


 

ประวัติและความเปนมา 
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) เปนหนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ     
สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนสวนราชการบริหารสวนกลาง มี
ฐานะเทียบเทากอง สํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค ที่ตําบลปามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีพ้ืนที่

รับผิดชอบครอบคลุม 2 จังหวัด คือ ตาก และสุโขทัย  

ประวัติความเปนมา  

ป พ.ศ. 2460 ไดตั้งที่ทําการขึ้นเรียกวา ที่ทําการปาไมภาคตาก ตั้งอยูริมแมน้ําปง ที่บาน
หัวเดียด ตําบลหัวเดียด จังหวัดตาก มีพ้ืนที่ 30 ไร ในสมัยนั้นกรมปาไมแบงการบริหารปาไมออกเปน 3 
ตอน คือ ตอนเหนือ ตอนตะวันออก และตอนใต แบงการควบคุมการปาไมออกเปน 17 ภาค หัวหนา 

รับผิดชอบมีตําแหนงเปน เจาพนักงานปาไมภาค ที่ทําการปาไมภาคตากรวมอยูในภาคเหนือมีเขต

ควบคุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดตาก และจังหวัดกําแพงเพชร  
ป พ.ศ. 2483 มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการบริหารราชการสวนกลางของกรมปาไมใหม 

โดยลดจํานวนปาไมภาคเหลือ 11 ภาค ปาไมภาคตากไดถูกยุบไปรวมกับปาไมภาคพิษณุโลก  
ป พ.ศ. 2484 ไดมีกฤษฎีกาการจัดแบงสวนราชการกรมปาไมในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ พ.ศ. 2484 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2484 จัดแบงสวนราชการของกรมปาไมอีกครั้งโดย

กําหนดใหตั้งสวนราชการปาไมภาคตากข้ึนใหม มีเขตควบคุม 3 จังหวัด คือ ตาก สุโขทัย และ

กําแพงเพชร และในขณะเดียวกันไดเปลี่ยนชื่อปาไมภาคทั่วประเทศเปนปาไมเขต มีจํานวน 12 เขต 
หัวหนารับผิดชอบมีตําแหนงเปน เจาพนักงานปาไมเขต  

ป พ.ศ. 2495 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2495 อนุมัติใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณออกประกาศยุบปาไมเขตเดิม 12 เขต แลวใหจัดตั้งปาไมเขตข้ึนใหมจํานวน 21 เขต หัวหนา

มีตําแหนงเปน ปาไมเขต ปาไมเขตตากยังคงมีฐานะเปนเขตอยูตามเดิมแตใหมีเขตควบคุมอยู 2 จังหวัด 

คือ ตาก และสุโขทัย และในปเดียวกันไดยายที่ทําการปาไมเขตไปกอสรางใหมที่ตําบลหนองหลวง 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก ขางศาลสมเด็จพระเจาตากสิน ดานทิศเหนือ มีพ้ืนที่ 12  ไร  
ป พ.ศ. 2506 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2506 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ

การพัฒนาภาคตางๆ ข้ึนโดยเฉพาะ ภาคเหนือ มี ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เปน

ประธาน   มีรัฐมนตรีเจากระทรวงและเจาหนาที่ช้ันผูใหญที่เก่ียวของเปนคณะกรรมการพัฒนา มีขอบเขต
ความรับผิดชอบรวม 16 จังหวัด ซึ่งมีจังหวัดตากรวมอยูดวย คณะกรรมการชุดนี้เลือกเอาจังหวัดตาก
เปนศูนยกลางแหงการพัฒนาภาคเหนือ และยายที่ทําการปาไมเขตตากไปอยูที่ตําบลปามะมวง อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก ริมฝงแมน้ําปงตรงขามกับตัวเมืองตาก มีพ้ืนที่ 75  ไร ซึ่งเปนที่ทําการสํานักงาน       

ปาไมเขตตาก        
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ป พ.ศ. 2511 ไดเร่ิมลงมือสรางที่ทําการปาไมเขตตาก ณ พ้ืนที่ที่คณะกรรมการพัฒนา
ภาค เหนื อ กํ าหนด ไ ว  คื อ  ตํ าบลป า ม ะม ว ง  อํ า เ ภอ เมื อ ง  จั งห วั ดต าก  ริ มฝ ง แม น้ํ า ป ง 
เปนอาคารตึก 2 ช้ัน โดยใชงบประมาณป 2511 ในวงเงิน 730,700 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดรอยบาท

ถวน) การกอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2512 และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2512 ฯพณฯ รัฐมนตรี

จอมพลถนอม กิตติขจร  ไดมาเปนประธานในพิธีเปดที่ทําการปาไมเขตตาก ซึ่งไดใชเปนสํานักงานปาไม
เขตตาก สังกัดกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ป พ.ศ. 2545 มีกฏกระทรวงแบงสวนราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 119 ตอนที่ 
103 ก หนาที่ 45 วันที่ 9 ตุลาคม 2545 เปล่ียนชื่อสํานักงานปาไมเขตตาก เปนสํานักบริหารจัดการใน

พ้ืนที่ปาอนุรักษ 12 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546 หัวหนารับผิดชอบมีตําแหนงเปน ผูอํานวยการ

สํานัก  ตอมา เปล่ียนชื่อใหมเปน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) จนถึงปจจุบัน  
 

  ภารกิจและอาํนาจหนาที่ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  ตามที่ระบใุน
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม  พ.ศ.2545  มีดังนี ้
 ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ  สงเสริม

และฟนฟูทรัพยากรปาไม  สัตวปา  และพันธุพืช  ในเขตพื้นที่ปาเพ่ือการอนุรักษ  โดยการควบคุม

ปองกันพื้นที่ปาอนุรักษที่มีอยูเดิม  และฟนฟูปาเส่ือมโทรมใหกลับสมบูรณดวยกลยุทธการสงเสริม  

กระตุน  และปลูกจิตสํานึกใหชุมชนมีความรูสึกหวงแหน  และมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรใน

ทองถ่ินเพื่อเปนการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม  ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ

สําหรับเปนแหลงตนน้ําลําธาร  แหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา  แหลงอาหาร  แหลงนันทนาการ  และการ

ทองเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน   
 

หนาที่ความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)  

   (ก) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ปาไมและการจดัการพื้นที่ปา

อนุรักษในลักษณะงานสงวนและคุมครองสัตวปา  งานอุทยานแหงชาติ  งานอนุรักษพ้ืนที่ตนน้าํลําธาร  

งานจดัการไฟปา  งานปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายในพื้นที่อนุรักษ       
   (ข) สนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยเพื่ออนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  และงานดานกิจกรรม

ชุมชนในพื้นทีอ่นุรักษ 
                    (ค) ปฏิบตังิานตามที่อธบิดีกรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช หรือ

ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษตนสังกัดมอบหมาย 
  (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  
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   ตามคาํส่ังกรมอุทยานฯ ที ่221/2548  ลงวันที่  16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548             

เร่ือง กําหนดหนวยงานภายในและหนาทีค่วามรับผดิชอบของสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวน

ราชการกรมอุทยานอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดกําหนดสวนราชการและความรับผดิชอบ

ของสํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) ไว ดังนี ้
   (1) ฝายบริหารทั่วไป  รับผดิชอบ 
   (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปของสํานัก 
   (ข) ปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสด ุ
   (ค) ปฏิบตัิงานดานแผนงานและตดิตามประเมินผล 
   (ง) ดําเนนิงานดานบุคคลของสํานัก 
   (จ) ควบคุม ดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะและครภุัณฑของสํานัก 
                     (ฉ)ปฏิบตัิงานรวมกับหรอืสนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่

เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (2) สวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร  รับผิดชอบ 
   (ก) กําหนดแผนปฏิบตัิการ   กํากับ ควบคุมดูแล และประสานงานดานการ

ปองกันและอนุรักษทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืช 
   (ข) ประสานการดําเนินการเกี่ยวกับคดีและของกลาง 
   (ค) ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่อยูในความ

รับผิดชอบ 
  (3) สวนควบคุมและปฏบิัติการไฟปา   รับผดิชอบ 
   (ก) กําหนดแผนปฏิบตัิการ   กํากับ ควบคุมดูแล และประสานงานดานการ

ควบคุมไฟปา 
   (ข) ศึกษา วิจยั เพ่ือพัฒนา  
   (ค) ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่อยูในความ

รับผิดชอบ 
                     (ง)  ปฏิบัตงิานรวมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่

เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (4) สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ รับผิดชอบ 
   (ก) กําหนดแผนปฏิบตัิการ รวมทั้งกํากับ ควบคุมดูแลและประสานงานดาน

การฟนฟูและรักษาระบบนิเวศในพืน้ที่อนรัุกษ 
   (ข) ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติงานเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรและความ

หลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่อนุรักษ 
   (ค) ดาํเนินการดานกิจกรรมชุมชนในพื้นทีอ่นุรักษ โดยสรางจิตสํานึกและ

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืช 
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(5) สวนอุทยานแหงชาติ รับผดิชอบ 
   (ก) กําหนดแผนปฏิบตัิการ และประสานการจัดทําแผนดานการบริหารจัดการ

อุทยานแหงชาติ ระหวางหนวยงานสวนกลางกับหนวยปฏิบัติในพื้นที ่
   (ข) ควบคุม ติดตามการดาํเนินงานและประสานเพื่อสงเสริมสนับสนนุงาน

บริหารของอุทยานแหงชาติในพื้นที่รับผดิชอบ 
  (6) สวนอนุรักษสัตวปา รับผดิชอบ 
   (ก) กําหนดแผนปฏิบตัิการ และประสานการจัดทําแผนดานการบริหารจัดการ

การอนุรักษสัตวปา ระหวางหนวยงานสวนกลางกับหนวยปฏิบัติในพืน้ที่ 
   (ข) ควบคุม ติดตามการดาํเนินงานและประสานเพื่อสงเสริมสนับสนนุงาน

บริหารของเขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา และสถานีพัฒนาสงเสริมการอนุรักษสัตวปาใน

พ้ืนที่รับผดิชอบ 
  (7) สวนจัดการตนนํ้า รับผิดชอบ 
   (ก) กําหนดแผนปฏิบตัิการ และประสานการจัดทําแผนดานการบริหารจัดการ

ตนน้าํ ระหวางหนวยงานสวนกลางกับหนวยปฏิบัติในพืน้ที่ 
   (ข) ควบคุม ติดตามการดาํเนินงานและประสานเพื่อสงเสริมสนับสนนุงาน

บริหารของศูนยจัดการตนน้าํในพื้นที่รับผิดชอบ 
  (8) กลุมงานวิชาการ รับผิดชอบ 
   (ก) ศึกษา วิจยั และพัฒนาวิชาการและการจัดการดานพฤกษศาสตรปาไมและ

ระบบนิเวศวิทยาปาไม และวทิยาการดานอืน่ที่เก่ียวของในพื้นที ่
   (ข) สนับสนุน ประสาน และสงเสริมหนวยงานที่ทําหนาที่เปนศูนยหรือสถานี

หรือแหลงทดลองทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ 
   (ค) การเผยแพรกิจกรรม การประชาสัมพันธและถายทอดหรือใหบรกิารทาง

วิชาการดานทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืช แกหนวยงานที่เก่ียวของ 

 
 

ลักษณะสําคัญขององคกร 
ลักษณะสําคัญขององคกร  แสดงให เห็นภาพรวมของสวนราชการ บงบอกถึง

สภาพแวดลอม  ดานการปฏิบัติการของสวนราชการ  ความสัมพันธที่สําคัญภายในและภายนอกสวน

ราชการ สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และความทาทายเชิงยุทธศาสตร รวมทั้งแนวทางในการ

ปรับปรุง ผลการดําเนินการ 

ลักษณะสําคัญขององคกร  แสดงบริบทเพื่อใหเขาใจสวนราชการมากขึ้น และเพ่ือช้ีนํา

และจัดลําดับความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศที่สวนราชการควรนําเสนอในการอธิบายในหมวด 1-7 
ตอไป
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 1. ลักษณะองคกร 
 

ก. ลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ 
(1) พันธกิจและหนาที่ตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง (#) 

• พันธกิจและหนาที่ตามกฎหมาย คือ 
 

ภารกิจและอํานาจ

หนาที่ตามกฎหมาย 
       อํานาจหนาที่ตามคําสั่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที ่221/2548       

ลงวันที่  16 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548 เรื่อง การกําหนดหนวยงานภายในและหนาที่ความ

รับผิดชอบของสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช    
1) จัดทําแผนบริหารจัดการในเขตพื้นที่อนุรักษใหสอดคลองกับ แผนปฏิบัติการ

หลักและนโยบายของกรม 
2) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรในพืน้ที่ปาไมและการจัดการพื้นทีป่าไม 

อนุรักษในลักษณะงานสงวนและคุมครองสัตวปา งานอุทยานแหงชาติ งาน

อนุรักษพื้นที่ตนน้ําลําธาร  งานจัดการไฟปา งานปองกันและปราบปรามการบุก

รุกทําลายในพืน้ที่อนุรักษ งานควบคุมตามกฎหมายปาไม และงานตามกฎหมาย

อ่ืนที่เก่ียวของ 
3) สนับสนุนการดาํเนินงานเก่ียวกับการศึกษาและวิจัยเพื่ออนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชวีภาพ  การทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ  

และงานดานกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ 
4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

พันธกิจของกรม

อุทยานแหงชาติ สัตว

ปา และพันธุพืช  ตาม

แผนปฏิบัติราชการ  

4  ป (2552-

2554) 

1) อนุรักษ คุมครอง และฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
2) วิจัย  พัฒนาและใหบริการดานวิชาการ 
3) บริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปาโดยกระบวนการมีสวนรวม บน

พื้นฐานเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
4) สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลุและยั่งยืน 

พันธกิจของสํานัก

บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 

14 (ตาก) (จากการ

จัดทํายุทธศาสตรการ

บริหารจัดการพื้นที่

อนุรักษของสบอ.14) 

1. อนุรักษ สงวน คุมครอง ฟนฟู ดูแลรักษาพื้นที่อนุรักษ สัตวปา และพันธุพืช 
2. สรางมาตรการกํากับดูแลการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อนุรักษตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ศึกษาวิจัย จัดทําฐานขอมูล บริการขอมูล และพัฒนาสารสนเทศดานการอนุรักษ 
4.  พัฒนาบุคลากรดวยระบบคุณธรรม ใหมีความสามัคคี มีความเขมแข็ง และสราง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 5. ประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึก เพ่ือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร

ในพ้ืนที่อนุรักษ 
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มีแนวทางและวิธีการอยางไรในการใหบริการแกผูรับบริการ (#) 
       สํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)   มีแนวทางและวิธีการในการใหบริการแกผูรับบริการโดยผานกลไกการใหบริการที่หลากหลายดวย

วิธีการคือ  การประชาสัมพันธที่เหมาะสมแตละกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  ดังตารางที่ OP-1 
ตารางที่ OP-1   บทบาทหนาที่  ผูรับบริการ  ผูมีสวนไดสวนเสีย  ความตองการ/ความคาดหวัง  กลไกในการสงมอบใหบริการ  และกลไกการสื่อสาร 

 

บทบาทหนาที่ 
ตามกฎหมาย 

ผลผลิตของภารกิจ 
(Product) 

ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวน
เสีย 

ความตองการ/ความคาดหวงั กลไกการสงมอบและ

ใหบริการ 
กลไกการสื่อสาร 

1. จัดทําแผนบริหารจัดการปาอนุรักษ
ในเขตพื้นที่อนุรักษใหสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการหลักและนโยบายของ

กรม 

 
 

- แผนบริหารจัดการทรัพยากร

ปาไม สัตวปา และพันธุพืช ใน
เขตพื้นที่อนุรักษ 

 

ผูรับบริการ 
- ผูบริหาร ของ สบอ.14 
- ประชาชน 

- ชุมชน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
- อปท. 
- สบอ.14   
- ประชาชน 
 

ความสอดคลองและเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมในพื้นที่ แผนงาน 

นโยบายของกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช  และความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ 

 

-จัดประชุมชี้แจงมาตรฐาน 

แนวทางการปฏิบัติ แนว

ทางการประเมิน และ

จัดทําเปนเอกสาร

ประกอบการชี้แจง 

-ติดตอผานหนังสือ
ราชการ  
-นิเทศงาน 

-ติดตอผาน Web 
Board, E-mail 
-โทรศัพท/โทรสาร 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรในพท.ปาอนุรักษ และการ

จัดการพื้นที่ปาอนุรักษในลักษณะงาน

สงวนและคุมครองสัตวปา งานอุทยาน

แหงชาติ งานอนุรักษพื้นที่ตนน้ําลํา

ธาร งานจัดการไฟปา การปองกัน

ปราบปรามการบุกรุกทําลายในพื้นที่

ปาอนุรักษ 

- พื้นที่ปาอนุรักษมีความ

สมบูรณเพิ่มมากขึ้น 
- พื้นที่ปาอนุรักษที่เสื่อมโทรม

ไดรับการฟนฟู 

- สัตวปามากขึ้น  
- พันธุพืชหลากหลาย 

ผูรับบริการ 
- ประชาชน 

- ชุมชน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
- อปท        - สบอ.14 
- ทหาร      - ตํารวจ 
- ฝายปกครอง 
- เครือขายชุมชน 

ทรัพยากรปาไม สัตวปา และ

พันธุพืช  ตนน้ํา ลําธาร  ความ

หลากหลายทางชีวภาพ มีความ

สมบูรณและยั่งยืน  

- จัดสัมมนา ฝกอบรม 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 
- ถายทอดผานสื่อ 

-ติดตอผานหนังสือ
ราชการ  
-การประชุม/อบรม/
สัมมนา  
-นิเทศงาน 

-ติดตอผาน Web 
Board, E-mail 
-โทรศัพท/โทรสาร 
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บทบาทหนาที่ 
ตามกฎหมาย 

ผลผลิต 
(Product) 

ผูรับบริการ/ผูมีสวนได
สวนเสีย 

ความตองการ/ความคาดหวงั กลไกการสงมอบและ

ใหบริการ 
กลไกการสื่อสาร 

3. สนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับ

การศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และ

งานดานกิจกรรมชุมชนในพื้นที่

อนุรักษ 
 
 

-  องคความรูดานการอนุรักษปาไม 

- องคความรูดานการฟนฟูทรัพยากร

ปาไม สัตวปา และพันธุพืช 

-  องคความรูดานการจัดการตนน้ํา 
-  แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
- แหลงเรียนรูทางธรรมชาติ 
- ชุมชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมใน

การอนุรักษ 

ผูรับบริการ 
- ประชาชน 

- ชุมชน 
- นักเรียน นักศึกษา 
- อปท. 
- หนวยงานราชการ 
- องคกรเอกชน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
- องคกรเอกชน(บริษัท,

หางราน) 
- อส. 
- สถาบันการศึกษา 

- หนวยงานราชการ 
 

- ผลการศึกษา วิจัย องคความรู

ใหม  ทันตอเหตุการณ ใชไดจริง 

สอดคลองกับบริบท

สภาพแวดลอมในพื้นที่ 
- แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษมี

การบริการที่ดีมีคุณภาพ และมี

ความปลอดภัย 
- การมีสวนรวมในการรวมคิด 

รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมรับ

ประโยชน  

-ถายทอดความรูผานการ
ประชุม /อบรม /สัมมนา 
-ถายทอดความรูผานสื่อ
สิ่งพิมพ สื่ออิเลคโทรนิกส 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

 

-ติดตอผานหนังสือ
ราชการ  
-การประชุม/อบรม/
สัมมนา  
-นิเทศงาน 

-ติดตอผาน Web 
Board, E-mail 
-โทรศัพท/โทรสาร 

4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

- ผลงานตามภารกิจที่ไดรับ

มอบหมายมีประสิทธิภาพ 

 

ผูรับบริการ 
- ประชาชน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
- อปท. 
- หนวยงานราชการ 
- ภาคเอกชน 

การปฏิบัติงานดานการอนุรักษ 

ฟนฟู พื้นที่ปาอนุรักษ มีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน สงผลใหประชาชน

ไดรับบริการที่ไดมาตรฐาน 

 -ประสานความรวมมือใน
การปฏิบัติงาน 

 

-ติดตอผานหนังสือ
ราชการ  
-การประชุม/อบรม/
สัมมนา  
-นิเทศงาน 

-ติดตอผาน Web 
Board, E-mail 
-โทรศัพท/โทรสาร 
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(2) วิสัยทัศน  เปาประสงคหลัก  วัฒนธรรม  และคานิยมของสวนราชการที่กําหนด

ไวคืออะไร 

 
วิสัยทัศน 
 

พื้นที่อนุรักษสมบูรณ เพิ่มพูนสัตวปา ทุกภาคสวนรวมพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงคหลัก 
(แผนปฏิบัติราชการ 4 ป กรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช) 
 
 

          1. พ้ืนที่ปาอนุรักษไดรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
          2. ฐานขอมูลดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ไดรับการ

พัฒนาและใชประโยชน 
          3. การปองกันและเตือนภัยพิบตัธิรรมชาติในพื้นที่ปาอนุรักษมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น   
          4. พ้ืนที่ปาอนุรักษไดรับการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมดีข้ึน 
          5. องคความรูในการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาไดรับการ

พัฒนาและถายทอด 
          6. มกีลไกและเครือ่งมือในการบริหารพื้นที่ปาอนุรักษอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

วัฒนธรรม (สบอ.14)  
 
 

           สํานกับริหารพื้นทีอ่นุรักษที่ 14 (ตาก)  ยังไมไดกําหนดวัฒนธรรม

อยางเปนระบบและเปนลายลักษณอักษร  แตภายหลังจากการกําหนดคานิยม 

(Core Value) แลว จะดาํเนนิการกําหนดวัฒนธรรมองคกรโดย 
            1. ตั้งคณะทาํงานรวมของบุคลากรทุกระดับ  ทุกสวน/กลุม  และ

หนวยงานภาคสนาม 
            2. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือรวมกันพิจารณาเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมของสํานกับริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14  จากอดตีจนถึงปจจุบนั 
            3. จดัทํารางวฒันธรรมของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 
            4. เผยแพรวัฒนธรรมสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14  ใหขาราชการ

ทุกระดับรับรูตรงกันผานชองทางการสื่อสารของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 

(ตาก) เชน  ทําบันทึกแจงเวียน  การเผยแพรผานเวบ็ไซด  ปาย  ฯลฯ 
             5. ปลูกฝงวัฒนธรรมสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14  ใหแก

ขาราชการและเจาหนาที่อยางตอเนื่อง  ผานการประชุมประจําเดือน  การ

ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรตางๆ ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 

14  (ตาก) 
 

คานิยม ตรงตอเวลา สามัคคี มีวินัย มุงเนนผลงาน มองการณไกล 
ใสใจสิ่งแวดลอม 



 
 

9 

 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร  เชน  ระดับการศึกษา  อายุ  

สายงาน  ระดับ  ตําแหนง  ขอกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน  เปนตน (#) 

ตารางที่ PO-3   แสดงขอมูลลักษณะโดยรวมของบุคลากรของสํานักบริหารพื้นทีอ่นุรักษที่ 14 (ตาก) 

                  (ขอมูล  ณ วันที่ 1 กันยายน 2552 ) 
 

ขาราชการ 
กลุมงานทั่วไป กลุมงานวิชาการ อํานวยการ สายงาน/อาย/ุวุฒิการศึกษา 

O1 O2 O3 K1 K2 K3 M1 M2 

รวม 
(คน) 

คิดเปน 
รอยละ  

    1 ผูอํานวยการเฉพาะดาน  
          (วิชาการ) 
    2 นักวิชาการปาไม 
    3 เจาพนักงานปาไม 
    4 นักจดัการงานทั่วไป 
    5 เจาพนักงานธุรการ 
    6 เจาพนักงานการเงินและ

บัญช ี
    7 นายชางไฟฟา 
    8 นายชางสํารวจ 

  
 
 

78 
 
3 
3 
 
1 
2 

 
 
 

11 

 
 

5 
 
1 

 
 

22 
 
1 

 
 

4 
 

 

 1 1 
 

31 
89 
2 
3 
3 
 
1 
2 

0.76 
 

23.48 
67.42 
1.52 
2.27 
2.27 

 
0.76 
1.52 

รวม 132 100 
 

อายุ 
1. อายุตัวเฉล่ีย 
2. อายุราชการเฉลี่ย 

 
 

43.7 
 
7 

 
 

52.1 
 
8 

 
 

31.6 
 
6 

 
 

46.3 
 
5 

 
 

57.2 
 
5 

 
  

 
 

 
 

 
  

 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ป.ปาไม 
ปวช. 
ปวส. 
ม.ตน 
ม.ปลาย 

รวม 

 
 

 
54 
10 
13 
5 
1 
2 
2 

87 

 
5 
4 
2 
 
 
 
 

11 

 
5 
1 
 
 
 
 
 

6 

 
6 
17 

 
 
 
 
 

23 

 
3 
1 
 
 
 
 
 

4 

  
 
1 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

132 
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ลูกจางประจํา 
สายงาน/อาย/ุวุฒิการศึกษา รวม (คน) คิดเปนรอยละ 

1. คนงาน 
2. ชางไม 
3. ผูชวยชางไม 
4. นักการภารโรง 
5. พนักงานขบัรถยนต 
6. พนักงานพทิักษปา 
7. พนักงานพมิพดีดชั้น 2 
8. พนักงานสวนปาช้ัน 1 
9. ยาม 

รวม 

17 
1 
1 
3 
23 
88 
1 
1 
9 

144 

11.81 
0.69 
0.69 
2.08 
15.97 
61.12 
0.69 
0.69 
6.26 

100 

อายุ อายุเฉล่ียโดยรวม 

1. อายุตัวเฉล่ีย 47.68 

การศึกษา   

1. ต่ํากวาปรญิญาตร ี
2. ปริญญาตร ี

รวม 

127 
17 

144 

88.19 
11.81 
100 

 
 
             ขอกําหนดพิเศษดานการปฏิบัติงาน (โปรดระบุตําแหนง/สายงาน)    

♦ นักวิชาการปาไม เจาพนักงานปาไม และพนักงานพิทักษปา ซึ่งมีหนาที่ในการปองกันการ
บุกรุกทําลายปาและสัตวปา การปองกันไฟปา จะตองมีความรู ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้  

1. การดํารงชีพในปา 
2. การใชอาวุธปนประจํากายในการออกตรวจปราบปราม 
3. การใชเครื่องมือหาตําแหนงพิกัดดาวเทียม (GPS) 
4.  การใชเครื่องมือวิทยุส่ือสาร 
5. การใชเครื่องมือในการควบคุมดับไฟปา 
6. การออกกําลังกายใหรางกายมีสมรรถนะ แข็งแรง 
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  (4) สวนราชการมีเทคโนโลยี  อุปกรณ  และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ

อะไรบาง  ในการใหบริการและการปฏิบัติงาน (#) 
  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) มีเทคโนโลยีและอุปกรณ  ตลอดจนสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่สนับสนนุการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ตางๆ  ดังนี้ (ขอมูล  ณ 1 กันยายน 2552) 
    
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ไดแก ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบบริหารงานบคุคล ระบบ

บริหารงานพัสดุ ระบบบริหารการเงิน ฯลฯ 

♦ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 
♦ ระบบสนบัสนนุการสื่อสารสาร วิทยุ โทรศพัทผานดาวเทยีม 
♦ โปรแกรมสนบัสนุนการปฏบิัติงาน เชน โปรแกรมสําเร็จรูปที่นํามาใชใน

การพฒันาระบบงานและสนับสนนุการใชงาน เชน  Microsoft window ,
โปรแกรมจัดทําระบบฐานขอมูลแผนที่ภูมศิาสตร เปนตน 

อุปกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ หมวดครุภัณฑสํานักงาน 
♦ หมวดครุภัณฑพาหนะและขนสง 
♦ หมวดครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  
♦ หมวดครุภัณฑการเกษตร 
♦ หมวดครุภัณฑกอสราง 
♦ หมวดครุภัณฑสํารวจ 
♦ หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร 
♦ หมวดครุภัณฑงานบานงานครัว 
♦ หมวดครุภัณฑอ่ืน ๆ 

สิ่งอํานวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 

♦ หองประชุมเล็ก ขนาด  20  คน 
♦  ศาลารวมใจ (กําลังปรับปรงุเปนหองประชุมขนาดใหญ) 
♦  ที่จอดรถ   
♦  รานถายเอกสาร 
♦  หองสุขา 
♦  รานอาหาร 
♦  โทรศัพทสาธารณะ 
♦  ยามดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก 
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(5) สวนราชการดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอบังคับที่สําคัญอะไรบาง(#) 
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)  ดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ และ

ขอบังคับที่สําคัญ ดังนี ้ 
กฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับ 

เน้ือหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคบั สวนราชการที่เปนผู

รักษาการตามกฎหมาย 

1. พ.ร.บ. อุทยาน

แหงชาติ พ.ศ. 2504 

 
 

เพื่อคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู เชน พันธุไม

และของปา สัตวปา ตลอดจนทิวทัศน ปาและภูเขา ใหคงอยูใน

สภาพธรรมชาติเดิมมิใหถูกทาํลาย หรือเปลีย่นแปลงไป เพือ่

อํานวยประโยชนทั้งทางตรงและทางออมแกรัฐและประชาชน

สืบไป 

กรมอุทยานแหงชาติ  

สัตวปา และพันธุพืช  

2. พ.ร.บ.ปาไม 

พุทธศักราช 2484 
เพื่อคุมครองและบํารุงรักษาปาไมอันเปนทรพัยากรธรรมชาติ

ใหไดผลดียิ่งขึน้ โดยหามทาํไมหวงหาม หามเก็บหาของปา

หวงหาม หามแปรรูปไมโดยไมไดรับอนุญาต หามแผวถางปา 

กรมปาไม 

3. พ.ร.บ.ปาสงวน 

แหงชาติ พ.ศ. 2507 
เพื่อสงวนปาไมไวเปนเนื้อที่ประมาณรอยละ 50 แหงเน้ือที่

ประเทศไทย เนื่องจากปาไมที่สงวนคุมครองไวแลว และที่ยัง

มิไดสงวนคุมครองไดถูกบุกรุกและถูกทําลายเปนจํานวนมาก 

ซ่ึงอาจเปนตนเหตุใหเกิดความแหงแลง พื้นดินพังทลาย ลาํน้ํา

ตื้นเขิน หรือเกิดอุทกภัย อันเปนผลเสียหายแกการเกษตรและ

เศรษฐกิจของประเทศอยางรายแรง 

กรมปาไม 

4. พ.ร.บ.สงวนและ

คุมครองสัตวปา พ.ศ.

2535 

เพื่อสงวนและคุมครองพันธุสัตวปา เปดโอกาสใหมีการ

เพาะพันธุและคาสัตวปาบางชนิดได รวมทั้งจะตองเรงรัดการ

ขยายพันธุสัตวปา และใหการสงวนและคุมครองสัตวปาควบคู

กันไป ตลอดจนความตกลงระหวางประเทศในการที่จะรวมมือ

กันเพื่อสงวนและคุมครองสัตวปาของทองถ่ินอันเปน

ทรัพยากรที่สาํคัญของโลก 

กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช 

5. พ.ร.บ.สงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 

 1. เพื่อสงเสรมิประชาชนและองคกรเอกชนใหมีสวนรวมใน

การสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 2. เพื่อจัดระบบการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมใหเปนไปตาม

หลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 3. เพื่อกําหนดอํานาจหนาทีข่องสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

สวนราชการทองถ่ิน  ใหเกิดการประสานงานและมีหนาที่

รวมกันในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและ

กําหนดแนวทางปฏิบัติในสวนที่ไมมหีนวยงานใดรับผิดชอบ 

สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

6. พ.ร.บ. เลื่อยโซยนต 

พ.ศ. 2545 

ควบคุมการมีเลื่อยโซยนตไวในครอบครอง และการนําเขา

ประเทศ เน่ืองจากมีการลักลอบนําเลื่อยโซยนตเขามาใน

ประเทศ  เพื่อใชในการตัดไมทําลายปา ซ่ึงเปนอุปกรณในการ

ตัดไมและแปรรูปไมที่มีประสทิธิภาพสูงกันอยางแพรหลาย 

กรมปาไม 
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กฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับ 

เน้ือหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับ 
สวนราชการที่เปนผู

รักษาการตามกฎหมาย 

7. ระเบยีบ วาดวยมาตรการ

ควบคุม ตรวจสอบและเรงรัด

การดําเนินคดีอาญา พ.ศ. 

2546 

การดําเนินคดีอาญา ซ่ึงมีผูกระทําความผิดตอบทบัญญัติ

แหงกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมและกฎหมายที่มีโทษทาง

อาญา ซ่ึงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อยูใน

ฐานะผูเสียหาย โดยดําเนินการจับกุม รองขอตอศาลให

ออกหมายจับ ออกหมายคน แจงขอกลาวหา การ

กลาวโทษ การตรวจยึดของกลาง ฯลฯ 

กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช 

8. ระเบยีบ วาดวยมาตรการ

ควบคุม ตรวจสอบและเรงรัด

การดําเนินคดีแพง คดี

ปกครอง และคดีลมละลาย 

พ.ศ. 2546 

การดําเนินคดีอาญาแพงเก่ียวกับการฟองรองเรียก

คาเสียหายจากผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมใน

กรณีกอสราง แผวถาง ยึดถือ ครอบครอง หรือทําใหเกิด

ความเสียหายแกพื้นที่ปา  

กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช 

9. กฎกระทรวงกําหนดชนดิ

ของสัตวปาคุมครองใหเปน

สัตวปาชนดิที่เพาะพันธุได 

พ.ศ.2546 

มาตรา 5 และมาตรา 1 แหง พ.ร.บ.สงวนและ

คุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 มีบทบัญญตัิบางประการ

เก่ียวกับการจํากัดสิทธแิละเสรีภาพของบคุคลซึ่ง 

มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 และมาตรา 36 

มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย บญัญตัิใหกระทําไดโดยอาศยั

อํานาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย รมว.กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปา

แหงชาติ กําหนดสตัวปาคุมครองตามบญัชีทาย

กระทรวงนี้เปนสัตวปาชนิดที่เพาะพันธุได 

กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

10.กฎกระทรวงกําหนด

แบบและวิธีการแจงการ

ครอบครองสัตวปาคุมครอง

และซากของสัตวปา

คุมครอง การออก

ใบอนญุาตใหครอบครอง

สัตวปาคุมครองชั่วคราวและ

การออกใบรับรองการ

ครอบครองซากสัตวปา

คุมครอง พ.ศ. 2550 
 

มาตรา 61 แหงพ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา 

พ.ศ. 2535 ที่เก่ียวของกับการทําเครื่องหมาย

ประจําตัวสัตวปาคุมครองมคีวามลาชาและไมปลอดภัย

แกสัตวปาคุมครอง และระยะเวลาที่กําหนดใหผูมีสัตว

ปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวน  หรือ

ซากของสัตวปาคุมครองอยูในความครอบครองโดย

ชอบดวยกฎหมาย มาแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตาม

มาตรา 67 แหง พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา 

พ.ศ. 2535 ไดส้ินสุดลง 

กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 



 
 

 
ข. ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร 
(6) โครงสรางองคกรและวิธีการจัดการ ที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเปนเชนใด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา   
• ศูนยปฏิบัติการไฟปาตาก  
• สถานีควบคุมไฟปาตาก  
• สถานีควบคุมไฟปาแมสอด  
• สถานีควบคุมไฟปาอุมผาง  
• สถานควบคุมไฟปาสุโขทัย  

 
ผูอํานวยการสวนฟนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ 

• ฝายบริหารท่ัวไป 
• ฝายฟนฟูและพัฒนาพื้นท่ีปาอนุรักษ 
• ฝายจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นท่ีปาอนุรักษ 
• ศูนยปฏิบัติการโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 
• โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ปาอนุรักษอยาง

ยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกรอน 

ผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา 
• หนวยจัดการตนน้ําเขื่อนภูมิพล  
• หนวยจัดการตนน้ําดอยมูเซอร  
• หนวยจัดการตนน้ําแมเงา  
• หนวยจัดการตนน้ําแมกลองนอย – แมกลองใหญ 
• หนวยจัดการตนน้ําแมราก 
• หนวยจัดการตนน้ําหวยน้ําเย็น  

 

         หัวหนากลุมงานกฎหมาย 

       

  หัวหนาศูนยขอมูลสารสนเทศ 

หัวหนากลุมประสานงานโครงการพระราชดําร ิ
• โครงการพัฒนาที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํากินคีรีราษฎร   อ.พบพระ  
• โครงการพัฒนาราษฏรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
• โครงการปาซับน้ําคีรีราษฏร อ.พบพระ  
• โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ บานมอโกโพคี  
• โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริจังหวัดสุโขทัย  

 หัวหนากลุมงานวิชาการ

• งานวิจัยดานปาไม 
• งานพฤกษศาสตรปาไม 
• งานจัดทําฐานขอมูล 
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ผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา 

• เขตรักษาพันธุสัตวปาแมต่ืน  
• เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง  
• เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดานตะวันออก  
• เขตรักษาพันธุสัตวปาถํ้าเจาราม 

 

ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร 
• สายตรวจปราบปรามฯ  สายที่ 1 ตาก 
• สายตรวจปราบปรามฯ  สายที่ 2 ตาก  
• สายตรวจปราบปรามฯ  สายที่ 3  
• ฐานปฏิบัติการปองกันรักษาปาอุมผาง 

 

ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ  
• อุทยานแหงชาติลานสาง  
• อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช  
• อุทยานแหงชาติแมเมย  
• อุทยานแหงชาติน้ําตกพาเจริญ 
• อุทยานแหงชาติขุนพะวอ  

ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

• ฝายบริหารท่ัวไป 
- งานธุรการ 
- งานงบประมาณ การเงิน และบัญชี 
- งานพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ 

• ฝายแผนงานและติดตามประเมินผล 

ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 

• อุทยานแหงชาติรามคําแหง  
• อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย  
• วนอุทยานไมกลายเปนหิน  
• วนอุทยานถ้ําลม – ถํ้าวัง  
• วนอุทยานแกงหวยตาก  
• วนอุทยานน้ําตกปะหละทะ  
• วนอุทยานพระธาตุหวยลึก  
• วนอุทยานน้ําตกหวยแมไข  



                    วิธีการจัดการที่แสดงถงึการกํากับดูแลตนเองที่ดี 
• การกํากับดูแลในดานการบรหิารจัดการ มกีารแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาการปฏบิัตงิาน 

และกํากับดูแลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนกลไกชวยขับเคลื่อนการดําเนินงานในการ

พัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)  รวมทั้งกํากับ ติดตามการดําเนินงาน 

รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ  รวมถึงการวิเคราะหขอมูลที่

จําเปนในการพัฒนาการปฏิบัติงาน กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับพระราชกฤษฏีกาวาดวย

หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
• การกํากับดูแลดานการเงินและงบประมาณ  โดยใชระบบการควบคุมภายในและการ 

ตรวจสอบภายในโดยหนวยตรวจสอบภายในกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช นอกจากนี้ยังมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดําเนินงานจัดระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน  เพ่ือพิจารณาจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) ทั้งนี้ ใหมีการ

จัดวางระบบการควบคุมภายในของแตละสวน/กลุม/โครงการ ที่รับผิดชอบและสามารถมอบหมายให

ผูใตบังคับบัญชารวมรับผิดชอบในการควบคุมภายในโดยมีการมอบหมายงานใหเจาหนาที่แตละคนรับผิดชอบ

และถือปฏิบัติอยางชัดเจนเมื่อถึงเวลาที่จะตองมีการรายงาน  
• การบริหารราชการใสสะอาด ไดมีการบรหิารราชการดวยความโปรงใส โดยจัดตั้งศูนย 

ประสานงานราชการใสสะอาดของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) มีคณะกรรมการรับผิดชอบ

ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานสรางราชการใสสะอาด ดวยการจัดทําแผนกลยุทธ “หนวยงานใสสะอาด”  

ประสานการทํางานกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของ รวมถึงการ

กํากับ ติดตาม เพ่ือใหแผนงานและมาตรการสรางราชการใสสะอาดบรรลุผลตามมติคณะรัฐมนตรี  มีการ

ติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณ กําหนดแนวทาง มาตรการในการปองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของหนวยงานในสังกัด  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 

เพ่ือใหประชาชน หรือหนวยงานผูรับบริการไดเขาถึงการใหบริการไดอยางรวดเร็ว 
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(7) สวนราชการหรือองคกรที่เกี่ยวของกันในการใหบรกิารหรือสงมอบตอกัน มีหนวยงานใดบาง และมีบทบาทอยางไรในการปฏิบัติงานรวมกัน (#) 
สวนราชการ/ 

องคกรที่เกี่ยวของ 

บทบาทหนาที ่
ในการปฏบิัตงิานรวมกัน 

ขอกําหนดที่สําคัญ 
ในการปฏบิัตงิานรวมกัน 

แนวทางและวธิีการ 
สื่อสารระหวางกัน 

1.  จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย 
    - ทสจ. 
    - อปท. 
    - ปองกันจังหวัด 
   - สนง.จังหวัด 
 

1. จัดทําแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ 
2. ประสานงานและสนับสนุนดานขอมูล 

กิจกรรมงาน/โครงการ ในพื้นที่จังหวัด 
3. ประชุมขอความคิดเห็น 

- อยูในภารกิจเดยีวกัน 
- คํารับรองการปฏิบัติราชการใน

ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (ตามตัวชี้วัดที่

กําหนด) 

- ประชุม 
- หนังสือราชการ  
- โทรศัพทและโทรสาร 
- Internet 

ปฏิบัติงานรวมกัน 

2. กรมบัญชีกลาง/กองคลังกรม
อุทยานฯ / คลงัจังหวัดตาก 

 
 

 จายเงิน ความถูกตองตามระเบียบการเบิกจายเงิน - ผานระบบ GFMIS 
- รายงานเอกสารการเงิน ทุก

เดือน และทุกครั้งที่มีการ

เบิกจายเงิน 

3. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 /

กองทัพภาคที่ 3/กก.ตชด.34/ฝาย

ปกครอง/สํานักงานอัยการ 

 
 

- สนธิกําลังในการปองกัน ปราบปราม 

การลักลอบตัดไม การลาสัตวปาและการ

บุกรุกยึด ครอบครองพื้นที่ปา  
-  ดําเนินคดีผูกระทําผิดกฎหมายที่กรม
เปนผูบังคับใช 

- บันทึกความรวมมือ (MOU) 
- ปฏิบัติงานภายใตอํานาจหนาที่ตาม

กฎหมายที่หนวยงานเปนผูบังคับใช 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพทและโทรสาร 
- ประชุม/ฝกอบรม 
- รายงานการจับกุม/บันทึก

ประจําวัน 

 
(8) - กลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียหลักของสวนราชการคอืใครบาง (#)     -  กลุมผูบริการและผูมสีวนไดสวนเสียเหลานี้มีความตองการและความ

คาดหวัง ที่สําคัญอะไรบาง (#)     - แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันคืออะไร (#)  
 ใชตารางที่ OP-1   บทบาทหนาที่  ผูรับบริการ  ผูมีสวนไดสวนเสีย  ความตองการ/ความคาดหวงั  กลไกในการสงมอบใหบริการ  และกลไกการสื่อสาร



 
 

2. ความทาทายตอองคกร 
 
 

ใหอธิบายถึงสภาพการแขงขัน ความทาทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร และระบบการปรับปรุงผลการ

ดําเนินการของสวนราชการ  
ก. สภาพการแขงขัน 
(9) - สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปนเชนใด 
     - ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขันในแตละประเภทเปนเชนใด      
     - ประเดน็การแขงขัน คืออะไร และผลการดาํเนินการปจจุบนัในประเด็นดังกลาว เม่ือเปรียบเทียบกับ

คูแขงเปนอยางไร 
(10) - ปจจัยที่สําคัญที่ทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จ เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขันคืออะไร       
       -  ปจจัยแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปซึ่งมีผลตอสภาพการแขงขันของสวนราชการคืออะไร 
 

ประเภท 
การแขงขัน 

คูแขง ประเด็นการ

แขงขัน 
ผลการดําเนินงานในปจจุบันเมื่อ

เปรียบเทียบกับคูแขง 
ปจจัยสําคัญที่ทําให

ประสบความสําเร็จ 
1. การรักษาพื้นทีป่า
อนุรักษ 

ระดับความสําเร็จของการรักษาพ้ืนที่

ปาอนุรักษนอยกวาคิดเปน           

รอยละ 2.27 
 

2.  การฟนฟูพื้นทีป่า
ตนน้ําที่เสื่อมโทรม

ใหคืนความอุดม

สมบูรณ 

รอยละความสําเร็จของการฟนฟูพื้นที่

ตนน้ําที่เสื่อมใหคืนความอุดมสมบูรณ

สูงกวาเปาหมายและคูแขง คิดเปน

รอยละ 239.28 
 

3. การจัดการอุทยาน
แหงชาต ิ

ความสําเร็จของอุทยานแหงชาติที่มี

การจัดการไดมาตรฐานมีมากกวา คิด

เปนรอยละ 1 
 

4. การจัดการเขต
รักษาพันธสัตวปา 

ความสําเร็จของการจัดการเขตรักษา

พันธุสัตวปาใหไดมาตรฐานเปนไป

ตามเปาหมายเหมือนกัน 
 

1. การแขงขัน
กับหนวยงาน

ภายในกรม

อุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และ

พันธุพืช 

สบอ. 11 

(พิษณุโลก) 

5. การจัดทํา
ฐานขอมูล

ทรัพยากรปาไมใน

พื้นที่อนุรักษ 

ความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูล

ทรัพยากรปาไมในพื้นที่ปาอนุรักษ

ตามขั้นตอนที่กรมกําหนดไดมากกวา 

คิดเปนรอยละ 80 

 1. การมีสวนรวมของ
บุคลากร และการ

ทํางานทมี  
2. งบประมาณที่
สอดคลองกับสภาวะ

เศรษฐกิจ 
3. การเรียนรู และ
ประสบการณ 
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ประเภท 
การแขงขัน 

คูแขง ประเด็นการ

แขงขัน 
ผลการดําเนินงานในปจจุบันเมื่อ

เปรียบเทียบกับคูแขง 
ปจจัยสําคัญที่ทําให

ประสบความสําเร็จ 
2. การแขงขัน

กับหนวยงาน

ภายนอกกรม

อุทยาน

แหงชาติ สัตว

ปา และพันธุ

พืช 

โรงพยาบาล

สมเด็จพระ

ยุพราช

ตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร 

(ไดรับรางวัล 

TQA) ป 
2551 

การบริหารสู

ความเปนเลิศ 

การนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการมาใช

ประเมินตนเองเพื่อใหเห็นโอกาสในการ

พัฒนา ผูบริหารและเจาหนาท่ีทุกระดับได

รับรูรวมกันและผลักดันใหการพัฒนาในทุก

ดานไปในทิศทางเดียวกัน และตอบสนองผูมี

สวนไดสวนเสีย และทําใหเกิดระบบในการ

จัดการผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ อยาง

มีประสิทธิภาพสอดคลองกับเปาหมาย และ

ทิศทางขององคกร นอยกวาคิดเปนรอยละ 

50 

1. ความมุงม่ันของผูบริหาร

และความรวมมือในการ

ทํางานรวมกันเปนทีมแบบ 
พ่ีนอง 
2. ความรูและศักยภาพของ

เจาหนาท่ีที่ไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่อง และการนํา

ระบบการบริหารคุณภาพที่

ทันสมัยมาใชและพัฒนาให

เหมาะสมกับบริบทของ

หนวยงานอยางตอเนื่อง 

 
ปจจัยแตละดาน ส่ิงที่เปล่ียนแปลงซึ่งมีผลกระทบตอสภาพการแขงขัน 

ปจจัยภายใน 
 
 
 
 

1. ผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงบอยขาดความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน 
2. ขาดคานิยมและวัฒนธรรมรวมกันในองคกร 
3. ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
4. อุปกรณ เครื่องมือ ไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
5. บุคลากรยังขาดความรู ทักษะ ที่เพียงพอในการทํางาน 

ปจจัยภายนอก 
 
 
 
 

1. การปฏิรูประบบราชการที่ทําใหการแบงสวนราชการเกิดความสับสนในภารกิจ และทาํ
ใหอัตรากําลังลดลง 

2. การเมืองสงผลตอการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและนโยบายการทํางาน 
3. การไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอกับบทบาท ภารกิจ 
4. สภาพภูมิอากาศ 
5. กฎหมายไมสอดคลองกับการสถานการณในปจจุบัน 

 
(11)  ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีแหลงขอมูลอยูที่ใดบาง 
(12)  ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีอะไรบาง 

 

ประเภทการแขงขัน คูแขง แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และ

ขอมูลเชิงแขงขัน 
ขอจํากัดในการไดมาซึ่ง

ขอมูล 
1.การแขงขันกับหนวยงาน

ภายในกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช 

สบอ.11 

(พิษณุโลก) 
♦ ดูตัวช้ีวัดขององคกร 
♦ รายงานผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการตาม 

ขอมูลที่จะนํามา

เปรียบเทียบมีนอย และ

ขอมูลตามคํารับรองยังไม 
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ประเภทการแขงขัน คูแขง แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และ

ขอมูลเชิงแขงขัน 
ขอจํากัดในการไดมาซึ่ง

ขอมูล 
  คํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของสํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษ

ที่ 11 (พิษณุโลก) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 

ชัดเจนในประเด็นผลการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งมีการ

รายงานแตกตางกัน และ

ในป 2553 สบอ.14 จะ

เตรียมการในการจัดเก็บ

ขอมูลมาเปรียบเทียบ

ตอไป 

2. การแขงขันกับหนวยงาน

ภายนอกกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช 

โรงพยาบาล

สมเด็จพระ

ยุพราช 
ตะพานหิน 

♦ www.tqa.go.th 

♦ www.tphcp.go.th 
ของโรงพยาบาล 

ภารกิจของ สบอ.14 ไมมี

คูแขงภายนอกประเทศ  

จึงเปรียบเทียบกับ

หนวยงานภายนอกกรม 

 

ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
(13) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการคืออะไร (#) 
       - ความทาทายตามพันธกิจ 
       - ความทาทายดานการปฏิบัติการ 
       - ความทายทายดานทรัพยากรมนุษย 
 

ความทาทาย 
เชิงยุทธศาสตร 

ส่ิงที่ทาทาย 

ดานพันธกิจ 
 
 
 

1. ใหความสําคัญกับภารกิจตามกฎหมาย โดยมุงเนนประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
2. การบรูณาการและสรางความรวมมือระหวางหนวยงานทีเ่ก่ียวของในการอนุรักษ ฟนฟู 

ทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพื้นที่ปาอนุรักษ 
3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปาใหเปนแหลง

ทองเที่ยวและแหลงเรียนรูทางธรรมชาต ิ
4. เพิม่ขีดความสามารถและศักยภาพใหสํานักบริหารพื้นทีอ่นุรักษที่ 14 (ตาก) ในการ

ตอบสนองตอนโยบายและความตองการของประชาชนในระดับพื้นที่ใหเกิดความพึงพอใจ

สูงสุด 

ดานปฏิบัติการ 
 
 

1. การใชระบบอิเล็กทรอนิกสและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมในการปฏิบัติงาน 
2. การนําเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหมเขามาใช 
3. การบูรณาการแผนงานและแผนงบประมาณใหสอดคลองกัน 
4. การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
5. ลดขั้นตอนในการปฏิบัติการ 
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ความทาทาย 
เชิงยุทธศาสตร 

ส่ิงที่ทาทาย 

ดานทรัพยากร

บุคคล 

1. ลดอัตราการโอนยายของขาราชการในสํานักฯ 
2. บุคลากรในสังกัดไดรับความพึงพอใจในเสนทางความกาวหนาของตน 
3. บุคลากรในสังกัดไดรับการพัฒนาสมรรถนะประจําตําแหนงอยางครบถวน 
4. การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยูอยางจํา กัดใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
5. สรางองคกรแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักฯ 
6.  มีระบบการประเมินสมรรถนะบุคคลที่มีมาตรฐาน เปนธรรม โปรงใส 

 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
(14) แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการเพื่อใหเกิดผลการ 

ดําเนนิการทีด่อียางตอเนื่องมีอะไรบาง (#) 
♦ การนําเกณฑคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใชในการบริหาร 

จัดการองคกร อยางจริงจังและตอเนื่อง 
♦ การพัฒนาระบบจดัการฐานขอมูลเพ่ือนํามาใชประโยชนในการปฏิบตัิงาน 
♦ การวางระบบการติดตามงานใหมีประสิทธิภาพ  
♦ การประเมินประสิทธิภาพการทํางานในหนวยงานโดยใช Balanced Scorecard 

♦ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการพืน้ที่อนุรักษของสํานัก 
♦ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
♦ การปรับเกลี่ยอัตรากําลัง และการบูรณาการเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ 
♦ เนนการทํางานแบบมีสวนรวมของบุคลากรและทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

 

 (15) ภายในองคกรมีแนวทางในการเรียนรูขององคกรและมีการแลกเปลี่ยนความรูอยางไร (#) 

♦ การสรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  โดยมีการจัดการความรูภายในองคกร 
(Knowledge Management) 

♦ สงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ตามที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช และที่หนวยงานอื่น ๆ จัดขึน้ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหกับบุคลากรในหนวยงาน 
♦ ใชระบบการสอนงาน/ ระบบพี่เล้ียง 
♦ จัดเวทีเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู อาทิ ใหมีการประชุมหัวหนาหนวยงานในสงักัด

เปนประจําทุกเดือน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน และนําเสนอผลการปฏบิัติงาน เปนตน 
♦ ใชระบบการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
♦ การเสนอผลงาน/การบันทกึงาน 
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