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1. ลักษณะองคการ

 เดิมงานดานปาไมท้ังหมด อันไดแก งานปลูกและบํารุงปา งานวนวัฒนวิจัย งานอุทยานแหงชาติ 
งานดานสัตวปา งานจัดการตนน้ํา และงานดานปองกันปราบปรามและควบคุมไฟปา เปนตน ลวนอยูกับกรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เดิมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ) ท้ังสิ้น แตเม่ือวันท่ี 20 
กันยายน 2545 วุฒิสภาไดมีมติดวยคะแนน 127 ตอ 23 ใหแยกงานท่ีเก่ียวกับปาเศรษฐกิจและงานดานอนุรักษ
และการคุมครองปาไมออกจากกัน โดยใหงานทางดานปาเศรษฐกิจอยูกับกรมปาไม สวนงานดานอนุรักษ 
และการคุมครอง ใหไปตั้งเปนกรมข้ึนมาใหม และใหสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตอมาสภาผูแทนราษฎรไดมีมติเห็นชอบตามผลการประชุมของวุฒิสภาดังกลาว ซ่ึงตางไปจาก
มติเดิมของสภาผูแทนราษฎรในการพิจารณา วาระท่ี 3 วันท่ี 29 มิถุนายน 2545 ซ่ึงความเห็นดังกลาวแตเดิม
เหลานี้ไมมีการแยกกรมปาไมเปน 2 กรม ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกา เลมท่ี 119 ตอนท่ี 99 ก ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2545 ใหจัดตั้งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีภารกิจเก่ียวกับการอนุรักษ สงเสริม และฟนฟู
ทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืช ในเขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ โดยการควบคุม ปองกัน พ้ืนท่ีปาอนุรักษ
เดิมท่ีมีอยู และพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมใหกลับสมบูรณ ดวยกลยุทธการสงเสริม กระตุน และปลุกจิตสํานึกใหชุมชน
มีความรูสึกหวงแหน และการมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรทองถ่ิน เพ่ือเปนการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
และสิ่งแวดลอม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับเปนแหลงตนน้ําลําธาร แหลงที่อยูอาศัย 
ของสัตวปา แหลงอาหาร แหลงนันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติของประชาชน 

หนาท่ีตามกฎหมาย ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2547 ไดแก 

1) อนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาใหมีสมดุลตามธรรมชาติ และใหมีการใชทรัพยากร
ธรรมชาติอยางยั่งยืนท่ีเกิดประโยชนสูงสุดทางดานเศรษฐกิจและสังคม

2) ฟนฟู แกไข ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศในพ้ืนท่ีปาไม  
3) ควบคุม กํากับดูแล ปองกันการบุกรุก การทําลายปา และการกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมาย

วาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการอนุรักษ การบริหารจัดการ และฟนฟูทรัพยากรปาไม สัตวปา และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

5) กําหนดมาตรการและมาตรฐานเก่ียวกับการอนุรักษ บริหารจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม
และสัตวปา

6) บริการขอมูลสารสนเทศและถายทอดเทคโนโลยีดานปาไม
7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา  และพันธุพืช

หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

พ้ืนท่ีอนุรักษ หมายถึง พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ท่ีไดประกาศ          
ในพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ 
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ก. สภาพแวดลอมของสวนราชการ 
(1) พันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมาย 
     1.1 พันธกิจหรือหนาท่ีหลักตามกฎหมายของสวนราชการ? 
     1.2 ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหนาท่ีตอความสําเร็จของสวนราชการ และการเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ? 
     1.3 กลไกท่ีสวนราชการใชในการสงมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจ? 
ตารางแสดงพันธกิจ ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ และกลไก/วิธีการท่ีสงมอบผลผลิตและบริการ 

พันธกิจ ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธกีารท่ีสงมอบผลผลิตและบริการ 

1. อนุรักษ คุมครอง 
และฟนฟูทรัพยากร 
ปาไมและสัตวปา 
2. วิจัย พัฒนา และ
ใหบริการดานวิชาการ 
3. บริหารจัดการ
ทรัพยากร ปาไม 
และสัตวปา โดยการ 
มีสวนรวมบนพ้ืนฐาน 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
4. สงเสริมการใช 
ประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางสมดุลและยั่งยืน 

ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
ตามพันธกิจ  
1.  คุ มครอง  รั กษา พ้ืน ท่ีอนุ รั กษ 
ท่ี ไดประกาศในพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง กฎหมาย และระเบียบ
ของทางราชการ เพ่ือคงความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากร ธรรมชาติของประเทศ  
 
 
 
 
 
2. การพัฒนาและยกระดับการวิจัย 
เพ่ือใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
3. คนอยู ร ว มกับป า อย า ง สมดุล  
โดยการจัดระเบียบและแกไขปญหา
ท่ีดินในพ้ืนท่ีอนุรักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. การเปดชองทางรับแจงเบาะแสเหตุการณ
กระทําผิดกฎหมายปาไม สัตวปา ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ ง  การบุกรุกตัดไม 
ทําลายปา การลา/ครอบครอง/ คาสัตวปา 
หรือซากสัตวปา ไฟไหมปา ฯลฯ ผานทาง
สายดวนพิทักษปา 1362 และสรางการ 
มีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยการสราง
และพัฒนาเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
อุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุ พืช 
(อส.อส.) การปลูกปาเชิงรุก 
2. การใหบริการและถายทอดองคความรู 
ด า น ก า ร อ น ุร ัก ษ ป า ไ ม แ ล ะ ส ัต ว ป า  
ผานชองทาง ตาง ๆ เชน เว็บไซต Application 
สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ โทรศัพท ขอรับ
บริการโดยตรงจากหนวยงาน ฯลฯ เพ่ือนําไปสู
การปลูกจิตสํานึกในการรวมเปนสวนหนึ่ง 
ในกลไกการอนุรักษทรัพยากรปาไมของประเทศ 
3. กําหนดแนวทางชวยเหลือประชาชน 
ท่ีไมมีท่ีทํากินและไดอยูอาศัยในอุทยาน 
โดยจัดทําเปนโครงการเก่ียวกับการอนุรักษ
และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภายใน
อุทยานแหงชาติ ตามมาตรา 64 และการให
ประชาชนสามารถเก็บหาหรือใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถเกิดใหม
ทดแทนไดตามฤดูกาล ตามมาตรา 65 
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 
กําหนดแนวทางชวยเหลือประชาชนท่ีไมมี
ท่ีดินทํากินและไดอยูอาศัยในเขตรักษาพันธุ 
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4. ยกระดับการอํานวยความสะดวก 
ในการบริการประชาชนดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
5. บริการดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ใหไดตามเกณฑมาตรฐาน คุณภาพ 
แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางสมดุล 
และยั่งยืน 

สัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปา ตามมาตรา 
121 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2562 

4. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน 
 
5.  ส ง เ สริ มและพัฒนาการท อง เ ท่ี ยว 
อยางยั่งยืนและการบริการการทองเท่ียว 
ทางธรรมชาติ และนันทนาการของประชาชน 

 
 (2) วิสัยทัศนและคานิยม 
      2.1 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค วิสัยทัศน และคานิยม ของสวนราชการท่ีไดประกาศไวคืออะไร?  
      2.2 สมรรถนะหลักของสวนราชการคืออะไร และมีความเก่ียวของอยางไรกับพันธกิจของสวนราชการ? 
ความสําคัญของสมรรถนะหลักของสวนราชการท่ีมีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
ของประเทศคืออะไร ท้ังทางตรงและทางออม 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  

1. ดานการปองกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรปาไมอยางบูรณาการ 

การระงับ ยับยั้ งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม  การใช
ประโยชนท่ีดินปาไม การครอบครองพ้ืนท่ีปาโดยผิดกฎหมาย                
การทวงคืนพ้ืนท่ีปาใหกลับมาเปนพ้ืนท่ีของรัฐ และเพ่ิมพ้ืนท่ี            
ปาอนุรักษ เพ่ือคงความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ โดยใช
กระบวนการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

๒. ดานการอนุรักษ  และฟ นฟูพื้น ท่ี 
ปาอนุรักษใหมีสภาพปาสมบูรณ 

การอนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษาระบบนิเวศปาตนน้ําท้ังท่ีเสื่อมโทรม
และท่ีกําลังไดรับภัยคุกคามใหกลับคืนสภาพทางธรรมชาติ           
โดยการนอมนําแนวพระราชดําริ ใชศาสตรการฟนฟูตามหลัก
ธรรมชาติฟนธรรมชาติ และการพัฒนารูปแบบการฟนฟูดวย
กระบวนการทางวนวัฒนวิธี ที่ เหมาะสมกับระบบนิ เวศ  
และการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและราษฎร 
ในพ้ืนท่ีสูงในการมีสวนรวมในการดูแลระบบนิเวศโดยฐานชุมชน 
รวมถึงการสรางความตระหนักตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึน และการวางแผน 
การปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณ 
 
 

วิสัยทัศน  : เพ่ิมพ้ืนท่ีปาอนุรักษใหไดรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีประเทศ ภายในป พ.ศ. 2569 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  

๓. ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝาระวัง
พ้ืนท่ีปาอนุรักษเพ่ือลดภัยคุกคามตอระบบ
นิเวศปาไมและสัตวปา 
 
 
 

การวางระบบ กลไก กระบวนการ วิธีปฏิบัติในการลดภัยคุกคาม 
และการเฝาระวัง ปองกัน รักษาระบบนิเวศปาและพ้ืนท่ีอนุรักษ
ทุกประเภท รวมท้ังลดความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืช สัตว และระบบนิเวศโดยรวม รวมถึงตองใช
มาตรการทางสังคมและกระบวนการเรยีนรูของชุมชนในการวางแผน 
การปรับตัวใหสอดรับกับสถานการณ โดยผสมผสานมาตรการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีกฎกติกาท่ีเห็นพองรวมกัน 

๔. ดานการพัฒนาศักยภาพพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
ในการใหบริการดานนิเวศอยางสมดุล 

ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษท่ีมีศักยภาพ            
ในการใหบริการดานนิเวศ ท้ังในเชิงปาไม สัตวปา คุณคา           
ความงามทางทัศนียภาพ พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีโดดเดน โดยเนน
พัฒนาศักยภาพของแหล งธรรมชาติ  โครงสร าง พ้ืนฐาน                  
สิ่งอํานวยความสะดวก รูปแบบการใชประโยชนการจัดการ 
สิ่ งแวดลอม ความปลอดภัย  การใหบริการ ท่ี มีมาตรฐาน 
และคุณภาพเปนท่ียอมรับและประทับใจ รวมท้ังระบบการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมในการเข า ใชบริการ และยั งหมายรวมถึง          
การจัดทําแผนแมบท (Master Plan) สําหรับการวางแผนพัฒนา
พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และพ้ืนท่ีสงวน          
ทางธรรมชาติท่ีเก่ียวของ 

๕. ดานการศึกษา วิจัย พัฒนา และสราง
นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ  

มุงพัฒนาองคความรู กระบวนการ เทคนิควิธี รูปแบบการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ทรัพยากรปาไม สัตวปา ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ โดยใชงานวิจัยและพัฒนาตอยอดสูการเปนนวัตกรรม 
ท่ีสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
ใหมีความสมดุลเพ่ือการบริการของระบบนิเวศท่ียั่งยืน การเพ่ิม
มูลคาของทรัพยากรและระบบนิเวศ และรวมถึงการสราง 
ความรวมมือทางวิชาการ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี 
ในการวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบ  

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

วางระบบ รากฐาน การดําเนินงานของกลไก เครื่องมือ 
กระบวนการ  และระบบสนับสนุนการบริหา รจั ดกา ร              
ท่ี มุ  งประสิทธิผล สอดคล องกับแผนการปฏิรูปประเทศ             
และยุทธศาสตรชาติและโดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารกิจการ  
บานเมืองท่ีดี เปนท่ียอมรับของสังคมและประชาชน ตลอดจน
ลดการทุจริต และการสรางธรรมาภิบาลการบริหารงานภาครัฐ 
ท้ังภาวะ การนําองคกร กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
กระบวนการทํางาน สมรรถนะบุคลากร การจัดการความรู  
การสร างเครือข าย การพัฒนาระบบบริหารท่ีมุ งผลลัพธ  
การทํางาน รวมท้ังการสรางความรับผิดชอบตอสังคม 
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คานิยม PROTECT   หมายถึง        คุมครองรักษา 

  P  =       Participation ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร 
                                          ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
  R  =      Relevance   งานตรงภารกิจ   
  O  =      Outcome     มุงเนนผลลัพธจากการดําเนินงานเปนหลัก  
  T  =      Team         ทํางานเปนทีม   
  E  =      Efficiency ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
  C  =      Conservation อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหคงความอุดมสมบูรณ 
                                          สามารถใชประโยชนอยางยั่งยืน   
  T  =      Technology  นําวิทยาการมาใชในการปฏิบัติงาน 
 

วัฒนธรรม มุงม่ันทํางานใหสําเร็จ และทํางานเปนทีม 
 

สมรรถนะหลัก 
ขององคการ 

     1) มีความรูความชํานาญในการดําเนินงานดานการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรปาไม
และสัตวปา รวมท้ังการวิจัย พัฒนา และใหบริการดานวิชาการแกสังคม รวมถึงมีบทบาท           
ในการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ควบคูกับ 
การสงเสริมการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรปาไมสัตวปา และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางสมดุล โดยการกําหนดโครงสรางการทํางานของหนวยงานท่ีชัดเจนภายใต
กฎหมายท่ีสามารถนํามาบังคับใชไดตามบทบาทภารกิจขององคการ 
      2) มีความรู ความสามารถในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศท่ีหลากหลายอยางตอเนื่อง 
เพ่ือการวางแผนและตัดสินใจในเชิงการบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ     
      3) มีความรู ความสามารถ เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
สามารถสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากการทองเท่ียวทางธรรมชาติอยางยั่งยืน 
      4) มีความสามารถสรางและพัฒนาเครือขายอาสาสมัครดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
      5) มีความรู ความสามารถในการพิสูจนทางวิทยาศาสตร ดานพันธุพืชและพันธุสัตวปา 
สนับสนุนการดําเนินคดีทางกฎหมายและอนุสัญญาที่เกี่ยวของ โดยผานกระบวนการ 
ทางหองปฏิบัติการดานนิติวิทยาศาสตรในระดับมาตรฐานสากล 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
 3.1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร? 
     กรม อส. มีอัตรากําลังจํานวน 20,124 ราย โดยแบงเปนขาราชการ จํานวน 3,216 ราย (รอยละ 
15.98) และลูกจางประจํา 1,614 ราย (รอยละ 8.02) พนักงานราชการ 15,294 ราย (รอยละ 76.00) 

(ขอมูลอัตรากําลังท่ีมีคนครอง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564) 
      3.2 มีการจําแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเปนกลุมและประเภทอะไรบาง? 
            จําแนกบุคลากรออกเปนกลุม และประเภท ดังนี้      
  1) ขาราชการ จํานวนรวม 3,216 คน จําแนกเปน 4 ประเภท ไดแก (1) ประเภทท่ัวไป 1,365 คน 
ระดับปฏิบัติงาน 131 คน ระดับชํานาญงาน 953 คน ระดับอาวุโส 281 คน (2) ประเภทวิชาการ 1,819 คน 
ระดับปฏิบัติการ 741 คน ระดับชํานาญการ 641 คน ระดับชํานาญการพิเศษ 432 คน ระดับเชี่ยวชาญ 4 คน 
ระดับทรงคุณวุฒิ 1 คน (3) ประเภทอํานวยการ 28 คน ระดับตน 1 คน ระดับสูง 27 คน (4) ประเภทบริหาร 4 คน 
ระดับตน 3 คน ระดับสูง 1 คน  
          2) ลูกจางประจํา จํานวนรวม 1,614 คน จําแนกเปน 3 กลุมงาน ดังนี้ (1) กลุมงานบริการท่ัวไป 47 คน 
(2) กลุมงานสนับสนุน 1,472 คน (3) กลุมงานชาง 95 คน 
          3) พนักงานราชการ จํานวนรวม 15,294 คน จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) พนักงานราชการท่ัวไป 
15,293 คน กลุมงานบริการ 7,594 คน กลุมงานเทคนิคท่ัวไป 6,258 คน กลุมงานบริหารท่ัวไป 1,424 คน 
กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 17 คน (2) พนักงานราชการพิเศษ 1 คน กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับสากล) 1 คน 

(ขอมูลอัตรากําลังท่ีมีคนครอง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564)   

 (ขอมูลอัตรากําลังท่ีมีคนครอง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564)  
      3.3 อะไรคือขอกําหนดพ้ืนฐานดานการศึกษาสําหรับกลุมบุคลากร และพนักงานประเภทตาง ๆ?  

ประเภทบุคลากร ขอกําหนดพ้ืนฐานดานการศกึษา 
1. ขาราชการ บัญชีมาตรฐานกําหนดตําแหนง ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เรื่อง 

การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง และจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ 
ของทุกสวนราชการเขาประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง ลงวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

2. ลูกจางประจํา คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0428/ว 38 
ลงวันท่ี 1 เมษายน 2553 

3. พนักงานราชการ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื ่อง การกําหนดลักษณะงาน 
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2554 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ประกาศคณะกรรมการบริหารราชการ 
เรื่อง คาตอบแทนพนกังานราชการ ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2561 

ประเภท 
จํานวน (คน) ระดับการศกึษา เพศ (คน) 

อายุเฉล่ีย
(ป) สวนกลาง 

สวนกลาง         
ในภูมภิาค 

รวม <ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ชาย หญิง 

1. ขาราชการ 891 2,325 3,216 295 1,814 1,070 37 2,153 1,063 46.76 
2. ลูกจางประจํา 247 1,367 1,614 1,361 249 4 - 1,367 247 55.94 
3. พนักงาน
ราชการ 

2,460 12,834 15,294 13,933 1,331 29 1 11,277 4,017 46.47 

รวม 3,598 16,526 20,124 15,589 3,394 1,103 38 14,797 5,327 49.72 
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 3.4 องคประกอบสําคัญท่ีทําใหบุคลากรเหลานี้มีสวนรวมในการทํางานเพ่ือบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน
ของสวนราชการคืออะไร? 

องคประกอบ รายละเอียด 
1. ดานบรรยากาศ 
ในการทํางานของ
บุคลากร 

มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมและสถานท่ีทํางานใหสะอาดสวยงาม เปนระเบียบ โดยคํานึงถึง
สุขภาพและความปลอดภัย สําหรับบุคลากรและผูมารับบริการมีแลนดมารคแหงใหม 
ใจกลางกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยไดดําเนินการบํารุงรักษาอาคาร
สถานท่ี พัฒนาแหลงน้ํา ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหแก
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ท้ังนี้ ไดปรับปรุงสภาพแวดลอมและปรับปรุง
ภูมิทัศนอยางตอเนื่อง ทําใหกรม อส. เปนหนวยงานท่ีมีอาคารสํานักงานท่ีทันสมัย สะอาด 
สะดวก ปลอดภัยมีสภาพแวดลอมเหมาะแกการสรางสรรคผลงานของบุคลากร เปนไป
ตามนโยบายของกรม อส. รวมท้ังไดจัดหาอุปกรณปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโควิด 19 การตรวจสุขภาพประจําปและเก็บขอมูลสุขภาพบุคลากร รวมท้ังติดตามผล
สุขภาพ เพ่ือประเมินภาวะผิดปกติเบื้องตนเพ่ือหาสาเหตุปองกันและรักษาไดทันทวงที 
รวมถึงความสะดวกในการเขาถึงสถานท่ีทํางานของบุคลากร เชน ในชวงสถานการณ 
COVID-19 ไดมีคําสั่งใหขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการของหนวยงาน 
ปฎิบัติงานเหลื่อมเวลา ปฎิบัติงานท่ีบาน (Work from Home) กรณีสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปฎิบัติตามมาตรการ
ปองกันและเฝาระวังโรคติดตออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 
[Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] การตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขาอาคาร  
การปรับปรุงทางเดินระหวางอาคาร การจัดสถานท่ีทํางานและอุปกรณในการทํางาน 
ใหเพียงพอตอบุคลากร กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสุขภาพอนามัย การเพ่ิมตูยาสามัญประจําบาน 
การจัดกิจกรรม 5 ส มีกิจกรรม Big Cleaning Day ไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามแผนสราง
ความสุขและความผูกพันของบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 มีการมอบ
รางวัลใหผูปฏิบัติงานดีเดน เสียสละ และทําคุณประโยชนใหกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช เชน การมอบโลรางวัล เกียรติบัตร และประกาศชมเชยใหแกผูชวยเหลือ
ราชการ และการมอบเครื่องหมายเชิดชู เ กียรติ สําหรับผูปฏิบัติงานชวยเหลือ 
ทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสตาง ๆ 
มีการยกยองเชิดชูเกียรติเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความอุตสาหะ เสียสละ มีการใหรางวัล
สําหรับผูปฏิบัติงานดีเดน เพ่ือบํารุงขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร 

2. ดานความผูกพัน
ของบุ คล ากรต อ
องคการ 

เปนการดําเนินการตามแนวทาง HR Scorecard ผูบริหารใหความสําคัญกับผูปฏิบัติงาน
สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ผานกิจกรรมและการพบปะ
พูดคุย เชน จัดมุมสรางสรรค ใหบุคลากรไดใชประโยชนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
โครงการมุมกาแฟแชรประสบการณ และการประชุมภายในหนวยงาน เดือนละ 1 ครั้ง 
ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ โดยจัดทําแผนวิเคราะหตามแบบประเมินองคกร 
สุขภาวะ (HOA) ความผูกพัน ความผาสุก แยกตามกลุมของบุคลากร ในปจจุบันบุคลากร 
ในกรมฯ มีจํานวนมาก Generation แตละกลุมจึงมีความตองการท่ีแตกตางกัน ดังนั้น 
โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ จึงเนนการมีสวนรวม การปฏิบัติงานแบบสอนงาน (Coaching) 
จึงทําใหสําเร็จลุลวง มีความผิดพลาดนอยลง รวมถึงการโอนและการลาออกจากราชการ 
มีปริมาณลดลง  รวมท้ังผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมีการเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน
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องคประกอบ รายละเอียด 
ขององคการและความสําเร็จขององคการในดานตาง ๆ ขณะนี้ มีแผนสรางความสุข 
และความผูกพันของบุคลากร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 - 2565 

      3.5 ในการทํางานจําเปนตองมีขอกําหนดดานสุขภาพ ความปลอดภัย และความเสี่ยงภัยของสวนราชการ 
อะไรบาง? 

ขอกําหนด ความจําเปน 
1. ขอกําหนด     
ดานสุขภาพ 

1. ขาราชการ พนักงานพิทักษปา และพนักงานดับไฟปา ตองผานการทดสอบสมรรถนะ
ของรางกายตามเกณฑท่ีกรมฯ กําหนด โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานของหนวยงานอ่ืน  
เชน กองทัพบก และสามารถออกปฏิบัติงานลาดตระเวนปองกันรักษาปาได และเพ่ือความ
ปลอดภัยของชีวิตผูปฏิบัติงาน จะตองมีการทดสอบสมรรถนะเปนประจําทุกป  
2. มีกองทุนไฟปา เพ่ือชวยเหลือผูท่ีไดรับมอบหมายหรือปฏิบัติงานชวยเหลือเจาหนาท่ี      
ในการปฏิบัติงานดับไฟปา ท่ีไดรับอันตราย หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานดับไฟปา  
3. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานศูนยสายดวนพิทักษปา 1362 ท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูเวรในเวลากลางคืน 
จะตองมีเวลาไดพักผอนใหเพียงพอแทนการตอเวรเขาทํางานในชวงกลางวัน  
4. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใตน้ําและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานกูภัยตองผานการทดสอบ
สมรรถนะของรางกายตามเกณฑท่ีกรมฯ กําหนด และเพ่ือความปลอดภัยของชีวิต
ผูปฏิบัติงาน จะตองมีการทดสอบสมรรถนะเปนประจําทุกป และรวมถึงมีการตรวจสุขภาพ
ประจําปทุก 3 เดือน 
5. มาตรการปองกันและเฝาระวังโรคติดตออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) รวมถึงกองทุนชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
6. มีกองทุนชวยเหลือเจาหนาท่ีประจําดานตรวจสตัวปา 

2. ข อ กํา ห น ด  
ดานความปลอดภัย 
และความเสี่ยงภัย 

1. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการ/ผู เฝาระวังโรคระบาดใหมในสัตวปก 
หรือโรคระบาดจากสัตวสูคน ตองปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมควบคุมโรค 
2. จัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนใหหัวหนาอุทยานแหงชาติ พนักงานพิทักษปา และผูปฏิบัติงาน
ออกลาดตระเวน 
3. จัดฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
    - การระวังตัวขณะปฏิบัติงานเฝาระวังชางปา/สัตวปา รวมถึงการผลักดันสัตวคืนปา 
    - การลาดตระเวน การจูโจม การใชอาวุธ กฎหมาย และระเบียบวิธีการทางดานกฎหมาย 
    - การสืบสวน สอบสวนอาชญากรรมการคาสัตวปาออนไลน ในเรื่องเก่ียวกับความปลอดภัย
ในการแฝงตัวในการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจลับ และการลอซ้ือ 
    - การปฐมพยาบาลเบื้องตน และการกูชีพแกผูปฏิบัติงานโดยสถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติ (สพฉ.) 
    - พนักงานดับไฟปาข้ันพ้ืนฐาน 
    - เจาหนาท่ีปฏิบัติงานใตน้ํา (นักดําน้ํา) 
    - เสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟปา 
    - บุคลากรในหนวยงานเขารวมการอบรมหลักสูตรการปองกัน และระงับอัคคีภัย เบื้องตน 
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ขอกําหนด ความจําเปน 
    - การปฏิบัติงานในดานตรวจสัตวปา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการลักลอบ 
คาสัตวปาขามชาติ  
4. การเกิดอุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน การปวยไขจากการสัมผัสเชื้อโรคจากพืชและสัตว 
5. การถูกรองเรียน/ถูกฟองรอง 
6. ในการปฏิบัติงานลาดตระเวนตรวจตราปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย
ปาไมและสัตวปาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ จําเปนตองมีเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงาน 
ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เชน อาวุธปนพรอมเครื่องกระสุน เครื่องมือและอุปกรณในการดํารงชีพ
ในปา และในกรณีเจาหนาท่ีไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน ควรมีการคุมครอง
โดยการทําประกันภัย ใหกับขาราชการ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในภารกิจท่ีเสี่ยงภัย ในพ้ืนท่ี
อันตรายท่ีมีความเสี่ยงมากกวางานปกติท่ัวไป  
7. มีการพิจารณาความดี ความชอบ เปนกรณีพิเศษหากทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต  
8. การแตงตั้งเจาหนาท่ีเปนเวรตรวจตราควบคุมแผนปองกันอัคคีภัย 
9. เจาหนาท่ีตองเพ่ิมความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ในกรณีท่ีหนวยงานในพ้ืนท่ีบางแหง 
อยูหางไกลทุรกันดาร และติดแนวชายแดน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
ซ่ึงยังเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการกอความไมสงบอยูอยางตอเนื่อง  
10. การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
11. การจัดทําแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ          
(IT Contingency plan) 
12. การซอมแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ            
(IT Contingency plan) 
13. มีแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง สําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต 
(Business Continuity Plan : BCP) 
14. จัดประชุมหรือซักซอมการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานแกไขปญหาสัตวปา 
      - การผลักดันชางปากลับคืนสูพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
15. มีมูลนิธิผูพิทักษปา เพ่ือใหการสงเคราะห ชวยเหลือแกเจาหนาท่ีพิทักษปาท่ีไดรับบาดเจ็บ 
อันตราย หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน 

  3.6 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรท่ีสําคัญคืออะไร? พ้ืนฐานของบุคลากรท่ีมีผลตอการวางแผน 
การพัฒนา และการสรางขีดความสามารถในการเปนองคการสมรรถนะสูงมีอะไรบาง  

การเปล่ียนแปลงดานบุคลากรท่ีมีผล 
ตอการวางแผน 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือสรางความสามารถ 
ในการเปนองคการสมรรถนะสูง 

1. การไปชวยปฏิบัติราชการและโอนยายบุคลากร          
ไปท่ีอ่ืน  
2. มาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ                  
3. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจางงานบุคลากร        
ชวยปฏิบัติงาน  
4. การลาออก เสียชีวิต ของบุคลากร  
 

1. การเขาสูโครงการพัฒนาระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 
(HIPPs)    
2. การอนุญาตใหลาไปฝกอบรม และศึกษาตอภายในประเทศ
และตางประเทศ  
3. การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรใหสอดคลอง 
กับตําแหนง  
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การเปล่ียนแปลงดานบุคลากรท่ีมีผล 
ตอการวางแผน 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือสรางความสามารถ 
ในการเปนองคการสมรรถนะสูง 

5. การหมุนเวียนงานของขาราชการบรรจุใหม 
6. การมอบหมายใหปฏิบัติงานอีกหนาท่ีหนึ่ง 
 

4. การสนับสนุนบุคลากรเขารวมการประชุมระดับ
นานาชาติ เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน แลกเปลี่ยนประสบการณ 
และสรางเครือขาย  
5. การสงเสริมใหบุคลากรเขารวมการฝกอบรม 

 
(4) สินทรัพย 
      - สวนราชการมีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณท่ีสําคัญอะไรบาง รวมท้ังเทคโนโลยีการสื่อสาร 
และการใหบริการ?  
1. อาคารสถานท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หองสมุด 2. หองประชุม 3. ศูนยบริการนักทองเท่ียว 4. ศูนยฝกอบรม 
5. บานพักนักทองเท่ียว 6. เสนทางศึกษาธรรมชาติ 7. ศูนยราชการสะดวก 
8. หองปฏิบัติการพันธุกรรมไมปาและเทคโนโลยีชีวภาพ 9. หองปฏิบัติการกีฏวิทยาปาไม   
10. หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาปาไม 11. หองปฏิบัติการพฤกษศาสตรปาไม  
12. หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 13. ศูนยกูภัยอุทยานแหงชาติ 
14. ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ 
15. ศูนยปฏิบัติการอุทยานแหงชาติทางทะเล 16. ศูนยชวยเหลือสัตวปา   
17. ศูนยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษตนน้ําลุมน้ํายม 
18. หนวยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษตนน้ํา 19. สถานีภูมิอากาศปาไมลุมน้ํายม 
20. ศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก 21. หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ํา 
22. ศูนยภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการตนน้ํา (ปง วัง สาละวิน จ.เชียงใหม) 
23. ศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สุราษฎรธานี/อุบลราชธานี/ตาก/เชียงใหม/สงขลา/ 
ขอนแกน/พิษณุโลก/เชียงราย/แพร) 
24. ศูนยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตรสัตวปา 25. ศูนยการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ 
26. ศูนยบริการนักทองเท่ียวลอยน้ํา 27. หองแถลงขาว 28. ศูนยขอมูลขาวสาร 

2. เทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เครื่องจําหนายบัตรคาบริการอัตโนมัติ (KIOSK) 2. ระบบติดตาม AED  
3. การจองท่ีพักและบริการออนไลน  
4. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)   
5. การรายงาน Hotspot แบบ Realtime (การตรวจหาไฟดวยดาวเทียม)  
6. อากาศยานไรคนขับ (Drone) 
7. การศึกษาความแตกตางทางพันธุกรรมระดับโมเลกุล (Molecular Genetic variation) 
โดยการตรวจสอบดีเอ็นเอ เพ่ือระบุจําแนกชนิดและความสัมพันธเครือญาติ   
8. ระบบโทรศัพท โทรสาร และศูนยสายดวนพิทักษปา 1362  
9. ระบบเฝาระวังและตอตานการกระทําผิดดานทรัพยากรปาไม (Network centric Anti 
Poaching system : NCAPs)   
10. ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)    
11. ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (e-MENSCR) ของกรมอุทยานแหงชาติฯ             
เปนการรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ   
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2. เทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)  
13. ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส (BB e-Budgeting)  
14. ระบบฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (BB EvMis) 
15. การจัดทําระบบการพยากรณระดับชั้นอันตรายของไฟ (fire danger rating system : 
FDRS)  
16. ระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ 
17. ระบบติดตามสัตวปา (Camera Trap) 
18. ระบบติดตามขอสั่งการของผูบริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(e-monitoring.mnre.go.th) 
19. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture technicque) 
20. ระบบสารสนเทศการสํารวจทรพัยากรปาไม 
21. ระบบรับเงินกลาง 
22. ระบบจัดทําแผนท่ีสามมิติ เพ่ือการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ 
23. ระบบเชื่อมโยงขอมูลการออกอนุญาตแบบ NSW (National Single Window) 

3. อุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ครุภัณฑสํานักงาน  
2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร  
3. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  
    3.1 เรือ 3.2 รถกูภัย 3.3 รถกระบะกูชีพฉุกเฉิน 3.4 รถยนต 3.5 รถจักรยานยนต 
    ๓.6 รถชวยเหลือสัตวปา    
4. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
    4.1 ชุดอุปกรณถายทอดสด 
5. ครุภัณฑสํารวจ 
    5.1 อากาศยานไรคนขับสําหรับถายภาพทางอากาศ 5.2 กลองวัดระยะ 
    5.3 เครื่องหาตําแหนงพิกัดและนําทางดวยดาวเทียม GPS 5.4 กลองวัดมุม 
    5.5 กลองสองทางไกล 5.6 กลองดูนกพรองอุปกรณ 5.8 กลองดักถายภาพสัตวปา 
6. ครุภัณฑอาวุธ/ครุภัณฑยุทโธปกรณความม่ันคง 
    6.1 เสื้อเกราะกันกระสุน 6.2 อาวุธปน 
7. ครุภัณฑการเกษตร 
8. ครุภัณฑวิทยาศาสตร  
    8.1 เครื่องมือวัดปริมาณน้ําฝน 8.2 เครื่องมือเตือนภัย 
9. ครุภัณฑการศึกษา  
10. เครื่องวิเคราะหลําดับเบส   
11. เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม  
12. เครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอนชนิดทําอุณหภูมิ  
13. เครื่องเจลด็อคคิวเมนเตชั่น (Gel documentation)   
14. เครื่องวิเคราะหและถายภาพเจล (Autopipet)   
15. เครื่องมือวัดความโต (DBH) และความสูงของตนไม  
16. เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติ  
17. หุนฝกซอมการชวยฟนคืนชีพ  
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3. อุปกรณ 

 

 

 

18. ชุดอุปกรณกูชีพ  
      18.1 เครื่องชุดใหออกซิเจนเคลื่อนท่ี 18.2 ชุดใหออกซิเจนเคลื่อนยาย 
      18.3 เครื่องฟนคืนคลื่นหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ (AED) 
19. อุปกรณสําหรับการปฏิบัติงานรุกขกร 
20. เครื่องอานรหัสไมโครชิพ 
21. ชุดดําน้ํา  
22. อุปกรณเคลื่อนยายวัสดุใตน้ํา 

4. เทคโนโลยี 
การส่ือสาร 

1. เว็บไซตกรมฯ http://www.dnp.go.th 2. ระบบเครือขายภายใน (LAN)  
3. ระบบเครือขาย intranet  4. ระบบไลนกลุม 5. สื่อโซเซียลเน็ตเวิรค  
6. โทรศัพท 7. โทรสาร 8. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 9. ระบบวิทยุสื่อสาร 

5. การใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ระบบงานจองท่ีพักและบริการออนไลน   
2. ระบบแผนท่ีและฐานขอมูลการถือครองท่ีดิน   
3. ระบบสนับสนนุการอนุญาตการนําเขา - สงออกสัตวปา ผานอินเตอรเน็ต (CITES)  
4. ระบบงานหองสมุด  5. ระบบบริหารจัดการเรื่องรองเรยีน  6. ระบบบริการ e-payment  
7. ระบบรับเรื่องรองเรียนของหนวยงาน http://portal.dnp.go.th/complain  
8. รองเรียนทาง complain@dnp.mail.go.th  และ complain_dnp@hotmail.com 
9. ชุดคําสั่ง (ซอฟตแวร)  
10. ศูนยราชการสะดวก เพ่ือใหบริการแกประชาชนและผูรับบริการอ่ืน ๆ  
11. บริการตรวจสอบชนิดพันธุพืชผานสื่อสังคมออนไลน
http://www.facebook.com/ForestHerbarrium 
12. งานอนุญาตใหเขารวมทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
http://www.dnp.go.th/otec/otec.html 
13. การขอถายทําภาพยนตรออนไลน 
14. การจําหนายบัตรอัตโนมัติ ตูจําหนายบัตรอัตโนมัติ (KIOSK) 

หมายเหตุ :  1. สินทรัพยท่ีสนับสนุนการดําเนินงานจะอยูในภาคผนวก 
  2. วิเคราะหสินทรัพยท่ีเหมาะสมกับภารกิจใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทันตอสถานการณในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://portal.dnp.go.th/complain
mailto:complain_dnp@hotmail.com
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(5)  กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับ 
      5.1 สวนราชการดําเนินการภายใตสภาพแวดลอมดานกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับท่ีสําคัญ
อะไรบาง? 

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ  
เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับ  

สวนราชการ 
ท่ีเปนผูรักษาการ 

ตามกฎหมาย  
1. พระราชบัญญัตอุิทยานแหงชาติ  
พ.ศ. 2562  

- เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม 
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
และความหลากหลายทางชีวภาพ ตองมีการรับฟง
ความคิดเห็นของผู มีสวนไดสวนเสีย ชุมชน 
ท่ีเก่ียวของ และประชาชนกอนทุกครั้ง 
- กําหนดแนวทางการชวยเหลือประชาชน 
ท่ีไม มี ท่ีดินทํากิน และไดอยูอาศัยหรือทํากิน 
ในอุทยานแห งชาติ  เขตรักษาพันธุ สั ตวป า  
ท่ีมีมากอนวันท่ีกฎหมายใหมท้ังสองฉบับใชบังคับ 
ใหสามารถอยูอาศัยหรือทํากินตอไปได และ
สามารถดํารงชีพไดอยางปกติ หรือท่ีเรียกวา 
“ปกติธุระ” ซ่ึงตามกฎหมาย “ไมตองรับโทษ” 
- ในบางกรณีท่ีมีความจําเปนในการดํารงชีพ 
ตามวิถีชุมชนหรือวิ ถีชีวิตดั่งเดิมของคนท่ีอยู
โดยรอบอุทยานแหงชาติ  เชน การเขาไปเก็บเห็ด
หรือหาหนอไม กฎหมายใหมก็สามารถใหทําได 
เปนการสํ ารวจของปา  ท่ีกฎหมายเรียกว า 
“ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถเกิดใหมทดแทน
ไดตามฤดูกาล” ถามีเหมาะสมและเพียงพอ 
ไมสงผลกระทบตอสภาพธรรมชาติ ก็สามารถให
เขาไปเก็บหาหรือใชประโยชนจากทรัพยากรนัน้ได 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 

2. พระราชบัญญัตสิงวน 
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 

- เพ่ือใหการสงวน อนุรักษ คุมครองและบํารุงรักษา 
เขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปา 
และการบริหารจัดการสัตวปา ทรัพยากรธรรมชาติ 
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในพ้ืนท่ีดังกลาว ใหเกิดประโยชนอยางสมดุล 
และยั่งยืน  
- ควบคุมการนาํเขา สงออก หรือนําผานสัตวปาสงวน 
สัตวปาคุมครอง สัตวปาคุมครองท่ีเพาะพันธุได 
สัตวปาควบคุม ซากสัตวปาดังกลาว หรือผลิตภัณฑ 
จากซากสัตวปาดังกลาว ท่ีผานดานตรวจสัตวปา
ใหเปนไปตามกฏหมาย 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ  
เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับ  

สวนราชการ 
ท่ีเปนผูรักษาการ 

ตามกฎหมาย  
3. พระราชบัญญัติงาชาง  
พ.ศ. 2558 

 
 
 

เพ่ือควบคุมการคา การครอบครอง การนําเขา 
การสงออก และการนําผานซ่ึงงาชางหรือผลิต
ภัณฑ ท่ี ทําจากงาช าง ตามกฎหมายว าด วย 
สั ต ว  พ าหนะ  และป  อ ง กันการนํ า ช  า งป า 
ตามกฎหมายว าด วยการสงวนและคุ มครอง 
สัตวปามาสวมสิทธิและจดทะเบียนเปนสัตวพาหนะ
เพ่ือตัดงาชาง รวมถึงการลักลอบนําเขางาชาง
แอฟริกาเพ่ือนํามาคาหรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 
ท่ีทําจากงาชาง มิใหปะปนกับงาชางตามกฎหมาย 
วาดวยสัตวพาหนะ  

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 

4. พระราชบัญญัตปิาไม 
พุทธศักราช 2484 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 

เพ่ือคุมครองและบํารุงรักษาปาไมอันเปนทรัพยากร 
ธรรมชาติใหไดผลดียิ่งข้ึน  แกไขปลดล็อคมาตรา 7  
การปลูกไมหวงหามในท่ีดินกรรมสิทธิ์ โดยหลักการ
สะดวกข้ึน แตมีรายละเอียดท่ีตองปฏิบัติตอไป 

กรมปาไม  

5. พระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต 
พ.ศ. 2545 

เพ่ือควบคุมการมีไวในครอบครอง และการนําเขามา 
ในราชอาณาจักร ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมมาตรการในการ
ปองกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไมทําลายปา 

กรมปาไม 

 หมายเหตุ : กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเปนสวนสนับสนุนการดําเนินงานจะอยูในสวนภาคผนวก 

 5.2 กฎหมายและกฎระเบียบอะไรท่ีมีอยูและเอ้ือใหสวนราชการทํางานอยางมีความคลองตัว และตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ  

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับ 

สวนราชการ 
ท่ีเปนผูรักษาการ

ตามกฎหมาย 
1. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ      
สั ต ว ป า  แ ละ พันธุ พื ช  ว า ด ว ย           
การอนุญาตใหเขาไปดําเนินกิจการ
ทองเท่ียวและพักอาศัยในอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2547 

เ พื่อใหการอนุญาตให เขา ไปดํา เนินกิจการ 
ทองเท่ียวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติเปนไป 
ตามความในมาตรา 16 (13) มาตรา 18 มาตรา 
19 มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 23  
แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 

2. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการ 
เขาไปในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2563 

กําหนดแนวทางปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาท่ีของบุคคลซ่ึงเขาไปในอุทยานแหงชาติ 
เพ่ือเปนการสงวนอนุรักษ คุมครอง และบํารุงรักษา
อุทยานแหงชาติและการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใหเกิดประโยชน
อยางสมดุลและยั่งยืน 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 

 



- ๑๖ - 
 

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับ 

สวนราชการ 
ท่ีเปนผูรักษาการ

ตามกฎหมาย 
3. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการ
เขาไปถายทําภาพยนตรในอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2552 
 

โดยท่ีปจจุบันมีผูประสงคขออนุญาตถายทํา
ภาพยนตรในเขตอุทยานแหงชาติเปนจํานวนมาก 
สมควรกําหนดระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ  
สัตวปา และพันธุพืช เพ่ืออนุญาตใหบุคคลหรือ
นิติบุคคลเขาไปดําเนินการดังกลาว โดยอาศัย
มาตรา 16 (13) มาตรา 18 และมาตรา 23 
แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 

 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 

4. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ       
สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการ
เก็บการรักษาการใชจายเงินรายได  
เ พ่ือบํารุงรักษาอุทยานแหงชาต ิ
พ.ศ. 2560  
 

เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการเก็บ การรักษา  
การใชจายเงินรายไดเ พ่ือบํารุงรักษาอุทยาน
แหงชาติ 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 

5 . ระ เบี ยบสภาวิ จั ยแห งชา ติ      
ว าด ว ยการอนุญาตใหนั กวิ จั ย         
ชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัย
ในประเทศไทย พ.ศ. 2550 

 

ควบคุมกํา กับนักวิจัยชาวต างชาติ ท่ี เข ามา
ดําเนินการศึกษาวิจัยในประเทศไทย 
  

สํานักงานการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 
  

6. ระเบียบ กอช. วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการในการเขาถึงทรัพยากร
ชีวภาพและการไดรับผลประโยชน
ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ 
พ.ศ. 2554 
 

ควบคุมกํากับการเขาถึงทรัพยากรฯ และการแบงปน
ผลประโยชนจากการใชทรพัยากรฯ 

สํานักนโยบาย 
และแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

7. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ  
สัตวปา และพันธุ พืช วาดวยการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี 
ในเขตอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2549 

เพ่ือประโยชนในการคุมครองและดูแลรักษา 
อุทยานแห งชาติ  หรื อการศึกษา หรือวิจั ย 
ทางวิชาการ หรือเ พ่ืออํานวยความสะดวก 
ในการทัศนาจร หรือการพักอาศัย หรือเพ่ืออํานวย
ความปลอดภัย หรือใหความรูแกประชาชน  
ตามความในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ 
อุทยานแหงชาติ  พ.ศ. 2504 (กรณีการขอ
อนุญาตเขาไปดําเนินงานโครงการ/แผนงานปลูก
ฟนฟูสภาพปาจะอาศัยอํานาจตามระเบียบ
ดังกลาว ขอ 5 (2)) 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 

 



- ๑๗ - 
 

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับ 

สวนราชการ 
ท่ีเปนผูรักษาการ

ตามกฎหมาย 
8. ระเบียบกรมปาไมวาดวยการ
ปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาท่ี 
ในเขตรักษาพันธุสัตวปา พ.ศ. 2535 

เพ่ือประโยชนในการคุมครอง ดูแล รักษา หรือ
บํารุงเขตรักษาพันธุสัตวปา เพ่ือการเพาะพันธุ 
การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการใหการศึกษาหรือการพักอาศัย หรือ
อํานวยความปลอดภัย หรือใหความรูแกประชาชน  
(กรณีการขออนุญาตเขาไปดําเนินงานโครงการ/
แผนงานปลูกฟนฟูสภาพปาจะอาศัยอํานาจ 
ตามระเบียบดังกลาว ขอ 4 (2))  

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 

9. ระเบียบกรมปาไมวาดวยการ
ปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาท่ี
หรือเจาพนักงานอ่ืนใดในเขตหามลา
สัตวปา พ.ศ. 2538 

เพ่ือประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ 
ทําการอยางหนึ่งอยางใดในเขตหามลาสัตวปา 
(กรณีการขออนุญาตเขาไปดําเนินงานโครงการ/
แผนงานปลูกฟนฟูสภาพปา จะอาศัยอํานาจ 
ตามระเบียบดังกลาว ขอ 4 (2)) 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 

หมายเหตุ : 1. สวนราชการท่ีเปนผูรักษาการตามกฎหมาย หมายถึง สวนราชการท่ีเปนผูวินิจฉัยหรือตีความ           
                   ในกรณีท่ีมีปญหาในการดําเนินการตามกฎหมายนั้น ๆ 
  2. กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเปนสวนสนับสนุนการดําเนินงานจะอยูในสวนภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๘ - 
 

ข. ความสัมพันธระดับองคการ 
(6) โครงสรางองคการ 
     6.1 โครงสรางและระบบการกํากับดูแลของสวนราชการมีลักษณะอยางไร? 
           การบริหารจัดการหนวยงานสวนกลางแบบ Function ใหองคการเปดกวาง เชื่อมโยง ท้ังระบบ 
และขอมูล สําหรับหนวยงานสวนกลางในภูมิภาคใหบริหารจัดการแบบ Area Base มีการบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี                    
           โครงสรางของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีการจัดการองคการโดยการแบงหนวยงาน
ภายในตามกฎกระทรวง และมีการแบงหนวยงานภายในตามความจําเปนและสถานการณท่ีมีความตอเนื่อง 
และกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบแตละหนวยงาน มีการมอบอํานาจในการบริหารงานใหหนวยงานในสังกัด 
โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของหัวหนาสวนราชการ (ตามแผนภูมิแสดงโครงสรางและการแบงหนวยงาน
ภายในของกรมฯ) ท้ังนี้ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีการกํากับดูแลตนเองท่ีดี ดังนี้   
    1) การกํากับดูแลองคการท่ีดี 4 ดาน ไดแก ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม ดานผูปฏิบัติงาน        
ดานผูรับบริการ และดานองคการ 
  2) มีการวิเคราะหโครงการสําคัญของกรมและนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 4 ดาน                
ไดแก ดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย 
 3) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีกลุมตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานอิสระในระบบการ
ปฏิบัติงานรายงานผลโดยตรงตออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยมีหนาท่ีตรวจสอบวิเคราะห 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ใหเปนไป
ตามนโยบายการกํากับดูแลกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหไดผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดไวใหไดผลผลิต ผลลัพธในการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและมีความคุมคาของการใชจายงบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ 

 4) มีการกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมใหบุคลากรภายในกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา          
และพันธุพืช โดยจัดทําเปนประกาศ เรื่อง ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา  
และพันธุพืช  
            5) มีระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
            6) มีผูตรวจราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทําหนาท่ีรับผิดชอบ และมีอํานาจ
หนาท่ีในการตรวจราชการเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ เฉพาะในขอบเขต 
อํานาจและหนาท่ีของกรม ในฐานะผูสอดสองดูแลแทนอธิบดี 
            7) มีการมอบอํานาจการตัดสินใจในการปฏิบัติราชการ ใหรองอธิบดี ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม/ศูนย 
            8) มีการจัดทําคํารับรองการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจําป 
            9) มีศูนยราชการสะดวก กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพ่ือใหบริการแกประชาชน 
และผูรับบริการอ่ืน ๆ  
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• แผนภูมิแสดงโครงสรางและการแบงงานภายในของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ * หนวยงานท่ีจัดตั้งเปนการภายใน 
 
 
 
 

อธิบดี 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมตรวจสอบภายใน 

สํานักบริหารงานกลาง 
 
 

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
 
 

สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา 
 
 

สํานักอนุรักษสัตวปา 
 
 

สํานักอุทยานแหงชาต ิ สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา 
 
 

สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช 
 

สํานักฟนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ 

กองคุมครองพันธุสัตวปาและพืชปา 
ตามอนุสัญญา 

กองนิติการ 
 

* สํานักสนองงานพระราชดําริ 

* ศูนยราชการสะดวก กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 
 
 
 

* สํานักงานบริหารโครงการปลูกปา 
และฟนฟูปาตนน้ําฯ 
 
 
 

* กองการตางประเทศ 
 
 
 * ศูนยปฏิบัติการพิเศษผูพิทักษอุทยาน

แหงชาติและสัตวปา 
 
 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 1 - 16 
 

         

* สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษสาขา 
5 สาขา 

 
 
 

* สํานักงานผูตรวจราชการกรม 
 
 
 

* ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
 
 
 

* ศูนยควบคุมมาตรฐาน           
การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 
 
 
 

* สํานักงานตอตานการคาสัตวปาและ 
พืชปาท่ีผิดกฎหมายของประเทศไทย 
 
 
 * กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 
 
 

 



- ๒๐ - 
 

    6.2 ระบบการรายงานระหวางคณะกรรมการกํากับดูแลสวนราชการ ผูบริหารสวนราชการและสวนราชการ
ท่ีกํากับมีลักษณะเชนใด (*)? 

   กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีหนวยงานภายนอกคอยกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   ท้ังนี้ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีการรายงานผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะการดําเนินงานตอหนวยงานตาง ๆ โดยการทําหนังสือราชการ ประชุมชี้แจง การประสานงาน          
ทางโทรศัพท โทรสาร และการติดตอโดยตรง 

(7) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
       7.1 ระดับของกลุมเปาหมาย กลุมผูรับบริการ และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญของสวนราชการ 
            มีอะไรบาง (*)? 
 7.2 กลุมดังกลาวมีความตองการและความคาดหวังท่ีสําคัญตอผลผลิต ตอการบริการท่ีมีให  
            และตอการปฏิบัติการของสวนราชการอยางไร? 
      7.3 ความตองการและความคาดหวังของแตละกลุมมีความแตกตางกันอยางไร? 
หมายเหตุ : ขอมูลจะแสดงในรูปแบบตารางในหนาถัดไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 



- ๒๑ - 
 

กลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

กิจกรรม/งานตามพันธกิจ ความตองการ/ความคาดหวัง แนวทาง/วิธีการใหบริการ แนวทาง/ 
วิธีการส่ือสารระหวางกัน 

ผูรับบริการภายใน 
เจาหนาท่ีภายในกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- อนุรักษ คุมครอง และฟนฟูทรัพยากร
ปาไมและสัตวปา 
- วิจัย พัฒนา และใหบริการดานวิชาการ 
- บริหารจัดการทรัพยากรปาไมและ 
สัตวปา  โดยการมีสวนรวมบนพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
- สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน 

 
1. การพัฒนาความรู การแลกเปลี่ยน
ความรู และขาวสารระหวางหนวยงาน 
2. การติดตอประสานงานระหวาง
หนวยงาน มีความคลองตวั และรวดเรว็ 
3. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใน
แตละเรื่อง 
 

 
1. ใหคําปรึกษาตอบขอหารือประเด็น  
ท่ีเก่ียวของ 
2. ปฏิบัติไดทันเวลาท่ีกําหนดไว 
3. รายงานทันตามเวลาท่ีกําหนด 
4. ความพรอมในการเขาถึงบริการ 
5. บริการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง
ครบถวน ทันตามกําหนดเวลา 

 
1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท/โทรสาร 
3. ติดตอโดยตรง 
4. เว็บไซตกรม 
www.dnp.go.th 
5. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
(e-mail) 
6. facebook 
7. การประชุม 
8. สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ 

ผูรับบริการภายนอก 
1. ประชาชน 
    - ในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ  
    - นอกเขตอนุรักษ 
 
 
 
 
2. นักศึกษา 
 

 
- อนุรักษ คุมครอง และฟนฟูทรัพยากร
ปาไมและสัตวปา 
 
 
 
 
 
- วิจัย พัฒนา และใหบริการดานวิชาการ 

 
1. การบริการท่ีรวดเร็ว เขาถึงขอมูล
ไดงาย 
2. ไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน 
และเปนปจจุบัน 
3. บริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 
 
ความตองการในดานการศึกษา ดูงาน 
 
 

 
1. การพิสูจนสิทธิท่ีดิน 
2. ใหคําปรึกษา แนะนําดานการอนุรักษ 
คุมครองทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
3. รับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการอนุรักษ 
คุมครอง และฟนฟูทรัพยากรปาไมและ
สัตวปา 
 
1. เปนแหลงศึกษาคนควา วิจัย 
2. การอนุญาตฯ 

 
1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท/โทรสาร 
3. ติดตอโดยตรง 
4. เว็บไซตกรม 
www.dnp.go.th 
5. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(e-mail) 
6. facebook 
7. การประชุม 

 



- ๒๒ - 
 

กลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

กิจกรรม/งานตามพันธกิจ ความตองการ/ความคาดหวัง แนวทาง/วิธีการใหบริการ แนวทาง/วิธีการส่ือสาร   
      ระหวางกัน 

3. นักทองเท่ียว 
    - ในประเทศ 
    - ตางประเทศ 
4. ผูประกอบการ เชน      
สวนสัตวเอกชน, ผูเพาะเลี้ยง
สัตวปา, ทองเท่ียว ผูนําเขา 
สงออก หรือนําผาน ฯลฯ 
 
 
5. สื่อมวลชน 
 
 
 
6. หนวยงานเอกชน 
    - ภายในประเทศ เชน 
มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร,  
NGOs ฯลฯ 
    - ภายนอกประเทศ เชน 
IUCN , WWF ฯลฯ 
7. สถาบันการศึกษา 
 

- สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน 
 
- สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน 
 
 
 
 
- สรางการรับรูและความเขาใจ 
 
 

 
- อนุรักษ คุมครอง และฟนฟูทรัพยากร
ปาไมและสัตวปา 
- อนุรักษ คุมครอง และฟนฟูทรัพยากร
ปาไมและสัตวปา 
 
 
- วิจัย พัฒนา และใหบริการดานวิชาการ 

บริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 
 
บริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ถูกตอง รวดเร็ว และเขาถึงขอมูล 
ไดงาย 
 
 
 
1. การบริการท่ีรวดเร็ว เขาถึงขอมูล
ไดงาย 
2. ไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน  
และเปนปจจุบัน 
1. ไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน 
และเปนปจจุบัน 
2. บริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 
 
 
ความตองการในดานการศึกษา ดูงาน 

1. แหลงทองเท่ียว แหลงเรียนรู 
2. การบริการ 
 
1. แหลงทองเท่ียว แหลงเรียนรู 
2. ใหคําปรึกษา แนะนําดานการอนุรักษ
คุมครอง แหลงขอมูลขาวสาร 
ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ใหบริการออกใบอนุญาตรวดเร็ว  
และตรวจสอบใบอนุญาต 
1. การบริการ 
2. เครือขายสื่อสารองคการ 
3. การใหขอมูลผานชองทางตาง ๆ 
 
ใหคําปรึกษา แนะนําดานการอนุรักษ 
คุมครองทรัพยากร ปาไมและสัตวปา 
 
 
 
 
ใหคําปรึกษา แนะนําดานการอนุรักษ 
คุมครองทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
 
 

8. สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ 
9. สายดวนพิทักษปา 
1362 
10. Application Line 

 



- ๒๓ - 
 

กลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

กิจกรรม/งานตามพันธกิจ ความตองการ/ความคาดหวัง แนวทาง/วิธีการใหบริการ แนวทาง/วิธีการส่ือสาร   
      ระหวางกัน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
1. เจาหนาท่ีภายในกรม 
 
 
 
2. หนวยงานภาครัฐ เชน สปก. 
กรมปาไม กรมท่ีดิน สหกรณ
การเกษตร กรมชลประทาน 
โครงการหลวง ฯลฯ 
3. ประชาชน 
- ในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ 
- นอกเขตอนุรักษ 
 
4. เกษตรกร 
 

 
- วิจัย พัฒนา และใหบริการดานวิชาการ 
- บริหารจัดการงานปองกันรักษาปาและ
ควบคุมไฟปาโดยการมีสวนรวม 
 
- บริหารจัดการทรัพยากรปาไม 
และสัตวปา โดยการมีสวนรวม 
 
 
- บริหารจัดการทรัพยากรปาไม 
และสัตวปา โดยการมีสวนรวม 
- การนําเขา สงออก หรือนําผานสัตวปา 
ผานดานตรวจสัตวปา 
- บริหารจัดการทรัพยากรปาไม 
และสัตวปา โดยการมีสวนรวม 

 
1. ความยุติธรรม 
2. ความรวดเร็ว ถูกตอง เปนปจจุบัน 
เขาถึงขอมูลไดงาย 
3. บริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
- ความรวดเร็ว ถูกตอง เปนปจจุบัน 
- แกไขความขัดแยงดานการเพ่ิม
พ้ืนท่ีปา 
 
1. ความยุติธรรม 
2. ความรวดเร็ว ถูกตอง เปนปจจุบัน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
- ความสมดุลทางธรรมชาติ 
(เชน น้ํา ฯลฯ) 

 
1. ใหบริการขอมูลดานทรัพยากรปาไม 
2. ใหบริการขอมูลพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
 
 
ใหคําปรึกษา แนะนําดานการอนุรักษ 
คุมครองทรัพยากร ปาไมและสัตวปา 
 
 
การอนุญาต เชน การคุมครอง, เอกสาร
สิทธิท่ีดินทํากิน  
3. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
การคุมครอง ดูแลทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท/โทรสาร 
3. ติดตอโดยตรง 
4. เว็บไซตกรม 
www.dnp.go.th 
5. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
(e-mail) 
6. facebook 
7. การประชุม 
8. สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ 
9. สายดวนพิทักษปา 
1362 
10. Application Line 

 



- ๒๔ - 

(8) สวนราชการหรือองคการท่ีเกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน  
     8.1 สวนราชการหรือองคการท่ีเก่ียวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน ท่ีสําคัญมีหนวยงาน 
           ใดบาง? และมีบทบาทอยางไรในระบบงานของสวนราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปฏิบัติ 
  ตามภาระหนาท่ีของสวนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ? 
     8.2 กลุมเหลานี้มีสวนรวมอะไรในการสรางนวัตกรรมใหแกสวนราชการ (*)? 
     8.3 กลไกท่ีสําคัญในการสื่อสาร และขอกําหนดสําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง?  

สวนราชการ/องคการ         
ท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

กลไกท่ีสําคัญ 
ในการส่ือสาร
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 

- กรมปาไม  
- กรมท่ีดิน 
- สปก.  
- สหกรณการเกษตร 
- กรมชลประทาน 
- โครงการหลวง 

- การเพ่ิมพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
- การอนุรักษคุมครอง 
และฟนฟูทรัพยากร 
- บริหารจัดการทรัพยากร
ปาไมและสัตวปา  
โดยการมีสวนรวม 

- ปฏิบัติงานภายใต
อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายท่ีหนวยงาน 
เปนผูบังคับใช
กฎหมายนั้น ๆ 
 

- หนังสือราชการ 
- การประชุมรวมกัน 
- ประสานงานทาง  
  โทรสาร/โทรศัพท  
- ไปรษณียอิเล็ก 
ทรอนิกส (e-mail) 
- ติดตอโดยตรง 

 

1. กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 
 
- กรมปาไม 
- กรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝง 
 
 
 
 
 
 
 
- องคการสวนสัตว 
 
 
- กรมทรัพยากรธรณี 
 
 
 

- กําหนดนโยบายให
ความเห็นชอบในการ
ประกาศพ้ืนท่ีปาสงวน
แหงชาติใหเปนพ้ืนท่ี
อนุรักษ                                                                                                                                      
- การอนุรักษและฟนฟู
ระบบนิเวศตนน้ํา 
- สนธิกําลังในการปองกัน 
ปราบปราม การลักลอบ
ตัดไม การลาสัตวปา 
และการบุกรุก ยึดถือ 
ครอบครองพ้ืนท่ีปาไม 
- ดําเนินคดีผูกระทําผิด 
กฎหมาย ท่ีกรม เป นผู
บังคับใช 
- ควบคุมการนําเขา - 
สงออกสัตวปา รวมท้ัง 
ผลิตภัณฑ  
- การบริหารจัดการ 
ซากดึกดําบรรพ/และ
แหลงธรณีวิทยาท่ีสําคัญ 
ในอุทยานแหงชาติ 

- ปฏิบัติงานภายใต
อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายท่ีหนวยงาน 
เปนผูบังคับใช
กฎหมายนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หนังสือราชการ 
- การประชุมรวมกัน 
- ประสานงานทาง  
  โทรสาร/โทรศัพท  
- ไปรษณียอิเล็ก 
ทรอนิกส (e-mail) 
- ติดตอโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๒๕ - 

สวนราชการ/องคการ         
ท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

กลไกท่ีสําคัญ 
ในการส่ือสาร
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงานปลัด 
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- สํานักงานนโยบาย    
และแผนทรัพยากร  
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- กรมควบคุมมลพิษ 
 
 
 
- กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 
 
- กรมทรัพยากรน้ํา 
- สํานักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รวมเปนคณะกรรมการ
สงเสริมการอนุรักษ 
แหลงธรณีวิทยาและ
จัดตั้งอุทยานธรณี 
- การบริหารจัดการถํ้า 
ในอุทยานแหงชาติ 
- การอนุญาต 
ดานสิ่งแวดลอม 
- การบริหารจัดการท่ีดิน
ภาครัฐเพ่ือคุมครอง
ปองกันพ้ืนท่ีอนุรักษ 
ตามกฎหมาย 
- รวมดําเนินการในการ
พิจารณารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 
- การควบคุมปองกัน       
ไฟปา, ควบคุม กําหนด
มาตรการแนวทางในการ
จัดการมลพิษ 
- สงเสริมความรวมมือ 
ในการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 
- การบริหารจัดการลุมน้ํา 
- ประสานการดําเนินการ
ตามขอสั่งการรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เชน กําหนดการการ 
ลงพ้ืนท่ีการประชุม
คณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี 
- การเสนอพ้ืนท่ีคุมครอง
ของประเทศไทยเปน
อุทยานมรดกแหง
อาเซียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๒๖ - 

สวนราชการ/องคการ         
ท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

กลไกท่ีสําคัญ 
ในการส่ือสาร
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
- องคการสวน
พฤกษศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

- พิจารณาอุทธรณกรณี        
ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ 
- ตรวจสอบความถูกตอง
ของการแตงตั้งหรือ 
ไมแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริง ความรับ
ผิดทางละเมิด 
- การศึกษาวิจัยภายใน
พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
- การขออนุญาตเขา
ศึกษาภายในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ 
- การวิจัยพรรณพฤกษชาติ
ของประเทศไทย  
- การศึกษาวิจัยภายใน
พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การขออนุญาตเขาศึกษา 
ภายในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติไดทันเวลา
ท่ีกําหนดไว 
- รายงานทันตามเวลา
ท่ีกําหนด 
- ขอมูลถูกตอง 
ครบถวน ทันตามเวลา
ท่ีกําหนด 
- พระราชบัญญัติ 
อุทยานแหงชาติ 
พ.ศ. 2562  
(ม.22 ม.23 ม.27 
และ ม.62) 
- พระราชบัญญัติ 
สงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2562 
(ม.54 ม.56 ม.67 
และ ม.116) 
- พระราชบัญญัติ 
สภาวิจัยแหงชาติ 
พ.ศ. 2502 แกไข
เพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติ 
สภาวิจัยแหงชาติ 
พ.ศ. 2507 (ม.6  
ม.11 และ ม.13) 
- พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534           
(ม.11 (8)) 

 
 
 
 
 
 
 
- คูมือกระบวนการ
ขออนุญาตเขาไป
ศึกษาหรือวิจัยทาง
วิชาการในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ 
- แผนพับ “การขอ
อนุญาตเขาทําการ 
ศึกษาหรือวิจัยใน
พ้ืนท่ีปาอนุรักษ” 
- เว็บไซต www. 
dnp.go.th/ otec 

 



- ๒๗ - 

สวนราชการ/องคการ         
ท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

กลไกท่ีสําคัญ 
ในการส่ือสาร
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 

2. กระทรวงเกษตร             
และสหกรณ 
 
- สํานักงานการปฏิรูป 
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
- กรมประมง 
- กรมปศุสัตว 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมชลประทาน 
 
 
 
- กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

- ดําเนินคดีผูกระทําผิด
กฎหมายท่ีกรม 
เปนผูบังคับใช 
- การขออนุญาตใชพ้ืนท่ี
ในความรับผิดชอบ 
- การดําเนินงานตาม 
พันธกรณีอนุสัญญาไซเตส 
 
- รวมดําเนินงานในการ
กอสรางอางเก็บน้ํา/เข่ือน
ในเขตอุทยานแหงชาติ
และวนอุทยาน 
- สนับสนุนความรวมมือ
ในการสงเสริม ฟนฟู อนุรักษ 
ปกปองทรัพยากรธรรมชาติ  
และเพ่ิมความชุมชื้น
ใหกับปาตนน้ํา ในพ้ืนท่ี
ปาอนุรักษ 

ปฏิบัติงานภายใต
อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายท่ีหนวยงาน
เปนผูบังคับใช
กฎหมายนั้น ๆ 

- หนังสือราชการ 
- การประชุมรวมกัน 
- ประสานงานทาง  
  โทรสาร/โทรศัพท 
- ติดตอโดยตรง 
- ไปรษณียอิเล็ก 
ทรอนิกส (e-mail) 
 
 

 

3. กระทรวงพาณิชย 
- กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

- ดําเนินคดีผูกระทําผิด
กฎหมายท่ีกรมเปน 
ผูบังคับใช 
- ตรวจสอบการนําเขา -
สงออกสินคาตาม
อนุสัญญาวาดวยการคา
ระหวางประเทศ ซ่ึงชนิด
สัตวปาและพืชปาท่ี   
ใกลจะสูญพันธุ (Cites) 

ปฏิบัติงานภายใต
อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายท่ีหนวยงาน
เปนผูบังคับใช
กฎหมายนั้น ๆ 

- หนังสือราชการ 
- การประชุมรวมกัน 
- ประสานงานทาง  
  โทรสาร/โทรศัพท 
 

 

4. สํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ 
 
     

- สนธิกําลังในการปองกัน 
ปราบปราม การลักลอบ
ตัดไม การลาสัตวปา 
และการบุกรุกยึดถือ
ครอบครองพ้ืนท่ีปาไม 
- ดําเนินคดีผูกระทําผิด 
กฎหมายท่ีกรม 
เปนผูบังคับใช 

ปฏิบัติงานภายใต
อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายท่ีหนวยงาน
เปนผูบังคับใช
กฎหมายนั้น ๆ 
     

- หนังสือราชการ 
- การประชุมรวมกัน 
- รายงานการจับกุม 
และ/หรือยึด 
ของกลาง 
- บันทึกประจําวัน 

 

 



- ๒๘ - 

สวนราชการ/องคการ         
ท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

กลไกท่ีสําคัญ 
ในการส่ือสาร
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 

- ปราบปรามและควบคุม
การนําเขาและสงออก
สัตวปาและพันธุพืช 
รวมท้ังผลิตภัณฑ 
- ดําเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม 
- สงมอบสัตวปาและ 
ซากสัตวปาของกลาง 
- ประสานงาน/สนับสนุน 
การปฏิบัติงานควบคุมไฟปา 
- รับแจงความรองทุกข
เก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการตามกฎหมาย 
วาดวยการปาไม 
- ดูแลความปลอดภัย
ในชวงเทศกาลตาง ๆ 

5. กระทรวงกลาโหม 
- หนวยทหารในทองท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สนธิกําลังในการปองกัน 
ปราบปราม การลักลอบ
ตัดไม การลาสัตวปา 
และการบุกรุกยึดถือ
ครอบครองพ้ืนท่ีปาไม 
- ดําเนินคดีผูกระทําผิด 
กฎหมายท่ีกรม 
เปนผูบังคับใช 
- ปราบปรามและควบคุม
การนําเขาและสงออก 
สัตวปาและพันธุพืช 
รวมท้ังผลิตภัณฑ 

ปฏิบัติงานภายใต
อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายท่ีหนวยงาน 
เปนผูบังคับใช
กฎหมายนั้น ๆ 
 

- หนังสือราชการ 
- การประชุมรวมกัน 
- ประสานงานทาง  
  โทรสาร/โทรศัพท 
- รายงานการจับกุม    
และ/หรือยึด        
ของกลาง 
- บันทึกการจับกุม 
- การฝกอบรมดาน
การยุทธวิธี 

 

6. กระทรวงมหาดไทย 
- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 
 
 
- กรมการปกครอง 
 

- สนธิกําลังในการปองกัน    
ปราบปราม การลักลอบ
ตัดไม การลาสัตวปา  
และการบุกรุกยึดถือ
ครอบครองพ้ืนท่ีปาไม 
- ดําเนินคดีผูกระทําผิด 
กฎหมายท่ีกรมเปน 

ปฏิบัติงานภายใต
อํานาจหนาท่ี 
ตามกฎหมายท่ี
หนวยงานเปน 
ผูบังคับใชกฎหมาย
นั้น ๆ 
 

- หนังสือราชการ 
- การประชุมรวมกัน 
- ประสานงานทาง  
  โทรสาร/โทรศัพท 
- รายงานการจับกุม    
และ/หรือยึด        
ของกลาง 

 

 



- ๒๙ - 

สวนราชการ/องคการ         
ท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

กลไกท่ีสําคัญ 
ในการส่ือสาร
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรมท่ีดิน  
 
 
 
 
 
 
- กรมปองกันและ 
 บรรเทาสาธารณภัย 
- จังหวัดในทองท่ี 
- องคกรปกครอง    
 สวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบังคับใช 
- สงเสริมและสนับสนุน
ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการตาม
อํานาจและหนาท่ีในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตอุทยาน
แหงชาติ 
- ประสานงาน/สนับสนุน
การปฏิบัติงานควบคุม 
ไฟปา  
- กา ร เ ชื่ อ มต อ ร ะบ บ
ทะเบียนราษฎรเพ่ือใชใน
การตรวจสอบและยืนยัน
ตัวบุคคล 
- ตรวจสอบเอกสารสิทธิ
ในท่ีดินและหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีดิน รวมท้ังแกไข
เพิกถอนเอกสารสิทธิ์    
ท่ีออกดวยความ
คลาดเคลื่อนหรือออก 
โดยมิชอบดวยกฎหมาย 
- ประสานงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
- ปราบปรามและควบคุม
การนําเขาและสงออก
สั ต ว ป า  และ พัน ธุ พื ช 
รวมท้ังผลิตภัณฑ 
- ดําเนินการตาม
กระบวนการยตุิธรรม 
- อนุรักษฟนฟูบํารุงรักษา
ทรัพยากร 
- ใหความเห็นชอบในการ
ประกาศจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติ 
 

 
- บันทึกความรวมมือ 
การสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน หรือการ
อนุรักษ บํารุงรักษา 
และฟนฟูอุทยาน
แหงชาติ วนอุทยาน 
สวนพฤกษศาสตร 
สวนรุกขชาติ  
เขตรักษาพันธุ 
สัตวปา หรือเขต
หามลาสัตวปา 
ระหวางสํานักงาน
ปลัดสํานักนายก 
รัฐมนตร ีโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการ
กระจายอํานาจ
ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
กองอาสารักษาดินแดน 
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 
และสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน 
(องคการมหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๓๐ - 

สวนราชการ/องคการ         
ท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

กลไกท่ีสําคัญ 
ในการส่ือสาร
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 

 
 
 
 
- กรมโยธาธิการและ   
ผังเมือง  
 
 
 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
 

- การมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการอุทยาน
แหงชาติ (คณะกรรมการ
ท่ีปรึกษา) 
- ออกแบบสิ่ งกอสราง
ตามแผนพัฒนาอุทยาน
แหงชาติ ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก ท่ี อส.  
เปนผูกําหนด 
- สงเสริมการทําวนเกษตร 
สรางอาชีพ สรางรายได       
ในการดูแล บํารุงรักษาปา
รวมกัน โดยเฉพาะสําหรับ
กลุมท่ีไมมีพ้ืนท่ีทํากิน 
- พัฒนาคนใหมีระบบและ
สงเสริมการประกอบอาชีพ 
การออม และการบริหาร
จัดการเงินทุนของชุมชน 
เพ่ือเสริมสรางขีด
ความสามารถของ
ประชาชน และชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มติ ครม. เม่ือวันท่ี 
16 มีนาคม 2536 
และหลักเกณฑการ
ออกแบบและหรือ
ควบคุมงานกอสราง
อาคารของสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การประกาศพ้ืนท่ี    
ปาอนุรักษ 
- ข้ันตอนในการปรับปรุง  
กระบวนการกฎหมาย 
- หารือปญหาขอกฎหมาย 
- ตรวจพิจารณาราง
กฎหมายฉบับท่ีเก่ียวของ 
- เสนอกฎหมายให ครม.  
พิจารณา 
- การเสนอเรื่องเขาสูการ
ประชุมของ ครม. 
- ประสานงานในวาระการ
ประชุมท่ีเขาสูการพิจารณา
ของ ครม.เพ่ือเตรียมไป
ชี้แจงในท่ีประชุม ครม. 

- ความถูกตอง 
ตามระเบียบ  
และกฎหมาย
เหมาะสม 
กับสถานการณ 
- รวดเร็ว 
- ทันสมัย 
- ประสานผาน 
สํานักผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
(สปคร.ทส.) 

- การประชุมรวมกัน 
- หนังสือราชการ  
โทรสาร/โทรศัพท 
- ไปรษณียอิเล็ก 
ทรอนิกส (e-mail) 
- ประชุมสัมมนา
เรื่องการประสาน 
งานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา ของ อส. 
เพ่ือสรางความรู
ความเขาใจ และ
เตรียมความพรอม
ใหเจาหนาท่ี อส. 
 
 

 

 



- ๓๑ - 

สวนราชการ/องคการ         
ท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

กลไกท่ีสําคัญ 
ในการส่ือสาร
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเสนอความเห็น 
เพ่ือประกอบการพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตรี 
- การแจงเวียนมติ ครม. 
ท่ีเก่ียวของ 
- การเตรียมขอมูล 
เพ่ือประกอบการประชมุ 
ครม. อยางเปนทางการ
นอกสถานท่ี 
- รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติ ครม. 
- คณะกรรมการตาง ๆ            
ท่ี ครม. แตงตั้ง 
- ปฏิบัติงานในหนาท่ี           
ฝายเลขานุการ 
ผูประสานงาน ครม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. สํานักงานคณะ 
กรรมการกฤษฎีกา 
- คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
 

- การกําหนด การขยาย 
หรือการเพิกถอนพ้ืนท่ี
อนุรักษ 
- การจัดทํารางกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หรือประกาศ ตามคําสั่ง
ของนกยกรัฐมนตรีหรือ
มติของคณะรัฐมนตรี 
- รับปรึกษาใหความเห็น
ทางกฎหมายแกหนวยงาน
ของรัฐหรือตามคําสั่ง 
ของนายกรัฐมนตรีหรือ
มติของคณะรัฐมนตรี 
- ตรวจพิจารณาราง  
พระราชกฤษฎีกา
กําหนดการขยาย  
และการเพิกถอน  
อุทยานแหงชาติ 

ความถูกตอง
ครอบคลุม 

- การประชุมรวมกัน 
- หนังสือราชการ 
- โทรสาร/โทรศัพท 

 

 



- ๓๒ - 

สวนราชการ/องคการ         
ท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

กลไกท่ีสําคัญ 
ในการส่ือสาร
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 

9. กระทรวงการคลัง 
- กรมศุลกากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรมธนารักษ  
 
 
- กรมบัญชีกลาง  

- ประสานงานใน
กระบวนการนําเขา -
สงออก นําผานสัตวปา 
ซากสตัวปา หรือผลิตภัณฑ 
ท่ีทําจากซากของสัตวปา 
- ประสานงานในการ
ตรวจสอบและจับกุม
ผูกระทําผิดการลักลอบ
คาสัตวปา และผลิตภัณฑ 
จากซากของสัตวปา 
ขามชาติ 
- รวมกันดําเนินงาน 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค
ขององคกร 
- รายงานแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจางประจําป
งบประมาณ 

ปฏิบัติงานภายใต
อํานาจหนาท่ี 
ตามกฎหมายท่ี
หนวยงานเปน 
ผูบังคับใชกฎหมาย
นั้น ๆ 

- ตั้งคณะทํางาน
และคณะกรรมการฯ 
- การประชุมรวมกัน 
- ประสานงานทาง
โทรศัพท โทรสาร  
และไปรษณียอิเล็ก 
ทรอนิกส (e-mail) 
- ประสานงานทาง 
Website 
- ประสานงานทาง
หนังสือราชการ 
- รายงานการจับกุม 
และ/หรือยึด 
ของกลาง 

ระบบ 
National 
Single 
Window 
(NSW) 
URL: 
https://ww
w.thainsw.
net/RNSW
/SecurityS
ervlet?act
=Reg 

10. กระทรวง
สาธารณสุข 
- สถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ 
(สพฉ.) 
- กรมควบคุมโรค  

 
 
- การอบรมการกูภัย,  
การปฐมพยาบาล 
 
- ดําเนินงานดานสุขภาพ
หนึ่งเดียว 

- ปฏิบัติงานภายใต
อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายท่ีหนวยงาน 
เปนผูบังคับใช
กฎหมายนั้น ๆ 
- ปฏิบัติงานภายใต
บันทึกขอตกลง
ความรวมมือ เรื่อง 
การดําเนินงาน 
ดานสุขภาพหนึ่งเดียว       
(MOU One Health) 
เพ่ือความม่ันคงทาง
สุขภาพของประเทศ 

- การประชุมรวมกัน 
- โทรศัพท/โทรสาร 
- การทําบันทึก
ขอตกลงความ
รวมมือฯ (MOU) 

 

11. กระทรวงคมนาคม  
- กรมทางหลวง 
- กรมทางหลวงชนบท 
 
 

รวมดําเนินงานในการ
กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม 
ถนนและเสนทางคมนาคม
ในเขตอุทยานแหงชาติ 
และวนอุทยาน 

- ปฏิบัติงานภายใต
อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายท่ีหนวยงาน
เปนผูบังคับใช
กฎหมายนั้น ๆ 

- หนังสือราชการ 
- การประชุมรวมกัน 
- โทรศัพท/โทรสาร 
- ติดตอโดยตรง 

 

 



- ๓๓ - 

สวนราชการ/องคการ         
ท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

กลไกท่ีสําคัญ 
ในการส่ือสาร
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 

- กรมเจาทา - รวมดําเนินงานในการ
กอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 
ในเขตอุทยานแหงชาติ 
และวนอุทยาน 
- การตรวจตราเรือและแพ
ท่ีเขาไปในเขตอุทยาน
แหงชาติ 

- พระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัติ 
การเดินเรือใน
นานน้ําไทย  
พ.ศ. ๒๔๕๖ 
- บันทึกขอตกลง
ความรวมมือการ
ตรวจตราเรือและแพ 
ท่ีเขาไปในเขตอุทยาน
แหงชาติ ระหวาง
กรมเจาทา และ อส. 

12. กระทรวงการ
ตางประเทศ  
- กรมองคการระหวาง
ประเทศ 
- กรมสนธิสัญญา 
และกฎหมาย 
- กรมอาเซียน 

- ประสานงานโครงการ
ความรวมมือระหวาง
ประเทศ,องคกรตางประเทศ 
- ประสานงานเก่ียวกับ
อนุสัญญาท่ีประเทศไทย
เปนสมาชิก 
- การประสานงานรับทุน
โครงการ, อบรมตางประเทศ 
- การกํากับดูแลทูตใน          
การประชุม, ศึกษาอบรม 
- รวมประชุม หารือ 
งานอาเซียนท่ีเก่ียวของ 
กับพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- ปฏิบัติงานภายใต
อํานาจหนาท่ี 
ตามกฎหมายท่ี
หนวยงาน 
เปนผูบังคับใช
กฎหมายนั้น ๆ 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมรวมกัน 
- โทรศัพท/โทรสาร 
- การฝกอบรม 

 

13. กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา 
- การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย 
- กรมการทองเท่ียว 

- วางแผน/พัฒนาการ
ทองเท่ียวนันทนาการ       
และสื่อความหมาย 
ในอุทยานแหงชาติ 
และวนอุทยาน 
- ประสานงานการขอ
อนุญาตถายทําภาพยนตร
ของตางประเทศใน 
อุทยานแหงชาติ 

- ปฏิบัติงานภายใต
อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายท่ีหนวยงาน
เปนผูบังคับใช
กฎหมายนั้น ๆ 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมรวมกัน 
- โทรศัพท/โทรสาร 
 

 

 



- ๓๔ - 

สวนราชการ/องคการ         
ท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

กลไกท่ีสําคัญ 
ในการส่ือสาร
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 

- จัดสรรงบประมาณ  
เรื่อง การทองเท่ียว 

14. กระทรวง
วัฒนธรรม 
- กรมศิลปากร 

- รวมมือกันสํารวจ/
วางแผน/อนุรักษ/ฟนฟู 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ท่ีอยูในเขตอุทยานแหงชาต ิ

- ปฏิบัติงานภายใต
อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายท่ีหนวยงาน
เปนผูบังคับใช
กฎหมายนั้น ๆ 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมรวมกัน 
- โทรศัพท/โทรสาร 
 

 

15. กระทรวงยุตธิรรม 
- กรมสอบสวนคดี
พิเศษ 

- ประสานขอมูลเก่ียวกับ
คดีบุกรุกพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
- ประสานขอมูลเรื่อง
ระเบยีบกฎหมาย 

- ปฏิบัติงานภายใต
อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายท่ีหนวยงาน
เปนผูบังคับใช
กฎหมายนั้น ๆ 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมรวมกัน 
- โทรศัพท/โทรสาร 
- ติดตอโดยตรง 

 

16. สํานักงาน                  
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ
 

 - รายงานผลการดําเนินงาน  
ตามยุทธศาสตรชาติ 
- เสนอแผนงาน/โครงการ                  
ท่ีสอดคลองกับแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
- เสนอแผนงาน/โครงการ 
ท่ีสอดคลองกับแผนภาค 
และแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
- เสนอแผนงาน/โครงการ 
ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา 
พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก และ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 

- แผนงาน/โครงการ
ท่ีรายงานมี     
ความถูกตอง 
ครบถวนทัน 
ตามกําหนดเวลา 
 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมรวมกัน 
- โทรศัพท/โทรสาร 
- ติดตอโดยตรง 

 

17. สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนา            
ระบบราชการ 
(สํานักงาน ก.พ.ร.) 
 

- ตอบขอคําถามตาม
แนวทาง PMQA 4.0 
- การถายทอดตัวชี้วัด
จากระดับองคกรลงสู
ระดับบุคคล 
- การปรับปรุงโครงสราง
หนวยงาน 

  

- สามารถดําเนินการ
ไดตามเกณฑการ
ประเมิน PMQA 4.0 
- ขอมูลถูกตอง 
ครบถวน ทันตาม
เวลาท่ีกําหนด 
- การวัดผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมรวมกัน 
- โทรศัพท/โทรสาร 
- ไปรษณียอิเล็ก 
ทรอนิกส (e-mail) 
- ติดตอโดยตรง 
- ทาง website 
- Line 

 

 



- ๓๕ - 

สวนราชการ/องคการ         
ท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

กลไกท่ีสําคัญ 
ในการส่ือสาร
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 

18. สํานักงบประมาณ 
 

- พิจารณาคําขอ
งบประมาณรายจาย
ประจาํป 
- ชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําป 
- ใหความเห็นชอบ
แผนการปฏิบัติงาน 
และแผนการใชจาย 
งบประมาณประจาํป 
- อนุมัติจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําป 
- รายงานแผน/ผลการ
ปฏิบัติงาน และการใช
จายงบประมาณประจําป 
- การตอบขอหารือใน
การบริหารงบประมาณ
รายจายประจําป 
- รายงานผลการ
ดําเนินการรายจายลงทุน 

- ครบถวน ถูกตอง
ตามระเบียบ 
- ใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ในกระบวนการ
บริหารงบประมาณ 
- ใชเปนขอมูลติดตาม
ความกาวหนา 
การดําเนินงาน 
 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมรวมกัน 
- โทรศัพท/โทรสาร 
- ไปรษณียอิเล็ก 
ทรอนิกส (e-mail) 
- ติดตอโดยตรง 
- ทาง website 

 

19. สํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดิน 
 

- รายงานแผนปฏิบัติ
จัดซ้ือจัดจางประจําป
งบประมาณ 
- ประสานและใหความ
รวมมือในการอํานวยการ
เขาตรวจสอบการ
ดําเนินงานของกรม 

- หนวยงานเขาใจ
ระเบียบและสามารถ
ปฏิบัติไดถูกตอง 
- รายงานถูกตอง
ครบถวน ตามแนวทาง
ท่ีกําหนดและทันเวลา 
- การตรวจสอบท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมรวมกัน 
- โทรศัพท/โทรสาร 
- ไปรษณียอิเล็ก 
ทรอนิกส (e-mail) 
- ติดตอโดยตรง 
 

 

20. กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย 

- รายงานแผนงาน/
โครงการของกรมท่ี
สอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สถาบันครอบครวั 
ยุทธศาสตรพัฒนาพ้ืนท่ี

- มีแผนงาน/โครงการ
ท่ีสอดคลองกับ
หนวยงานอ่ืน 
- แผนงาน/โครงการ
ท่ีรายงานมีความ
ถูกตอง ครบถวน        
ทันตามกําหนดเวลา 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมรวมกัน 
- โทรศัพท/โทรสาร 
- ติดตอโดยตรง 
- ทางเว็บไซต 
- การทําบันทึก
ขอตกลง        

 

 



- ๓๖ - 

สวนราชการ/องคการ         
ท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

กลไกท่ีสําคัญ 
ในการส่ือสาร
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 

เพ่ือเสริมความม่ันคง 
ของชาติ รายงานการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญา 
วาดวยการขจัดการ 
เลือกปฏิบัติตอสตรี 
ในทุกรปูแบบของ
ประเทศไทย และ
รายงานผลตามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ 
เพ่ือสนับสนุนมาตรการ
ผลักดันการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหคนพิการ
และทุกคนในสังคมเขาถึง
และใชประโยชนได 
-  รวมสนับสนุนการ
จัดทําแผนและการ
ดําเนินการเก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 
ในอุทยานแหงชาติ 

- บันทึกความรวมมือ 
การสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน หรือการ
อนุรักษ บํารุงรักษา 
และฟนฟูอุทยาน
แหงชาติ วนอุทยาน 
สวนพฤกษศาสตร 
สวนรุกขชาติ  
เขตรักษาพันธุ 
สัตวปา หรือ 
เขตหามลาสัตวปา 
ระหวางสํานักงาน
ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี  
โดยสํานักงาน
คณะกรรมการ 
การกระจายอํานาจ
ใหแกองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน กองอาสา
รักษาดินแดน 
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 
และสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน 
(องคการมหาชน) 

ความรวมมือฯ
(MOU) 

21. กระทรวงพลังงาน 
 
 
 
- กรมพัฒนาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน 
 
 

- ใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติตามมาตรการ 
ตามโครงการลดการใช
พลังงานในภาครัฐ 
- สนบัสนุนเทคนิควชิาการ 
รวมไปถึงการนําทรัพยากร 
น้ํา ลม แสงอาทิตย 
พลังงานความรอน ใตพิภพ  
มาผลิตเปนกระแสไฟฟา 

- มีการใชพลังงาน
ของสวนราชการ 
ลดลงรอยละ 10 
 
- ดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติ
สงเสริมอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2535 
 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมรวมกัน 
- โทรศัพท/โทรสาร 
- ไปรษณียอิเล็ก 
ทรอนิกส (e-mail) 
- ติดตอโดยตรง 
- ทางเว็บไซต 

 

 



- ๓๗ - 

สวนราชการ/องคการ         
ท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

กลไกท่ีสําคัญ 
ในการส่ือสาร
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 

22. สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
(สทนช.) 

- พิจารณาขอเสนอการ
ดําเนินงานของแผนงาน/
โครงการตามแผนงาน 
บูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 
- การเขารวมเปน
คณะกรรมการในการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ 
- จัดทําขอมูลเพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติการภายใต
แผนแมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา 
- บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

- มีการบรูณาการ
รวมกันในแผนงาน/
โครงการและ
งบประมาณ 
- ไดรับความรวมมือ
ในการจัดทําแผนและ
ขอเสนอแนะในสวน
ท่ีเก่ียวของกับกรมฯ 
- ครบถวน ถูกตอง
ตามระเบียบ 
- พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา 
พ.ศ. 2561 
- ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมรวมกัน 
- โทรศัพท/โทรสาร 
- ติดตอโดยตรง 
- e-mail/Line 

 

23. สํานักงานการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) 
 

- พิจารณาขอเสนอการ
ดําเนินงานของแผนงาน/
โครงการตามแผนงาน
ยุทธศาสตรการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
- การเขารวมเปน
คณะกรรมการ ในการ
จัดทําแผนงานโครงการ 
- งบประมาณดาน
วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม จากกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร 
วิจยั และนวัตกรรม 

- มีการบูรณาการ
รวมกันในแผนงาน/
โครงการและ
งบประมาณ 
- ไดรับความรวมมือ 
ในการจัดทําแผน 
และขอเสนอแนะ 
ในสวนท่ีเก่ียวของ
กับกรมฯ 
- ครบถวน ถูกตอง
ตามระเบียบ 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมรวมกัน 
- โทรศัพท/โทรสาร 
- ติดตอโดยตรง 
 

 

24. สํานักงาน 
องคมนตรี 

- พ้ืนท่ีปาไดรับการดูแล 
และมีความสมบูรณ         
ไมถูกบุกรุกทําลาย 
 

- ใหคําปรึกษาแนะนํา
ตอบขอหารือประเด็น
ท่ีเก่ียวของดาน       
การปองกันรักษาปา 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมรวมกัน 
- โทรศัพท/โทรสาร 
- ติดตอโดยตรง 

 

 

http://www.onwr.go.th/
http://www.onwr.go.th/


- ๓๘ - 

สวนราชการ/องคการ         
ท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

กลไกท่ีสําคัญ 
ในการส่ือสาร
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 

- เปนแหลงทองเท่ียว
และแหลงเรียนรู 
- ใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเปดโอกาส 
ใหชุมชน มีสวนรวม
ในการดูแลรักษาปา 
- ใหบริการขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับ 
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 

25. สํานักนายก 
รัฐมนตรี 
- กองอํานวยการ
รักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร  
(กอ.รมน.) 
 
 
 
- ศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต
(ศอ.บต.) 

- ดําเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม 
- การจัดซ้ือครุภัณฑ
ยุทโธปกรณทางการทหาร 
- ประสานงานดานการขาว
เก่ียวกับการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
- พัฒนาบุคลากร 
ดานการปราบปราม 
- การรับ - สงมอบสัตวปา
กรณีแกไขปญหา 
ความเดือดรอน 

- ปฏิบัติงานภายใต
อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายท่ีหนวยงาน 
เปนผูบังคับใช
กฎหมายนั้น ๆ 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมรวมกัน 
- โทรศัพท/โทรสาร 
- ติดตอโดยตรง 
- การฝกอบรม 
ดานการยุทธวิธี 
 

 

26. กระทรวง
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร 
และนวัตกรรม / 
หนวยงานท่ีตองการ
เขาศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ี
ปาอนุรักษ 
 

- การศึกษาวิจัยภายใน
พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
- การขออนุญาตเขา
ศึกษาภายในพ้ืนท่ี 
ปาอนุรักษ 
- การถายทอดองคความรู
ดานทรัพยากรตาง ๆ 
ภายในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

- พระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ 
พ.ศ. 2562  
(ม.22 ม.23 ม.27 
และ ม.62) 
- พระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2562 
(ม.54 ม.56 ม.67  
และ ม.116) 
- พระราชบัญญัติ
สภาวิจัยแหงชาติ 

- คูมือกระบวนการ
ขออนุญาตเขาไป
ศึกษาหรือวิจัย 
ทางวิชาการในพ้ืนท่ี
ปาอนุรักษ 
- แผนพับ “การขอ
อนุญาตเขาทําการ 
ศึกษาหรือวิจัยใน
พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
- เว็บไซต 
www.dnp.go.th/ 
otec 

- การตรวจ 
สอบสถานะ
โครงการ 
และติดตาม
ความกาว 
หนาผาน 
เว็บไซต 

 



- ๓๙ - 

สวนราชการ/องคการ         
ท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

กลไกท่ีสําคัญ 
ในการส่ือสาร
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 

พ.ศ. 2502  
แกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติ
สภาวิจัยแหงชาติ 
พ.ศ. 2507 (ม.6 
 ม.11 และ ม.13) 
- พระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534  
(ม.11 (8)) 

27. สถาบนัสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ํา 
(องคการมหาชน) 
สสน.  
 

- ขอมูลสารสนเทศ 
ดานทรัพยากรน้ํา 

- บันทึกขอตกลง
ความรวมมือ
โครงการติดตั้งสถานี
โทรมาตรอัตโนมัติ
เพ่ือตรวจวัดขอมูล
ภูมิอากาศ ปริมาณ
น้ําฝนและระดับน้ํา 
ในพ้ืนท่ีปาตนน้ํา 
-การดําเนินการ
ติดตั้งสถานีโทร
มาตรอัตโนมัติเพ่ือ
ตรวจวัดขอมูล
ภูมิอากาศปริมาณ
น้ําฝน และระดับน้ํา 
จํานวน 510 สถาน ี

- หนังสือราชการ 
- การประสาน
ความรวมมือ 
- การประชุม  
- ประสานงานทาง
โทรสาร / โทรศัพท 
- เว็บไซตหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 
- E-mail 
- ระบบโซเซียลมีเดีย 
Line 
 

 

28. สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ 

กําหนดมาตรฐานและ
บูรณาการการติดตั้งเสา
โทรคมนาคม เพ่ือรับสง
สัญญาณ ปกเสา และ
พาดสาย เพ่ือใหบริการ
โทรคมนาคมในเขตพ้ืนท่ี
อุทยานแหงชาติ 
ท่ัวประเทศ 
 

- ปฏิบัติงานภายใต
อํานาจหนาท่ี 
ตามกฎหมาย 
ท่ีหนวยงาน 
เปนผูบังคับใช 
กฎหมายนั้น ๆ 

- หนังสือราชการ 
- ประชุมรวมกัน 
- โทรศัพท/โทรสาร 
- ติดตอโดยตรง 

 

 



- ๔๐ - 

สวนราชการ/องคการ         
ท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

กลไกท่ีสําคัญ 
ในการส่ือสาร
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 

29. องคการระหวาง
ประเทศเพ่ือการ
อนุรักษธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
(IUCN: 
International 
Union for 
Conservation of 
Nature and 
Natural Resources) 

- การจายคาสมาชิก 
IUCN เปนประจําทุกป 
เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานระหวาง
ประเทศ และสราง
ชื่อเสียงใหกับองคกร 
- สนับสนนุการจัด
ประชุมและรวมประชุมท่ี
เก่ียวของ 

- การเปนสมาชิก 
IUCN 

- หนังสือราชการ 
- E-Mail / Line 
- โทรศัพท 
- การประชุมรวมกัน 

 

30. ศูนยอาเซียนวา
ดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (ASEAN 
Centre for 
Biodiversity: ACB 

- การเสนอพ้ืนท่ีคุมครอง
เปนอุทยานมรดก
อาเซียน (AHP) 
- การดําเนินโครงการ
อนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการ
จัดการพ้ืนท่ีคุมครอง 
ในอาเซียน (BCAMP)  
ในสวนของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา  
และพันธุพืช  
- การเขารวมประชุม 
ใหขอคิดเห็นประสานงาน 
งานอาเซียน 
ดานสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ 

- ความตกลง
อาเซียนวาดวยการ
กอตั้งศูนยอาเซียน
วาดวยความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ (ASEAN 
Agreement on 
Establishment of 
the ASEAN 
Centre for 
Biodiversity) 
- ประเทศสมาชกิ
อาเซียนตองใหการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนยฯ 
ตามความสมัครใจ 
เชน สนับสนุน 
ดานบุคลากร  
ดานการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ  
และการรวมประชุม
ตาง ๆ เปนตน  

- หนังสือราชการ 
- ประชุมรวมกัน 
- โทรศัพท/โทรสาร 
- E-Mail/ Line 
- VDO 
Conference 
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2. สภาวการณขององคการ : สภาวการณเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการเปนเชนใด  
 
ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 
(9) สภาพแวดลอมดานการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
     - สภาพแวดลอมดานการแขงขันท้ังภายในและภายนอกและภายนอกประเทศของสวนราชการ เปนเชนใด? 
ประเด็นการแขงขันคืออะไร และผลตอการดําเนินการของสวนราชการ? 

ประเภทการแขงขัน 
คูเทียบ/ 
คูแขง 

ประเด็นการแขงขัน 

ผลการดําเนินงาน         
ในปจจุบัน           

เม่ือเปรียบเทียบ 
กับคูแขง 

ปจจัยสําคัญท่ี 
ทําใหประสบ
ความสําเร็จ 

การแขงขัน
ภายในประเทศ 
1. รางวัลเลิศรัฐ 
ประจําป พ.ศ. 2565  

 
 
- กรมปศุสัตว  
 

 
 
รางวัลบริการภาครัฐ 
ประเภทยกระดับ 
การอํานวยความสะดวก 
ในการใหบริการ
ประชาชน 

 
 
- อส. ไดรางวัล 
ระดับดี 
- กปศ. ไดรางวัล  
ระดับดีเดน 
 ขอมูลป 2564 

 
 
การพัฒนาการบริการ
เพ่ือยกระดับการ
ใหบริการและอํานวย
ความสะดวกใหแก
ประชาชน 

2. ผลสํารวจระดับ
ความพรอมรัฐบาล
ดิจิทัลหนวยงาน
ภาครัฐของ 
ประเทศไทย 
ประจําป 2565 

- ผลสํารวจ
ระดับ 
ความพรอม
การพัฒนา
ดานดิจิทัล  
ของ อส.  
ป 2564 

- ระดับความพรอม
รัฐบาลดิจิทัลหนวยงาน
ภาครัฐของประเทศไทย 
ประจําป 2564 

- คะแนนระดับ
ความพรอมการ
พัฒนาดานดิจิทัล 
ของ อส.  
ป 2564 
ได 70.91% 

- แนวนโยบายและ
หลักปฏิบัติ (Policies 
and Practices)  
การมีแผนท่ีสอดคลอง
กับแนวทางพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล 
- ศักยภาพของ
บุคลากรดานดิจิทัล 
(Digital Capability)  
การมีทักษะ 
ความสามารถดาน
ดิจิทัล และการ
ถายทอดความรู 

3. การประเมิน
คุณธรรมและ        
ความโปรงใส 
ในการดําเนินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจําป        
พ.ศ. 2565 

- กรมปาไม 
- กรม
ทรัพยากร 
ทางทะเล 
และชายฝง 

ผลคะแนนการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) 

- ปม. ไดคะแนน 
88.90 
- ทช. ไดคะแนน 
98.07 
- อส. ไดคะแนน      
88.44 
ขอมูลป 2564 

ความเชื่อม่ัน  
ดานคุณธรรมและ
ความโปรงใส 
จากบุคคลภายใน 
และภายนอก 
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ประเภทการแขงขัน 
คูเทียบ/ 
คูแขง 

ประเด็นการแขงขัน 

ผลการดําเนินงาน         
ในปจจุบัน           

เม่ือเปรียบเทียบ 
กับคูแขง 

ปจจัยสําคัญท่ี 
ทําใหประสบ
ความสําเร็จ 

การแขงขัน 
ภายนอกประเทศ 
1. การประกาศพ้ืนท่ี
คุมครอง เปนอุทยาน
มรดกแหงอาเซียน 
 
 

 
 
- ประเทศ
เมียนมา 

 
 
- จํานวนพ้ืนท่ี 
คุมครองท่ีไดรับการ
ประกาศเปนอุทยาน
มรดกแหงอาเซียน 

 
 
- ประเทศเมียนมา  
มีอุทยานมรดก
แหงอาเซียน 
จํานวน 8 แหง  
- ประเทศไทย  
มีอุทยานมรดก
แหงอาเซียน 
จํานวน 7 แหง 

 
 
- คุณคาความสําคัญ
และศักยภาพของพ้ืนท่ี 
- ความพรอมและ
ประสิทธิภาพของ
เจาหนาท่ี 
- ความพรอมในการ
เสนอพ้ืนท่ีคุมครองเปน
อุทยานมรดกแหง
อาเซียนของประเทศไทย 

 

 (10)  การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน  
        - การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ (ถามี) ซ่ึงมีผลตอสถานะการแขงขันของสวนราชการ และของประเทศ  
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสรางโอกาส สําหรับการสรางนวัตกรรม และความรวมมือคืออะไร (*)?   

ปจจัย
แวดลอม 

ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงมีผลกระทบ 
ตอสภาพการแขงขัน 

ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงท่ีสรางโอกาส สําหรับ
การสรางนวัตกรรมและความรวมมือ 

ปจจยัภายใน 1. การนําระบบอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยี 
ดิจิ ทัลมาใชในการบริหารและใหบริการ 
รวมท้ัง ขยายการใหบริการอิเล็กทรอนิกส 
ไปยังงานบริการตาง ๆ ของหนวยงาน สามารถ
ใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) ได
ตั้งแตตนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
   - มีแผนการดําเนินงานระยะสั้น/กลาง/ยาว 
เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ e-Service 
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ใหสามารถบริหารราชการและใหบริการประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องในสภาวะ
วิกฤต (มต ิครม. เม่ือวันท่ี 3 ส.ค. 64) 
2. การมีระบบ e-Service รองรับ 
   - กระบวนงานการขออนุญาตใหนําเขา 
และสงออก ซ่ึงสัตวปา ซากของสัตวปาหรือ
ผลิ ตภณฑ ท่ี ทํ า จ ากซากของสั ต ว ป า  : 
โครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนขอมูล

1. การนําระบบรับ - จายเงิน ผานระบบ 
National e-Payment มาใชใหครอบคลุม
ทุกหนวยเบิกจาย 
2. การเชื่อมโยงขอมูล (Linkage Center) 
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ซึ่งกรมฯ ได
ดําเนินการ ดังนี้       
   - ขอมูลทะเบียนราษฎรกับกรมการปกครอง 
   - ขอมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 
3. การนําอุปกรณเครื่องอานบัตร (Smart 
Card Reader) มาปรับใชกับกระบวนการ
ใหบริการแบบ Offline 
4. การมีระบบ e-Service รองรับ 
   - กระบวนงานการอนุญาตใหเขาไป 
ถายทําภาพยนตรในเขตรักษาพันธุสัตวปา 
และเขตหามลาสัตวปา 
(http://data.dnp.go.th/WDFilming)  
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ปจจัย
แวดลอม 

ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงมีผลกระทบ 
ตอสภาพการแขงขัน 

ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงท่ีสรางโอกาส สําหรับ
การสรางนวัตกรรมและความรวมมือ 

อิเล็กทรอนิกส ตามระบบอนุญาตนําเขา  
และสงออก ตามอนุสัญญาไซเตส 
(http://cites.dnp.go.th/cites_g/app 
/index.php) หรือระบบ National Single 
Window (NSW) (https://www.thainsw.net/ 
RNSW/SecurityServlet?act=Reg) 
   - กระบวนงานการอนุญาตให เขา ไป
ถายทําภาพยนตรในเขตรักษาพันธุสัตวปา
และเขตหามลาสัตวปา 
(http://data.dnp.go.th/WDFilmingPermit/) 
    - กระบวนงานการขออนุญาตใหนําเขา 
และสงออก ซ่ึงสัตวปา ซากของสัตวปาหรือ
ผลิ ตภณฑ ท่ี ทํ า จ ากซากของสั ต ว ป า  : 
โครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ตามระบบอนุญาตนําเขา  
และสงออก ตามอนุสัญญาไซเตส 
(http://cites.dnp.go.th/cites_g/app 
/index.php) หรือระบบ National Single 
Window (NSW) (https://www.thainsw 
.net/RNSW/SecurityServlet?act=Reg) 
3. การสง เสริม คุมครองจริยธรรมและ 
การบริหารงานใหเปนไปตามหลักคุณธรรม 
4. การบริหารจัดการของหนวยงานในการ
ตอตานการทุจริต 
5. องคประกอบของบุคลากรท่ีมีสวนรวม 
ในการตัดสินใจ มีประสบการณและศักภาพ
เพียงพอ 
6. บุคลากรในระดับปฏิบัติงานมีความสามารถ 
ความเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานท้ังในสวนกลาง และในพ้ืนท่ี
อนุรักษตามภารกิจของงาน 
7. ขีดความสามารถของบุคลากรในการติดตอ
ประสานงานกับองคกรระหว างประเทศ 
ท่ีเก่ียวของ 
 

5. การมี e-License กับกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รองรับการออก
ใบอนุญาตดิจิทัล  
6. การสรางเครือขายการตอตานการทุจริต
ภายในหนวยงาน เพ่ือแจงเบาะแสการทุจริต  
7. การเปลี่ยนระบบการตรวจสอบการทุจริต 
ใหเปนอิเล็กทรอนิกส เพ่ือตรวจสอบไดงาย 
และรวดเร็วข้ึน 
8. การสรางเครือขายในสายงาน 
9. การประชุมหารือรวมกัน  
10. การศึกษาดูงาน/การเรียนรูจากหนวยงาน 
ตนแบบท่ีประสบความสําเร็จ 
11. พื้นที่ปาอนุรักษมีแผนการจัดการ 
ท่ีไดรับการยอมรับ  
12. พ้ืนท่ีปาอนุรักษมีกฎหมายท่ีใชในการ
ปกปองและดูแลรักษาพ้ืนท่ี 
13. หนวยงานมีงบประมาณที่สามารถ
นํามาใชในการดําเนินกิจกรรมไดอยางชัดเจน 

 

http://cites.dnp.go.th/cites_g/app/index.php
http://cites.dnp.go.th/cites_g/app/index.php
https://www.thainsw/
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ปจจัย
แวดลอม 

ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงมีผลกระทบ 
ตอสภาพการแขงขัน 

ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงท่ีสรางโอกาส สําหรับ
การสรางนวัตกรรมและความรวมมือ 

ปจจัยภายนอก 1. ปจจุบันสถานการณการระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย
ดวยนั้น สงผลใหสภาวการณทางเศรษฐกิจ 
สั งคม และพฤติกรรม เปลี่ ยนแปลงไป 
อยางรวดเร็ว วิกฤตโควิค-19 มีผลกับทุกคน
ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรม นําไปสู
การใชวิถีชีวิตแบบ New Normal 
2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3. การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรท่ีมีความ
ตองการมากยิ่งข้ึน ดานการใหบริการ 
4. ปญหาดานความมั่นคง ในบาง พื้น ท่ี  
เชน พ้ืนท่ีชายแดน ทําใหไมสามารถประกาศ
พ้ืนท่ีนั้น ๆ เปนอุทยานมรดกแหงอาเซียนได 
เนื่ องจากประเทศเ พ่ือนบานมีขอ กังวล 
ในเรื่องความชัดเจนของเขตแดนเชนเดียวกัน 
5. สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

1. โครงการพัฒนาระบบบริการ e-Service 
ภายใตกองทุนพัฒนาดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน 
ดานงบประมาณ ในการพัฒนาระบบบริการ 
e-Service ใหกับสวนราชการในงานท่ีมี
ความสําคัญควรจะพัฒนา เปนระบบ  
e-Service  
2. โครงการพัฒนาระบบการใหบริการภาครัฐ
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส (Biz Portal) 
3. ระบบราชการ 4.0 มีเปาหมายระบบ
ราชการต อง เป น ท่ี พ่ึ งของประชาชน 
และเชื่อถือและไววางใจได 
4. การสรางเครือขายกับภาคสวนอื่น 
ในการใหขอมูลขาวสารการทุจริต 
5. ความรวมมือ ติดตอประสานงาน หรือ
ขอความคิดเห็นกับหนวยงานภายนอก 
ท่ีเก่ียวของภายในประเทศ 
6. ความรวมมือและการติดตอประสานงาน
กับประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

 
(11) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
         11.1 แหลงขอมูลสําคัญสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแขงขันในภารกิจท่ีคลายคลึงกัน 
               มีอะไรบาง? 
 11.2 แหลงขอมูลสําคัญสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบจากหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังในสวนราชการ 
               นอกสวนราชการ และจากตางประเภทกันมีอะไรบาง? 
        11.3 มีขอจํากัดอะไร (ถามี) ในการไดมาซ่ึงขอมูลเหลานี้? 

ประเภท 
การแขงขัน 

ภารกิจท่ี
คลายคลึงกัน 

แหลงขอมูลสําคัญ 
เชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขัน 

ขอจํากัด 
ในการไดมาซ่ึงขอมูล 

1. การแขงขัน
ภายในประเทศ 

กรมปศุสัตว  
 

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 
ประเภทยกระดับการอํานวยความสะดวก 
ในการใหบริการประชาชน 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

คะแนนของกรม อส.  
ป 64 

การสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัล
หนวยงานภาครฐัของประเทศไทย  

สํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (DGA) 

- กรมปาไม 
- กรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝง 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
 

สํานักงาน ป.ป.ช. 
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ประเภท 
การแขงขัน 

ภารกิจท่ี
คลายคลึงกัน 

แหลงขอมูลสําคัญ 
เชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขัน 

ขอจํากัด 
ในการไดมาซ่ึงขอมูล 

2. การแขงขัน
ภายนอกประเทศ 

- ประเทศเมียนมา - ศูนยอาเซียนวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity : 
ACB) 

- ไมมี - 

 

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร 
(12) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร  
        - ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการในดานพันธกิจ        
ดานการปฏิบัติการ ดานความรับผิดชอบตอสังคม และดานบุคลากรคืออะไร? 

ความทาทายเชิงยุทธศาสตร ความไดเปรยีบเชิงยุทธศาสตร 
1. ดานพันธกิจ  
    1.1 การพัฒนาระบบ e-Service 
          การขับเคลื่อนระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน โดยนํา
แผนการดําเนินงานระยะสั้น/กลาง/ยาว เพ่ือขับเคลื่อน
และพัฒนาระบบ e-Service ของกรมอุทยานแหงชาต ิ
สัตวปา และพันธุพืช ใหสามารถบริหารราชการและ
ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
ในสภาวะวิกฤต เพ่ือใหมีการนําระบบอิเล็กทรอนิกส
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารและใหบริการ 
รวมท้ัง ขยายการใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 
ไปยังงานบริการตาง ๆ ใหสามารถบริการอิเล็กทรอนิกส
ไดต้ังแตตนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ (มติ ครม. เม่ือวันท่ี 
3 ส.ค. 64) 
    1.2 ความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐ 
          บริหารจัดการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตามแนวทาง
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตามยุทธศาสตรและมาตรการ 
ท่ีเก่ียวของ 
    1.3 การสรางความโปรงใส 
         1) การสรางหนวยงานและบุคคลตนแบบ 
ดานความโปรงใส 
          2) การบังคับใชบทลงโทษกับผูกระทําความผิด
และการคุมครองผูใหขอมูลการทุจริตใหเห็นเปนรูปธรรม 
          3) การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของเพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางานขององคการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. ดานพันธกิจ 
    1.1 การพัฒนาระบบ e-Service 
          1) โครงการขับเคลื่อนนโยบายการใหบริการ
ประชาชน e-Service เพื่อขับเคลื่อนและกําหนด
ทิศทาง เปาหมายในการพัฒนาการบริการประชาชน 
ระบบ e-Service โดยมีหนาท่ีและอํานาจท่ีชัดเจน  
          2) แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบาย 
การใหบริการประชาชนระบบ e-Service (ตามหนังสือ
กรมฯ ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 0928/ว 22038 ลงวันท่ี  
18 พ.ย. 64)  
           3) แผนการดําเนินงานระยะสั้น/กลาง/ยาว  
เ พ่ื อ ขับ เคลื่ อนและ พัฒนาระบบ e - Se rv i ce   
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 
    1.2 ความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐ 
         ดําเนินการตามแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ 
(Policies and Practices) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารท่ีสอดคลองกับแนวทางพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 
    1.3 การสรางความโปรงใส 
          1) มีการกําหนดนโยบายดานการปองกัน 
การทุจริตและความโปรงใส 
          2) มีการเปดชองทางการรองเรียนไวหลาย
ชองทาง เชน ระบบรับเรื่ องรองเรียนการทุจริต 
หนาเว็บไซตกรมฯ และรับเรื่องรองเรียนจริยธรรม 
ทางโทรศัพท 1132 เปนตน 
           3) มีการจัดอบรมเจาหนาที่ ใหมีความรู   
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    1.4 การประกาศพ้ืนท่ีคุมครองเปนอุทยานมรดก
แหงอาเซียน 
         1) สงเสริมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ 
ใหคงความอุดมสมบูรณอยางมีสวนรวม 
        2) สงเสริมบุคลากรใหมีการพัฒนาศักยภาพ
ดานการบริหารจัดการพ้ืนท่ีคุมครองในระดับอาเซียน 
        3) สงเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและ 
องคความรูในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี ในระดับอาเซียน 
 

ความเขาใจ เก่ียวกับการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
           4) มีแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป (ทุกป) โดยมี
การถายทอดแผนฯ ใหทุกหนวยงานในสังกัดดําเนินการ 
    1.4 การประกาศพ้ืนท่ีคุมครองเปนอุทยานมรดก
แหงอาเซียน 
         1) ประชาชนและภาคสวนตาง ๆ มีการตื่นตัว
และสนใจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน 
         2) มีหนวยงานภายนอก ภาคเอกชน และ
องคการระหวางประเทศสนับสนุนในการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
         3) บุคลากรมีศักยภาพ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         4) มีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของในระดับอาเซียน เพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
ทํางานขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ดานการปฏิบัติการ 
    2.1 การพัฒนาระบบ e-Service 
            จัดทําระบบงานบริการที่ยื ่นคําขอ ชําระ
คาธรรมเนียม และออกใบอนุมัติ/ใบอนุญาต/เอกสาร
ทางราชการไดทางระบบอิเล็กทรอนิกสหรือการอนุมัติ
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส เชน  มี e-License ,  
มี e-Document , มี e-Signature ท่ีไดรับการรับรอง 
จาก CA (Certificate Authority) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ดานการปฏิบัติการ 
    2.1 การพัฒนาระบบ e-Service 
          กรมฯ มีระบบตาง ๆ รองรับ ดังนี้  
            1) มีระบบรับ - จายเงิน ผานระบบ National  
e-Payment  
          2) การเชื่อมโยงขอมูล (Linkage Center) 
ระหวางหนวยงานภาครัฐ  
          3) มีระบบการจองท่ีพักและบริการ 
(https://nps.dnp.go.th/reservation.php) 
         4) มีระบบการขออนุญาตใหนําเขาและสงออก 
ซ่ึงสัตวปา ซากของสัตวปาหรือผลิตภัณฑท่ีทําจากซาก
ของสัตวปา : โครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ตามระบบอนุญาตนําเขา และสงออก 
ตามอนุสัญญาไซเตส 
(http://cites.dnp.go.th/cites_g/app/index.php) 
หรือระบบ National Single Window (NSW) 
(https://www.thainsw.net/RNSW/Security 
Servlet?act=Reg) 
          5) มีระบบการอนุญาตใหเขาไปถายทําภาพยนตร
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปา 

 

https://nps.dnp.go.th/))%20%20%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%99
https://nps.dnp.go.th/reservation.php
http://cites.dnp.go.th/cites_g/app/index.php
https://www.thainsw/
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    2.2 ความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐ 
          การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back 
Office) แบบ End to End และมีการเชื่อมโยงขอมูล
ในรูปแบบดิจิทัลกับหนวยงานอ่ืน 
    2.3 การสรางความโปรงใส 
          1) การพัฒนาระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบใหเปนอิเล็กทรอนิกส 
         2) การนําเทคโนโลยีมาใชปฏิบัติงาน เพื่อลด
การใชดุลยพินิจของบุคลากร 
          3) การประกาศมาตรฐานและข้ันตอน 
การใหบริการทุกกระบวนงาน เพ่ือสรางความโปรงใส 
ในการทํางาน 
         4) การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันจากทุกหนวยงาน 
    2.4 การประกาศพ้ืนท่ีคุมครองเปนอุทยานมรดก
แหงอาเซียน 
         1) เสริมสรางเครือขายท่ีมีอยูในการสรางการ
รับรูสูประชาชน และภาคเอกชน รวมถึงภาคสวนอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวของในดานการอนุรักษทรัพยากร  
        2) เสริมสรางศักยภาพของหัวหนาพ้ืนท่ี/
เจาหนาท่ีจากพ้ืนท่ีอุทยานมรดกแหงอาเซียน ในเวที
ระดับอาเซียน 
        3) การแลกเปลี่ยนประสบการณและการ
พัฒนาองคความรูในเวทีระดับอาเซียน  
       4) มีการดําเนินงานในเรื่องของการศึกษาวิจัย
เพ่ือเปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการและพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ  

(http://data.dnp.go.th/WDFilming) 
          6) มี e-License กับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม รองรับ การออกใบอนุญาตดิจิทัล ภายใต
กองทุนพัฒนาดิจิทัล 
    2.2 ความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐ 
          การดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบดิจิทัล
กับศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ (GDX) 
 
    2.3 การสรางความโปรงใส 
         มีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมคุมครองจริยธรรม 
ประจําปงบประมาณ 256๕ กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช โดยมีกิจกรรมรองรับ เชน  
การปรับปรุงชองทางการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข, 
การประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในสวนราชการ เปนตน 
 
 
    2.4 การประกาศพ้ืนท่ีคุมครองเปนอุทยานมรดก
แหงอาเซียน 
        1) มีการสนับสนุนใหเยาวชนจบใหมมีโอกาส
เขามาฝกงานในอุทยานรดกแหงอาเซียน รวมท้ัง 
มีรายไดระหวางการฝกงาน จากการสนับสนุนของ
ศูนยอาเซียนวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 
(ACB) 
        2) มีการสนับสนุนหัวหนาพ้ืนท่ี/เจาหนาท่ี
อุทยานมรดกแหงอาเซียน เขารวมประชุม สัมมนา 
อบรมรวมท้ังการศึกษาดูงาน ในเวทีระดับอาเซียน 
ท่ีเก่ียวของ 
        3) สงเสริมใหหัวหนาพ้ืนท่ี/เจาหนาท่ีอุทยาน
มรดกแหงอาเซียน แลกเปลี่ยนประสบการณ/ความรู
กับประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีท่ีเก่ียวของ 

3. ดานความรับผิดชอบตอสังคม 
    3.1 การพัฒนาระบบ e-Service 
          การเรงขับเคลื่อนงานบริการ ดานการอนุญาต
ผานทางระบบ e-Service ของกรมฯ ใหมีประสิทธิภาพ 
และเบ็ดเสร็จ 
 

3. ดานความรับผิดชอบตอสังคม 
    3.1 การพัฒนาระบบ e-Service 
           กรมฯ มีประกาศยกเลิกการขอสํา เนา 
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน และ/
หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ประกาศเม่ือวันท่ี 
17 เมษายน 2563 (หนังสือกรมฯ ดวนท่ีสุด  
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    3.2 ความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐ 
         การดําเนินการเผยแพรใหขอมูล (Public 
participation) และการอัพเดทขอมูลอยางตอเนื่อง 
และเปดโอกาสใหผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็นตอ
การบริการ 
    3.3 การสรางความโปรงใส 
          การเปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
สูสาธารณะ เพ่ือความโปรงใส ตรวจสอบได 
    3.4 การประกาศพ้ืนท่ีคุมครองเปนอุทยานมรดก
แหงอาเซียน 
        1) สงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานมรดก            
แหงอาเซียน  
        2) อบรมใหความรูความสําคัญของพ้ืนท่ีอุทยาน
มรดกแหงอาเซียน 
        3) สงเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและ 
องคความรูในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี ในระดับอาเซียน 
        4) ประชาสัมพันธเผยแพร เ ก่ียวกับแหลง
ทองเท่ียวทางนิเวศวิทยา ซ่ึงเปนรูปแบบการจัดการ
พ้ืนท่ีคุมครองท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

ท่ี ทส 0903.2/839 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2563)  
จึงทําใหผูมาขอรับบริการเกิดความสะดวก รวดเร็ว  
ลดข้ันตอนระยะเวลา และภาระคาใชจายแกประชาชน 
    3.2 ความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐ 
         การ เป ด โอกาส ใหประชาชน มีส วนร วม 
ใหผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็นตอการบริการ 
การนําขอเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงการบริการ 
 
    3.3 การสรางความโปรงใส 
          การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
ในการดําเนินงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานได 
   3.4 การประกาศพ้ืนท่ีคุมครองเปนอุทยานมรดก
แหงอาเซียน 
        1) ประชาชนและภาคสวนตาง ๆ ทองเท่ียว 
ในพ้ืนท่ีอุทยานมรดกแหงอาเซียน เปนการยกระดับ
พ้ืนท่ีดึงดูดนักทองเท่ียว และสรางรายไดใหแกชุมชน 
         2) ประชาชนไดรับความรู และตระหนักถึง
คุณคาสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีควรแกการ
อนุรักษเปนมรดกไวใหลูกหลาน 
         3) การมีสวนรวมทุกภาคสวน ไดความรูและ
เล็งเห็นความสําคัญของพ้ืนท่ีอุทยานมรดกแหงอาเซียน 
         4) การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรปาไมไดอยางมีประสิทธิภาพรวมกัน 
         5) ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร
ปาไม สัตวปา และพันธุพืช มากข้ึน 

4. ดานบุคลากร 
    4.1 การพัฒนาระบบ e-Service 
          พัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลใหมีความรูและทักษะ
ตามที่กําหนด  ทั้ง ในสวนของผูที่มีวุฒิการศึกษา 
ดานคอมพิวเตอร (ICT Professional) และผูท่ีมีวุฒิ
ดานอ่ืน ๆ (ICT Officer) เพ่ือใหมีศักยภาพท่ีเหมาะสม
และเพียงพอตอการเปนแกนหลักในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมฯ 
    4.2 ความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐ 
          การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล 
(Digital Capability) ทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยีฯ 
บุคลากรผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารเทศฯ และผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO) 

4. ดานบุคลากร 
    4.1 การพัฒนาระบบ e-Service 
          โครงการฝกอบรมหลักสูตรการทบทวน
ระบบงานสนบัสนุนดานสารสนเทศการบริการ 

 
 
 
 
    4.2 ความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐ 
         มีแผนการฝกอบรม และการถายทอดความรู
ดานเทคโนโลยีสารเทศฯ ใหแกบุคลากรเพ่ือพัฒนา
ทักษะ และศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในทุกระดับ 
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    4.3 การสรางความโปรงใส 

1) การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหบุคลากร
ในการทํางาน โดยเนนหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ือสัตย 
โปรงใส ตรวจสอบได 

2) การสรางวัฒนธรรมของหนวยงานและ
บุคลากรในการตอตานการทุจริต 

3) การสรางขวัญกําลังใจ แรงจูงใจ
และสวัสดิการใหเหมาะสมกับบุคลากร 
   4.4 การประกาศพ้ืนท่ีคุมครองเปนอุทยานมรดก
แหงอาเซียน 

1) บุคลากรมีองคความรู และศักยภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

2) บุคลากรมีบทบาทในเวทีแลกเปลี่ยน
บทเรียนระหวางอุทยานมรดกแหงอาเซียน 

3) บุคลากรมีความรูความเขาใจในงานวิจัย
และเขารวมโครงการตาง ๆ อยางมีสวนรวม 

4) มีองคความรูในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี
คุมครองในระดับอาเซียน 

    4.3 การสรางความโปรงใส 
          บุคลากรมีความรูความสามารถในการสราง
เครือขายท้ังภายในและภายนอก 

   4.4 การประกาศพ้ืนท่ีคุมครองเปนอุทยานมรดก
แหงอาเซียน 

1) บุคลากรจะไดรับการสนับสนุนในการ
เสริมสรางศักยภาพ 

2) บุคลากรไดเขารวมในเวทีแลกเปลี่ยน
บทเรียนระหวางอุทยานมรดกแหงอาเซียน 

3) ไดรับการสงเสริมการดําเนินงานวิจัย
และโครงการตาง ๆ อยางมีสวนรวม 

4) ไดรับการสงเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ
และองคความรูในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี ในระดับ
อาเซียน 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ  
(13) ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
        องคประกอบสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ รวมท้ังกระบวนการประเมิน การปรับ
โครงการและกระบวนการท่ีสําคัญของสวนราชการมีอะไรบาง? 
 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการเพ่ือใชในการปรับปรุง
และพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนี้  

1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ โดยไดถายทอดตัวชี้วัดระดับกรมลงสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล ซ่ึงมีการติดตามใหรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

2) การถายทอด (Cascading) ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคการสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล
3) มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และผลการใชจายเงินงบประมาณ
4) มีการประชุมผูบริหารของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในการติดตามผลการดําเนินงาน

และใหคําแนะนํา 
5) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของกรมท่ีเก่ียวของกับการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปน

ผลประโยชน 
6) การจัดการความรู (KM) และแลกเปลีย่นเรียนรูภายในหนวยงาน
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