
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

                

รายงานลักษณะสําคัญขององคการ  
ของสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
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  1. ลักษณะสําคัญองคการ 

 เดิมงานดานปาไมท้ังหมด อันไดแก งานปลูกและบํารุงปา งานวนวัฒนวิจัย งานอุทยานแหงชาติ   
งานดานสัตวปา งานจัดการตนน้ํา และงานดานปองกันปราบปรามและควบคุมไฟปา เปนตน ลวนอยูกับกรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เดิมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ) ท้ังสิ้น แตเม่ือวันท่ี 20  
กันยายน 2545 วุฒิสภาไดมีมติดวยคะแนน 127 ตอ 23 ใหแยกงานท่ีเก่ียวกับปาเศรษฐกิจและงานดานอนุรักษ  
และการคุมครองปาไมออกจากกัน โดยใหงานทางดานปาเศรษฐกิจอยูกับกรมปาไม สวนงานดานอนุรักษและ  
การคุมครอง ใหไปตั้งเปนกรมข้ึนมาใหม และใหสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 ตอมาสภาผูแทนราษฎรไดมีมติเห็นชอบตามผลการประชุมของวุฒิสภาดังกลาว ซ่ึงตางไปจากมติเดิม 
ของสภาผูแทนราษฎรในการพิจารณา วาระท่ี ๓ วันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซ่ึงความเห็นดังกลาวแตเดิมเหลานี้ไมมีการ 
แยกกรมปาไมเปน ๒ กรม ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกา เลมท่ี 119 ตอนท่ี 99 ก ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2545 ใหจัดตั้ง 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีภารกิจเก่ียวกับการอนุรักษ สงเสริม และฟนฟูทรัพยากร 
ปาไม สัตวปา และพันธุพืช ในเขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ โดยการควบคุม ปองกัน พ้ืนท่ีปาอนุรักษเดิมท่ีมีอยู  
และพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมใหกลับสมบูรณ ดวยกลยุทธการสงเสริม กระตุน และปลุกจิตสํานึกใหชุมชนมีความรูสึกหวงแหน 
และการมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรทองถ่ิน เพ่ือเปนการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ตลอดจน  
ความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับเปนแหลงตนน้ําลําธาร แหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปา แหลงอาหาร แหลงความรู  
นันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติของประชาชน   

 หนาท่ีตามกฎหมาย  ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ .ศ.๒๕๔๗ ไดแก  

 ๑) อนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาใหมีสมดุลตามธรรมชาติ และใหมีการใชทรัพยากร 
     ธรรมชาติอยางยั่งยืนท่ีเกิดประโยชนสูงสุดทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
 ๒) ฟนฟู แกไข ความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศในพ้ืนท่ี ปาไม 
 ๓) ควบคุม กํากับดูแล ปองกันการบุกรุก การทําลายปา และการกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมาย 
        วาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา 
        และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 ๔) ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการอนุรักษ การบริหารจัดการ และฟนฟูทรัพยากรปาไม สัตวปา และความ  
        หลากหลายทางชีวภาพ 
 ๕) กําหนดมาตรการและมาตรฐานเก่ียวกับการอนุรักษ บริหารจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากร  
        ปาไมและสัตวปา 
 ๖) บริการขอมูลสารสนเทศและถายทอดเทคโนโลยีดานปาไม  
 ๗) ปฎิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
        หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

 พ้ืนท่ีอนุรักษ หมายถึง พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ท่ีไดประกาศ  
    ในพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง  กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ  
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 (1) พันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมาย 
 ๑.๑ พันธกิจหรือหนาท่ีหลักตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไร ?  
 ๑ .๒ ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหนาท่ีตอความสําเร็จของสวนราชการ และการเพ่ิมขีด  
       ความสามารถในการแขงขันของประเทศคืออะไร ?  
 ๑ .๓ กลไกท่ีสวนราชการใชในการสงมอบผลผลิต และบริการตามพันธกิจคืออะไร ? 
 ตารางแสดงพันธกิจ ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ และกลไก/วิธีการท่ีสงมอบผลผลิตและบริการ 

พันธกิจ ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ 
กลไก/วิธีการท่ีสงมอบผลผลิต 

และบริการ 
1. อนุรักษ คุมครอง  และฟนฟู
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
2. วิจัย พัฒนา และใหบริการ 
ดานวิชาการ 
3. บริหารจัดการทรัพยากร   
ปาไมและสัตวปา โดย การ มี
สวนรวมบนพ้ืนฐานเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม 
4. สงเสริมการใชประโยชน     
จากทรัพยากรธรรมชาติอยาง
สมดุลและยั่งยืน 

ความสําเร็จของการดําเนินงานตาม 
พันธกิจ 
๑. คุมครอง รักษา พื้นที่อนุรักษ  
ที่ไดประกาศในพระราชกฤษฏีกา  

กฎกระทรวง กฎหมาย และ  
ระเบียบของทางราชการ  
๒ .  จํานวนพื้นท่ีปาไมทวงคืนได  
-เขา ครอบครอง ๑๑,๐๑๑.๔๖ ไร 
จํานวนพ้ืนท่ีการปลูกฟนฟูปา 
(ปาอนุรักษ) ๘๔,๖๑๒ ไร 
๓. จํานวนพ้ืนท่ีปาไมท่ีมีคุณคา 
ทางระบบนิเวศ ๒๗๖ แหง 
๔. จํานวนและชนิดพันธุของสัตวปา  
มีความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนท่ี/สัตวปาหายากใกลสูญพันธุ 
ไดรับการฟนฟู เพาะพันธุสัตวปา 
๔๗ ชนิด/๗,๑๙๐ ตัว 
๕. จํานวน Hotspot ท่ีลดลงในพื้นท่ี 
ปาอนุรักษ ๒,๕๒๑ จุด (ลดลงต่ํากวา 
เปาหมาย ๕,๘๒๔ จุด) 
๖. ความอุดมสมบูรณของทรัพยากร 
ธรรมชาติของประเทศ เปนการเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแขงขันของ 
ประเทศ และสนับสนุนยุทธศาสตร 
ดานการสรางความสามารถในการ 
แขงขัน 
ขอ (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและ  
บริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรม 

1. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
ภาคประชาชน โดยการสรางและ 
พัฒนาเครือขายอาสาสมัครดาน 
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
การประชุม การสัมมนา การประชา- 
สัมพันธเคลื่อนท่ี การรณรงคคาย 
เยาวชนรักษพงไพร โครงการ
ประกวดสื่อสรางสรรค โครงการ 
ปาในเมือง สวนปาประชารัฐเพ่ือ 
ความสุขของคนไทย  
2. การศึกษาและวิจัย เพ่ือนํามา 
พัฒนาวิธีการและนวัตกรรมดานการ 
อนุรักษ การบริหารจัดการ และการ 
ฟนฟูทรัพยากรปาไม สัตวปา 
และความหลากหลายทางชีวภาพ 
3. การบริการและถายทอดองค 
ความรูดานการอนุรักษปาไมและ 
สัตวปาผานชองทางตาง ๆ เชน 
เว็บไซต, Application, ส่ือประชาสัมพันธ 

ตางๆ, โทรศัพท, ขอรับบริการโดย 
ตรงจากหนวยงาน ฯลฯ 
 ๔. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
อยางย่ังยืน และการบริการการทอง 
เท่ียวทางธรรมชาติ และนันทนาการ 
ของประชาชน 
๕. การบังคับใชกฎหมายดานการ 
ปองกันทรัพยากรธรรมชาติ 

ก. สภาพแวดลอมของสวนราชการ 
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พันธกิจ ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ 
กลไก/วิธีการท่ีสงมอบผลผลิต 

และบริการ 
 และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐาน 
รายไดเดิม เชน การทองเท่ียว 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 

       - ๔ -  
(2) วิสัยทัศนและคานิยม (ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช) 
 (2.1) เปาประสงค วิสัยทัศน และคานิยม ของสวนราชการท่ีไดประกาศไวคืออะไร ?  
 (2.๒) สมรรถนะหลักของสวนราชการคืออะไร ? และมีความเก่ียวของอยางไรกับพันธกิจของสวน 
         ราชการ ? ความสําคัญของสมรรถนะหลักของสวนราชการท่ีมีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
         สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศคืออะไร ? ท้ังทางตรงและทางออม  

วิสัยทัศน เพ่ิมพ้ืนท่ีปาอนุรักษใหไดรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีประเทศ ภายในป พ.ศ.2569 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

 

1. การจัดการปาอนุรักษ สัตวปา และความหลากหลายทางชีวภาพ 
๒. การแกไขปญหาหมอกควันไฟปา  
๓. การเฝาระวังและเตือนภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีอนุรักษ 
๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคการ 

เปาประสงค 
 

1. ปองกันพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 80.88 ลานไร 
2. เพ่ิมพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 22.70 ลานไร 
3. แหลงทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติมีคุณภาพในการบริการการทองเท่ียว 
    ระดับสากล จํานวน 170 อุทยานแหงชาติ 
4. พ้ืนท่ีปาอนุรักษมีขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน 271 แหง 
5. จํานวนและชนิดพันธุสัตวปาหายากใกลสูญพันธุไดรับการฟนฟู 5,000 ตัว  
    จาก 40 ชนิดพันธุ 
6. เพิ่มเครือขายการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน จํานวน 5,940 หมูบาน/เครือขาย 

7. พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 72.37 ลานไร ไดรับการเฝาระวัง ดวยระบบติดตาม 
    การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาไม มีศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ 21 ศูนย 
8. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคการ 

คานิยม PROTECT หมายถึง คุมครองรักษา 

P = Participation = ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

R =  Relevance   = งานตรงภารกิจ 

O =  Outcome =  มุงเนนผลลัพธจากการดําเนินงานเปนหลัก 

T =  Team   =  ทํางานเปนทีม 

E =  Efficiency   =  ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

C =  Conservation  =  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหคงความอุดม 
สมบูรณสามารถใชประโยชนอยางยั่งยืน 

T = Technology   =  นําวิทยาการมาใชในการปฏิบัติงาน 

วัฒนธรรม มุงม่ันทํางานใหสําเร็จ และทํางานเปนทีม 

สมรรถนะหลัก 
ขององคการ 

1) มีความรูความชํานาญในการดําเนินงานดานการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรปาไม 
    และสัตวปา รวมทั้งการวิจัย พัฒนา และใหบริการดานวิชาการแกสังคม รวมถึงมี  
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 บทบาทในการบริหารจัดการบนพื้นฐานความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ควบคูกับการสงเสริมการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรปาไม สัตวปา 
และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล โดยการกําหนดโครงสรางการทํางาน 
ของหนวยงานท่ีชัดเจน ภายใตกฎหมายท่ีสามารถนํามาบังคับใชไดตามบทบาท 
ภารกิจขององคการ 
๒) มีความรู ความสามาถในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศท่ีหลากหลายอยาง 
    ตอเนื่อง เพ่ือการวางแผนและตัดสินใจในเชิงการบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ 
๓) มีความรู ความสามาถ เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว 
    เชิงนิเวศ สามารถสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากการทองเท่ียวทาง 
    ธรรมชาติอยางยั่งยืน 
๔) มีการสรางและพัฒนาเครือขายอาสาสมัครดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  
    โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
๕) มีความรู ความสามาถในการพิสูจนทางวิทยาศาสตร ดานพันธุพืชและพันธุสัตวปา 
    สนับสนุนการดําเนินคดีทางกฎหมายและอนุสัญญาที่เก่ียวของ โดยผานกระบวนการ  
    ทางหองปฏิบัติการดานนิติวิทยาศาสตรในระดับมาตรฐานสากล 

(2) วิสัยทัศนและคานิยม (ของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก)) 
     (2.1) เปาประสงค วิสัยทัศน และคานิยม  

วิสัยทัศน พ้ืนท่ีอนุรักษสมบูรณ เพ่ิมพูนสัตวปา ทุกภาคสวนรวมพัฒนาตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

 

1. การจัดการปาอนุรักษ สัตวปา และความหลากหลายทางชีวภาพ 
๒. การแกไขปญหาหมอกควันไฟปา  
๓. การเฝาระวังและเตือนภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีอนุรักษ 
๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคการ 

เปาประสงค 
(ตามแผนยุทธศาสตร 

การบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
อนุรักษของสํานักบริหาร 
พ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก)) 

1. ทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ีปาอนุรักษไดรับการปองกันมิใหถูกบุกรุกทําลาย 
2. พ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีเสื่อมโทรมไดรับการฟนฟูใหเปนแหลงตนน้ําลําธาร 
3. ทรัพยากรสัตวปาไดรับการสงวน คุมครอง ดูแลและฟนฟูใหเพ่ิมข้ึน 
4. พ้ืนท่ีปาอนุรักษมีศักยภาพในการใชประโยชน 
5. ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ชุมชนอยูรวมกับปาอยางย่ังยืน ภายใตฐานทรัพยากรท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีปาอนุรักษ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหเปนตามเกณฑคุณภาพการบริหาร 
    จัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะ 
9. การประชาสัมพันธและการสื่อสารท่ีเหมาะสม ตอเนื่อง และท่ัวถึง 
10. ประชาชนมีความพึงพอใจในดานการใหบริการ 
11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการพัฒนาและใชประโยชน 
12. พัฒนาและจัดการความรู เพื่อนําไปใชประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
13. ทุกภาคสวนไดรับความรูดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
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   (2.2) สมรรถนะหลักของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) ( Core Competencies) 
และมีความ เกี่ยวของอยางไรกับพันธกิจของสวนราชการ  **(ใชแนวทางเดียวกันกับของกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช)**** 
 1) มีความรู ความชํานาญ ในการดําเนินงานดานการอนุรักษ และฟนฟู ทรัพยากรปาไมและสัตวปา รวมท้ัง
การวิจัย พัฒนา และใหบริการดานวิชาการแกสังคม รวมถึงมีบทบาทในการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานความรูทางวิชาการ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมควบคูกับการสงเสริมการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรปาไม  สัตวปาและความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุ ล โดยการกําหนดโครงสรางการทํางานของหนวยงาน ท่ีชัดเจนภายใตกฎหมาย
ท่ีสามารถนํามาบังคับใชไดตามบทบาทภารกิจขององคการ 
 2) มีความรู ความสามารถ ในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศท่ีหลากหลาย อยางตอเนื่อง       เพ่ือ การ
วางแผนและตัดสินใจในเชิงการบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ 
  3) มีความรู ความสามารถ เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สามารถสนับสนุน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจจากการทองเท่ียวทางธรรมชาติอยางยั่งยืน  
 4) มีการสรางและพัฒนา เครือขายอาสาสมัคร ดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 
 5) มีความรู ความสามารถในการพิสูจนทางวิทยาศาสตร ดานพันธุพืชและพันธุสัตวปา สนับสนุน การ
ดําเนินคดีทางกฎหมายและอนุสัญญาท่ีเก่ียวของ โดยผานกระบวนการทางหองปฏิบัติการดานนิติวิทยาศาสตรในระดับ
มาตรฐานสากล 
  
 
 
 
 
 
 

คานิยม ตรงตอเวลา สามัคคี มีวินัย มุงเนนผลงาน มองการณไกล ใสใจส่ิงแวดลอม   
  

 

วัฒนธรรม Anurak   หมายถึง      อนุรักษ 

A  =  Active         =  ความกระตือรือรน    

N  =  Naturalize   =  การปรับตัวใหเขากับธรรมชาติ   

U  =  Unity          =  ความสามัคคี 

R  =  Relevance   =  งานตรงภารกิจ 

A  =  Adequate    =  ความพอเพียง  

K  =  Knowledge  =  องคความรู 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช) 
 3.1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร ?  
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีอัตรากําลังจํานวน 20,๗๒๒ ราย โดยแบงเปนขาราชการ 
จํานวน 3,4๕๗ ราย (รอยละ 16.๖๘) พนักงานราชการ 14,๘๕๕ ราย (รอยละ 7๑.6๙)  
และลูกจางประจํา 2,๔๑๐ ราย (รอยละ 1๑.6๓) (ขอมูลอัตรากําลังท่ีมีคนครอง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 256๑) 
       3.2 มีการจําแนกบุคลากรออกเปนกลุมและประเภทอะไรบาง ? 
   จําแนกบุคลากรออกเปนกลุมและประเภท ดังนี้  
               1) ขาราชการ  จํานวนรวม ๓,๔๕๗ คน จําแนกเปน ๔ ประเภท ไดแก  
   (๑) ประเภทท่ัวไป ๑,๖๙๓ คน ตําแหนงระดับปฏิบัติงาน ๑๒๖ คน  ระดับชํานาญงาน  
        ๑,๒๖๓ คน  ระดับอาวุโส ๓๐๔ คน  
   (๒) ประเภทวิชาการ ๑,๗๕๓ คน ตําแหนงระดับปฏิบัติการ ๕๘๙ คน  ระดับชํานาญการ 
        ๗๖๑ คน  ระดับ ชํานาญการพิเศษ ๓๗๙ คน  ระดับ เชี่ยวชาญ ๖ คน     
   (๓) ประเภทอํานวยการ  ๒๕ คน ระดับตน ๑ คน  ระดับสูง ๒๔ คน   
   (๔) ประเภทบริหาร ๔ คน  ระดับตน ๓ คน  ระดับสูง ๑ คน        
  ๒)  พนักงานราชการ จํานวนรวม ๑๔,๘๕๕ คน จําแนกเปน ๒ ประเภท ไดแก  
   (๑) พนักงานราชการท่ัวไป ๑๔,๘๕๔ คน ระดับบรกิาร ๘,๐๙๕ คน  ระดับเทคนิคท่ัวไป  
       ๕,๓๕๐ คน  ระดับบริหารท่ัวไป ๑,๓๘๙ คน  ระดับวิชาชีพเฉพาะ ๒๐ คน  
   (๒) พนักงานราชการ พิเศษ ๑ คน ระดับสากล ๑ คน     
  ๓) ลูกจางประจํา จํานวนรวม ๒,๔๑๐ คน จําแนกเปน ๓ กลุมงาน ดังนี้  
   (๑) กลุมงานบริการท่ัวไป      ๙๔ คน  
   (๒) กลุมงานสนับสนุน  ๒,๑๘๑ คน     
   (๓) กลุมงานชาง      ๑๓๕ คน   

                                    (ขอมูล ณ วันท่ี ๑ ต .ค. ๖๑) 
 
 
 
 
 

ประเภท 

จํานวน (คน) ระดับการศึกษา เพศ (คน) อายุ 
เฉลี่ย 
(ป) สวน 

กลาง 
สวนกลาง 
ในภูมิภาค 

รวม <ป.ตรี ป.ตรี ป.โท 
ป.
เอก 

ชาย หญิง 

1. ขาราชการ 
๙๐๔ ๒,๕๕๓ ๓,๔๕๗ ๔๐๑ ๑,๘๔๙ ๑,๑๖๔ ๔๓ ๒,๕๓๑ 9๒๖ ๔๘ 

๒. ลูกจางประจํา 
๓๗๕ ๒,๐๓๕ ๒,๔๑๐ ๒,๐๘๐ ๓๒๒ ๗ ๑ ๒,๐๐๙ ๔๐๑ ๕๔ 

๓. พนักงานราชการ 
๑,๔๓๘ ๑๓,๔๑๗ ๑๔,๘๕๕ ๑๓,๔๓๗ ๑,๓๙๔ ๒๓ ๑ ๑๐,๘๕๐ ๔,๐๐๕ ๔๓ 

รวม ๒,๗๑๗ ๑๘,๐๐๕ ๒๐,๗๒๒ ๑๕,๙๑๘ ๓,๕๖๕ ๑,๑๙๔ ๔๕ ๑๕,๓๙๐ ๕,๓๓๒ ๔๘.๓๓ 
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    3.3 อะไรคือขอกําหนดพ้ืนฐานดานการศึกษาสําหรับกลุมบุคลากรประเภทตางๆ ? 
            1) ขาราชการ  บัญชีมาตรฐานกําหนดตําแหนง ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
เรื่อง การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง และจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญของทุกสวนราชการ  
เขาประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ลงวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.2551 
               2) ลูกจางประจํา คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค  
0428/ว 38 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2553  
               3) พนักงานราชการ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน 
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2555 ประกาศคณะกรรมการบริหารราชการ เรื่อง คาตอบแทนพนักงานราชการ ฉบับท่ี ๙ พ.ศ.25๖๑ 
  3.๔ องคประกอบสําคัญท่ีทําใหบุคลากรเหลานี้มีสวนรวมในการทํางานเพ่ือบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน 
ของสวนราชการคืออะไร? 
              1) ดานบรรยากาศในการทํางานของบุคลากร มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมและสถานท่ีทํางาน  
ใหสะอาดสวยงาม เปนระเบียบ โดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย เชน จัดหาอุปกรณปองกันอันตราย 
จากการปฏิบัติหนาท่ี การตรวจสุขภาพประจําปและเก็บขอมูลสุขภาพบุคลากร เพ่ือประเมินภาวะผิดปกติ  
เบื้องตนเพ่ือหาสาเหตุปองกันและรักษาไดทันทวงที รวมถึงความสะดวกในการเขาถึงสถานท่ีทํางานของบุคลากร 
เชน การปรับปรุงทางเดินระหวางอาคาร การจัดสถานท่ีทํางานและอุปกรณในการทํางานใหเพียงพอ การจัด  
กิจกรรม ๕ ส มีกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสตางๆ มีการยกยองเชิดชู  
เกียรติเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความอุตสาหะ เสียสละ มีการใหรางวัลสําหรับผูปฏิบัติงานดีเดน เพ่ือสราง 
ขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร                        
              2) ดานความผูกพันของบุคลากรตอองคการ  เปนการดําเนินการตามแนวทาง HR Scorecard  
พ.ศ.255๗-25๖1 มิติท่ี ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน โดยมีแผนงาน/โครงการ  
ครอบคลุมและสอดคลองกับตัวชี้วัดผลลัพธองคการในหมวด ๗ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 
สรางความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคการ จํานวน ๑๔ โครงการ โดยมีการดําเนินงานตามแผน จํานวน ๑๔ 
โครงการ และจะดําเนินการปรับปรุงแผนโดยวิเคราะหความผูกพัน ความผาสุก แยกตามกลุมของบุคลากร  
เนื่องจากบุคลากรมีจํานวนมาก ความตองการแตละกลุมจึงแตกตางกัน บุคลากรมีสวนรวมในโครงการ/  
กิจกรรมตางๆ และดําเนินการจนสําเร็จลุลวง การปฏิบัติงานมีความผิดพลาดนอยลง รวมถึงการลาออก โอน  
โยกยายลดลง ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมีการเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององคการและความสําเร็จ 
ขององคการในดานตางๆ  
      3.๕ ในการทํางานจําเปนตองมีขอกําหนดดานสุขภาพ ความปลอดภัย และความเสี่ยงภัยของสวน  
ราชการอะไรบาง? 
              1(  ขอกําหนดดานสุขภาพ : 
                   พนักงานพิทักษปา และพนักงานดับไฟปา ตองผานการทดสอบสมรรถนะของรางกายตามเกณฑ  
ท่ีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กําหนด โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานของหนวยงานอ่ืน เชน กองทัพบก  
และสามารถออกปฏิบัติงานลาดตระเวนปองกันรักษาปาได 
               ๒) ขอกําหนดดานความปลอดภัยและความเสี่ยง   
                 (๑) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการ/ผูเฝาระวังโรคระบาดใหมในสัตวปกหรือโรค  
ระบาดจากสัตวสูคน ตองปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมควบคุมโรค 
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                (๒) จัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนใหหัวหนาอุทยานแหงชาติ พนักงานพิทักษปา และหรือ
ผูปฏิบัติงานออกลาดตระเวน 
                (๓) จัดฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
    - การระวังตัวขณะปฏิบัติงานเฝาระวังชางปา/สัตวปา รวมถึงการผลักดันสัตวคืนปา  
                 - การลาดตระเวน การจูโจม และการใชอาวุธ  
                 - การปฐมพยาบาลเบื้องตน และการกูชีพแกผูปฏิบัติงานโดยสถาบันการแพทยฉุกเฉิน  
แหงชาติ (สพฉ.) 
                 - พนักงานดับไฟปาข้ันพ้ืนฐาน 
                 - เจาหนาท่ีปฏิบัติงานใตน้ํา (นักดําน้ํา) 
                 - เสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟปา  
    (๔) การเกิดประสบอุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน การปวยไขจากการสัมผัสเชื้อโรคจากพืช  
และสัตว 
    (๕) การถูกรองเรียน/ถูกฟองรอง  
    (๖) ในการปฏิบัติงานลาดตระเวนตรวจตราปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายปาไม  
และสัตวปาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ จึงจําเปนตองมีเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  
เชน อาวุณปนพรอมเครื่องกระสุน เครื่องมือและอุปกรณในการดํารงชีพในปา และในกรณีเจาหนาท่ีไดรับบาดเจ็บ 
หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน ควรมีการคุมครองโดยการทําประกันภัย 
  3.๖ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรท่ีสําคัญคืออะไร? พ้ืนฐานของบุคลากรท่ีมีผลตอการวางแผน 
พัฒนา และการสรางขีดความสามารถในการเปนองคการสมรรถนะสูงมีอะไรบาง? 
     ๑) การเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรท่ีมีผลตอการวางแผน 
    - การไปชวยปฏิบัติงราชการท่ีอ่ืน  
                 - มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (การปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ)  
    - การโอนยายบุคลากรไปสวนราชการอ่ืน  
   ๒) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือสรางความสามารถในการเปนองคการสมรรถนะสูง  
    - การเขาสูโครงการพัฒนาระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ( HIPPs) 
                 - การอนุญาตใหลาไปฝกอบรม และศึกษาตอภายในและตางประเทศ  
    - การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรใหสอดคลองกับตําแหนง  
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (ของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก)) 

ตารางแสดงขอมูลบุคลากรของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 
(ขอมูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 256๒) 

ตําแหนงขาราชการ จําแนกตามสถานภาพและลักษณะของตําแหนง 

กระทรวง กรม สํานัก/กอง 
ชวงระดับตําแหนง 

ถือครอง วางมีเงิน รวม 

ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 1๑๑ 2๖ 13๗ 
นักจัดการงานท่ัวไป 3 - 3 

ระดับ ปฏิบัติการ หรือ ชํานาญการ 3 - 3 

เจาพนักงานธุรการ ๔ 1 ๕ 

ระดับปฏิบัติงาน หรือ ชํานาญงาน ๔ 1 ๕ 

นิติกร 3 - 3 

ระดับ ปฏิบัติการ หรือ ชํานาญการ 3 - 3 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3 - 3 

ระดับปฏิบัติงาน หรือ ชํานาญงาน 3 - 3 

นักวิชาการปาไม ๔3 ๗ ๕๐ 

ระดับ ชํานาญการพิเศษ ๑๓ - 1๓ 

ระดับ ปฏิบัติการ หรือ ชํานาญการ ๓๐ ๗ ๓๗ 

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการปาไม) 1 - 1 

ระดับ อํานวยการสูง 1 - 1 

เจาพนักงานปาไม 5๐ ๑๗ ๖7 

ระดับ ชํานาญงาน 4๑ ๑๗ ๕๘ 

ระดับ ปฏิบัติงาน หรือ ชํานาญงาน - - - 

ระดับ อาวุโส 9 - 9 

นายสัตวแพทย 1 1 2 

ระดับ ปฏิบัติการ หรือ ชํานาญการ 1 1 2 

นายชางสํารวจ 2 - 2 

ระดับ ปฏิบัติงาน หรือ ชํานาญงาน 2 - 2 

นายชางไฟฟา 1 - 1 

ระดับ ปฏิบัติงาน หรือชํานาญงาน 1 - 1 
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อัตรากําลังขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 

ขอกําหนดพิเศษ ในการปฏิบัติงาน  (นักวิชาการปาไม เจาพนักงานปาไม และพนักงานพิทักษปา ) ซ่ึงมีหนาท่ี ในการ
ปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมและสัตวปา การปองกันไฟปา จะตองมีความรู ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้  

1. การดํารงชีพในปา 
2. การใชอาวธุปนประจํากายในการออกตรวจปราบปราม 
3. การใชเครื่องมือหาตําแหนงพิกัดจากดาวเทียม (GPS) และการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 
4.  การใชเครื่องมือวิทยุสื่อสาร 
5. การใชเครื่องมือในการควบคุมดับไฟปา 
6. ความรูดานสัตวปา และดานอุทยานแหงชาติ 
7. ความรูดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
8. สภาพรางกายและจิตใจท่ีแข็งแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ตําแหนง 
บริหาร อํานวยการ วิชาการ ท่ัวไป 

ลปจ พรก รวม 
ส ต ส ต ทว ชช ชพ ชก ปก อว ชง ปง 

1 สํานักบริหาร
พ้ืนท่ีอนุรักษ 
ท่ี 14 (ตาก) 

- - 1 - - - ๑๓ ๑๕ ๒๒ 9 5๐ 1 9๑ 68๓ ๘๘๕ 
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(4) สินทรัพย (ของสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 14 )ตาก( )    
 - สวนราชการมีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณท่ีสําคัญอะไรบาง ? รวมท้ังเทคโนโลยีการสื่อสาร 
และการใหบริการ? 
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 

♦ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
     ไดแก ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบบริหารงานบุคคล 
     ระบบบริหารงานพัสดุ ระบบบริหารการเงิน ฯลฯ 

♦ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 

♦ ระบบสนับสนุนการส่ือสาร วิทยุ โทรศัพทผานดาวเทียม 

♦ โปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนํามาใชใน 
     การพัฒนาระบบงานและสนับสนุนการใชงาน เชน Microsoft window, 
     โปรแกรมจัดทําระบบฐานขอมูลแผนท่ีภูมิศาสตร เปนตน 

อุปกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ หมวดครุภัณฑสํานักงาน 

♦ หมวดครุภัณฑพาหนะและขนสง 

♦ หมวดครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  

♦ หมวดครุภัณฑการเกษตร 

♦ หมวดครุภัณฑกอสราง 

♦ หมวดครุภัณฑสํารวจ 

♦ หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร 

♦ หมวดครุภัณฑงานบานงานครัว 

♦ หมวดครุภัณฑอ่ืนๆ 
ส่ิงอํานวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 

♦ หองประชุมเล็ก ขนาด 20 คน 

♦ หองประชุมขนาดใหญ (หองประชุมศาลารวมใจ) 

♦  มุมสรางสรรค   

♦  รานถายเอกสาร 

♦  หองสุขา 

♦  รานอาหาร 

♦  โทรศัพทสาธารณะ 

♦  ยามดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก 
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(5) กฎหมาย กฎระเบียบ  และขอบังคับ  (ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)  
 ๕ .๑ สวนราชการดําเนินการภายใตสภาพแวดลอมดานกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับท่ีสําคัญ  
อะไรบาง ? 

กฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับ  

เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ  

สวนราชการ 
ท่ีเปนผูรักษาการ

ตามกฎหมาย  
1. พระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาต ิพ.ศ.2504           
พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 
พ.ศ.2504  พ.ศ.2532 

เพ่ือคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู เชน 
พันธุไมและของปา สัตวปา ตลอดจนทิวทัศน ปา      
และภูเขา ใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิม มิใหถูก
ทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพ่ืออํานวยประโยชน 
ท้ังทางตรงและทางออมแกรัฐและประชาชน 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช  
  
  
  

2. พระราชบัญญัติสงวน 
และคุมครองสัตวปา 
พ.ศ.2535       
พระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2546 
และพระราชบัญญัติสงวน 
และคุมครองสัตวปา (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2557 

เพ่ือสงวนและคุมครองพันธุสัตวปาและถ่ินท่ีอยูอาศัย
ของสัตวปา เปดโอกาสใหมีการเพาะพันธุ และคาสัตวปา
บางชนิดได รวมท้ังจะตองเรงรัดการขยายพันธุสัตวปา 
และใหการสงวนและคุมครองสัตวปาควบคูกันไป 
ตลอดจนความตกลงระหวางประเทศในการท่ีจะ 
รวมมือกันเพ่ือสงวนและคุมครองสัตวปา ของทองถ่ิน 
อันเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของโลก รวมท้ังการบริหาร
จัดการซากของสัตวปา ผลิตภัณฑจากซากของสัตวปา  
และสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติม และสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติม ““ศูนยขอมูลศูนยขอมูล  
ตอตานอาชญากรรมดานสัตวปาระดับภูมิภาคตอตานอาชญากรรมดานสัตวปาระดับภูมิภาค””  

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช  
  
  
  
  
  

3. พระราชบัญญัติงาชาง 
พ.ศ.2558 
 

เพ่ือควบคุมการคาการนําเขาสงออกและการครอบครอง
งาชางหรือผลิตภัณฑท่ีทํามาจากงาชางบาน ท่ีไดจาก
ชางท่ีเปนสัตวพาหนะ 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช  
 

๔. พระราชบัญญัติปาไม 
พ.ศ.2484  

เพ่ือคุมครองและบํารุงรักษาปาไมอันเปนทรัพยากร 
ธรรมชาติใหไดผลดียิ่งข้ึน  

กรมปาไม  
  

๕ . พระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2507 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  

เพ่ือสงวนปาไมไวเปนเนื้อท่ีประมาณ รอยละ 40 
ของเนื้อท่ีประเทศไทย เนื่องจากปาไมท่ีสงวน
คุมครองไวแลว และท่ียังมิไดสงวนคุมครองไดถูก 
บุกรุกและถูกทําลายเปนจํานวนมาก ซ่ึงอาจเปน
ตนเหตุใหเกิดความแหงแลง พ้ืนดินพังทลาย ลําน้ํา
ตื้นเขินหรือเกิดอุทกภัยอันเปนผลเสียหายแก
การเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศอยางรายแรง 
วาดวยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการอนุญาต
ใหเอกชนเขาทําประโยชนในปาสงวนแหงชาติดาน
ตางๆ   และสงเสริมใหเอกชนมีการปลูกปามากข้ึน   

กรมปาไม  
  

 



 

 

- ๑๔ - 
 ๕ .๒ กฎหมายและกฎระเบียบอะไรท่ีมีอยู และเอ้ือใหสวนราชการทํางานอยางมีความคลองตัว  
และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ  

กฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับ  

เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ  

สวนราชการ 
ท่ีเปนผูรักษาการ

ตามกฎหมาย  
1. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช วาดวย
การอนุญาตใหเขาไปดําเนิน
กิจการทองเท่ียว และพักอาศัย
ในอุทยานแหงชาติ   
พ.ศ.2547 

เพ่ือใหการอนุญาตใหเขาไปดําเนินกิจการทองเท่ียว 
และพักอาศัยในอุทยานแหงชาติเปนไปตามความใน
มาตรา ๑๖ (๑๓)  มาตรา ๑๘  มาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๑  มาตรา ๒๒  และมาตรา ๒๓ 
แหง พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.25๐4 
 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช  
 

๒. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช วาดวย
การเขาไปในอุทยาน 
พ.ศ.25๕๒ 

ขอกําหนดใหบุคลากรซ่ึงเขาไปใชสถานท่ีตางๆ 
ในเขตอุทยานแหงชาติ ตองปฏิบัติใหเหมาะสม 
และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช  
 

๓. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช วาดวย
การเขาไปถายทําภาพยนตรใน
อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2552 

โดยท่ีปจจุบันมีผูประสงคขออนุญาตถายทําภาพยนตร 
ในเขตอุทยานแหงชาติเปนจํานวนมาก สมควรกําหนด 
ระเบียบกรุมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
เพ่ืออนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเขาไปดําเนินการ
ดังกลาว โดยอาศัย มาตรา ๑๖ (๑๓) มาตรา ๑๘ 
และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 
พ.ศ.25๐4 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช  
 

๔. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช วาดวย
การเก็บการรักษาการใชจายเงิน 
รายไดเพ่ือบํารุงรักษาอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ.25๖๐ 

เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการเก็บ การรักษา การใชจา 
เงินรายได เพ่ือบํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ  

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช  
 

๕. ระเบียบสภาวิจัยแหงชาติ 
วาดวยการอนุญาตใหนักวิจัย 
ชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัย 
ในประเทศไทย พ.ศ.255๐ 

ควบคุมกํากับนักวิจัยชาวตางชาติท่ีเขามาดําเนินการ 
ศึกษาวิจัยในประเทศไทย 

สภาวิจัยแหงชาต ิ

๖. ระเบียบ กอช. วาดวยหลัก 
เกณฑและวิธีการในการเขาถึง 
ทรัพยากรชีวภาพและการไดรับ 
ผลประโยชนตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ.25๕๔ 

ควบคุมกํากับการเขาถึงทรัพยากรฯ และการแบงปน 
ผลประโยชนจากการใชทรพัยากรฯ 

สํานักนโยบายและ 
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ : สวนราชการที่เปนผูรักษาการตามกฎหมาย หมายถึง สวนราชการที่เปนผูวินิจฉัยหรือตีความ           
               ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการตามกฎหมายนั้น  ๆ



- ๑๕ - 

(5)  กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับ (ของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก)) 
 ๕ .๑ สวนราชการดําเนินการภายใตสภาพแวดลอมดานกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับท่ีสําคัญ  
อะไรบาง ? 

กฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับ  

เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ  

สวนราชการ 
ท่ีเปนผูรักษาการ

ตามกฎหมาย  
1. พระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาต ิพ.ศ.2504           
พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 
พ.ศ.2504  พ.ศ.2532 

เพ่ือคุมครองรักษา ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู            
เชน พันธุไมและของปา สัตวปา ตลอดจนทิวทัศน ปา 
และภูเขา ใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิม มิใหถูก
ทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป  เพ่ืออํานวยประโยชน       
ท้ังทางตรงและทางออมแกรัฐและประชาชน 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช  
  
  
  

2. พระราชบัญญัติสงวน 
และคุมครองสัตวปา 
พ.ศ.2535       
พระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2546 
และพระราชบัญญัติสงวน 
และคุมครองสัตวปา (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2557 

เพ่ือสงวนและคุมครองพันธุสัตวปาและถ่ินท่ีอยูอาศัย
ของสัตวปา เปดโอกาสใหมีการเพาะพันธุ และคาสัตวปา
บางชนิดได รวมท้ังจะตองเรงรัดการขยายพันธุสัตวปา 
และใหการสงวนและคุมครองสัตวปาควบคูกันไป 
ตลอดจนความตกลงระหวางประเทศในการท่ี           
จะรวมมือกันเพ่ือสงวนและคุมครองสัตวปา           
ของทองถ่ินอันเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของโลก  
รวมท้ังการบริหารจัดการซากของสัตวปา ผลิตภัณฑ
จากซากของสัตวปา  

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช  
  
  
  
  
  

3. พระราชบัญญัติงาชาง 
พ.ศ.2558 
 

เพ่ือควบคุมการคาการนําเขาสงออกและการครอบครอง
งาชางหรือผลิตภัณฑท่ีทํามาจากงาชางบาน ท่ีไดจาก
ชางท่ีเปนสัตวพาหนะ 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช  
 

๔. พระราชบัญญัติปาไม 
พ.ศ.2484  

เพ่ือคุมครองและบํารุงรักษาปาไมอันเปน
ทรัพยากรธรรมชาติใหไดผลดียิ่งข้ึน  

กรมปาไม  
  

๕ . พระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2507 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  

เพ่ือสงวนปาไมไวเปนเนื้อท่ีประมาณ  รอยละ  40 
ของเนื้อท่ีประเทศไทย เนื่องจากปาไมท่ีสงวน
คุมครองไวแลว และท่ียังมิไดสงวนคุมครองไดถูกบุก
รุกและถูกทําลายเปนจํานวนมาก ซ่ึงอาจเปนตนเหตุ
ใหเกิดความแหงแลง  พ้ืนดินพังทลาย ลําน้ําตื้นเขิน
หรือเกิดอุทกภัยอันเปนผลเสียหายแกการเกษตรและ
เศรษฐกิจของประเทศอยางรายแรง  วาดวยการ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการอนุญาตใหเอกชน
เขาทําประโยชนในปาสงวนแหงชาติดานตางๆ       
และสงเสริมใหเอกชนมีการปลูกปามากข้ึน  

กรมปาไม  
  

 
 



 

 

- ๑๖ - 

 ๕ .๒ กฎหมายและกฎระเบียบอะไรท่ีมีอยู และเอ้ือใหสวนราชการทํางานอยางมีความคลองตัว  
และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ  

กฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับ  

เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ  

สวนราชการ 
ท่ีเปนผูรักษาการ

ตามกฎหมาย  
1. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช วาดวย
การอนุญาตใหเขาไปดําเนิน
กิจการทองเท่ียว และพักอาศัย
ในอุทยานแหงชาติ   
พ.ศ.2547 

เพ่ือใหการอนุญาตใหเขาไปดําเนินกิจการทองเท่ียว 
และพักอาศัยในอุทยานแหงชาติเปนไปตามความใน
มาตรา ๑๖ (๑๓)  มาตรา ๑๘  มาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๑  มาตรา ๒๒  และมาตรา ๒๓ 
แหง พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.25๐4 
 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช  
 

๒. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช วาดวย
การเขาไปในอุทยาน 
พ.ศ.25๕๒ 

ขอกําหนดใหบุคลากรซ่ึงเขาไปใชสถานท่ีตางๆ 
ในเขตอุทยานแหงชาติ ตองปฏิบัติใหเหมาะสม 
และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช  
 

๓. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช วาดวย
การเขาไปถายทําภาพยนตรใน
อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2552 

โดยท่ีปจจุบันมีผูประสงคขออนุญาตถายทําภาพยนตร 
ในเขตอุทยานแหงชาติเปนจํานวนมาก สมควรกําหนด 
ระเบียบกรุมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
เพ่ืออนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเขาไปดําเนินการ
ดังกลาว โดยอาศัย มาตรา ๑๖ (๑๓) มาตรา ๑๘ 
และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 
พ.ศ.25๐4 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช  
 

๔. ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช วาดวย
การเก็บการรักษาการใชจายเงิน 
รายไดเพ่ือบํารุงรักษาอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ.25๖๐ 

เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการเก็บ การรักษา การใชจา 
เงินรายได เพ่ือบํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ  

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช  
 

๕. ระเบียบสภาวิจัยแหงชาติ 
วาดวยการอนุญาตใหนักวิจัย 
ชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัย 
ในประเทศไทย พ.ศ.255๐ 

ควบคุมกํากับนักวิจัยชาวตางชาติท่ีเขามาดําเนินการ 
ศึกษาวิจัยในประเทศไทย 

สภาวิจัยแหงชาต ิ

๖. ระเบียบ กอช. วาดวยหลัก 
เกณฑและวิธีการในการเขาถึง 
ทรัพยากรชีวภาพและการไดรับ 
ผลประโยชนตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ.25๕๔ 

ควบคุมกํากับการเขาถึงทรัพยากรฯ และการแบงปน 
ผลประโยชนจากการใชทรพัยากรฯ 

สํานักนโยบายและ 
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ : สวนราชการที่เปนผูรักษาการตามกฎหมาย หมายถึง สวนราชการที่เปนผูวินิจฉัยหรือตีความ           
               ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการตามกฎหมายนั้น ๆ  



- ๑๗ - 
 

 

(6) โครงสรางองคการ (ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช) 
      6.1 โครงสรางและระบบการกํากับดูแลของสวนราชการมีลักษณะอยางไร  
   โครงสรางของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีการจัดการองคการ โดยการแบงหนวยงาน
ภายในตามกฎกระทรวง และมีการแบงหนวยงานภายในตามความจําเปนและสถานการณท่ีมีความตอเนื่อง  
และกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบแตละหนวยงาน มีการมอบอํานาจในการบริหารงานใหหนวยงานในสังกัด  
โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของหัวหนาสวนราชการ (ตามแผนภูมิแสดงโครงสรางและการแบงหนวยงานภายใน  
ของกรมฯ) ท้ังนี้ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีการกํากับดูแลตนเองท่ีดี ดังนี้ 
  1) การกํากับดูแลองคการท่ีดี ๔ ดาน ไดแก ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม  ดานผูปฏิบัติงาน  
ดานผูรับบริการ  และดานองคการ  
   2)  มีการวิเคราะหโครงการสําคัญของกรม และนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 4 ดาน ไดแก 
ดานกลยุทธ  ดานการดําเนินงาน  ดานการเงิน  และดานการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย 
    3) กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา และพันธุพืช  มีกลุมตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนหนวยงานอิสระ  
ท่ีรายงานผลการดําเนินงานตรงตออธิบดกีรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช โดยมีหนาท่ีตรวจสอบ วิเคราะห 
รวมท้ังประเมินผลการดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
กับการเงิน การบัญชี งบประมาณ การพัสดุ และการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือใหการใช  
ทรัพยากรของทางราชการทุกประเภทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และมีความคุมคา  

     4)  มีกลุมงานคุมครองจริยธรรม เพ่ือรับเรื่องรองทุกข รองเรียนตางๆ เก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติ 
หนาท่ีโดยมิชอบ โดยมีชองทางการสื่อสารผานทาง Internet ตูไปรษณีย และหนังสือโดยตรง 

     5) มีการกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมใหบุคลากรภายในกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา          
และพันธุพืช โดยจัดทําเปนประกาศ เรื่อง ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
         6) มีระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดินว าดวยการกําหนด  
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.2544 
            7)  มีผูตรวจราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทําหนาท่ีรับผิดชอบ และมีอํานาจ
หนาท่ีในการตรวจราชการเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ เฉพาะในขอบเขต
อํานาจและหนาท่ีของกรม ในฐานะผูสอดสองดูแลแทนอธิบดี 
   8)  มีการมอบอํานาจการตัดสินใจในการปฏิบัติราชการ ใหรองอธิบดี ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม 
   9) มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. ความสัมพันธระดับองคการ 
 



 

 

 - ๑๘ - 

แผนภูมิแสดงโครงสรางและการแบงงานภายในของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบดี 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมตรวจสอบภายใน 

สํานักบริหารงานกลาง สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
 
 

 สํานักอนุรักษสัตวปา 
 

 สํานักอุทยานแหงชาติ สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า 
 
 

 สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช 

 
สํานักฟนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ 

 

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 1 - 16 กองคุมครองพันธุสัตวปาและพืชปาตามอนุสัญญา 

กองนิติการ 

 

* สํานักสนองงานพระราชดําร ิ

*ศูนยบริการประชาชน 
 
 

 

หมายเหตุ * หนวยงานที่จัดต้ังเปนการภายใน 

 
 
 

* สํานักงานบริหารโครงการปลูกปาและฟนฟูปาตนนํ้าฯ 
 
 

 

* กองการตางประเทศ 
 
 

 * ศูนยปฏิบัติการพิเศษผูพิทักษอุทยานแหงชาติและสัตวปา 

* สํานักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษสาขา 5 สาขา 
 
         

สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 

* สํานักงานผูตรวจราชการกรม 



- ๑๙ - 

 
 

(6) โครงสรางองคการ (ของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ ท่ี 14 (ตาก)) 
วิธีการจัดการท่ีแสดงถึงการกํากับดูแลตนเองท่ีดี ของ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก)  คือ 

• การกํากับดูแลในดานการบริหารจัดการ มีการแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาการ  
ปฏิบัติงาน  และกํากับดูแลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  เพ่ือเปนกลไกชวยขับเคลื่อน    
การดําเนินงานในการพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) รวมท้ังกํากับ  
ติดตามการดําเนินงาน รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รวมถึงการวิเคราะหขอมูลท่ีจําเปนในการพัฒนาการปฏิบัติงาน กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลอง 
กับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 

• การกํากับดูแลดานการเงินและงบประมาณ โดยใชระบบการควบคุมภายในและ  
การตรวจสอบภายในโดยหนวยตรวจสอบภายในกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  นอกจากนี้ยัง  
มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดําเนินงานจัดระบบควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการ  
ตรวจเงินแผนดิน  เพ่ือพิจารณาจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก)  
ท้ังนี้ใหมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของแตละสวน/กลุม/โครงการ ท่ีรับผิดชอบและสามารถ  
มอบหมายใหผูใตบังคับบัญชารวมรับผิดชอบในการควบคุมภายใน  โดยมีการมอบหมายงานใหเจาหนาท่ี  
แตละคนรับผิดชอบ  และถือปฏิบัติ อยางชัดเจนเม่ือถึงเวลาท่ีจะตองมีการรายงาน  

• การบริหารราชการใสสะอาด ไดมีการบริหารราชการดวยความโปรงใส โดยจัดตั้ง  
ศูนยประสานงานราชการใสสะอาดของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานสรางราชการใสสะอาด ดวยการจัดทําแผนกลยุทธ “หนวยงานใสสะอาด” 
ประสานการทํางานกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงการ  
กํากับ ติดตาม เพ่ือใหแผนงานและมาตรการสรางราชการใสสะอาดบรรลุผลตามมติคณะรัฐมนตรี มีการติดตาม
ประเมินผลการใชจายงบประมาณ กําหนดแนวทาง มาตรการในการปองกันปราบปรามการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ ของหนวยงานในสังกัด นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
เพ่ือใหประชาชน หรือหนวยงานผูรับบริการไดเขาถึงการใหบริการไดอยางรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. ความสัมพันธระดับองคการ 
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 )6.2 ( ระบบการรายงานระหวางคณะกรรมการกํากับดูแลสวนราชการ ผูบริหารสวนราชการ 
และสวนราชการท่ีกํากับมีลักษณะเชนใด (*)  

    กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๔ (ตาก)  
มีหนวยงานภายนอกคอยกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ ไดแก  
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ผูตรวจการแผนดิน  สํานักงบประมาณ  สํานักงาน ก.พ.  สํานักงาน 
ก.พ.ร.  กรมบัญชีกลาง  ศาลปกครอง  คณะกรรมการ ค.ต.ป.   สํานักงาน ปปช.  สํานักงาน ปปท. 
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ  และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องคการมหาชน) (สพร .)  

    ท้ังนี้  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๔ (ตาก)  
มีการรายงานผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค  ขอเสนอแนะการดําเนินงานตอหนวยงานตางๆ  
โดยการทําหนังสือราชการ ประชุมชี้แจง การประสานงานทางโทรศัพท โทรสาร และการติดตอโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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(7) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ๗.1 ระดับของกลุมเปาหมาย กลุมผูรับบริการ และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญของสวนราชการ  
                มีอะไรบาง? (*)   
 ๗.๒ กลุมดังกลาวมีความตองการและความคาดหวังท่ีสําคัญตอผลผลิต ตอการบริการท่ีมีให และตอ  
       การปฏิบัติการของสวนราชการอยางไร ?  
  ๗.๓ ความตองการและความคาดหวังของแตละกลุมมีความแตกตางกันอยางไร?  

   กลุมผูรับบริการ/                
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

กิจกรรม/ 
งานตามพันธกิจ 

ความตองการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทาง/ 
วิธีการใหบริการ 

แนวทาง/ 
วิธีการสื่อสารระหวาง

กัน 
ผูรับบริการภายใน 
1. เจาหนาที ่
ภายในกรม 

- อนุรักษ คุมครอง และฟนฟู 
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
 - วิจัย พัฒนา และใหบริการ 
ดานวิชาการ 
- บริหารจัดการทรัพยากรปาไม 
และสัตวปา โดยการมีสวนรวม 
บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
- สงเสริมการใชประโยชนจาก 
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล 
และยั่งยืน 

๑. มีความรูความเขาใจมากขึ้น 

๒. สรางความยุติธรรม 

๓. การบริการท่ีรวดเร็ว  

เขาถึงขอมูลไดงาย 

๔. ไดรับขอมูลที่ถูกตอง  

ครบถวน และเปนปจจุบัน 

ใหคําปรึกษา 
ตอบขอหารือ 
ประเด็นที่เกี่ยวของ 

 

1. หนังสือราชการ 
๒. โทรศัพท/โทรสาร 
๓. ติดตอโดยตรง 
๔. เว็บไซตกรม 
www.dnp.go.th 
๕. e-mail 
6. facebook 
๗. การประชุม 
๘. ส่ือประชาสัมพันธ
ตางๆ 

ผูรับบริการภายนอก 
1. ประชาชน 
- ในเขตพื้นที่อนุรักษ 
 - นอกเขตอนุรักษ 

๒. นักศึกษา 

 

๓. นักทองเที่ยว 
 - ในประเทศ 
 - ตางประเทศ 

๔. ผูประกอบการ 
เชน สวนสัตวเอกชน, 
ผูเพาะเล้ียงสัตวปา, 
ทองเที่ยว ฯลฯ 

๕. ส่ือมวลชน 
 
 

 

๖. หนวยงานภาครัฐ 
เชน สํานักงานบังคับ
คดี, สํานักงาน
อัยการ ฯลฯ 

- อนุรักษ คุมครอง และฟนฟู 
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
 
 
 
 

- วิจัย พัฒนา และใหบริการ 
ดานวิชาการ 

- สงเสริมการใชประโยชนจาก 
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล 
และยั่งยืน 

- สงเสริมการใชประโยชนจาก 
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล 
และยั่งยืน 
 

- สงเสริมการใชประโยชนจาก 
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล 
และยั่งยืน 

- สงเสริมการใชประโยชนจาก 
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล 
และยั่งยืน 

๑. การบริการท่ีรวดเร็ว 
เขาถึงขอมูลไดงาย 
๒. ไดรับขอมูลที่ถูกตอง 
ครบถวน และเปนปจจุบัน 
๓. บริการที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 

ความตองการในดาน 
การศึกษา ดูงาน 

บริการที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 

บริการที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 
 

๑. การบริการท่ีรวดเร็ว 
เขาถึงขอมูลไดงาย 
๒. ไดรับขอมูลที่ถูกตอง 
ครบถวน และเปนปจจุบัน 

๑. ไดรับขอมูลที่ถูกตอง 
ครบถวน และเปนปจจุบัน 
๒. ไดรับการชําระหนี้ตาม 
คําพิพากษา 

 
๑. การพิสูจนสิทธิที่ดิน 
๒. ใหคําปรึกษา แนะนํา 
ดานการอนุรักษ คุมครอง 
ทรัพยากรปาไมและ 
สัตวปา 
 

เปนแหลงศึกษา  

คนควา วิจัย 

แหลงทองเที่ยว 
แหลงเรียนรู 

๑. แหลงทองเที่ยว 

แหลงเรียนรู 

๒. ใหคําปรึกษา แนะนํา 
ดานการอนุรักษ คุมครอง 

แหลงขอมูลขาวสาร 
ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 

๑. การสงเร่ืองดําเนินคดี

๒. ประสานงานในเร่ืองที่ 

เกี่ยวของ 

1. หนังสือราชการ 
๒. โทรศัพท/โทรสาร 
๓. ติดตอโดยตรง 
๔. เว็บไซตกรม 
www.dnp.go.th 
๕. e-mail 
6. facebook 
๗. การประชุม 
๘. ส่ือประชาสัมพันธ
ตางๆ 
๙. สายดวน ๑๓๖๒ 

  

  

  

 
 

http://www.dnp.go.th/
http://www.dnp.go.th/
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   กลุมผูรับบริการ/                
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

กิจกรรม/ 
งานตามพันธกิจ 

ความตองการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทาง/ 
วิธีการใหบริการ 

แนวทาง/ 
วิธีการสื่อสารระหวาง

กัน 
๗. หนวยงานเอกชน 
- ภายในประเทศ เชน 
มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร, 
NGOs ฯลฯ 
 
- ภายนอกประเทศ 
เชน IUCN, WWF ฯลฯ 

๘. สถานศึกษา 
 

 

- อนุรักษ คุมครอง และฟนฟู 
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
 
 
 
- อนุรักษ คุมครอง และฟนฟู 
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
 
 

- วิจัย พัฒนา และใหบริการ 
ดานวิชาการ 

๑. ไดรับขอมูลที่ถูกตอง 
ครบถวน และเปนปจจุบัน 
๒. บริการที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 

 

 

 
ความตองการในดาน 
การศึกษา ดูงาน 

ใหคําปรึกษา แนะนํา 
ดานการอนุรักษ คุมครอง 
ทรัพยากรปาไมและ 
สัตวปา 
 
 
 
 
 

ใหคําปรึกษา แนะนํา 
ดานการอนุรักษ คุมครอง 
ทรัพยากรปาไมและ 
สัตวปา 

 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 
1. เจาหนาที ่
ภายในกรม 
 

 
๒. หนวยงานภาครัฐ 
เชน สํานักงาน ปปง., 
สํานักงาน ปปช., 
สํานักงานตํารวจ 
แหงชาติ ฯลฯ 
 
๓. ประชาชน 
- ในเขตพื้นที่อนุรักษ 
 - นอกเขตอนุรักษ 
 
๔. เกษตรกร 
 
 

 
 
- วิจัย พัฒนา และใหบริการ 
ดานวิชาการ 
 

 
- บริหารจัดการทรัพยากรปาไม 
และสัตวปา โดยการมีสวนรวม 
 
 
 
 
- บริหารจัดการทรัพยากรปาไม 
และสัตวปา โดยการมีสวนรวม 
 
 
- บริหารจัดการทรัพยากรปาไม 
และสัตวปา โดยการมีสวนรวม 

 

๑. ความยุติธรรม 

๒. ความรวดเร็ว ถูกตอง 

เปนปจจุบัน 

 

ความรวดเร็ว ถูกตอง 

เปนปจจุบัน 

 

 

 

๑. ความยุติธรรม 

๒. ความรวดเร็ว ถูกตอง 

เปนปจจุบัน 
 
ความสมดุลทางธรรมชาติ 
(เชน น้ํา ฯลฯ) 

 
 
๑. ใหบริการขอมูล 
ดานทรัพยากรปาไม 
๒. ใหบริการขอมูล 
พื้นที่ปาอนุรักษ 

ใหคําปรึกษา แนะนํา 
ดานการอนุรักษ คุมครอง 
ทรัพยากรปาไมและ 

  สัตวปา 
 
 
การอนุญาต เชน 
การคุมครอง, 
เอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากิน 
 
การคุมครอง ดูแล 
ทรัพยากรอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

1. หนังสือราชการ 
๒. โทรศัพท/โทรสาร 
๓. ติดตอโดยตรง 
๔. เว็บไซตกรม 
www.dnp.go.th 
๕. e-mail 
6. facebook 
๗. การประชุม 
๘. ส่ือประชาสัมพันธ
ตางๆ 
๙. สายดวน ๑๓๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dnp.go.th/
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(8) สวนราชการหรือองคการท่ีเกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน (ของกรมอุทยานแหงชาติ  
สัตวปา และพันธุพืช)  
 ๘.1 สวนราชการหรือองคการท่ีเก่ียวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน ท่ีสําคัญมีหนวยงาน 
       ใดบาง? และมีบทบาทอยางไรในระบบงานของสวนราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปฏิบัติตาม 
                ภาระหนาท่ี ของสวนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ?   
 ๘.๒ กลุมเหลานี้มีสวนรวมอะไรในการสรางนวัตกรรมใหแกสวนราชการ ? (*) 
  ๘.๓ กลไกท่ีสําคัญในการสื่อสาร และขอกําหนดสําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง?  

 
 
 

สวนราชการ/องคการ         
ที่เก่ียวของ 

บทบาทหนาที่ในการ 
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดที่สําคัญ 
ในการปฏิบัติงานรวมกัน 

กลไกที่สําคัญในการสื่อสาร 
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 

1. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 
 

- กรมปาไม 
- กรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝง 
 
 
 
 
- องคการสวนสัตว 
 
 
 
- กรมทรัพยากรธรณี 
 
 
- สํานักงานนโยบาย    
และแผนทรัพยากร  
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
- สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมทรัพยากรน้ํา 

- ใหความเห็นชอบในการประกาศ
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติใหเปนพื้นที่
อนุรักษ 
 
- สนธิกําลังในการปองกัน 
ปราบปราม การลักลอบตัดไม  
การลาสัตวปา และการบุกรุก 
ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ปาไม 
- ดําเนินคดีผูกระทําผิด กฎหมาย
ที่กรมเปนผูบังคับใช 
 
- ควบคุมการนําเขา 
และสงออกสัตวปา  
รวมทั้งผลิตภัณฑ 
 
- การบริหารจัดการซาก 
ดึกดําบรรพในอุทยานแหงชาติ 
 
- การอนุญาตดานส่ิงแวดลอม 
 
 
 
- การบริหารจัดการที่ดินภาครัฐ 
เพื่อคุมครองปองกันพื้นที่อนุรักษ
ตามกฎหมาย 
- พิจารณาอุทธรณกรณี  ไมเห็นดวย
กับคําอุทธรณ 
- ตรวจสอบความถูกตองของการ
แตงต้ังหรือไมแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริง ความรับผิดทาง
ละเมิด 
 
- การควบคุมปองกันไฟปา 
- การบริหารจัดการลุมน้ํา 

ปฏิบัติงานภายใตอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายที่หนวยงานเปนผูบังคับใช
กฎหมายนั้นๆ 

- หนังสือราชการ 
- การประชุมรวมกัน 
- ประสานงานทาง  
  โทรสาร/โทรศัพท  
- E-mail 
- ติดตอโดยตรง 
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2. กระทรวงเกษตร              
และสหกรณ 
- กรมปศุสัตว 
- กรมประมง 
- กรมวิชาการเกษตร 
- สํานักงานการปฏิรูป 
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
- กรมชลประทาน 

- ดําเนินคดีผูกระทําผิดกฎหมาย
ที่กรมเปนผูบังคับใช 
- การขออนุญาตใชพื้นที่ในความ
รับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานภายใตอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายที่หนวยงานเปนผูบังคับใช
กฎหมายนั้นๆ 

- หนังสือราชการ 
- การประชุมรวมกัน 
- ประสานงานทาง  
  โทรสาร/โทรศัพท 
- ติดตอโดยตรง 
 

 

3. กระทรวงพาณิชย 
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
     
 

- ดําเนินคดีผูกระทําผิดกฎหมายที่
กรมเปนผูบังคับใช 
- ตรวจสอบการนําเขา สงออก
สินคาตามอนุสัญญาวาดวยการคา
ระหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปา
และพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ (CITES) 

ปฏิบัติงานภายใตอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายที่หนวยงานเปนผูบังคับใช
กฎหมายนั้นๆ 

- หนังสือราชการ 
- การประชุมรวมกัน 
- ประสานงานทาง  
  โทรสาร/โทรศัพท 
 

 

4. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
     

- สนธิกําลังในการปองกัน 
ปราบปราม การลักลอบตัดไม 
การลาสัตวปา 
และการบุกรุกยึดถือครอบครอง
พื้นที่ปาไม 
- ดําเนินคดีผูกระทําผิด 
กฎหมายที่กรมเปนผูบังคับใช 
- ปราบปรามและควบคุม 
การนําเขาและสงออกสัตวปา
และพันธุพืช รวมทั้งผลิตภัณฑ 
- ดําเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรม 

ปฏิบัติงานภายใตอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายที่หนวยงานเปนผูบังคับใช
กฎหมายนั้นๆ 
     

- หนังสือราชการ 
- การประชุมรวมกัน 
- รายงานการจับกุม 
และ/หรือยึดของกลาง 
- บันทึกประจําวัน 

 

5. กระทรวงกลาโหม 
- หนวยทหารในทองที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร  
(กอ.รมน.) 
 

- สนธิกําลังในการปองกัน 
ปราบปราม การลักลอบตัดไม 
การลาสัตวปา 
และการบุกรุกยึดถือครอบครอง
พื้นที่ปาไม 
- ดําเนินคดีผูกระทําผิด 
กฎหมายที่กรมเปนผูบังคับใช 
- ปราบปรามและควบคุมการนําเขา
และสงออก สัตวปาและพันธุพืช 
รวมทั้งผลิตภัณฑ 
- ดําเนินการตามระบวนการ
ยุติธรรม 
- การจัดซ้ือครุภัณฑยุทโธปกรณ
ทางการทหาร 
- ประสานงานดานการขาวเกี่ยวกับ
การบุกลุกทําลายทรัพยากรปาไม 
และสัตวปา 
- พัฒนาบุคลากรดาน 
การปราบปราม 

ปฏิบัติงานภายใตอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายที่หนวยงานเปนผูบังคับใช
กฎหมายนั้นๆ 
 

- หนังสือราชการ 
- การประชุมรวมกัน 
- ประสานงานทาง  
  โทรสาร/โทรศัพท 
- รายงานการจับกุม    
และ/หรือยึดของกลาง 
- บันทึกการจับกุม 
- การฝกอบรมดานการ
ยุทธวิธ ี
 
 
 
 
 
 

 

 

สวนราชการ/องคการ         
ที่เก่ียวของ 

บทบาทหนาที่ในการ 
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดที่สําคัญ 
ในการปฏิบัติงานรวมกัน 

กลไกที่สําคัญในการสื่อสาร 
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 
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6. กระทรวงมหาดไทย 
- กรมที่ดิน 
- กรมสงเสริม 
การปกครองสวนทองถิ่น 
- กรมการปกครอง 
 
- กรมปองกันและ 
  บรรเทาสาธารณภัย 
- ศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต 
(ศอ.บต.) 
- จังหวัดในทองที่ 
- องคกรปกครอง    
 สวนทองถิ่น 

- สนธิกําลังในการปองกัน ปราบปราม 
การลักลอบตัดไม การลาสัตวปา 
และการบุกรุกยึดถือครอบครอง 
พื้นที่ปาไม 
- ดําเนินคดีผูกระทําผิดกฎหมายที่กรม 
เปนผูบังคับใช 
- บรรเทาสาธารณภัย 
 
- ปราบปรามและควบคุมการนําเขา 
และสงออก สัตวปา และพันธุพืช 
รวมทั้งผลิตภัณฑ 
- ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 

ปฏิบัติงานภายใตอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายที่
หนวยงานเปนผูบังคับใช
กฎหมายนั้น  ๆ
 

- หนังสือราชการ 
- การประชุมรวมกัน 
- ประสานงานทาง  
  โทรสาร/โทรศัพท 
- รายงานการจับกุม    
และ/หรือยึดของกลาง 

 

7. สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การประกาศพื้นที่ปาอนุรักษ 
- ขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการ
กฎหมาย 
- หารือปญหาขอกฎหมาย 
- ตรวจพิจารณารางกฎหมายฉบับท่ีเก่ียวของ 
- เสนอกฎหมายให ครม. พิจารณา 
- การเสนอเร่ืองเขาสูการประชุมของ
คณะรัฐมนตรี 
- ประสานงานในวาระการประชุมที่เขาสู 
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
เพื่อเตรียมไปช้ีแจงในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 
- การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
- การแจงเวียนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 
- การเตรียมขอมูลเพื่อประกอบการประชุม
คณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท 
- รายงานผลการดําเนินงานตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
- คณะกรรมการตางๆ ที่คณะรัฐมนตรี 
แตงต้ัง 
- ปฏิบัติงานในหนาที่ฝายเลขานุการ 
ผูประสานงานคณะรัฐมนตรี 
และรัฐสภากรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช (ปคร.อส.) 

- ความถูกตองตามระเบียบ 
  และกฎหมายเหมาะสม 
  กับสถานการณ 
- รวดเร็ว 
- ทันสมัย 
- ประสานผานสํานัก 
ผูประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (สปคร.ทส.) 

- การประชุมรวมกัน 
- หนังสือราชการ  
- โทรสาร/โทรศัพท 
- E-mail 
- ประชุมสัมมนาเร่ือง 
การประสานงาน 
คณะรัฐมนตรีและ 
รัฐสภา ของ อส.  
เพื่อสรางความรู 
ความเขาใจ 
และเตรียมความพรอมให
เจาหนาที่ อส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
 

- การประกาศพื้นที่อนุรักษ 
- การจัดทํารางกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือประกาศ ตามกระบวนการ
เสนอกฎหมาย 
- ใหคําปรึกษาปญหา ขอกฎหมาย 
การตีความ และการใหความเห็นใน 
ทางกฎหมาย 

ความถูกตอง 
ครอบคลุม 

- การประชุมรวมกัน 
- หนังสือราชการ 
- โทรสาร/โทรศัพท 

 

 
 

สวนราชการ/องคการ         
ที่เก่ียวของ 

บทบาทหนาที่ในการ      
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดที่สําคัญ 
ในการปฏิบัติงานรวมกัน 

กลไกที่สําคัญในการสื่อสาร 
ระหวางกัน 

นวัตกรรม 



- ๒๗ - 

(8) สวนราชการหรือองคการท่ีเกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน (ของสํานักบริหารพ้ืนท่ี 
อนุรักษท่ี 14 (ตาก))  

สวนราชการ/องคการ 
ท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ี 
ในการปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ในการปฏิบัติงานรวมกัน 

กลไกท่ีสําคัญ 
ในการส่ือสารระหวางกัน 

1. จังหวัดตากและ 
    จังหวัดสุโขทัย 
- ทสจ. 
- อปท. 
- ปองกันจังหวัด 
- สนง.จังหวัด 

1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน 
    แบบบูรณาการ 
2. ประสานงานและสนับสนุน 
    ดานขอมูล กิจกรรมงาน/ 
    โครงการ ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
3. ประชุมขอความคิดเห็น 

- อยูในภารกิจเดียวกัน 
- คํารับรองการปฏิบัติ 
  ราชการในดานทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  (ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด) 

- ประชุม 
- หนังสือราชการ  

- โทรศัพทและโทรสาร 

- Internet 
ปฏิบัติงานรวมกัน 

2. กรมบัญชีกลาง/ 
    กองคลัง 
    กรมอุทยานแหงชาติฯ/ 
    คลังจังหวัดตาก 

 

- เบิกจายเงินงบประมาณ 
- ตรวจสอบการดําเนินการคา 

งบประมาณ และบัญชีใหเปน 

ไปตามแผน 

- ความถูกตองตามระเบียบ 
  การเบิกจายเงิน 

- ผานระบบ GFMIS 
- รายงานเอกสารการเงิน

ทุกเดือนและทุกครั้งท่ีมี
การเบิกจายเงิน 

3. สํานักจัดการทรัพยากร 
    ปาไมที่ 4/ 
    กองทัพภาคที่ 3/ 
    กก.ตชด.34/ 
    ฝายปกครอง/ 
    สํานักงานอัยการ/ 
    ตํารวจภูธร 

- สนธิกําลังในการปองกัน  
  ปราบปรามการลักลอบตัดไม  
  การลาสัตวปา และการบุกรุก 
  ยึดครอบครองพื้นท่ีปา 
- ดําเนินคดีผูกระทําผิดกฎหมาย 
  ท่ีกรมเปนผูบังคับใช 

- บันทึกความรวมมือ (MOU) 
- ปฏิบัติงานภายใตอํานาจ 
  หนาที่ตามกฎหมายที่ 
  หนวยงานเปนผูบังคับใช 

 

- หนังสือราชการ 

- โทรศัพทและโทรสาร 

- ประชุม/ฝกอบรม 

- รายงานการจับกุม/
บันทึกประจําวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- ๒๘ - 
 
 
 

(9) สภาพการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ (ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช) 
 - สภาพแวดลอมดานการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการ เปนเชนใด? 
   ประเด็นการแขงขันคืออะไร และผลตอการดําเนินการของสวนราชการ? 

ประเภท 
การแขงขัน 

คูเทียบ/คูแขง ประเด็นการแขงขัน 

ผลการดําเนินงาน         
ในปจจุบัน           

เมื่อเปรียบเทียบ 
กับคูแขง 

ปจจัยสําคัญท่ี 
ทําใหประสบ
ความสําเร็จ 

การแขงขัน 
ภายในประเทศ 

๑. รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาการบริหาร 
ราชการแบบมีสวนรวม 

 
 
 
- กรมปาไม 
- กรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝง 

 
 
 
ประเภทรางวัลสัมฤทธิผล 
ประชาชนมีสวนรวม 
(Effective Change) 

 
 
 
- อส. ไดรางวัลระดับดีเดน 
- ปม. ไดรางวัลระดับดี 
- ทช. ไดรับรางวัลระดับดี 

 
 
 
ความไววางใจระหวาง 
ชุมชนทองถิ่นกับ
หนวยงาน และความ
รวมมือจากภาคสวนอื่น  ๆ

๒. การประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปรงใสในการดําเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA) 

- กรมปาไม 
- กรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝง 

ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

- อส. ไดคะแนน ๘๘.๙๖ 
- ปม. ไดคะแนน ๘๖.๔๕ 
- ทช. ไดคะแนน ๘๗.๘๓ 

ความเชื่อมั่นดาน 
คุณธรรมและความ 
โปรงใสจากบุคคล 
ภายในและภาคนอก 

๓. จํานวนพื้นที่ปาไม 
ทวงคืนได-เขา
ครอบครอง  
 

กรมปาไม จํานวนพื้นที่ปาไม 
ทวงคืนได-เขา 
ครอบครอง  
 

- อส. จํานวน ๑๑,๐๑๑.๔๖ ไร 
- ปม. จํานวน ๑๘,๓๕๕.๗๒ ไร 

- ศักยภาพของบุคลากร 
และความรวมมือระหวาง 
หนวยงาน 
- มีการนําเทคโนโลยีที ่
ทันสมัยมาใช 

การแขงขัน
ภายนอกประเทศ 

ไมมีขอมูลสนับสนุน ไมมีประเด็นการแขงขัน ไมมีขอมูลสนับสนุน ไมมีขอมูลสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. สภาวการณขององคการ : สภาวการณเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการเปนเชนใด 
 
ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 
 



- ๒๙ - 

(9) สภาพการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ (ของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก)) 

ประเภท 
การแขงขัน คูเทียบ/คูแขง ประเด็นการแขงขัน 

ผลการดําเนินงานในปจจุบัน   
เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง 

ปจจัยสําคัญท่ีทํา
ใหประสบ

ความสําเร็จ 
1. การแขงขัน 
    กับหนวยงาน 
    ภายใน 
    กรมอุทยาน 
    แหงชาติ 
    สัตวปา 
    และพันธุพืช 

สํานักบริหาร 
พ้ืนท่ีอนุรักษ 
ท่ี 1๒ 
(นครสวรรค) 

1. การรักษาพ้ืนท่ี 
    ปาอนุรักษ 

ระดับความสําเร็จของการรักษาพ้ืนท่ีปา
อนุรักษนอยกวา เน่ืองจากพ้ืนท่ีถูกบุก
รุกทําลายเพ่ิมข้ึนจาก 
ป พ.ศ.255๓ 

1. การมีสวนรวม 
    ของบุคลากรและ    
    การทํางานทีม  
2. งบประมาณท่ี  
    สอดคลองกับ  
    สภาวะเศรษฐกิจ 
3. การเรียนรูและ 
    ประสบการณ 
 

2. การฟนฟูพ้ืนท่ี 
    ปาตนนํ้าท่ี 
    เสื่อมโทรม 
    ใหคืนความ 
    อุดมสมบูรณ 

รอยละความสําเร็จของการฟนฟูพ้ืนท่ี
ตนนํ้าท่ีเสื่อมใหคืนความอุดมสมบูรณสูง
กวาเปาหมายและคูแขง เพราะมีการ
ปลูกปาเพ่ิมข้ึนจากงบประมาณท่ีไดรับ
จากกรม 

3. การพัฒนาองคการ ความสําเร็จของการดําเนินงานจัดทํา
ลักษณะสําคัญองคการเหมือนกัน 

2. การแขงขัน 
    กับหนวยงาน 
    ภายนอก 
    กรมอุทยาน 
    แหงชาติ 
    สัตวปา 
    และพันธุพืช 

สํานักจัดการ
ทรัพยากร 
ปาไมท่ี ๔ (ตาก) 

รอยละความสําเร็จของ
การปองกันดูแลรักษา
พ้ืนท่ีปา 

รอยละความสําเร็จ 
ของการปองกันดูแลรักษา 
จํานวนพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
ใหมีความอุดมสมบูรณ 
เทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด 
มีปริมาณลดลงจาก 
ป พ.ศ.๒๕๕๒ 
และมีพ้ืนท่ีถูกบุกรุกนอยกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับคูแขง 

1. มีการลาดตระเวน
ปองกันในพ้ืนท่ี
เปาหมายเพ่ิมข้ึน 
2. มีการบูรณาการ
การลาดตระเวน  
รวมกับหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 
๓. มีการพัฒนาความรู
และศักยภาพของ
เจาหนาที่อยางตอเน่ือง 
และมีการนําเอา 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
มาปรับใชกับหนวยงาน 
๔. ประชาชนได
เล็งเห็นถึงความสําคัญ 
ของการปองกันรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 



 

 

- ๓๐ - 
(10) การเปล่ียนแปลงดานการแขงขัน (ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)        
 - การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ (ถามี) ซ่ึงมีผลตอสถานการณแขงขันของสวนราชการ และของประเทศ  
   รวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสรางโอกาส สําหรับการสรางนวัตกรรมและความรวมมือคืออะไร (*) 

ปจจัยแวดลอม 
สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลกระทบ 

ตอสภาพการแขงขัน 

สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงท่ีสรางโอกาส 
สําหรับการสรางนวัตกรรม 

และความรวมมือ 
ปจจัยภายใน 1. การบริหารดานทรัพยากรบุคคล 

ที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดบุคลากรเขาไป 
ปฏิบัติงานในพื้นที่อนุรักษตามภารกิจ 
ของพื้นที่ปาอนุรักษใหเหมาะสมและ 
มากยิ่งขึ้น     
2. การนําเทคโนโลยีมาเปนเคร่ืองมือ 
ในการปฏิบัติงานเพิ่มพื้นที่ปาและติดตาม 
การบุกรุกพื้นที ่
3. การประชาสัมพันธที่หลากหลายรวดเร็ว 
และเขาถึงงาย  
4. การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ 
ของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ 

1. การสรางเครือขายในสายงาน 
2. มีการประชุม/อบรม/สัมมนา 
เพื่อพัฒนาองคความรูแกบุคลากร 
3. การศึกษาดูงานหนวยงานตนแบบที่
ประสบความสําเร็จ 
4. การจัดประกวดผลงานดานตางๆ 
๕. การกําหนดรูปแบบการบริหารงาน 
ในพื้นที่ปาอนุรักษใหชัดเจนเปนมาตรฐาน 
เดียวกัน 
๖. การสนับสนุนใหหนวยงานใชเงิน 
งบประมาณจากการจัดเก็บรายไดมาใชใน 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาองคการได  
 

ปจจัยภายนอก 1. การเพิ่มขึ้นของประชากร 
2. ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม 
ทําใหเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ปญหาดานความมั่นคงบางพื้นที่ เชน 
พื้นที่ชายแดน ทําใหเจาหนาที่เขาพื้นที่
ปฏิบัติงานไมได    
4. ภัยพิบัติธรรมชาติและการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
5. การมีเปาหมายรวมกันกับภาคสวน 
ที่เกี่ยวของ เชน จังหวัด 

1. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป 
2. ระบบราชการ ๔.๐ 
3. ความรวดเร็วของส่ือสารมวลชน 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
รวมทั้งส่ือโซเชียล 
4. การสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก 
ใหมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากร 
ปาไมและสัตวปา 
๕. แผนสนธิกําลังและบูรณาการ  
ระดับคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การตัดไมทําลายปาแหงชาติ ระดับจังหวัด 
(คปป.จ.) 

(10) การเปล่ียนแปลงดานการแขงขัน (ของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก))      

ปจจัยแวดลอม 
สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลกระทบ 

ตอสภาพการแขงขัน 
1. ปจจัยภายใน 
 
 
 
 

1. ผูบริหารมีการเปล่ียนแปลงบอยขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 
2. ขาดคานิยมและวัฒนธรรมรวมกันในองคการ 
3. ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
4. อุปกรณ เคร่ืองมือ ไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
5. บุคลากรยังขาดความรู ทักษะ ที่เพียงพอในการทํางาน 

2. ปจจัยภายนอก 
 
 
 
 

1. การปฏิรูประบบราชการที่ทําใหการแบงสวนราชการเกิดความสับสนในภารกิจ 
และทําใหอัตรากําลังลดลง 

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

 



- ๓๑ - 
(11) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)       
      ๑๑.1 แหลงขอมูลสําคัญสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแขงขันในภารกิจท่ีคลายคลึงกัน  
         มีอะไรบาง? 
 ๑๑.๒ แหลงขอมูลสําคัญสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบจากหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังในสวนราชการ  
         นอกสวนราชการ และจากตางประเภทกัน มีอะไรบาง? 
  ๑๑.๓ มีขอจํากัดอะไร (ถามี) ในการไดมาซ่ึงขอมูลเหลานี้?  

ประเภท 
การแขงขัน 

คูแขง 
แหลงขอมูล 

เชิงเปรียบเทียบ 
และขอมูลเชิงแขงขัน 

ขอจํากัด 
ในการไดมาซ่ึงขอมูล 

1. การแขงขัน
ภายในประเทศ 

- กรมปาไม 
- กรมทรัพยากร 
 ทางทะเลและชายฝง 

รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหาร 
ราชการแบบมีสวนรวม  

 สํานักงาน ก.พ.ร. 

 - กรมปาไม 
- กรมทรัพยากร 
 ทางทะเลและชายฝง 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA) 

สํานักงาน ป.ป.ท. 

 กรมปาไม จํานวนพื้นที่ปาไมทวงคืนได- 
เขาครอบครอง 

กรมปาไม 

2. การแขงขัน 
ภายนอกประเทศ 

ไมมีขอมูลสนับสนุน ไมมีแหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 

ไมมีขอมูลสนับสนุน 

(11) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (ของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก))      

ประเภท 
การแขงขัน 

คูแขง 
แหลงขอมูล 

เชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขัน 
ขอจํากัด 

ในการไดมาซ่ึงขอมูล 

1. การแขงขันกับ 
หนวยงานภายใน 
กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 

สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 1๒ 
(นครสวรรค) 

- ดูตัวชี้วัดขององคการ 
- รายงานผลการประเมินการปฏิบัติ 
  ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1๒  
  (นครสวรรค) ประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ.25๖๑ 

ขอมูลที่จะนํามาเปรียบเทียบมีนอย 
และขอมูลตามคํารับรองยังไมชัดเจน 
ในประเด็นผลการปฏิบัติงาน  
ซ่ึงมีการรายงานแตกตางกัน 

2. การแขงขันกับ 
หนวยงานภายนอก 
กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 

สํานักจัดการ
ทรัพยากร 
ปาไมที่ ๔ (ตาก) 

- www.forest.go.th/tak_4/index.php 

 

ภารกิจของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ 
ที่ 14 (ตาก) ไมมีคูแขงภายนอกประเทศ 
จึงเปรียบเทียบกับหนวยงานภายนอก
กรม 

 
 

 

 

 

 

http://www.forest.go.th/
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(12) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 
(ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)        
    - ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการในดานพันธกิจ 
      ดานการปฏิบัติการ ดานความรับผิดชอบตอสังคม และดานบุคลากรคืออะไร? 

ความทาทายเชิงยุทธศาสตร ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 
ด้านพันธกิจ 
1. สงวนรักษา และฟนฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติใหคง 
ความสมบูรณ 
2. สงเสริมและสนับสนุนใหพื้นที่อนุรักษเปนแหลงศึกษา วิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษอยางม ี
ประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหได 
มาตรฐานสากล 
4. สงเสริมการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษอยางมีสวนรวม 
5. ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเพิ่มพื้นที่ปาอนุรักษ 
ใหไดรอยละ ๒๕ ภายในป พ.ศ.25๖9 
6. ฟนฟูประชากรสัตวปาหายากและใกลสูญพันธุ 
7. การบริการมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและพึงพอใจของผูรับบริการ 
8. การสรางชุมชนใหมีความเขมแข็งในการปองกันรักษาทรัพยากรปาไม
และสัตวปา 

 
1. ดําเนินงานในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตามยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป 
2. ประชาชนภาคสวนตางๆ มีการต่ืนตัว และสนใจในการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มมากข้ึน 

3. มีหนวยงานภายนอกและภาเอกชน และองคการระหวางประเทศ 

สนับสนุนในการอนุรกษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

4. มีศาสตรพระราชาเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการอนุรักษ 

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมถึงการพัฒนาและ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริ เพื่อใหคนอยูรวมกับปาไดอยางสมดุลและยั่งยืน 

 

ด้านการปฏิบัติการ 
1. การนําเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหมเขามาใช 
2. การใชระบบอิเล็กทรอนิกสและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ปฏิบัติงาน และใหบริการประชาชน 
3. การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานสงผลตอการบรรลุวิสัยทัศน 
4. การบูรณาการแผนงานกับแผนงบประมาณใหสอดคลองกัน 
5. การสรางการรับรูสูประชาชนในเร่ืองการอนุรักษ 
6. การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสด 
ภาครัฐ พ.ศ.25๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ  

 
1. มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและบริการประชาชน 

ใหรวดเร็ว และสะดวกตอผูรับบริการ  

2. จัดทําคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับประชาชนและหนวยงาน 
ที่เขาใชบริการเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 
3. มีฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแหลงเรียนรู 
ดานการอนุรักษปาไมและสัตวปา 
4. มีโครงการและแผนการจัดฝกอบรมสรางจิตสํานึกความรู 
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหแกบุคคลทั่วไป 
และเยาวชน 
5. มีการออกใบอนุญาตออนไลน (National Singie Window : NSW) 
6. ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม สัตวปา 
และพันธุพืชมากขึ้น 
7. มีหนวยงานภาคสนามในสังกัดอยูทั่วพื้นที่ปาอนุรักษ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
1. การจัดซ้ือจัดจางสินคาและผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
2. การประหยัดพลังงาน 
3. ลดการใชขยะยอยสลายยาก เชน ถุงพลาสติก กลองโฟมในพื้นที ่
อุทยานแหงชาติและในสํานักงาน  
4. การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 
1. กรมฯ ดําเนินการโครงการตามแนวพระราชดําริ เชน แนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการอยูรวมกับปาไดอยางเกื้อกูลกัน 
2. การมีสวนรวมกับทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ และในพื้นที ่
ที่รับผิดชอบ 
3. นโยบาย รมว.ทส. ใหจัดทําโครงการสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) 
4. ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม สัตวปา 
และพันธุพืชมากขึ้น 

 

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร 
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ความทาทายเชิงยุทธศาสตร ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 

ด้านบุคลากร 

1. การสรางความเปนมืออาชีพ (Professional) ใหแกบุคลากร 
2. การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูใหสามารถถายทอด แลกเปล่ียน 
และเพิ่มพูนองคความรูอยางกวางขวาง 
3. การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถหลากหลาย และมีความสามารถ 
ในการใชระบบไอท ี
4. การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน โดยเนนหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงโปรงใสมีวินัยและพรอมรับผิดชอบ 
๕. การวางแผนทดแทนอัตรากําลังของกรมฯ 
๖. การพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๗. การสรางวัฒนธรรมองคการเพื่อหลอหลอมและประสานสัมพันธ 
ระหวางบุคลากรของหนวยงานใหเกิดพลังเพื่อบริการประชาชน 
๘. บุคลากรในสํานักไดรับความพึงพอใจดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
และมีความพึงพอใจในเสนทางความกาวหนาของตน  

 
1. มีกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จากสํานักงาน ก.พ. 
2. มีฐานขอมูลเดิมในการผลักดันใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน 
ใหบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน ไดแก เร่ือง การสรางความผาสุกของ 
บุคลากร 
3. มีหนวยงานดานการพัมนาความรูความสามารถและทักษะ  
โดยเฉพาะของกรมฯ 
4. การจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 
๕. การพฒันาระบบการเข้าสูต่ําแหน่ง 

๖. การพฒันาสวสัดิการของบคุลากร 

(12) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 
(ของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก))      
ความทาทาย 

เชิงยุทธศาสตร 
ส่ิงท่ีทาทาย 

ดานพันธกิจ 
 
 
 

1. ใหความสําคัญกับภารกิจตามกฎหมาย โดยมุงเนนประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
2. การบูรณาการและสรางความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในการอนุรักษ ฟนฟู 
    ทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปาใหเปน 
    แหลงทองเท่ียวและแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ 
4. เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพใหสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก)  
    ในการตอบสนองตอนโยบายและความตองการของประชาชนในระดับพ้ืนท่ี 
    ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 

ดานปฏิบัติการ 
 
 

1. การใชระบบอิเล็กทรอนิกสและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมในการปฏิบัติงาน 
2. การนําเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหมเขามาใช 
3. การบูรณาการแผนงานและแผนงบประมาณใหสอดคลองกัน 
4. การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
5. ลดข้ันตอนในการปฏิบัติการ 
 

ดานทรัพยากร
บุคคล 

1. ลดอัตราการโอนยายของขาราชการในสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 
2. บุคลากรในสังกัดไดรับความพึงพอใจในเสนทางความกาวหนาของตน 
3. บุคลากรในสังกัดไดรับการพัฒนาสมรรถนะประจําตําแหนงอยางครบถวน 
4.การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูอยางจํากัดใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. สรางองคกรแหงการเรียนรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 
6.  มีระบบการประเมินสมรรถนะบุคคลท่ีมีมาตรฐาน เปนธรรม โปรงใส 
 





แบบประเมินผล 
รอยละของบุคลากรที่เขาใจทิศทางขององคการ 

การสํารวจการรับรูและเขาใจเรื่องทิศทางขององคการ ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคการ  
วัฒนธรรมองคการ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๔ (ตาก)  
มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการรับรู และความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการและการสื่อสารแก 
บุคลากร สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๔ (ตาก)  เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ  
ทํางานเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในประเด็นการนําองคการ  
เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ และสามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงาน โดยสามารถ  
สนองตอบตอการนําองคการของผูบริหาร และสามารถรวมกันพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน 
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังเปนองคการท่ีมีการทํางานอยางมีคุณภาพใหเกิดประโยชน  
แกประชาชนและประเทศชาติโดยรวมตอไป  
ซ่ึงแบบสอบถามมีท้ังหมด ๔ สวน ไดแก  
สวนท่ี 1  : สอบถามขอมูลสวนบุคคล  
สวนท่ี 2  : สอบถามชองทางการรับรู และชองทางการสื่อสาร  
สวนท่ี 3 : สอบถามความเขาใจของบุคลากรและ การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  
สวนท่ี ๔ : สอบถามการรับรูและเขาใจตอทิศทางองคการของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 

สวนที่ 1 : สอบถามขอมูลสวนบุคคล 

คําช้ีแจง :  โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในขอมูลท่ีตรงกับทานมากท่ีสุด 

1. ทานเปน   ขาราชการ   ลูกจางประจํา  

    พนักงานราชการ    พนักงานจางเหมา/ลูกจางชั่วคราว 

อ่ืนๆ................................ 
 
2. การศึกษา   ต่ําวาปริญญาตรี    ปริญญาตรี 

    ปริญญาโท   ปริญญาโทข้ึนไป  

๓. ตําแหนง ......................................................................................... 
 
๔. อายุ    ไมเกิน  2๔ ป  25 – ๒๙ ป            ๓๐ – ๓4 ป 

    ๓๕  – ๓๙ ป  ๔๐ – ๔๔ ป       ๔๕ – ๔๙ ป 

    ๕๐ –๕๔ ป  ๕๕ ปข้ึนไป  
 
๕. ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน  นอยกวา 6 ป   6 – 10 ป       ๑๑ – ๑๕ ป 

    ในหนวยงาน   1 ๖ – ๒๐ ป  ๒1 – 2๕ ป            มากกวา ๒๕ ป 

                                              /  ๖. งาน.... 



- ๒ -    

๖. งานหลักท่ีทานรับผิดชอบ 
    .................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................. 

สวนที่ 2 : สอบถามชองทางการรับรูและชองทางการส่ือสาร  

คําช้ีแจง :  โปรดทําเครื่องหมาย       ลงในชอง        ท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

๑. ทานเคยรับรู รับทราบ วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคของ 

          สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๔ (ตาก) 

       ไมเคย        เคย (โปรดทําแบบประเมินในขอ ๒ ตอ) 

๒. ทานรับทราบขอมูลและขาวสารเรื่องยุทธศาสตร และเปาประสงคของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๔  

    (ตาก) จากชองทางการสื่อสารของหนวยงานชองทางใดบาง (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ)                                                                                                                                                                                                  

       ผูบริหาร     เพ่ือนรวมงาน  Website ของหนวยงาน 

 
       ปายประกาศ     การประชุม  หนังสือเอกสารเผยแพร  
         เชน วารสาร โปสเตอร  

 แผนพับ 

จากแบบสอบถามครั้งนี้   เสียงตามสาย  อ่ืนๆ ระบุ................  

๓. ทานคิดวาชองทางการสื่อสารของหนวยงานชองทางใดท่ีจะทําใหบุคลากรในสํานักบริหารพ้ืนท่ี  

    อนุรักษท่ี ๑๔ (ตาก) สามารถรับทราบถึงยุทธศาสตรของหนวยงานท่ีกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ   

 คานิยม วัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๔ (ตาก) 

ไดงายและท่ัวถึงมากท่ีสุด (ตอบไดเพียง ๑ ขอ)                                                                                                                                                                                                  

       ผูบริหาร     เพ่ือนรวมงาน  Website ของหนวยงาน 

 
       ปายประกาศ     การประชุม  หนังสือเอกสารเผยแพร  
         เชน วารสาร โปสเตอร  

 แผนพับ 

เสียงตามสาย   อ่ืนๆ ระบุ................  

 

                                                                                                                         
/  สวนท่ี ๓.... 



- ๓ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

สวนที่ ๓ : สอบถามความเขาใจของบุคลากรและการนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

คําช้ีแจง :  โปรดทําเครื่องหมาย       ลงในชอง        ท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง นอย ไมเกี่ยวของเลย 

1. ทานคิดวางานของทานมีสวนรวมในการผลักดันหนวยงาน 
   (สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก)) ใหบรรลุผลการ 
   ดําเนินการท่ีคาดหวังตามแผนการปฏิบัติงาน หรือบรรลุ 
   เปาหมายของหนวยงาน (สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 
   (ตาก)) ในดาน : 
๑.๑ .............................................................................. 

    

๑.2 ..............................................................................     
๒. วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ของหนวยงาน (สํานัก 
    บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก)) มีสวนชวยใหทาน 
๒.๑ กําหนดทิศทางจุดหมายการทํางานของทานไดชัดเจน  

    

๒.๒ รูวาตองทําอะไร เพ่ืออะไร ทําอยางไร และเม่ือใด     
๒.๓ มีความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ     
๒.๔ ทํางานอยางมีเปาหมายดวยความภูมิใจ     

สวนที่ ๔ : สอบถามการรับรูและความเขาใจตอทิศทางองคการของ (สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 

คําช้ีแจง :  โปรดทําเครื่องหมาย       ลงในชองความคิดเห็นในแตละหัวขอตามความเปนจริง 

หัวขอ 
ความคิดเห็นของทาน 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1. วิสัยทัศนของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) คือ “.............................”   
2. พันธกิจของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) คือ “...............................”   
3. คานิยมองคการของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) คือ“....................”   
4. ทานรับรูและมีความเขาใจตอวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรม ประเด็น 
   ยุทธศาสตร เปาประสงคของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 

  

5. ความคิดเห็นของทานตอวิสัยทัศนของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 
    มีความทาทายกับตัวองคการของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 

  

6. วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคของ 
    สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) มีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได 

  

7. วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคของ 
    สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) ท่ีกําหนดสามารถเสริมสรางความมุงม่ัน 
    ในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 

  

          /  ๘. วิสัยทัศน .... 



- ๔ - 
 

หัวขอ 
ความคิดเห็นของทาน 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

๘. วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคของ 
    สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) สามารถสะทอนและคํานึงถึงผูรับบริการ 
    และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังสอดคลองกับแนวโนมในอนาคต 

       

๙. คานิยมของสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) สามารถส่ือสารแนวทางในการ 
    ปฏิบัติราชการใหบุคลากรทุกระดับของสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 
    รับรูและเขาใจ 

  

๑๐. คานิยมของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) สามารถสื่อถึงภาพลักษณ 
      และพฤติกรรมของบุคลากรภายในสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 

  

- ความคิดเห็นของทานตอ วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคของ   
   สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก)  

    เห็นดวย 
        ควรปรบัปรุง ในประเด็น (โปรดระบุ)................................................................................................... 

      - ทานเขาใจทิศทางขององคการเพียงใด 
         มากท่ีสุด (5)     มาก (4)     ปานกลาง (3)     นอย (2)     ไมเขาใจ (1) 

    - ขอเสนอแนะ................................................................................................................................................. 
      ......................................................................................................................................................................  

        ...................................................................................................................................................................... 
 

     

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 
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