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หน้า 1 

ระบบข้อมูลพนักงานเหมาจ้างเอกชนด าเนินงาน 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลการจ้างเหมาเอกชน

ด าเนินงาน(พนักงานจ้างเหมา) เพ่ือใช้ประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2559 จึงขอให้

หน่วยงานที่มีการจ้างเอกชนด าเนินงาน บันทึกข้อมูลเข้าระบบให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และสามารถใช้ระบบได้

ดังนี้  

1. การ Login เข้าระบบ สามารถเข้าระบบได้ที่ Http:// dnp-app.dnp.go.th พิมพ์  “รหัสผู้ใช้” และ 

“รหัสผ่าน” ตามใบแนบรหัสผู้ใช้งาน โดยก าหนดให้ 1 หน่วยงานระดับส านัก มี 1 ผู้ใช้งาน สามารถ

ใช้งานได้พร้อมกันทุกส่วน (กรุณาใช้ Chrome เป็น Browser ในการบันทึกข้อมูล ซึ่งสามารถ 

Download ที่ http://www.google.com/chrome) 

 
2. การเปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อเข้าใช้งานระบบครั้งแรกขอให้ท าการเปลี่ยนรหัสผ่านทันที โดยกดปุ่มรูป

เฟืองที่มุมขวาด้านบน และขอให้ผู้ที่เข้าท างานในระบบเป็นคนแรกเท่านั้นเป็นผู้เปลี่ยนรหัสผ่าน 
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หน้า 2 

 
3. เมื่อเข้าระบบครั้งแรก จะปรากฎหน้าจอที่ยังไม่มีข้อมูลของพนักงานจ้างเหมาประจ าปี 2558 เช่น 

Login โดยใช้ User ส านักแผนงานและสารสนเทศ จะได้หน้าจอดังภาพ  

 
ซึ่งหน้าจอจะแสดงเฉพาะชื่อส านักท่ี Login เข้ามา 
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หน้า 3 

ภายใตส้ านักจะปรากฎหน่วยงานย่อย โดยให้กดปุ่มสัญลักษณ์ จะแสดงข้อมูลระดับส่วนขึ้นมาดังภาพ 

 

 
การเพ่ิมข้อมูลต าแหน่งและชื่อพนักงานจ้างเหมา ให้กดที่ปุ่มเครื่องหมาย  โดยค านึงว่าประสงค์จะเพ่ิมข้อมูลที่

ช่องไหน (ส่วนหรือส านัก) เช่น พนักงานจ้างเหมาท างานในสังกัดส านัก ให้กด   หลังส านัก ถ้าสังกัดภายใต้

ส่วน ให้กด  หลังส่วนนั้น กดปุ่ม หลังศูนย์สารสนเทศ จะมีหน้าจอให้บันทึกข้อมูล ดังภาพ และมีข้อมูล

สังกัดศูนย์สารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ มาพร้อมหน้าจอบันทึก 
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หน้า 4 

 

4. เริ่มบันทักข้อมูลพนักงานจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานโดยระบุส่วนโครงสร้างของต าแหน่งก่อน 

4.1 พิมพ์หน่วยงานย่อย  (ถ้ามี) เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

 
4.2 ต าแหน่ง ให้พิมพ์ชื่อต าแหน่งที่จ้างโดยเมื่อพิมพ์ไปบางส่วน จะปรากฏชื่อต าแหน่งขึ้นมาให้เลือก 

(หากไม่ปรากฏชื่อต าแหน่งให้เลือกขอพบให้พิมพ์ชื่อต าแหน่งให้ครบถ้วน โดยระบบจะท าการ

สร้างชื่อต าแหน่งให้ใหม่) 

 
4.3 ระยะเวลาการจ้างตามแผน ให้ระบุระยะเวลาการจ้างตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจ าปีตามที่

หน่วยงานได้รับจัดสรร เช่น พิมพ์เลข 12 หากมีการจ้างตลอดปีงบประมาณ หรือพิมพ์เลข 4 

หากมาการจ้างตามแผนฯ เพียง 4 เดือน 

4.4 เงินเดือน ให้ระบุตามจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจ าปี หรือตามท่ีจ่าย

จริงตามข้อตกลงที่ท าไว้ ต่อเดือน 

4.5 ระบุ แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ของต าแหน่งที่จ้าง โดยให้ พิมพ์ “*” จะปรากฎข้อมูลประจ าปี 

2558 ขึ้นมาให้เลือก 
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4.6 ประเภทงบ ให้เลือกหมวดรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจ าปีที่ได้รับให้ถูกต้อง 

 
4.7 บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานจ้างเหมา โดยเริ่มจากเลขประจ าตัวประชาชนประชาชน 

หากบันทึกเลขประจ าตัวประชาชนไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนบนหน้าจอ ดังนี้ 

 
ให้กดปุ่ม “OK” หากตรวจสอบแล้วไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน สามารถไม่ต้องระบุได ้หรือถ้ามี

การจ้างพนักงานจ้างเหมาเป็นกลุ่มให้พิมพ์เลขประจ าตัวประชาชนเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับจ้าง

เท่านั้น 

4.8 เลือกค าน าหน้าชื่อ หรือหากต้องการระบุค าหน้าชื่อเป็นอย่างอ่ืนให้เลือกปุ่มอ่ืน ๆ และเม้าส์คลิ๊ก

ที่ “ระบุ” จะปรากฎค าน าหน้าชื่อมาให้เลือก 

4.9 พิมพ์ชื่อ (เฉพาะชื่อเท่านั้นไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ)  ในช่อง “ชื่อ” และนามสกุลในช่อง 

“นามสกุล” 

4.10 พิมพ์วัน เดือน ปีเกิด 8 หลัก (ววดดปปปป เช่น 01012508) หากไม่รู้วันที่ ให้ใส่ “01” หากไม่

รู้เดือน ให้ใส่ “01” หรือเลือกกรอกวันที่โดยใช้ปุ่มปฏิทิน 

4.11 ระบุเงินเดือนที่จ่ายจริงต่อเดือน 
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หน้า 6 

 
4.12 กดปุ่ม “บันทึก” ด้านล่าง 

 
4.13 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบถูกต้องแล้วยืนยันข้อมูล ให้กดปุ่ม “OK” และถ้า

ต้องการบันทึกรายต่อไปให้ให้กดปุ่มปิดหน้าจอแล้วกดปุ่มเพ่ิม 

4.14 ถ้าต้องการบันทึกพนักงานจ้างเหมาเอกชนเป็นแบบกลุ่ม หลังจากยืนยันบันทึกข้อมูลของคนท า

สัญญาหลักแล้วจะมีส่วนด้านล่างให้บันทึกผู้ร่วมท างานของบุคคลหลักนั้น ดังภาพ 

 
ให้พิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) ชื่อ นามสกุล แล้วกดปุ่มเพ่ิมด้านหลังเพ่ือเพ่ิมสมาชิกเข้ากลุ่ม ถ้า

ต้องการเพิ่มสมาชิกคนต่อไปให้พิมพ์เลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล แล้วกดปุ่ม “เพ่ิม” จนครบ หลังจาก

นั้นให้กดบันทึก ยืนยันข้อมูล และกดปุ่มปิดหน้าจอ 
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หน้า 7 

 
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วและยืนยันบันทึกข้อมูลแล้ว จะพบว่าจ านวนอัตรา จ านวนคนครองจะ

ปรากฏเลข 1 ขึ้น หลังหน่วยงาน หลังเลขจะมีปุ่มรูปกระดาษ ถ้าต้องการดูข้อมูลที่กรอกและยืนยันแล้ว 

หรือต้องการเข้าไปแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไว้ หรือเพ่ิมข้อมูลใหม่ ให้กดท่ีรูปกระดาษ จะพบหน้าจอใหม่ ดัง

ภาพ 

 
4.15 หากต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม  “รายละเอียด” ด้านหลังบรรทัด (ปุ่มรูปกระดาษ) จะน าข้อมูล

ที่จัดเก็บไว้แล้วมาให้แก้ไขได้ 

4.16 หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้กดปุ่มเพ่ิม  ด้านบน 

4.17 ให้ท าการกรอกข้อมูลและยืนยันจนครบทุกอัตราที่ได้จ้างจริง ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่หน่วยงานได้รับ 

4.18 หากเป็นอัตราที่ได้รับแต่ยังไม่มีการจ้าง ให้พิมพ์ส่วนของต าแหน่งและเลือกท่ีต าแหน่งว่างดังรูป 

 
ระบบจะยอมบันทึกข้อมูลต าแหน่งเก็บไว้ 
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รหัสผู้ใช้งานระบบทะเบียนพนักงานจ้างเหมา (TOR) 
รหัสผู้ใช ้ รหัสผ่าน ส านัก/กอง 

tsad password กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

tsca password ส านักบริหารงานกลาง 

tsia password กลุ่มตรวจสอบภายใน 

tsig password ส านักงานผู้ตรวจราชการกรม 

tsla password กองนิติการ 

tsnp password ส านักอุทยานแห่งชาติ 

tspf password ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 

tspn password ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

tsrd password ส านักฟื้นฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 

tsrr password ส านักสนองงานพระราชด าริ 

tsrs password ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 

tswd password ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 

tswf password กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 

tsws password ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า 

tsrg01 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 1 (ปราจีนบุรี) 

tsrg02 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) 

tsrg03 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) 

tsrg04 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎ์ธานี) 

tsrg05 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมราช) 

tsrg06 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) 

tsrg07 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 7 (นครราชสีมา) 

tsrg08 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) 

tsrg09 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 

tsrg10 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 10 (อุดรธานี) 

tsrg11 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 

tsrg12 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) 

tsrg13 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) 

tsrg14 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) 

tsrg15 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 

tsrg16 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 

tsrgb01 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 1 (สาขาสระบุรี) 

tsrgb03 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (สาขาเพชรบุรี) 

tsrgb06 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 6 (สาขาปัตตานี) 

tsrgb13 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 (สาขาล าปาง) 

tsrgb16 password ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 (สาขาแม่สะเรียง) 

 


