
                   อ่ืน ๆ   อยู่ใน ภำคผนวก หน้ำที่   37 -  49 
        
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
(6) โครงสร้างองค์การ 
 - โครงสร้ำงและระบบกำรก ำกับดูแลของส่วนรำชกำรมีลักษณะอย่ำงไร? 
 - ระบบกำรรำยงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรก ำกับดูแลส่วนรำชกำร ผู้บริหำรส่วนรำชกำร และส่วนรำชกำร
ที่ก ำกับมีลักษณะเช่นใด?  
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ศูนย์ปฏิบัติการอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ 

ส่วนการพัสดุ 

ส่วนการคลัง 

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี 

ส่วนอ านวยการ 

ส่วนฝึกอบรม 

ส่วนประชาสัมพันธ์       
และเผยแพร่ 

ส านักบริหารงานกลาง 

อ านาจหน้าที่ โครงสร้าง 
ฝ่ายเลขานุการผู้อ านวยการ 
ส านักบริหารงานกลาง 

ส่วนเสริมสร้างวินัย 

 
โครงสร้างและหน้าที่ของส านักบริหารงานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

¨¨¨¨    หน่วยงำนที่จัดตั้งเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนท่ีรวดเร็ว 
        หน่วยงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำร 
 
 
(6.1) วิธีกำรจัดกำรที่แสดงถึงกำรก ำกับดูแลตนเองที่ดีของส ำนักบริหำรงำนกลำง มีดังนี้ 

           1. กำรก ำกับดูแลในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนตัวชี้วัดตำมค ำรับรอง 
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมแนวทำงกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ของส ำนักบริหำรงำนกลำง เพ่ือเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน
ของส ำนักบริหำรงำนกลำง รวมถึงกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน ก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน ให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

 

 
- ปฏิบัติงำนสำรบรรณของกรม 
- ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำรและงำนเลขำนุกำร 
ของกรม 
- จัดระบบงำนและบริหำรงำนบุคคลของกรม 
- ก ำหนดทิศทำงและจัดวำงระบบกำรพัฒนำบุคลำกร   
เพื่อพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้ปฏิบัติตำมพันธกิจของกรม 
- ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี กำรงบประมำณ       
กำรพัสดุ อำคำรสถำนท่ีและยำนพำหนะของกรม 
- ด ำเนินงำนกำรสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง กำรด ำเนินกำร
ทำงวินัย กำรเสรมิสร้ำงพัฒนำวินัย และงำนด้ำนกำรส่งเสรมิ
คุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบรำชกำร 
- ด ำเนนิกำรเกี่ยวกับกำรประชำสมัพันธ์และเผยแพร่กจิกรรม 
ควำมรู้ ควำมก้ำวหนำ้ และผลงำนของกรม 
- ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน            
ของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย 
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       2. กำรก ำกับดูแลด้ำนกำรเงินและงบประมำณ โดยใช้ระบบกำรควบคุมภำยในและ        

กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี ่ยงของส ำนักบริหำรงำนกลำง โดยมอบหมำยให้ผู ้ใต้บังคับบัญชำร่วม
รับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน และถือปฏิบัติตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง พร้อมทั้งให้มีกำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้วย 

 (6.2) กำรก ำกับดูแลจำกหน่วยงำนภำยนอก   
    ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำน ก.พ.  

ส ำนักงำน ก.พ.ร. กรมบัญชีกลำง ศำลปกครอง คณะกรรมกำร ค.ต.ป.  ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร  

            ส ำนักบริหำรงำนกลำง มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรคข้อเสนอแนะ  
กำรด ำเนินงำนต่อหน่วยงำนต่ำง ๆ โดยกำรท ำหนังสือรำชกำร ประชุมชี้แจง กำรประสำนงำนทำงโทรศัพท์  
โทรสำร และกำรติดต่อโดยตรง 

(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 - ระดับของกลุ่มเป้ำหมำย กลุ่มผู้รับบริกำร และกลุ่มผู้มีสว่นไดส้่วนเสียที่ส ำคัญของส่วนรำชกำร มีอะไรบ้ำง  
 - กลุ่มดังกล่ำวมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ส ำคัญต่อผลผลิต ต่อกำรบริกำรที่มีให้ และต่อกำร
ปฏิบัติกำรของส่วนรำชกำรอย่ำงไร? 
 - ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของแต่ละกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร? 

 

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแยกตำมหน่วยงำนในสังกัดส ำนักบริหำรงำนกลำง ดังนี้  
  (7.1) ส่วนอ ำนวยกำร 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. ผู้บริหำรฯ หน่วยงำน 
และเจ้ำหน้ำที่ของกรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช 

จัดท ำระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ       
เพ่ือรับ – ส่ง และติดตำม
หนังสือรำชกำรของกรม  
 

1. ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภำพ 
2. หนังสือในระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มีควำม
ครบถ้วน สมบูรณ์ มีควำม
สะดวกรวดเร็ว และสำมำรถ
ติดตำมหนังสือรำชกำร 
ในระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ได้  

- ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- ไลน์กลุ่ม “อส. 
อ ำนวยกำร” 
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(7.1) ส่วนอ ำนวยกำร 
กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ 

ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

2. หนว่ยงำนรำชกำรอ่ืน 
ภำคเอกชน /ประชำชน 
หรือบุคคลทั่วไปที่ส่ง
หนังสือรำชกำรถึงกรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช 

รับหนังสือรำชกำร 
ของกรมฯ 

One stop service ส ำหรับ 
กำรส่ งห นั งสื อแล ะกำร
ติดตำมเรื่อง หรือหนั งสื อ
รำชกำรที่ ส่ งถึ งกรมฯ ว่ ำ
ด ำเนินกำรในขั้นตอนใด หรือ
หน่วยงำนใดด ำเนินกำรต่อไป   

โทรศัพท์ โทรสำร 
หนังสือรำชกำร และ
ติดตำมด้วยตนเอง        
ของผู้มำรับบริกำร 

 
 
(7.2)  ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสาร 

ระหว่างกัน 
1. ผู้บริหำรฯ บริหำรจัดกำร และปฏิบัติ 

งำนในด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของกรมฯ 

- มีควำมถูกต้อง ชัดเจน 
และครบถ้วน 
- กำรด ำเนินงำนไม่ล่ำช้ำ 

ประสำนงำนทำงโทรศัพท์, 
โทรสำร, หนังสือรำชกำร 

2. บุคลำกรหน่วยงำน
สังกัดกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ  
และพันธุ์พืช 

แนวทำงและวิธีกำร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำน
ด้ำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

มีแนวทำงและวิธีกำร
ปฏิบัติงำน รวมถึงมี
มำตรกำร กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับที่ชัดเจน สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ 

ก ำหนดและแจ้งแนวทำง 
วิธีกำรปฏิบัติงำน มำตรกำร 
กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ผ่ำนหนังสือสั่งกำร กรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช และเว็บไซต์
ของส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่  

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ
เกี่ยวกับงำนด้ำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับ       
ที่เก่ียวข้อง 

ได้รับค ำปรึกษำ แนะน ำ     
ที่สำมำรถน ำไปใช้แก้ปัญหำ
ในกำรปฏิบัติงำน และได้รับ
บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว 

ให้ค ำปรึกษำ ข้อแนะน ำ 
ผ่ำนทำงหนังสือฯ ,       
กำรประชุมสัมมนำ, 
 โทรศัพท์, โทรสำร 
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 (7.3) ส่วนฝึกอบรม 
กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ 

ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ

สื่อสาร 
ระหว่างกัน 

1. ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนรำชกำร 
ประชำชน และภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 
2. พนักงำนจ้ำงเหมำ
เอกชนด ำเนินงำน
ภำรกิจหน่วยงำน 
3. หน่วยงำน
ภำยนอก ทั้งภำครัฐ
และเอกชน 

1. มีหลักสูตรที่ตรงกับ  
ควำมต้องกำรพัฒนำสมรรถนะ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะและทัศนคติของ
บุคลำกรทุกต ำแหน่งงำน
และบุคลำกรภำยนอก 
2. มีศูนย์ฝึกอบรมในส่วน
ภูมิภำคที่มีมำตรฐำนตำม
กระบวนกำร ฝึกอบรม 
3. มีห้องประชุมที่มีมำตรฐำน
และอุปกรณ์ส ำหรับกำร
ฝึกอบรม/ประชุม ที่ครบถ้วน 
4. บุคลำกรมีควำมรู้ ในกำร     
ให้ค ำปรึกษำด้ำนกระบวนกำร 
ฝึกอบรม ให้เป็นไป      
ตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 
5. มีกำรด ำเนินกำรขออนุมติั
กำรลำศึกษำต่อและ        
ส่งบุคลำกรไปฝึกอบรม      
ที่หน่วยงำนภำยนอก 

1. บุคลำกรมีกำรพัฒนำ
สมรรถนะให้เป็นไป 
ตำมท่ีก ำหนด 
2. มีมำตรฐำนในกำร
บริกำรที่ดี 
3. สำมำรถด ำเนินกำร   
จัดฝึกอบรมได้ถูกต้อง  
ตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4. บุคลำกรสำมำรถลำ  
ไปศึกษำต่อและได้รับ  
กำรอนุมัติไปฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนำกับ
หน่วยงำนภำยนอกได้ 
ตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 
5. มีฐำนข้อมูลกำรค้นหำ          
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมในระบบ
สำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล
ระดับกรม DPIS 

1. กำรฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนำ 
2. กำรประสำนงำนด้วย
หนังสือรำชกำร 
3. กำรประสำนงำนผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น          
e-mail, Facebook, 
Line, Website  
4. มีกำรจัดท ำคู่มือ
มำตรฐำนกระบวนกำร
ฝึกอบรมและแจ้งเวียน
หน่วยงำน 
5. มีระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน เช่น ระบบกำรลำ
ศึกษำต่อ 
6. มีกระบวนกำร 
ตรวจสอบโครงกำร
ฝึกอบรม ให้ถูกต้องตำม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

   
(7.4)  ส่วนกำรพัสดุ 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสาร 

ระหว่างกัน 
1. หน่วยงำนสังกัด
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

2. หนว่ยงำนในสังกัด
กรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

3. บริษัท/ห้ำง/ร้ำน 
และบุคคลภำยนอก 

1. ด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ       
ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้
ภำยในหน่วยงำนเดียวกัน 
2. จัดหำพัสดุในส่วนที่เกิน
วงเงินที่ได้รับมอบอ ำนำจ 
3. จัดหำพัสดุเพ่ือส ำรองจ่ำย 
ได้แก ่แบบพิมพ์ต่ำงๆ 
ใบเสร็จรับเงิน  

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
จัดหำพัสดุตำมควำม
ต้องกำรเพื่อใช้ในกำร 
ปฏิบัติรำชกำรรวมถึงกำร
ตอบข้อหำรือของหน่วยงำน 
ด้ำนกำรบริหำรพัสดุ 

ก ำหนดและแจ้งแนวทำง
และวิธีกำรปฏิบัติงำน 
มำตรกำร กฎระเบียบ       
ผ่ำนหนังสือสั่งกำร         
ลงเว็บไซต์ของกรมอุทยำน
แห่งชำติฯ และส่วนกำรพัสดุ
ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำผ่ำนกำร
ประสำนงำนทำงโทรสำร, 
โทรศัพท์, หนังสือรำชกำร, 
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(7.5)  ส่วนกำรพัสดุ (ต่อ) 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสาร 

ระหว่างกัน 
 4. ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ

กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม        
ที่ก ำหนดไว้ใน พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบรหิำรพัสดภุำครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรจัดซื้อ  จัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

 กำรเชิญประชุม,  
ศูนย์ Clearing House, 
สื่อออนไลน์ ได้แก่ ไลน์, 
เฟสบุ๊ก 

 
(7.6) ส่วนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร 
ระหว่างกัน 

1. ภำยในองค์กร 
 - บุคลำกรกรม
อุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

- สื่อประชำสัมพันธ์ เช่น ป้ำย
ประชำสัมพันธ์, ภำพข่ำวภำยใน
องค์กร, นิทรรศกำร, เสียงตำมสำย
โปสเตอร์ข่ำว/OnePage, คลิปปิ้ง
ข่ำวออนไลน์, กิจกรรมรณรงค์ 
- บริกำรห้องสมุด ได้แก่ บริกำร
พ้ืนที่นั่งอ่ำน, บริกำรยืม-คืน, 
บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำร
ค้นคว้ำ 
- บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
ตรงควำมต้องกำร     
ของผู้รับบริกำร 

- โทรศัพท์/โทรสำร 
- หนังสือรำชกำร 
- ติดต่อกรมโดยตรง 
- สื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, 
เฟซบุ๊ก, ไลน์  
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ภำยนอกองค์กร 
    - ภำครัฐ 
    - ภำคเอกชน 
    - ประชำชน 
    - สื่อมวลชน 

- ข่ำวประชำสัมพันธ์ 
- สื่อประชำสัมพันธ์ เช่น ป้ำย
ประชำสัมพันธ์, นิทรรศกำร, อินโฟ
กรำฟฟิก, กิจกรรมรณรงค์ 
- บริกำรห้องสมุด ได้แก่ บริกำร
พ้ืนที่นั่งอ่ำน, บริกำรยืม-คืน, 
บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำร
ค้นคว้ำ 
- บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 

สะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง ตรงควำม
ต้องกำร 

- โทรศัพท์, โทรสำร 
- หนังสือรำชกำร 
- ติดต่อกรมโดยตรง 
- สื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, 
เฟซบุ๊ก, กลุ่มไลน์, Youtube, 
Instagram, Twitter, 
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
- บริกำรห้องสมุด 
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(7.7)  ศูนย์ปฏิบัติกำรอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ 
กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ 

ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

ผู้บริหำรฯ 
หน่วยงำนและ
เจ้ำหน้ำที่ของ 
กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช 

ปรับปรุง  ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ
อำคำรสถำนที่ ภูมิทัศน์ ลิฟท์ 
อำคำรจอดรถ พ้ืนที่ส่วนกลำง 
ถนนและทำงเดินภำยในกรม   

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืชเป็นองค์กร          
ทีน่่ำอยู่ โดยมสีภำพแวดล้อม
ที่ดี มอีำคำรสถำนที่ ภูมิทัศน์ 
ลิฟท์ อำคำรจอดรถ พ้ืนที่
ส่วนกลำง ถนนและทำงเดิน
ภำยในกรมฯ อยู่ในสภำพ
ปลอดภัย มีควำมพร้อม   
ใช้งำน และบุคลำกร รู้สึก
ถึงควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  

โทรศัพท์ 1151 
- หนังสือรำชกำร 
- สื่อออนไลน์  เช่น 
ไลน์  
 

 
(7.8) ส่วนเสริมสร้ำงวินัย 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสาร 

ระหว่างกัน 
บุคลำกรหน่วยงำน
ในสังกัดกรม
อุทยำนแห่งชำติฯ 

เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ให้ค ำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับ
กำรตรวจสอบ สืบสวนข้อเท็จจริง 
กำรสอบสวนและกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัย 

เจ้ำหน้ำที่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ตรวจสอบ สืบสวน
ข้อเท็จจริง กำรสอบสวน
และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
ได้ถูกต้อง 
 

หนังสือ, โทรศัพท์,
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 

 
(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน   
 - ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เก่ียวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน ที่ส ำคัญมีหน่วยงำนใดบ้ำง? 
และมีบทบำทอย่ำงไรในระบบงำนของส่วนรำชกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรปฏิบัติตำมภำระหน้ำที่ของส่วนรำชกำร 
และกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ? 
 - กลุ่มเหล่ำนี้มีส่วนร่วมอะไรในกำรสร้ำงนวัตกรรมให้แก่ส่วนรำชกำร (*)?    
 - กลไกท่ีส ำคัญในกำรสื่อสำร และข้อก ำหนดส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันมีอะไรบ้ำง? 
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ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำน มีดังนี้  

ส่วนราชการ/องค์กร 
ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติ         
และสิ่งแวดล้อม 

- ด้ำนอัตรำก ำลัง          
- กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
- ด้ำนงำนพิธีกำรต่ำง ๆ 
- ด้ำนประชำสัมพันธ์ (ข่ำว
ประชำสัมพันธ์ (ไทย/
(ภำษำอังกฤษ) 
- รำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประชำสัมพันธ์ 

 ปฏิบัติภำยใต้กฎระเบียบ หนังสือรำชกำร, ติดต่อ
โดยตรงที่ส่วนรำชกำร,      
ติตต่อประสำนงำน      
ทำงโทรศัพท ์และโทรสำร, 
กำรประชุมร่วมกัน  

 ส ำนักงำนประกันสังคม กำรส่งเงินเข้ำกองทุน
ประกันสังคม 

พระรำชบัญญัติ
ประกันสังคม 

หนังสือรำชกำร  

กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

กำรส่งเงินชดใช้กรณี
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ท ำกำรละเมิด 

พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ.
2535 

หนังสือรำชกำร 

สถำนพยำบำล กำรส่งหนังสือรับรอง 
กำรมีสิทธิรับเงินค่ำ
รักษำพยำบำล 

ระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำล 

หนังสือรำชกำร  

ส ำนักแผนงำนและ
สำรสนเทศ 

กำรน ำเข้ำข้อมูลในระบบ
ติดตำมและประเมินผล
โครงกำร ( e-Project- 
Tracking) 

ปฏิบัติงำนภำยใต้ค ำสั่ง
กรมอุทยำนแห่งชำติ  
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

บันทึกข้อมูลผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส ำนักงำนอัยกำร กำรด ำเนินกำรทำงวินัย แก้ค ำให้กำรค ำฟ้องคดี
ปกครอง 

หนังสือโต้ตอบ 

 กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร 

กำรสมัครและถอนเงิน      
จำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
ส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ  

ปฏิบัติงำนภำยใต้ระเบียบ แนวทำงปฏิบัติ,หนังสือ
รำชกำร, แบบฟอร์มต่ำง ๆ  
หนังสือรำชกำร 

ส ำนักงำน  ป.ป.ช. 
 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัย ปฏิบัติงำนภำยใต้ระเบียบ หนังสือโต้ตอบ 

กำรจัดท ำรำคำกลำงในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 

ปฏิบัติงำนภำยใน กฎ 
ระเบียบ 

หนังสือรำชกำร 
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ส่วนราชการ/องค์กร 
ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

ส ำนักอำลักษณ์และ
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

กำรเสนอขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
 
 
 

ปฏิบัติงำนภำยใต้กฎหมำย
และระเบียบ 

แนวทำงปฏิบัติ กฎ  ระเบียบ, 
บันทึกผ่ำนโปรแกรม     
กำรขอพระรำชทำน       
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์,  
หนังสือรำชกำร และ
แบบฟอร์มต่ำง ๆ  

ส ำนักงำน ก.พ. ระบบสำรสนเทศทรัพยำกร
บุคคลระดับกรม (DPIS) 
 

ปฏิบัติงำนภำยใตร้ะบบ
สำรสนเทศทรัพยำกร
บุคคลระดับกรม (DPIS) ที่
ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

แนวทำงปฏิบัติตำมหนังสือ, 
ติดต่อประสำนงำน, 
บันทึกผ่ำน DPIS 

กำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ    
ในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ปฏิบัติงำนภำยใต้ พ.ร.บ.
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. 2551 

หนังสือเวียน, หนังสือ
โทรศัพท์, จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ 

กระทรวงมหำดไทย กำรขอท ำบัตรประจ ำตัว 
ผู้ได้รับพระรำชทำน 
เหรียญพิทักษ์เสรีชน และ
เหรียญชำยแดน 

ปฏิบัติงำนภำยใต้ระเบียบ แนวทำงปฏิบัติ,หนังสือ
รำชกำร, แบบฟอร์มต่ำง ๆ  
หนังสือรำชกำร 

ส ำนักงบประมำณ 
 

1) กำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำขั้นต่ ำท่ีจ ำเป็น 
(งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน
และค่ำใช้สอย) 
2) กำรอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
รำยกำรงบประมำณที่มิใช่
อ ำนำจของกรม 

ปฏิบัติงำนภำยใต้แนวทำง
และหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร
งบประมำณ พ.ศ. 2548 

แนวทำงปฏิบัติ, หนังสือ
รำชกำร, แบบฟอร์มต่ำง ๆ  
หนังสือรำชกำร 

1) รำยงำนผลกำรจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ 
2) รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
3) รำคำมำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำง 
4) รำคำต่อหน่วยของงำน      
ปลูกป่ำ, ท ำแนวกันไฟ  

ปฏิบัติงำนภำยใต้ ประกำศ 
กฎ ระเบียบแนวทำง
ปฏิบัติ 

หนังสือรำชกำร 

กรมกำรอุตสำหกรรม
ทหำร 

ขออนุญำตมีและใช้อำวุธปืน,  
เครื่องกระสุนปืน  เสื้อเกรำะ 

ปฏิบัติงำนภำยใต้กฎ 
กระทรวง ระเบียบ และ
แนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

หนังสือรำชกำร,  
กฎกระทรวง, โทรศัพท์, 
โทรสำร 

 



- ๒๘ - 

 

 

ส่วนราชการ/องค์กร 
ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที ่
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัย ปฏิบัติภำยใต้กฎระเบียบ หนังสือโต้ตอบ 

 ส ำนักบริหำรงำนกลำงเป็น
หน่วยรับตรวจ 

พระรำชบัญญัติกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 

หนังสือรำชกำร 

กรมสรรพำกร กำรก่อหนี้ผูกพัน 
กำรโอนสิทธิเรียกร้อง 

ปฏิบัติงำนภำยใต้ ประกำศ 
กฎ ระเบียบ แนวทำงปฏิบัต ิ

หนังสือรำชกำร 

กรมบัญชีกลำง ระบบบัญชีถือจ่ำยเงินเดือน  
(ตำมโครงกำร จ่ำยตรง
เงินเดือนข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจ ำ) 
 
 

ปฏิบัติงำนภำยใต้ระบบ
บัญชี ถือจ่ำยเงินเดือน
ตำมที่กรมบัญชีกลำง
ก ำหนด 

แนวทำงปฏิบัติตำมหนังสือ
เกี่ยวกับระบบบัญชีถือจ่ำย
ติดต่อประสำนงำน, บันทึก
ผ่ำนระบบบัญชีถือจ่ำย
เงินเดือน  

กำรขอรับบ ำเหน็จ – บ ำนำญ,          
กำรขอบ ำเหน็จด ำรงชีพ  
 

ปฏิบัติงำนภำยใต้กฎหมำย
และระเบียบ 

แนวทำงปฏิบัติตำมกฎ 
ระเบียบ, บันทึกผ่ำนระบบ
บ ำเหน็จบ ำนำญ          
E – pension 

1) คณะกรรมกำรนโยบำยฯ  
2) คณะกรรมกำรวินิจฉัยฯ 
3) คณะกรรมกำรอุทธรณ์ฯ 
4) หำรือ/สอบถำม/แก้ไข
ปัญหำเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
ระบบ GFMIS และระบบ e-GP 
5) กำรแจ้งเป็นผู้ทิ้งงำน 

ปฏิบัติงำนภำยใต้ ประกำศ 
/กฎ ระเบียบ/ แนวทำง
ปฏิบัติตำมกฎหมำย 

หนังสือแนวทำงปฏิบัติ กฎ 
ระเบียบ  
บันทึกข้อมูลผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
หนังสือรำชกำรและ
โทรศัพท์ 

กำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ   
ในกำรปฏิบัติงำนเรื่องอ่ืน ๆ
นอกเหนือจำกเรื่องข้ำงต้น 

ปฏิบัติงำนภำยใต้ระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง 

หนังสือเวียน, หนังสือ
หำรือ, โทรศัพท์หรือ      
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 

 



- ๒๙ - 

 

 
ส่วนราชการ/องค์กร 

ที่เกี่ยวข้อง 
บทบาทหน้าที่ 

ในการปฏิบัติร่วมกัน 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

กรมส่งเสริมคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม 

จัดท ำฐำนข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
ตำมโครงกำร Green Digital 
library 

มำตรฐำนกำรลงรำยกำร
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
 

หนังสือเวียน, หนังสือ
หำรือ, โทรศัพท์หรือ      
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 1) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล 
 ข่ำวสำรทำงรำชกำร พ.ศ.  2540 
2) กำรเข้ำร่วมประชุม, อบรม, 
 สัมมนำ 

ประกำศของ คกก. ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร 

หนังสือเวียน, หนังสือ
หำรือ, โทรศัพท์หรือ      
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 

ติดต่อขอบัตรผ่ำนเข้ำออก
ท ำเนียบรัฐบำลของผู้บริหำร 

ปฏิบัติงำนภำยใต้กฎ ระเบียบ หนังสือรำชกำร, 
ติดต่อประสำนงำนโดยตรง 

ทุกส่วนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนที่มี
หลักสูตร ฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนำ 

ส่งบุคลำกรขององค์กรไปร่วม 
กำรฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนำ      
ที่มีเนื้อหำสอดคล้องกับพันธกิจ
ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตวป์่ำ 
และพันธุ์พืช 

ปฏิบัติภำยใต้กฎระเบียบ     
ที่เก่ียวข้อง 

หนังสือรำชกำร, 
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์, 
โทรศัพท์,  โทรสำร, 
Application ต่ำง ๆ เช่น 
Line , Facebook 

กรมกำรขนส่งทำงบก กำรโอนทะเบียน ต่อภำษี รถยนต์ ปฏิบัติงำนภำยใต้กฎหมำย
และระเบียบ 

หนังสือรำชกำร, ติดต่อ
ประสำนงำนโดยตรง, 
ประสำนทำงโทรศัพท์       
และโทรสำร 

ส ำนักงำนนโยบำย
และแผนพลังงำน 

รำยงำนผลกำรใช้พลังงำน รำยงำนข้อมูลกำรใช้พลังงำน
เป็นรำยเดือน 

ระบบ Intranet 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง ค่ำใช้จ่ำยไฟฟ้ำ, แจ้งเหตุกรณี 
ไฟฟ้ำขัดข้อง ไฟฟ้ำดับ ขอไฟฟ้ำเพ่ิม 

ปฏิบัติงำนภำยใต้กฎหมำย
และระเบียบ 

หนังสือรำชกำร,ติดต่อ
ประสำนทำงโทรศัพท์       
และโทรสำร 

กำรประปำนครหลวง ค่ำใช้จ่ำยน้ ำประปำ ปฏิบัติงำนภำยใต้กฎหมำย 
และระเบียบ 

หนังสือรำชกำร, 
ติดต่อประสำนงำน  
ทำงโทรศัพท์ และโทรสำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร       
ข้อมูลข่ำวสำร      
ของรำชกำร ส ำนักงำน
ปลัดส ำนักนำยก 
รัฐมนตรี 

ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติ 
และระเบียบข้อมูลข่ำวสำร       
ของทำงรำชกำร 

พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร พ.ศ. 2540 
 

หนังสือรำชกำร, 
ติดต่อประสำนงำน  
ทำงโทรศัพท์ และโทรสำร 



- ๓๐ - 

 

 

ส่วนราชการ/องค์กร 
ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับ 
ระเบียบงำนสำรบรรณ 
 

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
งำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 พร้อม
ภำคผนวก ฉบับแก้ไข พ.ศ.2539,  
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 
2548, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560   

หนังสือรำชกำร, 
ติดต่อประสำนงำน  
ทำงโทรศัพท์ และโทรสำร 

ส ำนักหอจดหมำยเหตุ 
กรมศิลปำกร 

ให้ค ำแนะน ำในกำรขอ
ท ำลำยเอกสำรทำงรำชกำร 

ระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรีวำ่ด้วย
งำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 พรอ้ม
ภำคผนวก ฉบับแก้ไข พ.ศ.2539, 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548,     
เพ่ิมติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  

หนังสือรำชกำร, 
ติดต่อประสำนงำน  
ทำงโทรศัพท์ และโทรสำร 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย  
จ ำกัด 
 
 

ให้ค ำแนะน ำในกำร        
รับ - ส่งไปรษณียภัณฑ์, 
พัสดุภัณฑ์ 

ใบอนุญำตที่ 200/2546 
ปณจ.จตุจักร 10900 

หนังสือรำชกำร, 
ติดต่อประสำนงำน  
ทำงโทรศัพท์ และโทรสำร 
ระบบไลน์, ติดต่อโดยตรง  
ณ ที่ท ำกำรไปรษณีย์ 

ส ำนักหอสมุดแห่งชำติ 
กรมศิลปำกร 

จัดท ำฐำนข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช เพื่อเป็น
ศูนย์กลำงอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชำติ ตำมโครงกำร 
National e-Library 

มำตรฐำนกำรลงรำยกำรหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

หนังสือเวียน, หนังสือ
หำรือ, โทรศัพท์หรือ      
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 

- กรมประชำสัมพันธ์ 
- ส ำนักโฆษก ส ำนัก
เลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี 
- ส ำนักงำนพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) สพร. 

กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของส่วน
รำชกำร ในกำรชี้แจง
ประเด็นข่ำว IA IR 

มติคณะรัฐนตรี วันที่ 11 ตุลำคม 
2559  

หนังสือรำชกำร, 
โทรศัพท์หรือ      
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์, 
แอพพลิเคชั่น G NEWS 



- ๓๑ - 

 

2. สภาวการณ์ขององค์การ : สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด 
     ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
     (9) : สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ   
       - สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศของส่วนรำชกำรเป็นเช่นใด ? 
ประเด็นกำรแข่งขันคืออะไร และผลต่อกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร? 

สภำพกำรแข่งขันท้ังภำยในและภำยนอกประเทศของส ำนักบริหำรงำนกลำง ดังนี้ 

ประเภทการ 
แข่งขัน 

คู่แข่ง 
ประเด็นการ

แข่งขัน 

ผลการด าเนินงาน           
ในปัจจุบัน เม่ือ

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

ปัจจัยส าคัญ 
ที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จ 

1. กำรแข่งขัน
ภำยในหน่วยงำน
ระดับเดียวกัน 

- ด้ำนสวัสดิกำร - มีแผนสร้ำงควำมสุข
และควำมผูกพัน         
ของบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
2563 - 2565  
 - กำรจัดสวัสดิกำรให้แก่
บุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
รวมทั้งมีกำรสงเครำะห์
ช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่     
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ กรณี
บำดเจ็บและเสียชีวิต 

มีแผนงำนและแนวทำง      
ในกำรปฏิบัติงำน 

ส่วนฝึกอบรม     
ส ำนักบริหำรกลำง 
กรมป่ำไม้ 

ด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกร 
 

มีแผนฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนำ ประจ ำปี 
งบประมำณของหน่วยงำน 

มีกระบวนกำรจัดท ำแผน 
กำรฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนำของหน่วยงำน     
ที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน 

- กำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน
ในกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร 

ปัจจุบันมีกรณีทุจริต        
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่     
หลำยกรณี 

มีกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน
วินัยรวมถึงมีบทลงโทษ
อย่ำงจริงจังให้เจ้ำหน้ำที่
ตระหนักและเกรงกลัวต่อ
กำรกระท ำควำมผิด 

กรม
ประชำสัมพันธ์ 

ด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์
ผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์ 
(เฟสบุ๊ค) 

กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรกดถูกใจ
เพจเฟสบุ๊คของกรม 

1) มีแผนประชำสัมพันธ์
ประจ ำปี 
2) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
รวดเร็ว ทันต่อสถำนกำรณ์ 
เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 
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ประเภทการ 
แข่งขัน 

คู่แข่ง ประเด็นการ
แข่งขัน 

ผลการด าเนินงาน           
ในปัจจุบัน เม่ือ

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

ปัจจัยส าคัญ 
ที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จ 

 - ไม่มีการด าเนิน
ทางวินัย
เกี่ยวกับคดี
ทุจริต 

ปัจจุบันมีกรณีทุจริต 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
หลายกรณี 

มีการด าเนินการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ     
ด้านวินัยรวมถึงมี
บทลงโทษอย่างจริงจังให้
เจ้าหน้าที่ตระหนักและ
เกรงกลัวต่อการกระท า
ความผิด 

2 . กำรแข่ งขั น
ภำยนอกระเทศ 

- ไม่มีข้อมูลสนับสนุน และประเด็นกำรเปรียบเทียบ - 
 

 

(10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
 - กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ (ถ้ำมี) ซึ่งมีผลต่อสถำนะกำรแข่งขันของส่วนรำชกำร และของประเทศ 
รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่สร้ำงโอกำส ส ำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือคืออะไร (*)? 

กำรเปลีย่นแปลงด้ำนกำรแข่งขันที่ส ำคัญและมีผลต่อสถำนะกำรแข่งขันของส ำนักบริหำรงำนกลำง  มีดังนี้  
ปัจจัยแต่ละด้าน สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบและสร้างโอกาสต่อสภาพการแข่งขัน 

1. ปัจจัยภำยใน 1. บุคลำกรยังมีควำมเข้ำใจไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรปฏิบัติงำน  
2. มีกำรปรับเปลี่ยน นโยบำย แผนงำนและงบประมำณ 
3. มีปัจจัยหรือช่องทำงที่เอ้ือต่อกำรทุจริต 
4. กำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำยช่องทำง เข้ำถึงง่ำย รวดเร็ว ทันต่อสถำนกำรณ์ 

2. ปัจจัยภำยนอก 
 

สถำนกำรณ์และมำตรกำรป้องกันและเฝ้ำระวังโรคติดต่ออันตรำย กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 

 

 (11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ   
 - แหล่งข้อมูลส ำคัญส ำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในภำรกิจที่คล้ำยคลึงกัน มีอะไรบ้ำง? 
 - แหล่งข้อมูลส ำคัญส ำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจำกหน่วยงำนอ่ืน ๆ ทั้งในส่วนรำชกำร นอกส่วนรำชกำร 
และจำกต่ำงประเภทกันมีอะไรบ้ำง? 
 - มีข้อจ ำกัดอะไร (ถ้ำมี) ในกำรได้มำซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้? 
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    ตำรำงแสดงแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของส ำนักบริหำรงำนกลำง   
ประเภทการแข่งขัน คู่แข่ง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

และข้อมูลเชิงแข่งขัน 
ข้อจ ากัดในการได้มา

ซึ่งข้อมูล 
1. กำรแข่งขัน
ภำยในประเทศ 

กรมประชำสัมพันธ์ จ ำนวนกำรมีส่วนร่วม      
ของประชำชนในกำรกดถูกใจ
เพจเฟสบุ๊ค 

สื่อสังคมออนไลน์ 
(เฟสบุ๊ค) 

- จ ำนวนเรื่องกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัย กรณีไม่มีกำรทุจริต 

กรอบระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

2. กำรแข่งขัน
ภำยนอกประเทศ 

ไม่มีข้อมูลสนับสนุน ไม่มีแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 

ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 

 
ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 

   (12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
 - ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรในด้ำนพันธกิจ
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และด้ำนบุคลำกร คืออะไร? 

ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ของส ำนักบริหำรงำนกลำง มีดังนี้ 

ความท้าทาย 
เชิงยุทธศาสตร์ 

สิ่งท่ีท้าทาย 

ด้านพันธกิจ 

- กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติรำชกำร   
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช   
- กำรบริหำรอัตรำก ำลังให้มีควำมเหมำะสมกับหน้ำที่และพันธกิจ 
- กำรจัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
- กำรด ำเนินกำรทำงวินัยเป็นไปตำมระเบียบและกฎหมำยที่ก ำหนด  
- กำรจัดระบบด้ำนกำรเงินกำรคลัง แบบเบ็ดเสร็จด้วยบริกำรที่เป็นเลิศ 
- กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ แบบเบ็ดเสร็จด้วยบริกำรที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรม 
- กำรก ำหนดทิศทำงกำรประชำสัมพันธ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับพันธกิจของกรม 
- ส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของกรม 

ด้านปฏิบัติการ 

- มีกำรมอบอ ำนำจในกำรบริหำรงำนบุคคล 
- กำรบริกำรกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช 
- มีกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติรำชกำรตำมพันธกิจ มำตรกำร เป้ำประสงค์ 
และตัวชี้วัด ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 
- กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนวินัยของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน 
- จัดตั้งศูนย์ Clearing House เพ่ือให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ หำรือ และข้อแก้ไขในกำรปฏิบัติงำน
ภำยใต้  พ.ร.บ. และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 
พ.ศ. 2560   
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ความท้าทาย 
เชิงยุทธศาสตร์ 

สิ่งท่ีท้าทาย 

ด้านความ
รับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

- ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย      
  ที่เก่ียวข้องและกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำล 
- ให้ค ำแนะน ำและบริกำรแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร 
- ผู้กระท ำผิดทำงวินัยต้องได้รับกำรลงโทษ 
- ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงินกำรคลัง กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง และกำรประพฤติ
ปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม 
- ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและกำรประพฤติ
ปฏิบัติ อย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และตรวจสอบภำยใต้ หลักธรรมำภิบำล 
 

ด้านบุคลากร 
- อัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถ และควำมผูกพันของบุคลำกร  
- กำรสร้ำงเครือข่ำยภำยนอกเพ่ือร่วมเสริมสร้ำงสวัสดิกำรแก่บุคลำกรของหน่วยงำน    

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
    (13) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
  องค์ประกอบส ำคัญของระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร รวมทั้งกระบวนกำรประเมินกำรปรับปรุง
โครงกำรและกระบวนกำรที่ส ำคัญของส่วนรำชกำรมีอะไรบ้ำง? 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง มีระบบกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในสังกัดส ำนัก
บริหำรงำนกลำง อย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 
  1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ โดยได้ถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับกรมลงสู่ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล ซึ่งมีกำร
ติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

2. มีกำรประชุมระหว่ำงผู้อ ำนวยกำรส่วนและข้ำรำชกำรของส ำนักบริหำรงำนกลำงอย่ำงต่อเนื่อง 
สม่ ำเสมอ 

3. หน่วยงำนในสังกัดส ำนักบริหำรงำนกลำง มีกำรจัดท ำคู่มือ หลักเกณฑ์ และแนวทำงฏิบัติงำน 
ตลอดจนหนังสือซักซ้อมกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเผยแพร่ แจ้งเวียนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในส ำนักบริหำรงำนกลำง 
และภำยในกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ทรำบเพื่อปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนี้  

3.1 คู่มือและข้อตกลงในกำรใช้ระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
3.2 คู่มือกำรปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร       
3.3 แนวทำงกำรปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ประจ ำปี 
3.4 ค ำสั่งมอบอ ำนำจให้ด ำเนนิกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบรหิำรพัสดภุำครัฐ  
3.5 กำรจัดตั้งศูนย์ Clearing House ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
3.6 แนวทำงกำรจัดท ำบันทึกรำยงำนผลกำรพิจำรณำตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ

ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
3.7 แนวทำงปฏิบัติในกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
3.8 คู่มือกำรก ำหนดรหัสครุภัณฑ์และตำรำงอำยุกำรใช้งำนทรัพย์สินประเภทต่ำง ๆ 
 



- ๓๕ - 

 

 
3.9 แนวทำงกำรรับบริจำคทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
3.10 ซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรรำยงำนกำรข้ึนทะเบียนครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้ำง 
3.11 คู่มือปฏิบัติกำร เรื่อง กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
3.12 หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมผิดทำงละเมิด

ของเจ้ำหน้ำที่ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
3.13 หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนักเรียน นักศึกษำ ที่ช่วยปฏิบัติงำนรำชกำร

ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
3.14 แนวทำงปฏิบัติส ำหรับหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำพนักงำน     

จำกบุคคลธรรมดำ (TOR) 
3.15 มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดที่ 4.2 กำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำร

ปฏิบัติงำน เรื่อง กำรลดกระดำษ ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

3.16 ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมเงินรำชกำรของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ    
และพันธุ์พืช (หนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.505/ว 25202 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 
2557) 

3.17 แจ้งเวียนสิทธิประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่สั งกัดกรมอุทยำนแห่งชำติ  สัตว์ป่ำ              
และพันธุ์พืช ที่ได้รับจำกทำงรำชกำร และสิทธิประโยชน์นอกเหนือจำกที่ได้รับจำกทำงรำชกำร กรณีประสบ
อันตรำย เจ็บป่วย ตำยหรือสูญหำย เนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

3.18 คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.19 หนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  

กรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนำคม 2561 เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติ
ในกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุที่เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน 
และกำรประชุมของหน่วยงำนของรัฐ ตำรำง 1 ล ำดับ 2  

3.20 คู่มือแนวทำงกำรจัดท ำแผนสร้ำงควำมสุขและควำมผูกพันของบุคลำกร 
3.21 คู่มือมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
3.22 แนวทำงปฏิบัติ เรื่อง กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ของกรมอุทยำนแห่งชำติ 

สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
 3.23 แนวทำงปฏิบัติ เรื่อง กำรยืมพัสดุ ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
3.24 ระเบียบกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ว่ำด้วยกำรใช้อำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 

และวัตถุระเบิด พ.ศ. 2556 
3.25 หลักเกณฑ์กำรเก็บและกำรบ ำรุงรักษำอำวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน กรมอุทยำน

แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช พ.ศ. 2557 
3.26 แนวทำงปฏิบัติกำรใช้อำวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 

และพันธุ์พืช 
3.27 ค ำสั่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที่ 567/2564 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 

พ.ศ. 2564 เรื่อง มอบอ ำนำจกำรสั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
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 4 . ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะ เพ่ือปรับกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ได้แก่  

  4.1 มีระบบกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์และเพ่ือแก้ไข
กำรด ำเนินกำรให้ดียิ่งขึ้น  

  4.2 จัดท ำระบบติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือพัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำร 
พัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม 
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
 
 
 
 
 
 

                                     ควำมเห็นของผู้บริหำร :        เห็นชอบ                   . 

                                                                 ลงนำม                                                . 
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ภาคผนวก 

 
(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในสังนักบริหารงานกลาง 

 
ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของ

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการที่เป็น 

ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
1 ระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรีว่ำด้วย

งำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 พร้อม
ภำคผนวกฉบับแก้ไข พ.ศ. 2539  

   กำรบริหำรงำนเอกสำร เริ่ม
ตั้งแต่กำรจัดท ำ กำรรับ – ส่ง 
กำรยืม กำรเก็บ และกำร
ท ำลำย 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 

2 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
งำนสำรบรรณ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

3 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
งำนสำรบรรณ  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

4 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
ทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 

  กำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและ
เผยแพร่ ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
รักษำควำมปลอดภัย และกำร
รักษำควำมลับของทำงรำชกำร 

สนง.คกก. ข้อมูลข่ำวสำร   
ของทำงรำชกำร 

5 ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับ
ของทำงรำชกำร พ.ศ. 2544 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

6 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย
ควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. 2552 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

องค์กำรรักษำควำมปลอดภัย
ฝ่ำยพลเรือน และฝ่ำยทหำร 

7 ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับ
ของทำงรำชกำร (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ. 2561 และประกำศส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีเรื่อง  ก ำหนดแบบ
เอกสำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำ
ควำมลับของทำงรำชกำร         
(ฉบับที่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(ส ำนักงำนข่ำวกรองแห่งชำติ) 

8 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
ลูกจ้ำงประจ ำ พ.ศ. 2537 

กำรบริหำรงำนลูกจ้ำงประจ ำ กระทรวงกำรคลัง 

9 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี วำดวย
พนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ง ำ น พ นั ก ง ำ น
รำชกำร 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
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ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทาง
ปฏิบัติ 

เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย 

10 พ ระรำชบั ญ ญั ติ ร ะ เบี ย บ
บ ริ ห ำ ร ร ำ ช ก ำ รแ ผ่ น ดิ น    
พ .ศ . 2534  และที่ แก้ ไข
เพ่ิมเติม 

ควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำน        
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรเปิดเผย
ข้อมูล กำรติดตำมตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้       
ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละภำรกิจ 

ส ำนักงำน ก.พ.ร. 

11 ระเบียบกรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ว่ำด้วย
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร      
พ.ศ. 2557 

กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
ข่ำวสำรของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ภำยใต้พระรำชบัญญัติข้อมูล 
ข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 

กรมอุทยำนแห่งชำติ  สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช 

12 พระรำชบัญญัติว่ำด้วย     
กำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

ด ำเนินกำรผลิตสื่อและเผยแพร่ข้อมูล
ผ่ำนช่องทำงสื่อออนไลน์ 
 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

13 พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 

กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของข้ำรำชกำร ส ำนักงำน ก.พ. 

14 พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์   
พ.ศ. ๒๕๓๗, พระรำชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒)        
พ.ศ. ๒๕๕๘, พระรำชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓)        
พ.ศ. ๒๕๕๘  

ด ำเนินกำรผลิตสื่อและเผยแพร่ข้อมูล
ภำยใต้ลิขสิทธิ์กรมอุทยำนแห่งชำติฯ 

กระทรวงพำณิชย์ 

15 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำร
ภำยในส่วนรำชกำร        
พ.ศ. 2547 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ กำรจัดสวัสดิกำร 
ภำยในส่วนรำชกำร 

ส ำนักงำน ก.พ. 

16 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร 
พ.ศ. 2555 

เพ่ือใช้ก ำหนดประเภทวันลำและกำร
ได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำของข้ำรำชกำร
พลเรือนตำมกฎหมำย 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
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ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการที่เป็น 

ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
17 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง 
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ได้แก่ 
กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือบรรลุ
เป้ำหมำย ดังนี้ 
๑) เกิดผลประโยชน์สุขของประชำชน 
๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ 
๓) มีประสิทธิภำพและเกิดควำม  
    คุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ 
๔) ไม่มีขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน 
   เกินควำมจ ำเป็น 
๕) มีกำรปรับปรุงภำรกิจของส่วน 
    รำชกำรให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 
๖) ประชำชนได้รับกำรอ ำนวย     
    ควำมสะดวกและได้รับ 
    กำรตอบสนองควำมต้องกำร 
๗) มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ 
    รำชกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ส ำนักงำน ก.พ.ร. 

18 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำช 
อิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย       
พ.ศ. 2536 

เพ่ือขอพระรำชทำนเครื่องรำช 
อิสริยำภรณ ์ให้แก่ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 
ผู้ท ำควำมดีควำมชอบเป็นประโยชน์
แก่รำชกำร 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

19 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำช 
อิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้ำงเผือก และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 

เพ่ือขอพระรำชทำนเครื่องรำช 
อิสริยำภรณ์ให้แก่ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 
ผู้ท ำควำมดีควำมชอบเป็นประโยชน์
แก่รำชกำร 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

20 พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร พ.ศ. 2494 

เพ่ือเป็นหลักประกันแก่ข้ำรำชกำร 
ในกรณีตำยหรือออกจำกงำน 

กระทรวงกำรคลัง 
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(5)  กฎหมำย (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการที่เป็น 

ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
21 พระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จ

บ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2539 
เพ่ือเป็นหลักประกันแก่ข้ำรำชกำร 
ในกรณีตำยหรือออกจำกงำน (กบข.) 

กระทรวงกำรคลัง 

22 พระรำชบัญญัติกองทุนส ำรอง      
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

1) เพื่อเป็นหลักประกันกำรจ่ำย
บ ำเหน็จบ ำนำญและให้ประโยชน์ 
ตอบแทนกำรรับรำชกำร             
แก่ข้ำรำชกำร เมื่อออกจำกรำชกำร 
2) เพ่ือส่งเสริมกำรออมทรัพย์         
ของสมำชิก 
3) เพื่อจัดสวัสดิกำรและสิทธิ
ประโยชน์อื่นให้แก่สมำชิก 

กระทรวงกำรคลัง 

23 พระรำชบัญญัติเงินทดแทน     
พ.ศ. 2537 

สิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีพนักงำน
รำชกำรประสบอันตรำย เจ็บป่วย 
หรือสูญหำย เนื่องจำกกำรท ำงำน   
ให้ทำงรำชกำร 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

24 กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัย พ.ศ. 2556 

1) วิธีกำรสืบสวน 
2) วิธีกำรสอบสวน 
3) วินัยไม่ร้ำยแรง 
4) วินัยร้ำยแรง 
5) ควำมผิดปรำกฏชัดแจ้ง 
6) กำรสั่งยุติเรื่องลงโทษ งดโทษ       
เพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ 

ส ำนักงำน ก.พ. 

25 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม        
กำรจัดงำนและกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

ก ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำกำร
จ่ำยเงินให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ    
ในกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมกำรจัดงำน และกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศ 

กระทรวงกำรคลัง 

26 มำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำร
ปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ และเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร
ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs) (ตำมหนังสือส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด 
ที่ นร 0806/ว 24 ลงวันที่ 6 
กุมภำพันธ์ 2556) 

ก ำหนดอัตรำค่ำอำหำร อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่มส ำหรับกำรฝึกอบรมและ
กำรประชุม ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรปรับ
อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ  

ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี 
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(5)  กฎหมำย (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย 

27 หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด  
ที ่กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 
มกรำคม 2556 เรื่อง มำตรกำร
บรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับ
อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำปี 2556 

ก ำหนดอัตรำค่ำอำหำรและค่ำที่พัก
ส ำหรับกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ 
ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำง
ขั้นต่ ำ 

กระทรวงกำรคลัง 

28 พระรำชกฤษฎีกำค่ำเช่ำบ้ำน
ข้ำรำชกำร พ.ศ. 2547          
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 

เพ่ือให้กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำนเป็นไปด้วย
ควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และ    
วิธีปฏิบัติ 
 
 

 

29 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำน
ข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕49         
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรเบิกจ่ำยเงิน
ที่เก่ียวกับกำรขอเบิกค่ำเช่ำบ้ำน 

กระทรวงกำรคลัง 

30 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรจัด
ข้ำรำชกำรเข้ำพักอำศัยในที่พัก 
ของทำงรำชกำร พ.ศ. 2560 

ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรจัดบ้ำนพัก 
ให้ข้ำรำชกำรเข้ำพักอำศัย 

กระทรวงกำรคลัง 

31 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนของส่วนรำชกำร  
พ.ศ. 2553 

เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย       
ของหน่วยงำนรำชกำรเบิกจ่ำย     
ตำมควำมเหมำะสม ประหยัด และ
เพ่ือประโยชน์ชองทำงรำชกำร  
 

กระทรวงกำรคลัง 

32 หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 
0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 
กันยำยน 2553 

รำยกำรค่ำใช้สอยตำมข้อ 12      
ของระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนของส่วนรำชกำร 
 

กระทรวงกำรคลัง 

33 หนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัย
ปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ     
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ที่         
กค (กวจ) 0405.2/ว 119 

แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรด ำเนนิกำร
จัดหำพัสดุที่เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
กำรจัดงำน และกำรประชุม            
ของหน่วยงำนของรัฐ 

กรมบัญชีกลำง 
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(5)  กฎหมำย (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการที่เป็น 

ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
34 พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำร

เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล           
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรที่รัฐ
จัดสรรให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 

กระทรวงกำรคลัง 

35 พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร      
พ.ศ. 2562 

เพ่ือต้องกำรให้กำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตรผู้มีสิทธิให้อยู่ภำยใต้
มำตรฐำนหรือทิศทำงเดียวกัน      
ตำมกฎหมำย 

กระทรวงกำรคลัง 

36 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตร พ.ศ. 2560 

เพ่ือต้องกำรให้กำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตรผู้มีสิทธิให้อยู่ภำยใต้
มำตรฐำนหรือทิศทำงเดียวกัน      
ตำมกฎหมำย 

กระทรวงกำรคลัง 

37 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน        
กำรปฏิบัติรำชกำรนอกเวลำ
รำชกำร พ.ศ. 2550 

ก ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัตินอกเวลำ
รำชกำร 

กระทรวงกำรคลัง 

38 พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) 

ก ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำกำร
จ่ำยเงินให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ    
ในกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร 

กระทรวงกำรคลัง 

39 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง  
ไปรำชกำร พ.ศ. 2550          
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ก ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 

กระทรวงกำรคลัง 

40 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรและ
กำรจัดกำรประชุมของทำงรำชกำร 
พ.ศ. 2524 

กำรอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรและ
กำรจัดประชุมของทำงรำชกำร 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

41 พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงิน            
กำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รักษำวินัยกำรเงินกำรคลังอย่ำง
เคร่งครัดเพ่ือให้ฐำนะทำงกำรเงิน  
กำรคลังของรัฐ มีเสถียรภำพและ
มั่นคงอย่ำงยั่งยืนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ 

กระทรวงกำรคลัง 



- ๔๓ - 

 

(5)  กฎหมำย (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการที่เป็น 

ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
42 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย

กำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน 
กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และ
กำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
 

ระเบียบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน  
จำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและ    
กำรน ำเงินส่งคลังให้เหมำะสม และ
สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน       
ด้ำนกำรเงินกำรคลังตำมระบบ     
กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
Government Fiscal Management 
Information System : GFMIS) 

กระทรวงกำรคลัง 

43 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กำรจัดท ำงบประมำณกำรบริหำร
งบประมำณรำยจ่ำยกำรควบคุม
งบประมำณ รวมถึงกำรประเมินผล
และกำรรำยงำนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ เพ่ือให้กระบวนกำร
จัดสรรงบประมำณของประเทศ      
มีลักษณะที่มุ่งเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของงบประมำณ 

กระทรวงกำรคลัง 

44 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร
งบประมำณ พ.ศ. 2562  

เพ่ือให้หน่วยรับงบประมำณใช้จ่ำย
งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป็นไปตำมเจตนำรมณ์              
ของพระรำชบัญญัติวิธีกำร
งบประมำณ พ.ศ. 2561 

ส ำนักงบประมำณ 

45 ระเบียบว่ำด้วยกำรโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยบูรณำกำรและงบประมำณ
รำยจ่ำยบุคลำกร ระหว่ำงหน่วยรับ
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

เพ่ือให้กำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย
บูรณำกำร และงบประมำณรำยจ่ำย
บุคลำกรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

ส ำนักงบประมำณ 

46 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงิน
ทดรองรำชกำร พ.ศ.2562 

เพ่ือให้ส่วนรำชกำรสำมำรถน ำเงิน   
ทดรองรำชกำรไปใช้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ปลีกย่อยในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำง
รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภำพ 

กระทรวงกำรคลัง 

47 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรท ำสัญญำและกำรชดใช้เงินกรณี
รับทุนลำศึกษำ ฝึกอบรม และ
ปฏิบัติในองค์กรระหว่ำงประเทศ 
พ.ศ. 2548 

กำรท ำสัญญำและกำรชดใช้เงินกรณี
รับทุนลำศึกษำ ฝึกอบรม และปฏิบัติ
ในองค์กรระหว่ำงประเทศ 

กระทรวงกำรคลัง 
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(5)  กฎหมำย (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการที่เป็น 

ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
48 ระเบียบว่ำด้วยกำรก่อหนี้ผูกพัน 

ข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือให้หน่วยรับงบประมำณใช้จ่ำย
งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ส ำนักงบประมำณ 

49  หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 
1013.8.5/ว22 ลงวันที่ 15 
กันยำยน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีกำร และเงื่อนไขกำรให                  
ขำรำชกำรพลเรือนสำมัญไปศึกษำ
เพ่ิมเติม ฝกอบรม ดูงำน หรือ
ปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศ 

ใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำร 
ในกำรไปศึกษำเพิ่มเติม ฝกอบรม 
ดูงำน หรือปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศ 

ส ำนักงำน ก.พ. 

50  กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรและกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำร ที่อยู่ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. 2553 

กระบวนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ 
ระหว่ำงทดลองปฏิบัติรำชกำร            
3 กระบวนกำร   
1) กำรปฐมนิเทศ  
2) กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  
3) กำรอบรมสัมมนำร่วมกัน 

ส ำนักงำน ก.พ. 

51 ระเบียบ ก.พ. วำ่ด้วยทุนของรฐับำล  
พ.ศ. 2557 

ทุนรัฐบำล ส ำนักงำน ก.พ. 

52 ระเบียบกรมอุทยำนแห่งชำติ     
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชว่ำด้วย      
กำรฝึกอบรม พ.ศ. 2546 

กำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำของ 
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ       
และพันธุ์พืช 

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช (ส่วนฝึกอบรม) 

53 พระรำชบัญญัติควำมรับผิด        
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่         
พ.ศ. 2539 และระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
กำรปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรับผิด  
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่        
พ.ศ. 2539 

เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของรัฐเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เจ้ำหน้ำที่    
กล้ำตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ        
อันเนื่องจำกกำรได้ทรำบถึง           
ควำมรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตน       
จะมีกระบวนกำรที่เป็นธรรม 

กระทรวงกำรคลัง 

54 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร         
และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
ให้เหมำะสม สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

กระทรวงกำรคลัง 



- ๔๕ - 

 

(5)  กฎหมำย (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทาง

ปฏิบัติ 
เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการที่เป็น 

ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
55 พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำง

และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 
 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ กำร
บริหำรพัสดุภำครัฐมำตรฐำนกลำง มีกรอบ
กำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
โดยกำรก ำหนดเกณฑ์ เพ่ือให้ หน่วยงำน
ของรัฐทุกแห่งน ำไปใช้   เป็นหลักปฏิบัติ
โดยมุ่งเนน้กำรเปิดเผย ข้อมูลต่อ
สำธำรณชนให้มำกที่สุด เพ่ือให้เกิดควำม
โปร่งใสและเปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรมมีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ  
จัดจ้ำงที่ค ำนึงถึง วัตถุประสงค์ของกำร 
ใช้งำนเป็นส ำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดควำม
คุ้มค่ำ ในกำรใช้จ่ำยเงินมีกำรวำงแผน
ด ำเนินงำนและมีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งจะท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

กระทรวงกำรคลัง 

56 กฎกระทรวงก ำหนดให้หน่วยงำน
อ่ืน เป็นหน่วยงำนของรัฐตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. 2560 

ก ำหนดให้หน่วยงำนอื่นที่มิใช่รำชกำร
ส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำย       
ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ องค์กำร
มหำชน องค์กรอิสระ องค์กรตำม
รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรกำรของศำล 
มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ หน่วยงำน
สังกัดรัฐสภำหรือในก ำกับของรัฐสภำ 
และหน่วยงำนอิสระของรัฐเป็นหน่วยงำน        
ของรัฐตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว 

กระทรวงกำรคลัง 

57 กฎกระทรวงก ำหนดเรื่องกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงกับหน่วยงำนของ
รัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้     
พ.ศ. 2560 

เพ่ื อมิ ให้ เรื่ อ งที่ อุท ธรณ์ เป็ นปั ญ ห ำ
อุปสรรค ท ำให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อ      
จัดจ้ำง ต้องล่ำช้ำ อันอำจจะก่อให้เกิด
ควำม เสี ยห ำยแก่หน่ วยงำนของรั ฐ 
สมควรก ำหนดเรื่องที่ไม่ควรได้รับกำร
พิจำรณำอุทธรณ์ เป็ น เรื่องที่ ใช้สิ ทธิ
อุทธรณ์ไม่ได้ 

กระทรวงกำรคลัง 
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(5)  กฎหมำย (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย 

58 กฎกระทรวงก ำหนดอัตรำ      
ค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำง
ออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง 
พ.ศ. 2560 

มำตรำ 90 วรรคสองแห่งพระรำช 
บัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ       
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
บัญญัติให้กำรก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง        
ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุม
งำนก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด    
ในกฎกระทรวง 

กระทรวงกำรคลัง 

59 กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขึ้น
ทะเบียน ที่ปรึกษำ พ.ศ. 2560 

วิธีกำรยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษำ 
คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ำม          
กำรเพิกถอนรำยชื่อออกจำกทะเบียน 
และอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรขอขึ้น
ทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีกำร
อุทธรณ ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ในกรณี
ที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง 
ไม่ขึ้นทะเบียน ให้เป็นที่ปรึกษำให้เป็นไป
ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

กระทรวงกำรคลัง 

60 กฎกระทรวงก ำหนดพัสดุที่รัฐ
ต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน
และก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธี
เฉพำะเจำะจง พ.ศ. 2560 

งำนจ้ ำงที่ ปรึกษำให้ พิ จำรณำเกณฑ์       
ด้ำนคุณภำพซึ่งเกณฑ์อ่ืนหรือเกณฑ์ด้ำน
คุณภำพนั้นรวมถึงพัสดุหรือประเภท       
ของที่ปรึกษำที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือ
สนับสนุนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
และในกำรจัดซื้ อจัดจ้ ำงพั สดุ โดยวิธี
คัดเลือกหรือวิธีเฉพำะเจำะจง รัฐมนตรี 
อำจออกกฎกระทรวงก ำหนดให้เป็นพัสดุ 
ที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนก็ได้ ซึ่งใน
ปัจจุบันมีพัสดุหรือประเภทของที่ปรึกษำ     
ที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยใช้
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำว 

กระทรวงกำรคลัง 
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(5)  กฎหมำย (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย 

61 กฎกระทรวงก ำหนดวงเงินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ โดยวิธีเฉพำะ 
เจำะจงวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง      
ที่ไม่ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ      
และวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำร
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับ พัสดุ        
พ.ศ. 2560 

กำรก ำหนดวงเงินเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ       
จัดจ้ำงพัสดุที่เป็นสินค้ำ งำนบริกำร 
หรืองำนก่อสร้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
วงเงินค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง วงเงินงบประมำณ     
ค่ำก่อสร้ำงส ำหรับงำนจ้ำงออกแบบ
หรือควบคุม งำนก่อสร้ำงโดยวิธี
เฉพำะเจำะจงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีวงเงิน
เล็กน้อยจะไม่ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ก็ได้ และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีวงเงิน
เล็กน้อย จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ ให้เป็นไปตำม
กฎกระทรวง 

กระทรวงกำรคลัง 

62 กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิ ขอขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบกำร พ.ศ. 2560 

กำรก ำหนดคุณสมบัต ิและลักษณะ
ต้องห้ำมของผู้ประกอบกำรที่มีสิทธิ        
ขอขึ้นทะเบียนกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ำมหรือกำรตรวจ
ติดตำม กำรเพิกถอนรำยชื่อออกจำก
ทะเบียนและอัตรำค่ำธรรมเนียมกำร
ขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ำร อุท ธรณ์ และกำรพิ จำรณ ำ
อุทธรณ์ ในกรณีที่กรมบัญชีกลำงไม่ขึ้น
ทะเบียนให้ผู้ประกอบกำรให้เป็นไป
ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

กระทรวงกำรคลัง 

63 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี    
ว่ำด้วยกำรให้ข่ำวและบริกำร
ข่ำวสำรของทำงรำชกำร       
พ.ศ. 2529, (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ. 2533 
 

เพ่ือให้กำรให้ข่ำวและบริกำรข่ำวสำร
ของทำงรำชกำรด ำเนินกำรไปด้วย
ควำมถูกต้องเรียบร้อย สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล และแผนกำร
ประชำสัมพันธ์แห่งชำติ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชำติ           
อย่ำงกว้ำงขวำง 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 



- ๔๘ - 

 

(5)  กฎหมำย (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการที่เป็น 

ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
64 ระเบียบกระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยกำรให้ข่ำว 
กำรแถลงข่ำว ให้สัมภำษณ์ และ
เผยแพร่ข่ำวสำรต่อสื่อมวลชน 
พ.ศ. 2560 

เพ่ื อกำรประชำสั ม พันธ์กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม       
มี เ อ ก ภ ำ พ แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ของกำรประชำสัมพันธ์
ต ำมน โยบ ำยของรั ฐบ ำล  เพ่ื อ ให้
แนวทำงในกำรให้ข่ำว กำรแถลงข่ำว 
ให้สัมภำษณ์  และเผยแพร่ข่ำวสำร       
ต่อสื่อมวลชน เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

65 พระรำชบัญญัติว่ำด้วย         
กำรกระท ำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

เพ่ือให้กระบวนกำรประชำสัมพันธ์และ
เผยแพร่ ผ่ำนสื่อออนไลน์ มีควำมสงบ 
เรียบร้อยไม่ขัดต่อศีลธรรม กฎหมำย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิด
ควำมน่ำเชื่อถือ และประสิทธิภำพ      
ในกำรปฏิบัติงำน 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

66 พระรำชบัญญัติมำตรฐำน      
ทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562 

เพ่ือให้มีมำตรฐำนทำงจริยธรรมของ
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่รัฐ รวมถึงกลไก
กำรก ำกับดูแล และสภำพบั งคับใช้
มำตรฐำนทำงจริยธรรมที่มีประสิทธิภำพ 

ส ำนักงำน ก.พ. 

67  กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัย พ.ศ. 2556 

ขั้นตอนและวิธีกำรในกำรสืบสวน
ข้อ เท็ จจริ งกำรสอบสวนทำงวินั ย          
กำรพิจำรณำและกำรลงโทษทำงวินัย
แก่ข้ำรำชกำร 

ส ำนักงำน ก.พ. 

68 ประกำศคณะกรรมกำรบริหำร
พนักงำนรำชกำร เรื่อง         
แนวทำงกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
พนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2559 

ขั้นตอนและวิธีกำรในกำรสืบสวน
ข้อ เท็ จจริ งกำรสอบสวน ทำงวินั ย         
กำรพิจำรณำและกำรลงโทษทำงวินัย
แก่พนักงำนรำชกำร  

คณะกรรมกำรบริหำร
พนักงำนรำชกำร 

69 ระเบียบกรมอุทยำนแห่งชำติ  
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ว่ำด้วย
เครื่องหมำยเชิดชูเกียรติส ำหรับ 
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่หรือช่วยเหลือ 
ด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ พ.ศ. 2553 

ก ำหนดให้มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ     
แก่ข้ำรำชกำร พนักงำน และผู้ซึ่งปฏิบัติ
หน้ำที่หรือช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ในกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ และ
กฏหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกร 
ธรรมชำติจนเกิดประโยชน์แก่ทำง
รำชกำรและประชำชน 

กรมอุทยำนแห่งชำติ        
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 



- ๔๙ - 

 

 

(5)  กฎหมำย (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการที่เป็น 

ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
70 ระเบียบกรมอุทยำนแห่งชำติ  

สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ว่ำด้วยกำรให้
รำงวัลผู้ช่วยเหลือรำชกำร 
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ  
และพันธุ์พืช พ.ศ. 2548 

ก ำหนดให้มีผู้ช่วยเหลือรำชกำร        
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
ประกอบด้วย บุคคลธรรมดำ หรือนิติ
บุคคล หรือคณะบุคคล ไม่ว่ำจะเป็น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ยกเว้นเจ้ำหน้ำที่     
ในสังกัดกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ         
และพันธุ์พืช) หรือเอกชน ซึ่งเป็น
ผู้สนับสนุน หรือเสริมสร้ำงงำน ให้พัฒนำ 
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมอันเป็นประโยชน์
แก่รำชกำรและประเทศชำติโดยส่วนรวม 

กรมอุทยำนแห่งชำติ        
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

 


