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1. ลักษณะองค์การ 

ส านักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เดิมเป็นส านักงานเลขานุการกรม 
กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง และกองฝึกอบรม สังกัดกรมปุาไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เมื่อวันที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๔๕ วุฒิสภาได้มีมติด้วยคะแนน ๑๒๗ ต่อ ๒๓ ให้แยกงานที่เกี่ยวกับปุาเศรษฐกิจและงาน           
ด้านอนุรักษ์และการคุ้มครองปุาไม้ออกจากกัน โดยให้งานทางด้านปุาเศรษฐกิจอยู่กับกรมปุาไม้ ส่วนงาน            
ด้านอนุรักษ์และการคุ้มครอง ให้ไปตั้งเป็นกรมข้ึนมาใหม่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ ต่อมาสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีมติเห็นชอบตามผลการประชุมของวุฒิสภาดังกล่าว ซึ่งจะ
ต่างไปจากมติเดิมของสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณา ในวาระที่ ๓ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕   
ซึ่งความเห็นดังกล่าว แต่เดิมเหล่านี้ไม่มีการแยกกรมปุาไม้เป็น ๒ กรม ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑๙ 
ตอนที่ ๙๙ ก. ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ให้จัดตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในขณะนั้นส านักบริหารงานกลาง ยังมีสถานะเป็นส านักงานเลขานุการกรม 
กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง และกองฝึกอบรม 
 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการ 
ในสังกดักรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช โดยได้น าภารกิจของกองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม 
กองคลัง กองฝึกอบรม มาจัดตั้งเป็นส านักบริหารงานกลาง โดยแบ่งการท างานออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 1. ส่วนอ านวยการ 
 2. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 
 3. ส่วนฝึกอบรม 
 4. ส่วนการคลัง 
 5. ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
ต่อมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้ง 
ศูนย์ปฏิบัติการอาคารสถานที่และยานพาหนะขึ้นเป็นการภายใน และในปี พ.ศ.2554 ได้จัดตั้งส่วนการพัสดุขึ้น 
โดยในปี พ.ศ. 2556 อ.ก.พ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง
ส่วนการพัสดุ ส านักบริหารงานกลาง ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ ทส 0201.4/5040 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 และในปี พ.ศ. 2562 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ได้มีค าสั่งที่ 1972/2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จัดตั้งส่วนเสริมสร้างวินัย  
ส านักบริหารงานกลาง ปัจจุบันส านักบริหารงานกลาง จึงมหีน่วยงานภายใน ประกอบด้วย 

1. ส่วนอ านวยการ 
 2. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 
 3. ส่วนฝึกอบรม 

4. ส่วนการคลัง 
 5. ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
 6. ศูนย์ปฏิบัติการอาคารสถานที่และยานพาหนะ   
 7. ส่วนการพัสดุ 

8. ส่วนเสริมสร้างวินัย 
9. ฝุายเลขานุการผู้อ านวยการส านักบริหารงานกลาง 
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หน้าที่ของส านักบริหารงานกลาง 

ส านักบริหารงานกลาง มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ และงานเลขานุการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 

และพันธุ์พืช 
3. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
4. ด า เนินการเกี่ ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ การพัสดุ  อาคารสถา นที่                

และยานพาหนะของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงาน

ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
6. ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง การด าเนินการทางวินัย  
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 
    (1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 
     1.1 พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการ 
     1.2 ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการ และการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     1.3 กลไกท่ีส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจ 
 
ตารางแสดงพันธกิจ ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ และกลไก/วิธีการที่ส่งมอบผลผลิตและบริการ 

พันธกิจ ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ กลไก/วิธีการที่ส่งมอบผลผลิตและบริการ 

1. การด าเนินการจัดระบบงาน 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการด า เนินการ        
ทางวินัยของกรม 

1.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ   
 การพัฒนา 
    1.2 ระดับความส าเร็จการ
ปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง  
   1.3 ระดับความส าเร็จของ
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ ง
ข้าราชการ  
   1.4 ผลการด าเนินการทาง
วินัย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานราชการ ถูกต้อง 
ครบถ้วน ชอบธรรม เป็นไปตาม
ขั้ นตอนของกฎหมาย และ
ระเบียบ 

  1.1 มีแผนการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
ประจ าป ีที่ตอบสนองแผนปฏิบตัิราชการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
   1.2 มีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
ให้สอดคล้องกับภารกิจ ตามหลกัเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการที่ กพ. ก าหนด 
    1.3 มีแผนการสรรหาฯ เป็นไปตาม
ขั้นตอนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ     
ที่ กพ. ก าหนด 
    1.4 มีการจัดท าคู่มือการด าเนินการ
ทางวินัย ส าหรับเจ้าหน้าที่กรม เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ   
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พันธกิจ ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ กลไก/วิธีการที่ส่งมอบผลผลิตและบริการ 

2. ด าเนินการให้บริการ
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
 

2. การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 
การใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจา่ย 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
 

   2.1 ก าหนดแผนและจัดเตรยีมความ
พร้อมในการด าเนินการดา้นการจัดหาพัสดุ
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   2.2 มีคณะกรรมการติดตามเร่งรัด 
การใช้จ่ายเงินและแจ้งเวียนหนังสือแนวทาง 
ให้หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ     
   2.3 มีการรายงานผล ติดตาม เพ่ือให้
ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน เร่งรัดให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมาย 

3. ส่งเสริมภาพลักษณ์      
ของกรมอุทยานแห่งชาติ        
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
 

3.1 ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของกรมฯ 
3.2 องค์กรน่าอยู่ 
3.3 ศูนย์กลางหนังสือราชการ 
ของกรมฯ 

  3.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
และสื่อสังคมออนไลน์ 
  3.2 ปรับปรุง บ ารุง ซ่อมแซม
สภาพแวดล้อมภายในกรมฯ 
  3.3 ก าหนดแนวทางการจัดท าหนังสือ
ราชการของกรม และน าระบบ        
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ         
รับ – ส่ง หนังสือราชการกรมฯ 

 

(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม   
      2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร? 
      2.2 สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ? 
ความส าคัญของสมรรถนะหลักของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศคืออะไร ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ของ 
ส านักบริหารงานกลาง 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับแนวคิด       
การจัดการภาครัฐยุคใหม ่(New Public Management) 
2. ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)   
3. ปรับปรุงระบบสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานผ่านกิจกรรมสัมพันธ์ที่เหมาะสม   
4. ปรับปรุงและส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management)   
และสร้างนวัตกรรมไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
5. สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านวินัย ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
6. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดขีองกรมฯ 
7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะให้เป็นมืออาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ของ 
ส านักบริหารงานกลาง 

8. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และการพัสดุ ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช สู่ความเป็นเลิศ 
9. วางระบบการท างานรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ 

เป้าประสงค์ 1. สามารถปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจ 
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 
5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ถูกต้อง ตามกฎหมาย และระเบียบ ไม่เกิดการกระท า        
ผิดวินัย หรือการกระท าผิดวินัยน้อยลง 
6. พัฒนาเครื่องมือ สิ่ งอ านวยความสะดวก ตลอดจนอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรและการบริการเกิดประสิทธิภาพ 
7. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงาน          
ของกรมฯ ผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
8. บุคลากรกรมฯ มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในกรมฯ 
9. หน่วยงานส่วนกลางของกรมฯ ทุกระดับงาน รับ-ส่ง หนังสือด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (Zero-Base manual)  
10. หน่วยงานภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช และผู้รับบริการ
อ่ืนๆ ได้รับการสนับสนุนและบริการทางด้าน การเงิน การคลัง และการพัสดุ    
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส 

ค่านิยม 1. มีจิตบริการ (Service Mind) 
2. ท างานรวดเร็วและรับผิดชอบ (Fast and Responsibility) 
3. สนองตอบธรรมาภิบาล (Good Governance) 
4. งานและชีวิตสมดุล (Work-Life Balance) 
5. เพิ่มพูนสิ่งแวดล้อมในงาน (Working Condition) 

วัฒนธรรม ส านักบริหารงานกลาง จะมีวัฒนธรรมหลัก “ดี 4 ประการ” (4 Excellences 
“4E”) ดังนี้ 
1. มีบุคลากรดีและเก่ง (People Excellence) 
2. มีจิตบริการดี (Service Excellence) 
3. มีการบริหารดี (Governance Excellence) 
4. มีความรับผิดชอบดี (Responsibility Excellence) 

สมรรถนะหลักของ
ส านักบริหารงานกลาง 
(Core Competencies) 

 1. ความรู้ ความช านาญ ในการด าเนินงานด้านสารบรรณของกรม งานช่วยอ านวยการ
งานเลขานุการของกรม การเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ  และการประชาสัมพันธ์  
โดยมีการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 2. ความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญ ในการด าเนินงานด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยมีการบริหารและจัดการบนพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
 3.1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร?  
   ส านักบริหารงานกลาง มีอัตราก าลังจ านวน 353 ราย โดยแบ่งเป็นข้าราชการ จ านวน 190 ราย 
(ร้อยละ 53.82) และลูกจ้างประจ า 30 ราย (ร้อยละ 8.50) พนักงานราชการ 133 ราย (ร้อยละ 37.68)  

3.2 มีการจ าแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง? 
 1) ข้าราชการ จ านวนรวม 190 คน จ าแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภททั่วไป 81 คน 
ระดับปฏิบัติงาน 33 คน ระดับช านาญงาน 45 คน ระดับอาวุโส 3 คน (2) ประเภทวิชาการ 108 คน ระดับ
ปฏิบัติการ 52 คน ระดับช านาญการ 42 คน ระดับช านาญการพิเศษ 14 คน ระดับเชี่ยวชาญ - คน ระดับ
ทรงคุณวุฒิ - คน (3) ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 1 คน 

2) ลูกจ้างประจ า จ านวนรวม 30 คน จ าแนกเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ (1) กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน 1 คน 
(2) กลุ่มงานสนับสนุน 28 คน (3) กลุ่มงานช่าง 1 คน 

3) พนักงานราชการ จ านวนรวม 133 คน มี 1 ประเภท ได้แก่ พนักงานราชการทั่วไป 133 คน 
กลุ่มงานบริการ 67 คน กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 15 คน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 50 คน กลุ่มงานวิชาชพเฉพาะ 1 คน  

(แหล่งที่มา OP กรม 2565 : ข้อมูลอัตราก าลังที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ) 
 
      3.3 อะไรคือข้อก าหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากร และพนักงานประเภทต่าง ๆ  

ประเภทบุคลากร ข้อก าหนดพื้นฐานด้านการศกึษา 
1. ข้าราชการ บัญชีมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง  

การจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และจัดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ของทุกส่วนราชการเข้าประเภทต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

2. ลูกจ้างประจ า คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 
ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 

3. พนักงานราชการ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื ่อง การก าหนดลักษณะงาน 
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ประกาศคณะกรรมการบริหารราชการ 
เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 

3.4 องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการท างานเพื่อบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ 
ของส่วนราชการคืออะไร? 

องค์ประกอบ รายละเอียด 

1. ด้านบรรยากาศในการท างาน
ของบุคลากร 

มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานที่ท างานให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบ 
โดยค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย เช่น จัดหาอุปกรณ์ปูองกันอันตราย
จากการปฏิบัติหน้าที่ การตรวจสุขภาพประจ าปีและเก็บข้อมูลสุขภาพบุคลากร 
รวมทั้งติดตามผลสุขภาพ เพ่ือประเมินภาวะผิดปกติเบื้องต้นเพ่ือหาสาเหตุ
ปูองกันและรักษาได้ทันท่วงที รวมถึงความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ท างาน
ของบุคลากร เช่น ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้มีค าสั่งให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของหน่วยงาน ปฎิบัติงานเหลื่อมเวลา 
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องค์ประกอบ รายละเอียด 

ปฎิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปฎิบัติตามมาตรการ
ปูองกันและเฝูาระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] การตรวจวัด
อุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การปรับปรุงทางเดินระหว่างอาคาร การจัดสถานที่
ท างานและอุปกรณ์ในการท างานให้เพียงพอต่อบุคลากร การจัดกิจกรรม 5 ส 
มีกิจกรรม Big Cleaning Day ปีละ 1 ครั้ง ตามแผนสร้างความสุขและ 
ความผูกพันของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการมอบรางวัล         
ให้ผู้ปฏิบัติดีเด่น เสียสละ และท าคุณประโยชน์ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ   
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เช่น การมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และประกาศชมเชย
ให้แก่ผู้ช่วยเหลือราชการ และการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม 
จิตอาสาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ มีการยกย่องเชิดชู เกียรติ เจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ มีการให้รางวัลส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น เพ่ือบ ารุงขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร 
 

2. ด้านความผูกพัน          
ของบุคลากรต่อองค์การ 

เป็นการด าเนินการตามแนวทาง HR Scorecard ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
กับผู้ปฏิบัติงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผ่านกิจกรรมและการพบปะพูดคุย เช่น โครงการมุมกาแฟแชร์ประสบการณ์ 
และการประชุมภายในหน่วยงาน ปีละ 4 ครั้ง ทั้งที่เป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการ โดยจัดท าแผนวิเคราะห์ตามแบบประเมินองค์กรสุขภาวะ 
(HOA) ความผูกพัน ความผาสุก แยกตามกลุ่มของบุคลากร ในปัจจุบัน
บุคลากรในกรมฯ มีจ านวนมาก Generation แต่ละกลุ่มจึงมีความต้องการ 
ที่แตกต่างกัน ดังนั้น โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จึงเน้นการมีส่วนร่วม  
การปฏิบัติงานแบบสอนงาน (Coaching) จึงท าให้ส าเร็จลุล่วง มีความผิดพลาด
น้อยลง รวมถึงการลาออก โอน โยกย้ายลดลง รวมทั้งผลการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรมีการเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์การและความส าเร็จ
ขององค์การในด้านต่าง ๆ ขณะนี้ มีแผนสร้างความสุขและความผูกพัน 
ของบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 - 2565 และร่างการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 อีกด้วย 
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3.5 ในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความเสี่ยงภัยของส่วนราชการ 

อะไรบ้าง? 
ข้อก าหนด ความจ าเป็น 

1. ข้อก าหนด     
ด้านสุขภาพ 

 มาตรการปูองกันและเฝูาระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

2. ข้อก าหนด 
ด้านความปลอดภัย 
และความเสี่ยงภัย 

1. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นเวรตรวจตราควบคุมแผนปูองกันอัคคีภัย 
2. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส านักบริหารงานกลาง 
3. การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในภาวะฉุกเฉิน 
4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางการจราจร ทางเดินเท้า จุดจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับบุคลากร   

 

3.6 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่ส าคัญคืออะไร? พ้ืนฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผน 
การพัฒนา และการสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงมีอะไรบ้าง 

การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผน การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความสามารถ 
ในการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

1. การไปช่วยปฏิบัติราชการและโอนย้ายบุคลากร          
ไปที่อ่ืน  
2. มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ                  
3. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานบุคลากร        
ช่วยปฏิบัติงาน  
4. การลาออก เสียชีวิต ของบุคลากร  
5. การหมุนเวียนงานของข้าราชการบรรจุใหม่ 
6. การมอบหมายให้ปฏิบัติงานอีกหน้าที่หนึ่ง 
 

1. การเข้าสู ่โครงการพัฒนาระบบข้าราชการผู ้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPs)    
2. การอนุญาตให้ลาไปฝึกอบรม และศึกษาต่อภายใน 
และต่างประเทศ  
3. การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับต าแหน่ง  
4. การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการประชุมระดับ
นานาชาติ เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนประสบการณ ์
และสร้างเครือข่าย  
5. การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 
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(4) สินทรัพย์   
      ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส าคัญอะไรบ้าง รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสาร
และการให้บริการ 

1. อาคารสถานที่ 1. ห้องสมุด   
2. ห้องประชุม  
3. ศูนย์อาหารวนาลี และวนกร  
4. สถาบันประชารัฐพิทักษ์ปุา (จังหวัดแพร่ ) 1 แห่ง และศูนย์ฝึกอบรม 5 แห่ง      
(จังหวัดนครนายก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก และจังหวัดสระบุรี)  
5. บ้านพักวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม บ้านพักข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  
ของสถาบันประชารัฐพิทักษ์ปุา และศูนย์ฝึกอบรม รวม 6 แห่ง 
6. อาคารและลานจอดรถยนต์ ลานจอดรถจักรยานยนต์ 
7. ร้านค้าสวัสดิการ  
8. ชมรมผู้สูงอายุชาวปุาไม้  
9. อาคารคลังพัสดุ ส่วนการพัสดุ 
10. โรงเก็บพัสดุ 
11. หน่วยงานในสังกัดส านักบริหารงานกลาง (ใช้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน) ได้แก่ อาคาร   
เอช เอ สเลด (ชั้น 1 – 3), อาคาร 84 ปี (ส่วนการคลัง), อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
(ชั้น 1 – 2 ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่), อาคารสืบ นาคะเสถียร (ชั้น 2 ห้องสมุด 
ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่, ชั้น 4 ส านักบริหารงานกลาง), อาคารอเนกประสงค์    
(ชั้น 3 ส่วนฝึกอบรม)  
12. ห้องแถลงข่าว 

2. เทคโนโลยี 1. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e - doc)  
2. การจองห้องประชุมออนไลน์          
3. ระบบ GFMIS  (การเงิน การคลัง การพัสดุ)  
4. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP)  
5. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ              
    เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ   
6. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)  
7. ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (BB e-Budgeting)  
8. ระบบอินเทอร์เน็ต  
9. ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของกรมบัญชีกลาง 
 (CGD Direct Payment Token Key) 
10. ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) 
11. ระบบบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) 
12. ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Work From Home) 
13. ระบบบริหารงานคลัง 
14. ระบบการรับเงินกลาง 
15. ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ 
16. ระบบการบันทึกงบเดือน วันลา 
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2. เทคโนโลยี 17. ระบบยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
18. ระบบสืบค้นข้อมูลบุคคลทางอินทราเน็ต 
19. ระบบสั่งซื้อสินค้าสวัสดิการของกรม อส. ออนไลน์ 
20. ระบบรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 
21. ระบบสารสนเทศข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับสูง (ISCS) 
22. ระบบจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ว่าด้วยพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัว  
      เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 
23. ระบบสารสนเทศพัสดุกลาง 
24. ระบบ Clearing House 
25. ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ 

3. อุปกรณ์ 1. ครุภัณฑ์ส านักงาน  
    1.1 โทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่  1.2 เครื่องโทรสาร/เครื่องโทรสารแบบมัลติฟังก์ชัน 
    1.3 เครื่องถ่ายเอกสาร  1.4 เครื่องปรับอากาศ 
    1.5 เครื่องฟอกอากาศ  1.6 เครื่องพิมพ์ดีด  1.7 โต๊ะ/เก้าอ้ีท างาน 
    1.8 ตู้เก็บเอกสาร  1.9 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 
2. กล้องวงจรปิด CCTV   
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์   
    3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา   
    3.3 แท็บเล็ตพีซี 
    3.4 เครื่องพิมพ์ 
    3.5 เครื่องสแกนเนอร์    
    3.6 เครื่องส ารองกระแสไฟฟูา       
4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
    4.1 โทรทัศน์   4.2 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  4.3 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ   
    4.4 ชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสด 
5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
    5.1 รถยนต์ 
    5.2 รถจักรยานยนต์ 
6. ครุภัณฑ์ส ารวจ 
    6.1 อากาศยานไร้คนขับ (Drone) 
7. ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 
    7.1 เครื่องบันทึกเสียงพกพา 
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(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ  
 - ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ส าคัญอะไรบ้าง? 
 - กฎหมายและกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอ้ือให้ส่วนราชการท างานอย่างมีความคล่องตัวและตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กฎหมาย กฎระเบยีบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในส านักบริหารงานกลาง     
ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการที่เป็น 

ผู้รักษาการ 
ตามกฎหมาย 

1 ระเบียบสวัสดิการภายใน        
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา        
และพันธุ์พืช พ.ศ. 2549 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ การจัดสวัสดิการ 
ภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช 

กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

2 ประกาศ อ.ก.พ. กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
ฉบับลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 
2563  

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่
จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการ และช านาญการพิเศษ 

กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

4. เทคโนโลยี 
การสื่อสาร 

1. เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด สบก. ประกอบด้วย เว็บไซต์ของส่วนการเจ้าหน้าที,่  ส่วนการ
พัสดุ, ส่วนการคลัง, ส่วนฝึกอบรม,  ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่, ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร        
ของราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ, ข่าวกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ปุา และพันธุ์พืช 
2. เฟซบุ๊กกรมอุทยานแห่งชาติฯ,  เฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติฯ, เฟซบุ๊กห้องสมุด
กรมอุทยานแห่งชาติฯ, เฟสบุ๊กส่วนการพัสดุ  
3. Youtube กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
4. Instagram กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
5. Twitter กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
6. Line , ไลน์กลุ่มต่าง ๆ ของ สบก. อาทิกลุ่ม “สบก/ผอ.ส่วน/ศูนย์”, “ตัวชี้วัด (สบก)”, 
“อส. อ านวยการ” 
7. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

5. การให้บริการ 1. ห้องประชุม  
2. ห้องสมุด   
3. ด้านอาคารสถานที่ อาคารจอดรถยนต์ ลานจอดรถ   
4. สถาบันประชารัฐพิทักษ์ปุาและศูนย์ฝึกอบรม รวม 6 แห่ง  
5. ระบบสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์   
6. ชมรมผู้สูงอายุ (ห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น) 
7. ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน (บริเวณชั้น 2 อาคารเอช เอ สเลด) 
8. ตู้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
9. ห้องแถลงข่าว 
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ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการ 
ตามกฎหมาย 

3 ประกาศ อ.ก.พ. กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ฉบับ
ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการ
พลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน 

กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

4 ประกาศ อ.ก.พ. กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ฉบับ
ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการ  
พลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส 

กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

5 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ       
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2557 

การด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร        
ของราชการ พ.ศ. 2540 

กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

6 มาตรการปูองกันและปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ในระบบราชการ (ตามหนังสือกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.303/       
ว 8052 ลงวันที่ 9 เมษายน 
2561) 

ก าหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอน และ
วิธีการด าเนินการเพ่ือประโยชน์     
ในการปูองกันและปราบปราม      
การทุจริตและประพฤติมิชอบ          
ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่         
ของรัฐในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ให้เป็นมาตรฐาน
ทั่วไป เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติ 

กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

7 หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ        
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ที่ ทส 
๐๙๐๑.๓๐๓/๖๔๖๗ ลงวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอหารือ
แนวทางปฏิบัติกรณีข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าหรือพนักงานราชการ 
ถูกควบคุมตัวในคดีอาญา 

แนวทางปฏิบัติ กรณีข้ าราชการ 
ลูกจ้างประจ าหรือพนักงานราชการ 
ถูกควบคุมตัวในคดีอาญา ไม่ถือเป็น
การขาดราชการโดยไม่มี เหตุผล        
อันสมควร 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

8 หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.3/      
ว 16763 ลงวันที่ 14 กันยายน 
2553 เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย 

แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ วิ นั ย       
การรักษาวินัย และการด าเนินการ
ทางวินัยของพนักงานราชการ  

กรมอุทยานแห่งชาติ    
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

 



- ๑๓ - 

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม” 

 

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

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 

9 คู่มือการด าเนินการทางวินัย 
ส าหรับเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน 
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการ
ด าเนินการ ทางวินัย 

กรมอุทยานแห่งชาติ    
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

10 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ        
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ว่าด้วย        
การฝึกอบรม พ.ศ. 2546 

การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา         
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา      
และพันธุ์พืช 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
(ส่วนฝึกอบรม) 

11 หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.503/      
ว 22505 ลงวนัที่ 3 ตุลาคม 2562 
เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงนิ
สวัสดิการส าหรบัการปฏิบัติงาน
ประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ 
(สปพ.) ของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า 

ก าหนดหลัก เกณฑ์และการ เบิ ก
ค่า ใช้จ่ ายส าหรับการปฏิบัติ งาน
ประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

12 หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.502/       
ว 10438 ลงวนัที่ 20 พฤษภาคม 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง      
มีวิธีการออกใบเสร็จรับเงินเป็นไป 
ในแนวทางเดียวกันและสอดคล้อง 
กับระเบียบปัจจุบัน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

13 หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.502/     
ว 22333 ลงวนัที่ 21 ตุลาคม 
2563  เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับ
หลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาพนักงานจาก
บุคคลธรรมดา (TOR) 

เพ่ือให้หน่วยงานที่เบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาพนักงานจากบุคคลธรรมดา 
(TOR) สามารถจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

14 หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.506/ 
9773 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจและขอความ
ร่วมมือในการอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานราชการในสังกัด 

เพ่ือให้หน่วยงานมีความเข้าใจตรงกัน
ในการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 



- ๑๔ - 

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม” 

 
ล าดับ ชื่อ กฎ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการที่เป็น 

ผู้รักษาการ 
ตามกฎหมาย 

15 หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.506/ 
13262 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 
2552 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือฝึกอบรมพนักงานจ้างเหมา (เอกชน) 

ก าหนดแนวทางในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเพ่ือฝึกอบรมพนักงาน 
จ้างเหมา (เอกชน) 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

16 หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.506/        
ว 6591 ลงวันที่ 25 เมษายน 
2554 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการหรือการ
ปฏิบัติงานนนอกเวลาราชการส าหรับ
บุคคลภายนอก 

เป็นการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการหรือการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการส าหรับบุคคลภายนอก 
ซึ่งปฏิบัติงานด้านงานอนุรักษ์และ
ปูองกันรักษาปุา งานควบคุมไฟปุา 
และงานตรวจปราบปรามการค้า       
สัตว์ปุาระหว่างประเทศให้แก่กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

17 หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.506/ 
18540 ลงวันที่ 29 กันยายน 
2552  เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการอนุมัติการใช้
พาหนะประจ าทางและพาหนะส่วนตัว
ในการเดินทางไปราชการของผูเ้ดินทาง 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

18 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ว่าด้วยการใช้อาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด 
พ.ศ. 2556 

เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการใช้
อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน และวัตถุ
ระเบิด เป็นไปตามกฎกระทรวง   
การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและ   
สิ่งเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการ
และรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้
ประชาชนมีและใช้เพ่ือช่วยเหลือ
ราชการ พ.ศ.2553 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

19 หลักเกณฑ์การเก็บและการบ ารุง 
รักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสนุปืน 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา      
และพันธุ์พืช พ.ศ. 2557 

เพ่ือให้การเก็บและการรักษาอาวุธ
ปืนและเครื่องกระสุนปืน เป็นไปตาม
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธุ์พืช ว่าด้วยการใช้อาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
พ.ศ. 2556 ข้อ 8 และข้อ 9 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 



- ๑๕ - 

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม” 

 

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

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
20 แนวทางปฏิบัติการใช้อาวุธปืนและ

เครื่องกระสุนปืนของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

เพ่ือเป็นการก าชับให้มีการควบคุม
การใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ตามกฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ ์
และค าสั่งที่เก่ียวข้อง 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

21 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส       
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการ 
ความคุม้ค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตรวจสอบได้ 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

22 แนวทางการจัดท าบันทึกรายงาน        
ผลการพิจารณาตามระเบียบ
กระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยจัดซื้อ/
จัดจ้างเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส       
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตรวจสอบได้และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งการจัดซื้อจัด
จ้างที่ได้ด าเนินการผ่านระบบจดัซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วย
จัดซื้อ/จัดจ้างสามารถใช้เอกสารที่
จัดท าในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ      
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสาร
ประกอบบันทึกรายงานผล        
การพิจารณาตามวรรคหนึ่งได้ 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

23 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ       
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เรื่อง แบบหนังสือ 
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช  
ว่าด้วยการมีและใช้เสื้อเกราะ
ปูองกันกระสุนหรือปูองกันสะเก็ด
ระเบิด พ.ศ. 2546 

เอกสารอนุญาตให้มีและใช้เสื้อเกราะ
ปูองกันกระสุนหรือปูองกันสะเก็ด
ระเบิด 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 



- ๑๖ - 

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม” 

 

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

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
24 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 

และพันธุ์พืช ว่าด้วยการมีและใช้ 
เสื้อเกราะปูองกันกระสุนหรือ
ปูองกันสะเก็ดระเบิด (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2561 

แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช  
ว่าด้วยการมีและใช้เสื้อเกราะปูองกัน
กระสุนหรือปูองกันสะเก็ดระเบิด 
พ.ศ. 2546 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดท ามาตรฐานการก าหนด
ต าแหน่งของส านักงาน ก.พ. และ
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ว่าด้วยการมีและใช้
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุ
ระเบิด พ.ศ. 2556 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

25 ค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ที่ 343/2559      
เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนเสื้อเกราะ
ปูองกันกระสุนหรือปูองกันสะเก็ด
ระเบิด 

เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยในการ
ควบคุมจึงยกเลิกค าสั่งกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ที่ 
898/2547 ลงวันที่ 20พฤษภาคม 
พ.ศ. 2547 และแต่งตั้งให ้  
นางสาวเบ็ญจา ค าแดง นักวิชาการ
พัสดุช านาญการพิเศษ ส่วนการพัสดุ 
ส านักบริหารงานกลาง เป็นนาย
ทะเบียนเสื้อเกราะปูองกันกระสุน
หรือปูองกันสะเก็ดระเบิด 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

26 กฎกระทรวง การอนุญาต การต่อ
อายุใบอนุญาตและการออกใบแทน
ใบอนุญาตสั่งเข้ามา น าเข้ามาผลิต 
หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2555     
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม   
พ.ศ. 2555 

ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตสั่งเข้ามา 
น าเข้ามาผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์  
ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ      
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด         
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา       
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน
ตามท่ีระบุในแบบค าขอนั้น และ  
การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
ตามวรรคหนึ่ง ให้ออกใบอนุญาต   
สั่งเข้ามาน าเข้ามา ผลิตหรือมีซึ่ง
ยุทธภัณฑ์ แล้วแต่กรณีให้ใหม่ โดยมี
ข้อความว่า "ฉบับต่ออายุ" ก ากับไว้ที่
กึ่งกลางด้านบนของใบอนุญาต 

กระทรวงกลาโหม 



- ๑๗ - 

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม” 

 

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

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
27 ค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 

และพันธุ์พืช ที่ 3095/2561     
ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เรื่อง มอบอ านาจการออกหนังสือ
อนุญาตพกพาอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดออกไป
นอกบริเวณที่ตั้งของหน่วยราชการ 

ยกเลิกค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ที่ 2477/2557        
ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และ
มอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดี     
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา           
และพันธุ์พืช ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์
ที่ 1 – 16  และผู้อ านวยการกอง      
ทุกกอง ผู้ด ารงต าแหน่ง ประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ หรือ 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
อาวุโส ซึ่งท าหน้าที่ ผู้อ านวยการส านัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์สาขา การออก
หนังสืออนุญาตให้ออก เป็นระยะเวลา
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ปี และให้หน่วยงาน 
ที่ได้รับหนังสืออนุญาตจัดส่งส าเนา
หนังสืออนุญาตรายงาน กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืชภายใน    
5 วัน นับจากวันได้รับหนังสืออนุญาต
ของทุกปี 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

28 แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การยืมพัสดุ 
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน     
ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ปฏิบัติงานด้านการยืม
พัสดุเพื่อใช้ในราชการได้อย่างสะดวก 
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 112 และมาตรา 113 และ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9    
การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 2 การยืม  
ข้อ 207 ข้อ 208 ข้อ 209       
ข้อ 210 และข้อ  211 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 



- ๑๘ - 

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม” 

 

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

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
29 แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การใช้ทรพัย์สิน

ของทางราชการของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
  

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน       
ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการอย่างคุ้มค่า มีการดูแล และ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
เป็นอย่างดี ประหยัด และเพ่ือ
ประโยชน์ต่อทางราชการ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มาตรา 112 และมาตรา 
113 และตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง     
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ 
ส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก       
การเบิกจ่าย  ส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษา 
การตรวจสอบ สว่นที่ 4 การจ าหน่าย 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

30 ค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ที่ 1161/2555      
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
เรื่อง มอบอ านาจในการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอก 
ที่ปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช   
  

เพ่ือให้การอนุมัติเบิกจ่ายเงินส าหรับ
บุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานในงาน  
3 ประเภท ได้แก่ งานอนุรักษ์และ
ปูองกันรักษาปุา งานควบคุมไฟปุา 
และงานตรวจปราบปรามการค้า 
สัตว์ปุาระหว่างประเทศ เป็นไป  
อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

31 ค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ที่ 2148/2562   
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เรื่อง มอบอ านาจการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ       
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  
  

เพ่ือให้การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย            
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล       
ในการปฏิบัติงาน สามารถสนับสนุน
งานตามภารกิจหลักของทุกหน่วยงาน
ในสังกัด 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 



- ๑๙ - 

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม” 

 

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

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
32 ค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 

และพันธุ์พืช ที่ 4880/2562   
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เรื่อง มอบอ านาจการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ        
ให้ส านักสนองงานพระราชด าริ   
  
  
  

เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เพ่ิมศูนย์
ต้นทุนของส านักสนองงานพระราชด าร ิ
และเพ่ือให้การบริหารงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐของส านักสนองงานพระราชด าริ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
สามารถสนับสนุนงานตามภารกิจ
หลักของทุกหน่วยงานในสังกัด 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

33 ค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ที่ 5586/2563        
ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง การมอบอ านาจการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง        
และการบริหารพัสดุภาครัฐ         
พ.ศ. 2560 แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564        
ของจังหวัด  

เพ่ือให้โครงการตามแผน ปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม  
การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ รวมถึง แผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ของจังหวัด สามารถ
ด าเนินการได้อย่างคล่องตัว บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเพ่ือประโยชน์ของ
ภาครัฐโดยรวม จึงอาศัยอ านาจตาม
ข้อ ๖ และข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มอบอ านาจให้
หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลางแต่
มีส านักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

 
 
 
 
 



- ๒๐ - 

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม” 

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

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
34 หลักเกณฑ์การใช้บัตรเติมน้ ามันรถ

ราชการ (Fleet Card)ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
พ.ศ. 2563แนบท้ายหนังสือกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
ด่วนที่สุด ที่ ทส0901.804/10194 
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และ
หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช  
สามารถใช้บริการบัตรเติมน้ ามัน
รถยนต์ราชการ (Fleet Card)        
ได้อย่าง ถูกต้อง เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ตลอดจนลดปัญหาและ
อุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินล่าช้า  

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
 

35 ค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ที่ 567/2564      
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
เรื่อง มอบอ านาจการสั่งซื้อ หรือ 
สั่งจ้าง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
 

เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืชเป็นไปดว้ยความเรยีบร้อย 
เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแก้ไข
ปรับปรุงค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืชที่ ๒๑๔๘/
๒๕๖๐ ให้เป็นปัจจุบัน  

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

36 ค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ที ่1740/2564 ลง
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 
เรื่อง  มอบอ านาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ  
ของส านักงานผู้ตรวจราชการกรม 

เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุของส านักงานผู้ตรวจ
ราชการกรม เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เกิดความคล่องตัว  
มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

37 ค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ที่ 1738/2564      
ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 
เรื่อง แก้ไขค าสั่งกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ที่ 
567/256๔ ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง มอบ
อ านาจการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืชเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เกิดความคล่องตัว  
มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงแก้ไขปรับปรุงค าสั่ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช ที่ 567/2564 ให้เป็น
ปัจจุบัน  

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

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
38 ค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 

และพันธุ์พืช ที่ 3148/2564 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง  มอบอ านาจการสั่งซื้อหรือสั่ง
จ้าง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุของกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัว  
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

39 การให้ข่าวของทางราชการ 
หนังสือกรมอทุยานแห่งชาติ  
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช  
ที่ ทส 0901.603/ว2529  
ลงวันที่ 5 ก.พ.2558 

เพ่ือให้การให้ข่าวของทรางราชการ
แก่สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ด าเนินไป
ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย 
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

40 ค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ที่ 1472/2564 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 
เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิบดี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม 
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา  
และพันธุ์พืช 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การให้ข่าวและการ
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว 
ทันสถานการณ์ 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

41 ค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ที่ 4261/2564 
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าว
ปลอมประจ ากรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

เพ่ือให้การท างานด้านการต่องต้าน
ข่าวปลอมของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

 
หมายเหตุ : กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในสังนักบริหารงานกลาง 
                   อ่ืน ๆ   อยู่ใน ภาคผนวก หน้าที่   40 - 52 
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ศูนย์ปฏิบัติการอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ 

ส่วนการพัสดุ 

ส่วนการคลัง 

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี 

ส่วนอ านวยการ 

ส่วนฝึกอบรม 

ส่วนประชาสัมพันธ์       
และเผยแพร่ 

ส านักบริหารงานกลาง 

อ านาจหน้าที่ โครงสร้าง 

ฝ่ายเลขานุการผู้อ านวยการ 
ส านักบริหารงานกลาง 

ส่วนเสริมสร้างวินัย 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
(6) โครงสร้างองค์การ 
 - โครงสร้างและระบบการก ากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร? 
 - ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วนราชการ
ที่ก ากับมีลักษณะเช่นใด?  
 
                            โครงสร้างและหน้าที่ของส านักบริหารงานกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

¨¨¨¨    หน่วยงานท่ีจัดตั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว 
        หน่วยงานตามโครงสร้างการบริหาร 
 
 
 

 
- ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงาน     
  เลขานุการของกรม 
- จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม  
- ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ    
  การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม 
- ด าเนินงานการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง 
  การด าเนินการทางวินัย  
- ด าเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
  กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน             
 ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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(6.1) วิธีการจัดการที่แสดงถึงการก ากับดูแลตนเองที่ดีของส านักบริหารงานกลาง มีดังนี้ 

           1. การก ากับดูแลในด้านการบริหารจัดการ โดยการแต่งตั้งคณะท างานตัวชี้วัดตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ของส านักบริหารงานกลาง เพ่ือเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของส านักบริหารงานกลาง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

    2. การก ากับดูแลด้านการเงินและงบประมาณ โดยใช้ระบบการควบคุมภายใน และการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงของส านักบริหารงานกลาง โดยมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมรั บผิดชอบในการ
ควบคุมภายใน และถือปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงด้วย 

            (6.2) การก ากับดูแลจากหน่วยงานภายนอก   
   ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.  
ส านักงาน ก.พ.ร. กรมบัญชีกลาง ศาลปกครอง คณะกรรมการ ค.ต.ป.  ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. 
และส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
   ส านักบริหารงานกลาง มีการรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ  
การด าเนินงานต่อหน่วยงานต่าง ๆ โดยการท าหนังสือราชการ ประชุมชี้แจง การประสานงานทางโทรศัพท์ 
โทรสาร และการติดต่อโดยตรง 

(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 - ระดับของกลุ่มเปูาหมาย กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีสว่นไดส้่วนเสียที่ส าคัญของส่วนราชการ มีอะไรบ้าง  
 - กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลผลิต ต่อการบริการที่มีให้ และต่อการ
ปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร? 
 - ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร? 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแยกตามหน่วยงานในสังกัดส านักบริหารงานกลาง ดังนี้  
  (7.1) ส่วนอ านวยการ 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. ผู้บริหารฯ หน่วยงาน 
และเจ้าหน้าที่ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช 

จัดท าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ       
เพ่ือรับ – ส่ง และติดตาม
หนังสือราชการของกรม  
 

1. ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ 
2. หนังสือในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ มีความ
สะดวกรวดเร็ว และสามารถ
ติดตามหนังสือราชการ 
ในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ได้  

- ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- ไลน์กลุ่ม 
“งานสารบรรณกรม
อุทยานฯ” 



- ๒๔ - 

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม” 

 

(7.1) ส่วนอ านวยการ (ต่อ) 
 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

2. หนว่ยงานราชการอ่ืน 
ภาคเอกชน /ประชาชน 
หรือบุคคลทั่วไปที่ส่ง
หนังสือราชการถึงกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช 

รับหนังสือราชการ 
ของกรมฯ 

One stop service ส าหรับ 
กา รส่ งหนั งสื อและการ
ติดตามเรื่อง หรือหนังสือ
ราชการที่ ส่ งถึ งกรมฯ ว่ า
ด าเนินการในขั้นตอนใด หรือ
หน่วยงานใดด าเนินการต่อไป   

โทรศัพท์ โทรสาร 
หนังสือราชการ และ
ติดตามด้วยตนเอง        
ของผู้มารับบริการ 

 
(7.2)  ส่วนการเจ้าหน้าที่ 
 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสาร 

ระหว่างกัน 
1. ผู้บริหารฯ บริหารจัดการ และปฏิบัติ 

งานในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมฯ 

- มีความถูกต้อง ชัดเจน 
และครบถ้วน 
- การด าเนินงานไม่ล่าช้า 

ประสานงานทางโทรศัพท์, 
โทรสาร, หนังสือราชการ 

2. บคุลากรหน่วยงาน
สังกัดกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา  
และพันธุ์พืช 

แนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

มีแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงมี
มาตรการ กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับที่ชัดเจน สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 

ก าหนดและแจ้งแนวทาง 
วิธีการปฏิบัติงาน มาตรการ 
กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ผ่านหนังสือสั่งการ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช และเว็บไซต์
ของส่วนการเจ้าหน้าที่  

ให้ค าปรึกษา แนะน า
เกี่ยวกับงานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับ       
ที่เก่ียวข้อง 

ได้รับค าปรึกษา แนะน า     
ที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงาน และได้รับ
บริการด้วยความรวดเร็ว 

ให้ค าปรึกษา ข้อแนะน า 
ผ่านทางหนังสือฯ ,       
การประชุมสัมมนา, 
 โทรศัพท์, โทรสาร 
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 (7.3) ส่วนฝึกอบรม 
กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ 

ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ

สื่อสาร 
ระหว่างกัน 

1. ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ 
ประชาชน และภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
2. พนักงานจ้างเหมา
เอกชนด าเนินงาน
ภารกิจหน่วยงาน 
3. หน่วยงาน
ภายนอก ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

1. มีหลักสูตรที่ตรงกับ  
ความต้องการพัฒนาสมรรถนะ 
ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและทัศนคติของ
บุคลากรทุกต าแหน่งงาน
และบุคลากรภายนอก 
2. มีศูนย์ฝึกอบรมในส่วน
ภูมิภาคที่มีมาตรฐานตาม
กระบวนการ ฝึกอบรม 
3. มีห้องประชุมที่มีมาตรฐาน
และอุปกรณ์ส าหรับการ
ฝึกอบรม/ประชุม ที่ครบถ้วน 
4. บุคลากรมีความรู้ ในการ     
ให้ค าปรึกษาด้านกระบวนการ 
ฝึกอบรม ให้เป็นไป      
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
5. มีการด าเนินการขออนุมัติ
การลาศึกษาต่อและ        
ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม      
ที่หน่วยงานภายนอก 

1. บุคลากรมีการพัฒนา
สมรรถนะให้เป็นไป 
ตามท่ีก าหนด 
2. มีมาตรฐานในการ
บริการที่ดี 
3. สามารถด าเนนิการ   
จัดฝึกอบรมได้ถูกต้อง  
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4. บุคลากรสามารถลา  
ไปศึกษาต่อและได้รับ  
การอนุมัติไปฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนากับ
หน่วยงานภายนอกได้ 
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
5. มีฐานข้อมูลการค้นหา          
ผู้ผ่านการฝึกอบรมในระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม DPIS 

1. การฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา 
2. การประสานงานด้วย
หนังสือราชการ 
3. การประสานงานผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น          
e-mail, Facebook, 
Line, Website  
4. มีการจัดท าคู่มือ
มาตรฐานกระบวนการ
ฝึกอบรมและแจ้งเวียน
หน่วยงาน 
5. มีระบบการตรวจสอบ
ภายใน เช่น ระบบการลา
ศึกษาต่อ 
6. มีกระบวนการ 
ตรวจสอบโครงการ
ฝึกอบรม ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

   
(7.4)  ส่วนการพัสดุ 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสาร 

ระหว่างกัน 
1. หน่วยงานสังกัด
ส านักบริหารงานกลาง 

2. หนว่ยงานในสังกัด
กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

3. บริษัท/ห้าง/ร้าน 
และบุคคลภายนอก 

1. ด าเนินการจัดหาพัสดุ       
ตามความต้องการของ
หน่วยงานผู้ใช ้
2. จัดหาพัสดุเพ่ือส ารองจ่าย 
ได้แก ่แบบพิมพ์ต่างๆ 
ใบเสร็จรับเงิน 
3. จัดท าค าสั่งมอบอ านาจ
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุ  

ด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดหาพัสดุตามความ
ต้องการของหน่วยงานผู้ใช้
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ 
ตลอดจนการตอบข้อหารือ 
ของหน่วยงานในสังกัด  
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
การบริหารสัญญาและการ
บริหารพัสดุ  

ก าหนดแนวทาง 
และวิธีการปฏิบัติงาน 
มาตรการ กฎระเบียบ       
ผ่านหนังสือสั่งการ         
ลงเว็บไซต์ของกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ และส่วนการพัสดุ
ให้ค าปรึกษาแนะน าผ่านการ
ประสานงานทางโทรสาร, 
โทรศัพท์, หนังสือราชการ, 
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(7.4)  ส่วนการพัสดุ (ต่อ) 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสาร 

ระหว่างกัน 
 4. ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน ตาม

กฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน ของ
หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และ
การมอบให้ประชาชนมีและใช้เพ่ือ
ช่วยเหลือราชการ พ.ศ. 2553         
5.ต่ออายุใบอนุญาตเสื้อเกราะปูองกัน
กระสุน ตามพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
6. จัดท าบัตรเติมน้ ามันรถยนต์
ราชการ (Fleet Card) ให้กับ
หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
7. สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานใน
สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา  
และพันธุ์พืช ได้แก่ ข้อมูล 
บุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงาน             
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช (ท่ีกรมฯด าเนินการตกลงกับ
กรมบัญชีกลางไว้) และข้อมูลการจ้าง
เอกชนด าเนินงาน (TOR) 
8. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญยัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

ตลอดจนหนังสือเวียน
คณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ 

การเชิญประชุมด้วย 
ระบบการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ Video 
Teleconference (VTC) 
ด้วยโปรแกรม ZOOM,  
ศูนย์ Clearing House, 
สื่อออนไลน์ ได้แก่ ไลน์, 
เฟสบุ๊ก 
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(7.6) ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ 

ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการสื่อสาร 

ระหว่างกัน 
1. ภายในองค์กร 
 - บุคลากรกรม
อุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

1. ฝุายศิลปกรรม ได้แก่ นิทรรศการ, 
ปูายประชาสัมพันธ์, โปสเตอร์วันส าคัญ 
โปสเตอร์ข่าวผู้บริหาร 
2. ฝุายข่าวประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ข่าว, 
One page 
3. ฝุายสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ คลิป
วิดีโอ, ภาพนิ่ง, อินโฟกราฟิก, บทความ 
4. บริการห้องสมุด ได้แก่ บริการ
พ้ืนที่นั่งอ่าน, บริการยืม-คืน, บริการ
ตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

สะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง ตรงความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

- โทรศัพท์/โทรสาร 
- หนังสือราชการ 
- ติดต่อกรมโดยตรง 
- สื่อออนไลน์และออฟไลน์
ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อ
กิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ 
Website Facebook 
Twitter Youtube Tiktok 
Instagram Blockdit 

2. ภายนอกองค์กร 
    - ภาครัฐ 
    - ภาคเอกชน 
    - ประชาชน 
    - สื่อมวลชน 

1. ฝุายศิลปกรรม ได้แก่ นิทรรศการ, 
ปูายประชาสัมพันธ์, โปสเตอร์วันส าคัญ 
2. ฝุายข่าวประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ข่าว, 
One page 
3. ฝุายสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ คลิป
วิดีโอ, ภาพนิ่ง, อินโฟกราฟิก, บทความ 
4. บริการห้องสมุด ได้แก่ บริการ
พ้ืนที่นั่งอ่าน, บริการยืม-คืน, บริการ
ตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

สะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง ตรงความ
ต้องการ 

- โทรศัพท์, โทรสาร 
- หนังสือราชการ 
- ติดต่อกรมโดยตรง 
- สื่อออนไลน์และออฟไลน์
ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อ
กิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ 
Website Facebook 
Twitter Youtube Tiktok 
Instagram Blockdit 

 
(7.7)  ศูนย์ปฏิบัติการอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

ผู้บริหารฯ 
หน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ของ 
กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช 

ปรับปรุง  ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาอาคารสถานที่  
ภูมิทัศน์ ลิฟท์ อาคารจอดรถ 
พ้ืนที่ส่วนกลาง ถนนและ
ทางเดินภายในกรม   

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และ
พันธุ์พืชเป็นองค์กรที่น่าอยู่ โดยมี
สภาพแวดล้อมที่ดี มอีาคารสถานที่  
ภูมิทัศน์ ลิฟท์ อาคารจอดรถ พ้ืนที่
ส่วนกลาง ถนนและทางเดินภายใน 
กรมฯ อยู่ในสภาพปลอดภัย มีความ
พร้อม   ใช้งาน และบุคลากร รู้สึกถึง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

โทรศัพท์ 1151 
- หนังสือราชการ 
- สื่อออนไลน์  เช่น    
ไลน์  
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(7.8) ส่วนเสริมสร้างวินัย 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

เจ้าหน้าที่ในสังกัด
กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอน
ของระเบียบและกฎหมาย รวมทั้ง
ให้ค าแนะน า/ค าปรึกษา กรณีถูก
กล่าวหาหรือถูกด าเนินการทางวินัย 

เจ้าหน้าที่ผู้รับบริการ ได้รับ
ความรู้ มีความเข้าใจใน
ขั้นตอนของระเบียบและ
กฎหมายซึ่งตนใช้ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ส่งผลให้ไม่มีการ
กระท าผิดวินัยหรือกระท า
ผิดวินัยน้อยลง 

หนังสือ, โทรศัพท์, 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
(7.9)  ส่วนการคลัง 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

1.บุคลากรใน
สังกัดกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ 

เกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงินต่าง ๆ  
ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับด้าน
การปฏิบัติทางการเงิน  การคลัง 
งบประมาณ มีแนวทางวิธีการ
ปฏิบัติงาน มาตรการ กฎระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ด้านการเงิน 
การคลัง งบประมาณ 

มีแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงาน มาตรการ
กฎระเบียบที่ชัดเจน 
สามารถปฏิบัติงานได้ให้
ค าปรึกษาแนะน าที่สามารถ
น าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานได้ การ
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

ก าหนดและแจ้งแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติงาน มาตรการ 
กฎระเบียบ ผ่านหนังสือ 
สั่งการ ลงเว็ปไซต์ของกรม
อุทยานแห่งชาติฯ และสว่น
การคลัง ให้ค าปรึกษา และ
ค าแนะน า ผ่านทางโทรศัพท์,  
การประสาน ทางโทรสาร, 
หนังสือราชการ,  
การเชิญประชุม สัมมนา 

2. บริษัท/ห้าง/
ร้าน และบุคคล
ทั่วไป 

เกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงินต่าง ๆ   ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 

มีแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงาน มาตรการ 
กฎระเบียบ 

 
(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน   
 - ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ที่ส าคัญมีหน่วยงานใดบ้าง? 
และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการ 
และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ? 
 - กลุ่มเหล่านี้มีส่วนร่วมอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ (*)?    
 - กลไกท่ีส าคัญในการสื่อสาร และข้อก าหนดส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง? 

ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงาน มีดังนี้  

 



- ๒๙ - 

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม” 

ส่วนราชการ/องค์กร 
ที่เก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดล้อม 

- ด้านอัตราก าลัง          
- การด าเนินการทางวินัย 
- ด้านงานพิธีการต่าง ๆ 
- ด้านประชาสัมพันธ์ (ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ไทย/
ภาษาอังกฤษ) 
- รายงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชาสัมพันธ์ 

 ปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบ หนังสือราชการ, ติดต่อ
โดยตรงที่ส่วนราชการ,      
ติตต่อประสานงาน      
ทางโทรศัพท ์และโทรสาร, 
การประชุมร่วมกัน  

 ส านักงานประกันสังคม การส่งเงินเข้ากองทุน
ประกันสังคม 

พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม 

หนังสือราชการ  

กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

การส่งเงินชดใช้กรณีเจ้าหน้าที่
ของรัฐท าการละเมิด 

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 

หนังสือราชการ 

สถานพยาบาล การส่งหนังสือรับรอง 
การมีสิทธิรับเงินค่า
รักษาพยาบาล 

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล 

หนังสือราชการ  

ส านักแผนงานและ
สารสนเทศ 

การน าเข้าข้อมูลในระบบ
ติดตามและประเมินผล 
โครงการ (e - Project-Tracking) 

ปฏิบัติงานภายใต้ค าสั่ง
กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

บันทึกข้อมูลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส านักงานอัยการ การด าเนินการทางวินัย แก้ค าให้การค าฟูองคดี
ปกครอง 

หนังสือโต้ตอบ 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 

การสมัครและถอนเงิน      
จากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ส าหรับลูกจ้างประจ า  

ปฏิบัติงานภายใต้
ระเบียบ 

แนวทางปฏิบัติ,หนังสือ
ราชการ, แบบฟอร์มต่าง ๆ  
หนังสือราชการ 

ส านักงาน  ป.ป.ช. 
 

การด าเนินการทางวินัย ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ หนังสือโต้ตอบ 

การจัดท าราคากลางในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ปฏิบัติงานภายใน กฎ 
ระเบียบ 

หนังสือราชการ 

ส านักอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 
 
 

ปฏิบัติงานภายใต้
กฎหมายและระเบียบ 

แนวทางปฏิบัติ กฎ  ระเบียบ, 
บันทึกผ่านโปรแกรม     
การขอพระราชทาน       
เครื่องราชอิสริยาภรณ์,  
หนังสือราชการ และ
แบบฟอร์มต่าง ๆ 
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ส่วนราชการ/องค์กร 
ที่เก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

ส านักงาน ก.พ. ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) 
 

ปฏิบัติงานภายใต้ระบบ
สารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) ที่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

แนวทางปฏิบัติตามหนังสือ, 
ติดต่อประสานงาน, 
บันทึกผ่าน DPIS 

การให้ค าปรึกษา แนะน า    
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 

หนังสือเวียน, หนังสือ
โทรศัพท์, จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

กระทรวงมหาดไทย การขอท าบัตรประจ าตัว 
ผู้ได้รับพระราชทาน 
เหรียญพิทักษ์เสรีชน และ
เหรียญชายแดน 

ปฏิบัติงานภายใต้
ระเบียบ 

แนวทางปฏิบัติ,หนังสือ
ราชการ, แบบฟอร์มต่าง ๆ  
หนังสือราชการ 

ส านักงบประมาณ 
 

1) การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าขั้นต่ าท่ีจ าเป็น 
(งบบุคลากร งบด าเนินงาน
และค่าใช้สอย) 
2) การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณที่มิใช่
อ านาจของกรม 

ปฏิบัติงานภายใต้
แนวทางและหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 

แนวทางปฏิบัติ, หนังสือ
ราชการ, แบบฟอร์มต่าง ๆ  
หนังสือราชการ 

1) รายงานผลการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ 
2) ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
3) ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง 
4) ราคาต่อหน่วยของงาน      
ปลูกปุา, ท าแนวกันไฟ  

ปฏิบัติงานภายใต้ 
ประกาศ กฎ ระเบียบ
แนวทางปฏิบัติ 

หนังสือราชการ 

กรมการอุตสาหกรรม
ทหาร 

ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน,  
เครื่องกระสุนปืน  เสื้อเกราะ 

ปฏิบัติงานภายใต้กฎ 
กระทรวง ระเบียบ และ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

หนังสือราชการ,  
กฎกระทรวง, โทรศัพท์, 
โทรสาร 

ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

การด าเนินการทางวินัย ปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบ หนังสือโต้ตอบ 

ส านักบริหารงานกลางเป็น
หน่วยรับตรวจ 

พระราชบัญญัติการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 

หนังสือราชการ 
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ส่วนราชการ/องค์กร 
ที่เก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

กรมสรรพากร การก่อหนี้ผูกพัน 
การโอนสิทธิเรียกร้อง 

ปฏิบัติงานภายใต้ 
ประกาศ กฎ ระเบียบ 
แนวทางปฏิบัต ิ

หนังสือราชการ 

กรมบัญชีกลาง ระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือน  
(ตามโครงการ จ่ายตรง
เงินเดือนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า) 

ปฏิบัติงานภายใต้ระบบ
บัญชี ถือจ่ายเงินเดือน
ตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

แนวทางปฏิบัติตามหนังสือ
เกี่ยวกับระบบบัญชีถือจ่าย
ติดต่อประสานงาน, บันทึก
ผ่านระบบบัญชีถือจ่าย
เงินเดือน  

การขอรับบ าเหน็จ – บ านาญ,          
การขอบ าเหน็จด ารงชีพ  
 

ปฏิบัติงานภายใต้
กฎหมายและระเบียบ 

แนวทางปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ, บันทึกผ่านระบบ
บ าเหน็จบ านาญ E – pension 

1) คณะกรรมการนโยบายฯ  
2) คณะกรรมการวินิจฉัยฯ 
3) คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ 
4) หารือ/สอบถาม/แก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระบบ GFMIS และระบบ e-GP 
5) การแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน 

ปฏิบัติงานภายใต้ 
ประกาศ/ กฎระเบียบ/ 
แนวทางปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

หนังสือแนวทางปฏิบัติ  
กฎระเบียบ  
บันทึกข้อมูลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
หนังสือราชการและ
โทรศัพท์ 

การให้ค าปรึกษา แนะน า   
ในการปฏิบัติงานเรื่องอ่ืน ๆ
นอกเหนือจากเรื่องข้างต้น 

ปฏิบัติงานภายใต้
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

หนังสือเวียน, หนังสือหารือ, 
โทรศัพท์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

จัดท าฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช ตามโครงการ Green 
Digital library 

มาตรฐานการลงรายการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
 

หนังสือเวียน, หนังสือหารือ, 
โทรศัพท์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส านักนายกรัฐมนตรี ติดต่อขอบัตรผ่านเข้าออก
ท าเนียบรัฐบาลของผู้บริหาร 

ปฏิบัติงานภายใต้กฎ 
ระเบียบ 

หนังสือราชการ,ติดต่อ 
ประสานงานโดยตรง 
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ส่วนราชการ/องค์กร 
ที่เก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดล้อม 

1) การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.  2540 
2) การเข้าร่วมประชุม, อบรม
, สัมมนา 

ประกาศของ คกก. 
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 

หนังสือเวียน, หนังสือหารือ, 
โทรศัพท์หรือ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

ทุกส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีหลักสูตร 
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 

ส่งบุคลากรขององค์กรไปร่วม 
การฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา      
ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับพันธ
กิจของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

ปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบ     
ที่เก่ียวข้อง 

หนังสือราชการ, 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, 
โทรศัพท์,  โทรสาร, 
Application ต่าง ๆ เช่น 
Line , Facebook 

กรมการขนส่งทางบก การโอนทะเบียน ต่อภาษี 
รถยนต์ 

ปฏิบัติงานภายใต้
กฎหมายและระเบียบ 

หนังสือราชการ, ติดต่อ
ประสานงานโดยตรง, 
ประสานทางโทรศัพท์       
และโทรสาร 

ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน 

รายงานผลการใช้พลังงาน รายงานข้อมูลการใช้
พลังงานเป็นรายเดือน 

ระบบ Intranet 

การไฟฟูานครหลวง ค่าใช้จ่ายไฟฟูา, แจ้งเหตุกรณี 
ไฟฟูาขัดข้อง ไฟฟูาดับ        
ขอไฟฟูาเพ่ิม 

ปฏิบัติงานภายใต้
กฎหมายและระเบียบ 

หนังสือราชการ,ติดต่อ
ประสานทางโทรศัพท์และ
โทรสาร 

การประปานครหลวง ค่าใช้จ่ายน้ าประปา ปฏิบัติงานภายใต้
กฎหมายและระเบียบ 

หนังสือราชการ, 
ติดต่อประสานงาน  
ทางโทรศัพท์ และโทรสาร 

ส านักงานคณะกรรมการ       
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ส านักงาน ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติ และระเบียบข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ      
พ.ศ. 2540 

หนังสือราชการ, 
ติดต่อประสานงาน  
ทางโทรศัพท์ และโทรสาร 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย  
จ ากัด 
 
 

ให้ค าแนะน าในการ         
รับ – ส่ง ไปรษณียภัณฑ์, 
พัสดุภัณฑ์ 

ใบอนุญาตที่ 
200/2546 
ปณจ.จตุจักร 10900 

หนังสือราชการ, 
ติดต่อประสานงาน  
ทางโทรศัพท์ และโทรสาร 
ระบบไลน์, ติดต่อโดยตรง   
ณ ที่ท าการไปรษณีย์ 
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ส่วนราชการ/องค์กร 
ที่เก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ ระเบียบ
งานสารบรรณ 
 

ระเบียบส านักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยงาน   
สารบรรณ พ.ศ. 2526 
พร้อมภาคผนวก ฉบับ
แก้ไข พ.ศ.2539,  
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่2) พ.ศ. 2548, (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2560   

หนังสือราชการ, 
ติดต่อประสานงาน  
ทางโทรศัพท์ และโทรสาร 

ส านักหอจดหมายเหตุ 
กรมศิลปากร 

ให้ค าแนะน าในการขอท าลาย
เอกสารทางราชการ 

ระเบียบส านักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยงาน        
สารบรรณ พ.ศ. 2526 
พร้อมภาคผนวก ฉบับ
แก้ไข พ.ศ.2539, 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548, เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2560  

หนังสือราชการ, 
ติดต่อประสานงาน  
ทางโทรศัพท์ และโทรสาร 

ส านักหอสมุดแห่งชาติ 
กรมศิลปากร 

จัดท าฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช เพื่อเป็นศูนย์กลาง
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ตาม
โครงการ National e-
Library 

มาตรฐานการลงรายการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

หนังสือเวียน, หนังสือหารือ, 
โทรศพัท์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

- กรมประชาสัมพันธ์ 
- ส านักโฆษก ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
- ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
สพร. 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ ในการชี้แจง
ประเด็นข่าว IA IR 

มติคณะรัฐนตรี วันที่ 
11 ตุลาคม 2559  

หนังสือราชการ, โทรศัพท์
หรือจดหมายเล็กทรอนิกส์
แอพพลิเคชั่น G-NEWS 
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2. สภาวการณ์ขององค์การ : สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด 
     ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
     (9) : สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ทุกส่วน/ศูนย์ ปรับแก้ไขให้เป็น
ข้อมูลปัจจุบัน) 
       - สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด ? 
ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลต่อการด าเนินการของส่วนราชการ? 

สภาพการแข่งขันท้ังภายในและภายนอกประเทศของส านักบริหารงานกลาง ดังนี้ 

ประเภทการ 
แข่งขัน 

คู่แข่ง 
ประเด็นการ

แข่งขัน 

ผลการด าเนินงาน           
ในปัจจุบัน เม่ือ

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

ปัจจัยส าคัญ 
ที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จ 

1. การแข่งขัน
ภายในหน่วยงาน
ระดับเดียวกัน 

- ด้านสวัสดิการ - มีแผนสร้างความสุข
และความผูกพัน         
ของบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 - 2565  
 - การจัดสวัสดิการให้แก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
รวมทั้งมีการสงเคราะห์
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่     
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ กรณี
บาดเจ็บและเสียชีวิต 

มีแผนงานและแนวทาง      
ในการปฏิบัติงาน 

ส่วนฝึกอบรม     
ส านักบริหารกลาง 
กรมปุาไม้ 

ด้านการพัฒนา
บุคลากร 
 

มีแผนฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา ประจ าปี 
งบประมาณของหน่วยงาน 

มีกระบวนการจัดท าแผน 
การฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนาของหน่วยงาน     
ที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน 

- การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 

ปัจจุบันมีกรณีทุจริต        
ในการปฏิบัติหน้าที่     
หลายกรณี 

มีการด าเนินการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้าน
วินัยรวมถึงมีบทลงโทษ
อย่างจริงจังให้เจ้าหน้าที่
ตระหนักและเกรงกลัวต่อ
การกระท าความผิด 

กรมประชาสัมพันธ์ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ 
(เฟสบุ๊ค) 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการกดถูกใจ
เพจเฟสบุ๊คของกรม 

1) มีแผนประชาสัมพันธ์
ประจ าปี 
2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 
เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย 



- ๓๕ - 

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม” 

 

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.  การแข่ งขั น
ภายนอกประเทศ 

- ไม่มีข้อมูลสนับสนุน และประเด็นการเปรียบเทียบ - 
 

 (10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (สกจ. /สฝอ./สปส.  พิจารณา)   
 - การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานะการแข่งขันของส่วนราชการ และของประเทศ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*)? 

การเปลีย่นแปลงด้านการแข่งขันที่ส าคัญและมีผลต่อสถานะการแข่งขันของส านักบริหารงานกลาง  มีดังนี้  
 

ปัจจัยแวดล้อม 
สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบ 

ต่อสภาพการแข่งขัน 
สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับ
การสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ 

ปัจจัยภายใน 1. การบริหารด้านทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ โดยจัดบุคลากรเข้าไป
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อนุรักษ์ตามภารกิจของ
พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ให้เหมาะสมและมากยิ่งขึ้น 
3. การประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย 
4. การพัฒนาสมรรถนะและขีดความ 
สามารถของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การสร้างเครือข่ายในสายงาน 
2. มีการประชุม/อบรม/สัมมนา เพ่ือพัฒนา 
องค์ความรู้แก่บุคลากร  
3. การศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ 
ที่ประสบความส าเร็จ 
4. การจัดประกวดผลงานด้านต่างๆ 
 

ปัจจัยภายนอก 1. การเพิ่มขึ้นของประชากร 
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3. ภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 
4. การมีเปูาหมายร่วมกันกับภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง  
5. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
2. ระบบราชการ 4.0  
3. ความรวดเร็วของสื่อสารมวลชน            
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ 
4. การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน 
5. วิถีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New 
Nomal) 
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 (11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (สปส. /สวน. พิจารณา และทุกส่วน/ศูนย์ หากมีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ในปี 2565) 
 - แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในภารกิจที่คล้ายคลึงกัน มีอะไรบ้าง? 
 - แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในส่วนราชการ นอกส่วนราชการ 
และจากต่างประเทศกันมีอะไรบ้าง? 
 - มีข้อจ ากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้? 

    ตารางแสดงแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของส านักบริหารงานกลาง   
ประเภทการแข่งขัน คู่แข่ง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

และข้อมูลเชิงแข่งขัน 
ข้อจ ากัดในการได้มา

ซึ่งข้อมูล 
1. การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

กรมประชาสัมพันธ์ จ านวนการมีส่วนร่วม      
ของประชาชนในการกดถูกใจ
เพจเฟสบุ๊ค 

สื่อสังคมออนไลน์ 
(เฟสบุ๊ค) 

- จ านวนเรื่องการด าเนินการ
ทางวินัย กรณีไม่มีการทุจริต 

กรอบระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

2. การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ 

ไม่มีข้อมูลสนับสนุน ไม่มีแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 

ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 

 
ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 

   (12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
 - ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้านพันธกิจ
ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร? 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส านักบริหารงานกลาง มีดังนี้ 

ความท้าทาย 
เชิงยุทธศาสตร์ 

สิ่งท่ีท้าทาย 

ด้านพันธกิจ 

- การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ   
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช   
- การบริหารอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และพันธกิจ 
- การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
- การด าเนินการทางวินัยเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด  
- การจัดระบบด้านการเงินการคลัง แบบเบ็ดเสร็จด้วยบริการที่เป็นเลิศ 
- การบริหารพัสดุภาครัฐ แบบเบ็ดเสร็จด้วยบริการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรม 
- การก าหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับพันธกิจของกรม 
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกรม 



- ๓๗ - 

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม” 

ความท้าทาย 
เชิงยุทธศาสตร์ 

สิ่งท่ีท้าทาย 

ด้านปฏิบัติการ 

- มีการมอบอ านาจในการบริหารงานบุคคล 
- การบริการการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ส าหรับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช 
- มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติราชการตามพันธกิจ มาตรการ เปูาประสงค์ 
และตัวชี้วัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 
- การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านวินัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
- จัดตั้งศูนย์ Clearing House เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า หารือ และข้อแก้ไขในการปฏิบัติงาน
ภายใต้  พ.ร.บ. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ. 2560   

ด้านความ
รับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

- ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติตามกฎหมาย      
  ที่เก่ียวข้องและการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
- ให้ค าแนะน าและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
- ผู้กระท าผิดทางวินัยต้องได้รับการลงโทษ 
- ความรับผิดชอบด้านการเงินการคลัง การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
- ความรับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการประพฤติ
ปฏิบัติ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และตรวจสอบภายใต้ หลักธรรมาภิบาล 
 

ด้านบุคลากร 
- อัตราก าลังและขีดความสามารถ และความผูกพันของบุคลากร  
- การสร้างเครือข่ายภายนอกเพ่ือร่วมเสริมสร้างสวัสดิการแก่บุคลากรของหน่วยงาน    

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
    (13) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
  องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมินการปรับปรุง
โครงการและกระบวนการที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง? 

ส านักบริหารงานกลาง มีระบบการปรับปรุงการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสังกัดส านัก
บริหารงานกลาง อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
  1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ โดยได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกรมลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ซึ่งมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน พร้อมให้มีการจัดท าคู่มือ เรื่อง ระบวนการจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของส านักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เพ่ือแจ้งเวียน 
ให้บุคลากรในสังกัดทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

2. มีการประชุมระหว่างผู้อ านวยการส่วนและข้าราชการของส านักบริหารงานกลางอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ 

3. หน่วยงานในสังกัดส านักบริหารงานกลาง มีการจัดท าคู่มือ หลักเกณฑ์ และแนวทางฏิบัติงาน 
ตลอดจนหนังสือซักซ้อมการปฏิบัติงานเพ่ือเผยแพร่ แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในส านักบริหารงานกลาง 
และภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ทราบเพื่อปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้  



- ๓๘ - 

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม” 

3.1 คู่มือและข้อตกลงในการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
3.2 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ       
3.3 แนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ประจ าปี 
3.4 ค าสั่งมอบอ านาจให้ด าเนนิการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดภุาครัฐ  
3.5 การจัดตั้งศูนย์ Clearing House ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
3.6 แนวทางการจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3.7 แนวทางปฏิบัติในการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
3.8 คู่มือการก าหนดรหัสครุภัณฑ์และตารางอายุการใช้งานทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ 
3.9 แนวทางการรับบริจาคทรัพย์สินของทางราชการ 
3.10 ซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานการข้ึนทะเบียนครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง 
3.11 คู่มือปฏิบัติการ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
3.12 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
3.13 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ

ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
3.14 แนวทางปฏิบัติส าหรับหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาพนักงาน     

จากบุคคลธรรมดา (TOR) 
3.15 มาตรการและแนวทางการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน เรื่อง การลดกระดาษ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

3.16 ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา    
และพันธุ์พืช (หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.505/ว 25202 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2557) 

3.17 แจ้งเวียนสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่สั งกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา              
และพันธุ์พืช ที่ได้รับจากทางราชการ และสิทธิประโยชน์นอกเหนือจากที่ได้ รับจากทางราชการ กรณีประสบ
อันตราย เจ็บปุวย ตายหรือสูญหาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

3.18 คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.19 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ตาราง 1 ล าดับ 2  

3.20 คู่มือแนวทางการจัดท าแผนสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากร 
3.21 คู่มือมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.22 แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
3.23 แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การยืมพัสดุ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
3.24 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ว่าด้วยการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 

และวัตถุระเบิด พ.ศ. 2556 






