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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดูแลรักษาสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดูแลรักษาสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก ความในข้ อ ๕ และข้อ ๖ แห่ งระเบี ย บสํานั กนายกรั ฐมนตรี ว่า ด้ว ย
การดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์มีสถานที่ตั้งและหน่วยงานรับผิดชอบการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ตั้งอยู่ที่ตําบลหนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษดูแลรับผิดชอบ
(๒) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนครศรีอยุธ ยา ตั้งอยู่ที่บริเวณอุท ยานประวัติศาสตร์
ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ร่ว มกับสํานักงานอุท ยานประวัติศ าสตร์พ ระนครศรีอยุธ ยา กรมศิ ลปากร ดูแลรับผิดชอบ โดยให้
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานหลัก
(๓) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่บริเวณบึงพลาญชัย เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดดูแลรับผิดชอบ
(๔) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการ เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราดูแลรับผิดชอบ
(๕) สวนสมเด็จพระศรีน คริน ทร์ พิจิต ร ตั้งอยู่ที่บริเวณบึงสี ไฟ เขตเทศบาลเมืองพิจิต ร
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ให้เทศบาลเมืองพิจิตรดูแลรับผิดชอบ
(๖) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร ตั้งอยู่ที่บริเวณสระพังทอง เขตเทศบาลเมืองสกลนคร
ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ให้เทศบาลเมืองสกลนครดูแลรับผิดชอบ
(๗) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย ตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายดูแลรับผิดชอบ
(๘) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ตําบลหนองหญ้า อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีดูแลรับผิดชอบ
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(๙) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พังงา ตั้งอยู่ที่บริเวณถ้ําฤๅษีสวรรค์ เขตเทศบาลเมืองพังงา
ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ให้เทศบาลเมืองพังงาดูแลรับผิดชอบ
(๑๐) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร ตั้งอยู่ที่ตําบลท่ามะพลา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและองค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะพลาดูแลรับผิดชอบ โดยให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่ามะพลาเป็นหน่วยงานหลัก
(๑๑) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ให้เทศบาลนครปากเกร็ดดูแลรับผิดชอบ
(๑๒) สวนสมเด็ จพระศรี น คริน ทร์ ปั ต ตานี ตั้ ง อยู่ ที่ ตํ าบลรู สะมิ แ ล อํ าเภอเมื อ งปัต ตานี
จังหวัดปัตตานี ให้เทศบาลเมืองปัตตานีดูแลรับผิดชอบ
ข้อ ๖ ในจังหวัดที่มีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ตั้งอยู่ ให้มีคณะกรรมการอํานวยการบริหาร
และสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีน ครินทร์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ คลังจังหวัด สรรพสามิตพื้นที่ สรรพากร
พื้นที่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคคลอื่นอีกไม่เกินสิบหกคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งตามที่
ผู้ดูแลรับผิดชอบเสนอเป็นกรรมการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบ
การดําเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ย
การดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๒ เงินหรือผลประโยชน์ที่จะนํามาใช้ในการดําเนิน งานสวนสมเด็จพระศรีน คริน ทร์
ตามข้อ ๕ มาจาก
(๑) เงินสนับสนุนจากมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
(๒) เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในการดําเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
(๓) เงิน ที่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิด ชอบการดําเนิน งาน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการดําเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ใช้ในการดําเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
(๕) รายได้อันเกิดจากการให้บริการ
(๖) ดอกผลหรือผลประโยชน์ซึ่งเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) (๔) และ (๕)
(๗) ประโยชน์อื่นที่มีผู้ดําเนินการให้แก่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
ข้อ ๑๓ รายได้อันเกิดจากการให้บริการ ให้หน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบดําเนินงานสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์เก็บรักษาและนําไปใช้ในกิจกรรมตามข้อ ๑๑ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแ ลรับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบีย บ
หรือข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
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(๒) ในกรณีที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดูแลรับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ”
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

