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บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 

 
กรมป่าไม้มีหน้าท่ีหลักในการควบคุม กํากับดูแล และป้องกันการบุกรุก การทําลายป่า 

ส่งเสริมการปลูกป่าในหลายๆรูปแบบ การอนุรักษ์และการศึกษาวิจัย เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วของแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมถึงการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย

ท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงการดําเนินงานของกรมป่าไม้ การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ.2554-2557 ของกรมป่าไม้ เพ่ือให้เป็นกรอบแนวทางการพฒันาด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหน่วยงาน และสามารถนําไปปฏิบตัิได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

1. ทศิทางการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ.2554-2557 ของ

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยดึกรอบแนวทางต่างๆ ดงันี ้
1.1 แนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10  (พ.ศ. 2550-2554)  เป็น

แผนระดบัชาติท่ีหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องใช้เป็นกรอบหลกัในการจดัทําแผน

แม่บท แผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนพฒันาฯ ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2  ประเด็น คือ ประเด็นแรก 

โครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ท่ีเน้นการลงทุนประเภทท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

เครือข่ายท่ีสะท้อนถึงความสําคัญของการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารและประเด็นท่ีสอง คือ โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา ท่ีเป็น

ทิศทางในการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมการเรียนรู้ท่ีจะเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้าง

ภมิูคุ้มกนัให้กบัเศรษฐกิจและสงัคมไทย 
1.2 กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย (IT2010) 

สาระสําคญัหลกัของนโยบาย IT2010 คือ การกําหนดวิสยัทศัน์เพ่ือการพฒันา

ประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมของภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-based 

Economy/Society: KBE/KBS) ซึง่กรอบนโยบายดงักล่าว มุ่งเน้น 5 ยทุธศาสตร์หลกั 

คือ e-Commerce, e-Industry e-Government e-Society และ       e-Education 

ภายใต้กรอบนโยบายหลกั 3 ด้าน คือ การลงทุนสร้างทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริม
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นวตักรรมท่ีทนัการเปล่ียนแปลงโลก และการลงทุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้างพืน้ฐาน

สารสนเทศ และอตุสาหกรรมเก่ียวเน่ืองอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
1.3 แนวคิดสําหรับการจัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (IT2020 Conceptual Framework)  
1.3.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สามารถจําแนกได้เป็นบคุลากรด้าน ICT (ICT Professional)  โดยควรจะเน้น

ในสาขาท่ีคนไทยมีศกัยภาพ เช่น การผลิตซอฟต์แวร์ แอนิเมชนั และส่ือบนัเทิง

ดิจิตอล ต้องได้รับการพฒันาทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพเพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ของอตุสาหกรรม ICT ไทย ทัง้การแข่งขนักบัต่างประเทศ และการให้บริการท่ีมี

คณุภาพทัว่ถึงมากขึน้ สําหรับบคุลากรผู้ ใช้ ICT ในภาคการผลิตและบริการ

เป็นหัวใจหลกัในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการและการเพ่ิมมลูค่า

ให้กบัสินค้าบริการต่างๆ อตุสาหกรรมการผลิตและการบริการยทุธศาสตร์ของ

ไทย เช่น การผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมแฟชั่น เฟอร์นิเจอร์ หรือ การ

บริการท่องเท่ียว บริการสขุภาพล้วนแต่สามารถเติบโตได้อีกหากนําบคุลากรใน

ภาคการผลิตและบริการสามารถนํา ICT ไปประยกุต์ใช้เพ่ือให้ผลิต/บริการได้

เต็มศกัยภาพ  สําหรับผู้ใช้ ICT ในภาคสงัคม ไม่ว่าจะเป็นคนในเมือง ในชนบท 

คนพิการ หรือผู้สงูอาย ุต้องสามารถใช้ ICT เพ่ือปรับปรุงคณุภาพชีวิตทัง้ในเชิง

เศรษฐกิจครัวเรือนและในด้านความอยู่ดีมีสขุ ท่ีสําคญัท่ีสดุคือการลดช่องว่าง

ในการเข้าถึงข้อมลู ข่าวสาร นอกจากนีย้งัต้องมีการพฒันาครูผู้สอนด้าน ICT 

ให้ครูมีคณุภาพและสามารถถ่ายทอดความรู้ด้าน ICT ให้แก่เยาวชนในสงัคม

ตอ่ไป 

1.3.2 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศและการส่ือสาร จําเป็นต้องมีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและขยายบริการให้ทัว่ถึงย่ิงขึน้ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ โทรศพัท์

พืน้ฐาน คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต นอกจากนีย้งัต้องคํานึงการหลอมรวม

เทคโนโลยีซึง่จะเกิดขึน้ในอนาคตอนัใกล้ 

1.3.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการบริหารจดัการภาครัฐ ต้อง

มีการบูรณาการการพฒันา ICT ของภาครัฐ เพ่ือให้สามารถบริการแบบจุด

เดียว (one-stop service) ได้ นอกจากนีย้งัต้องมีการพฒันาเครือข่ายส่ือสาร
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ข้อมลูเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง และ

ควรพัฒนาการบุคลากรภาครัฐให้มีความเข้าใจและเท่าทันการเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดการใช้ ICT อย่างเต็มศกัยภาพและมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสดุ 
1.4 กรอบนโยบายของรัฐบาล 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ นายก 

รัฐมนตรี มีนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเก่ียวข้องกบักรม คือ 

พฒันาโครงขา่ยส่ือสารโทรคมนาคมพืน้ฐานให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ และสร้างโอกาส

ในการเข้าถงึบริการส่ือสารอยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือให้ประชาชน ชมุชนและองค์กรตา่ง ๆ 

สามรถเข้าถงึแหลง่ข้อมลูขา่วสารและความรู้ได้อยา่งทัว่ถงึและสนบัสนนุการพฒันา

ประเทศไทยไปสูเ่ศรษฐกิจฐานความรู้ รวมทัง้พฒันาบริการส่ือสารท่ีทนัสมยั เพ่ือรองรับ

ความต้องการของภาคธุรกิจ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการให้บริการ

ภาครัฐ บริการศกึษา บริการสาธารณสขุและโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

แขง่ขนัของประเทศ 
1.5 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 

2552-2556 
มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นสงัคมอดุมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย ICT  ซึง่

เป็นสงัคมท่ีมีการพฒันาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างชาญฉลาด 

โดยใช้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความเฉลียว

ฉลาด (Smart) และรอบรู้สารสนเทศ (Information literacy) สามารถเข้าถึง และใช้

สารสนเทศอยา่งมีคณุธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและเท่าทนัก่อให้เกิดประโยชน์แก่

ตนและสงัคม มีการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีธรรมาภิบาล 

(Smart Governance) เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาสู่เศรษฐกิจและสงัคมฐานความรู้และ

นวตักรรมอย่างยัง่ยืนและมัน่คง  โดยมียทุธศาสตร์ตามแผนฯ ดงันี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1    

การพฒันากําลงัคนด้าน ICT และบคุลากรทัว่ไปให้มีความสามารถในการ

สร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอยา่งมีวิจารณญาณและ รู้เท่าทนั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2    
การบริหารจดัการระบบ ICT ของประเทศอยา่งมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนบัสนนุการสร้าง      

ธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5    

ยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม ICT เพ่ือสร้าง

มลูคา่ทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6    

การใช้ ICT เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัอย่าง

ยัง่ยืน 
1.6 ยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

พ.ศ. 2551-2554 โดยมีวิสยัทศัน์ “เป็นองค์กรหลกัในการพฒันาและบรูณาการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยอย่างทัว่ถึง มีประสิทธิภาพ และ

เป็นหนึง่ด้าน ICT ของกลุม่ประเทศอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2554” ซึง่มียทุธศาสตร์ดงันี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1    

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

ประเทศไทยให้ทัว่ถึงและมีประสทิธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2   

พฒันาระบบมาตรฐานเพ่ือการบริหารจดัการและบรูณาการข้อมลูภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3   

สง่เสริม และพฒันาอตุสาหกรรม และผู้ประกอบการ ทางด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสารให้มีศกัยภาพเพิ่มขึน้และสามารถแข่งขนัได้ใน

เวทีโลก 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4   
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5   

วิจัยและพัฒนาด้านนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และ

นวตักรรมท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือประโยชน์ต่อ

การพฒันาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6   

สง่เสริมและสนบัสนนุการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน

การพฒันาระบบบริหารจดัการและบริการภาครัฐสูป่ระชาชนอย่างมี

คณุภาพและทัว่ถงึ เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การเตือนภยั 

และความมัน่คงของประเทศ 

2. สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่าไม้ ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

ภาพรวมการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของกรมป่าไม้ ใช้

สถาปัตยกรรมแบบ “Silo Architecture” คือ ระบบต่างๆได้รับการพฒันาขึน้มาอย่าง

ต่อเน่ือง ในต่างวาระต่างเหตผุลของการใช้งาน และตามความจําเป็นในแต่ละช่วงเวลา ซึ่ง

เป็นเร่ืองปกติท่ีพบเห็นได้ทั่วไปในองค์กรขนาดใหญ่ ท่ีมีภารกิจเร่งรัดและมีผลกระทบต่อ

ผู้ เ ก่ียวข้องจํานวนมาก ทําให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของแต่ละ

หน่วยงานภายในสังกัดกรมป่าไม้ ไม่สามารถเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนหรือบูรณาการข้อมูล

ระหว่างกนัได้อย่างสะดวก แม้ปัจจบุนัจะมีการวางแผนพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ท่ีสามารถเอือ้ต่อการบรูณาการ พร้อมกบัมีการกําหนดทิศทางการส่งผ่าน

ข้อมลูสารสนเทศเข้าสูส่ว่นกลางอยา่งเป็นรูปธรรม แต่ในทางปฏิบตัิยงัคงต้องใช้เวลาในการ

จดัเก็บข้อมลูจากหลากหลายระบบ และหลากหลายหน่วยงาน ทําให้การประมวลผลข้อมลู

เพ่ือการวิเคราะห์ การออกรายงานเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ผู้บริหารอาจต้องใช้

ข้อมลูเชิงประจกัษ์ เพ่ือตอบสนองการดําเนินพนัธกิจหรือยทุธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงในประเด็นซึ่งกําลงัเป็นท่ีสนใจ เพราะข้อมลูในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร อาจไม่ถกูต้องทนัสมยั (Update) เน่ืองจากยงัไม่มีการบรูณาการข้อมลูเข้าด้วยกนั 
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ซึง่จะเป็นการลดความน่าเช่ือถือในผลการวิเคราะห์ ท่ีมีต่อภาพรวมการดําเนินงานของกรม

ป่าไม้ ดงัจะสงัเกตได้จากบางกรณีท่ีจําเป็นต้องมีการจดัเก็บรวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม ซึ่งกว่า

จะดําเนินการแล้วเสร็จ ข้อมูลท่ีได้รับอาจกลายเป็นข้อมลูท่ีล้าสมัยไม่เป็นปัจจุบัน หรือมี

ความคลาดเคลื่อนจากสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง 

จากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติงาน  การเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถาม รวมทัง้การศึกษาจากเว็บไซต์และเอกสารรายงานทั่วไป ณ เดือนสิงหาคม 

2553 แสดงให้เห็นถึงสถานะความพร้อมเบือ้งต้นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ของกรมป่าไม้ พอสรุปภาพรวมได้ดงัตารางท่ี 1 คือ  

ตารางที่ 1 ความพร้อมเบือ้งต้นในการใช้ ICT 

รายการเคร่ืองคอมพวิเตอร์และเคร่ืองพมิพ์ ประมาณ(เคร่ือง) 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลแบบพกพา 170 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลแบบตัง้โต๊ะ 718 

เคร่ืองพิมพ์ 462 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย 31 

 
ด้านระบบสารสนเทศของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

มีการใช้ซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการดําเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร 

ดงันี ้

1. ระบบ MCS จาก กบข. 

2. ระบบ BRPOS จากธนาคารกรุงไทย 

3. ระบบ GFMIS จากสํานกังบประมาณ 

4. ระบบ DPIS จาก กพ. 

5. ระบบงานเงินเดือนข้าราชการและลกูจ้างประจํา และสวสัดิการ 

6. ระบบงานบริหารงานกองคลงั กรมป่าไม้ 

7. ระบบงานบริหารงานพสัด ุ

8. ระบบเบีย้หวดั และบําเหน็จบํานาญ 

9. ระบบทะเบียนประวตัิข้าราชการกรมป่าไม้ 

10. ระบบข้อมลูทะเบียนประวตัิลกูจ้างประจํา กรมป่าไม้ 
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11. ระบบข้อมลูการฝึกอบรมของกรมป่าไม้ 

12. ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ในพืน้ท่ีสวนป่าเศรษฐกิจ 

13. ระบบข้อมลูสว่นป่าเชิงเศรษฐกิจ 

14. ระบบภมิูสารสนเทศพืน้ท่ีป่าชมุชน 

15. ระบบข้อมลูทะเบียนผู้ประกอบกิจการอตุสาหกรรมป่าไม้ 

16. ระบบข้อมลูการขออนญุาตใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
17. ระบบข้อมลูทะเบียนงานวิจยั กรมป่าไม้ 

18. ระบบส่ือสารและเช่ือมตอ่ข้อมลูสารสนเทศ 

19. ระบบฐานข้อมลูเล่ือยโซย่นต์ 

20. ระบบ eQSO 

21. ระบบเว็บไซต์และอีเมล์กรมป่าไม้ 

22. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคลระดบักรม 

 

เม่ือพิจารณาสถานภาพการบูรณาการสารสนเทศของระบบต่างๆภายในกรม 

พบว่าสารสนเทศยงัไม่มีการบูรณาการกนัอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะต่าง

คนต่างทํา ซึง่แต่ละฐานข้อมลูนัน้ก็เป็นข้อมลูท่ีซํา้ซ้อนกนัอยู่เป็นสว่นใหญ่ และข้อมลูนัน้ไม่

แน่ใจว่าตวัไหนมีความเป็นปัจจุบนัมากกว่ากนั ทัง้นีเ้พราะระบบต่างๆท่ีพัฒนาขึน้นัน้เกิด

จากการวิเคราะห์ความต้องการเฉพาะของหน่วยงานท่ีเป็นผู้ ใช้ระบบเท่านัน้ ยังขาดการ

วิเคราะห์และออกแบบระบบในภาพรวม 
 สถานภาพการใช้ระบบเครือข่าย (Network) พบว่า กรมป่าไม้มีการออกแบบให้มี

การแยกระบบเครือข่ายออกเป็น 2 สว่น คือ Intranet และ Internet ซึง่เป็นการป้องกนัการ

ถกูจารกรรมข้อมลูภายในระบบเครือขา่ยได้ ปัญหาท่ีพบสว่นใหญ่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ 

การขาดนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบเครือข่าย การขาดความรู้

ความเข้าใจในการใช้ระบบเครือข่ายและการใช้อุปกรณ์ต่อเช่ือมเครือข่ายอย่างผิดวิธี 

รวมทัง้ขาดความตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ 
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ตารางที่ 2 ความเร็วในการใช้อินเทอร์เน็ตของสํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้  

และสาขายอ่ย  

สาํนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ บริษัทท่ีให้บริการ
อินเทอร์เน็ต 

ความเร็ว
อินเทอร์เน็ต 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) TOT Broadband 6 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) TOT Broadband 5 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) TOT Broadband 6 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) TOT Broadband 2 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบรีุ) TOT Broadband 3 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อดุรธานี) TOT Broadband 4 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) TOT Broadband 2 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบรีุ) TOT Broadband 1 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบรีุ) TOT Broadband 8 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สรุาษฎร์ธานี) TOT Broadband 6 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) TOT Broadband 8 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขา

อบุลราชธานี 

TOT Broadband 1 Mb 

T Broadband 6 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจีนบรีุ TOT Broadband 1 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี CAT 4 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส TOT Broadband 6 Mb 

 

 การเช่ือมต่อระหว่างภูมิภาคส่วนใหญ่จะเป็นการใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากผู้

ให้บริการ โดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ส่วนการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตส่วนกลางนัน้จะใช้

บริการผา่นกรมอทุยานฯ ซึง่ความเร็วโดยประมาณ 100 Mbps แต่อาจจะมีความไม่แน่นอน

ในแตล่ะวนัการใช้งาน 
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ในส่วนสถานภาพการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการจัดการระบบ โดยเน้นความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น Software 

Development, Security, Database เป็นต้น บคุลากรผู้ ใช้ ICT ในสว่นปฏิบติังาน ควรเน้น

การนําเทคโนโลยี ICT ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการบริการ การป้องกัน ดูแล รักษาในส่วนท่ี

เก่ียวข้องได้เต็มศกัยภาพ  สว่นหลกัสตูรด้าน ICT ขัน้สงู เช่น ระบบคลงัข้อมลู เหมืองข้อมลู 

การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย เป็นต้น ยังมีผู้ผ่านการอบรมจํานวนน้อย จึงควร

สนบัสนนุให้บคุลากรเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรขัน้สงู 

จากการสํารวจเบือ้งต้น กรมป่าไม้มีบุคลากรทัง้ท่ีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 

และพนกังานราชการ โดยมีรายละเอียดอตัรากําลงั ดงัตารางท่ี 3  และระดบัวฒิุการศึกษา

ของข้าราชการ ลกูจ้างประจํา ดงัแสดงในตารางท่ี 4 

ตารางที่ 3 อตัรากําลงัของกรมป่าไม้ 

บคุลากร ปี 2553 จํานวน (คน) 

ข้าราชการ 1,971 

ลกูจ้างประจํา 2,145 

พนกังานราชการ 6,901 

รวมทัง้หมด 11,017 

 

ตารางที่ 4 วฒิุการศกึษาของข้าราชการและลกูจ้างประจํา 

วฒุิการศึกษา ข้าราชการ(คน) ลกูจ้างประจํา(คน) 

ต่ํากวา่ปริญญาตรี 565 2,055 

ปริญญาตรี 1,053 89 

ปริญญาโท 345 1 

ปริญญาเอก 8 0 

รวม 1,971 2,145 
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สถานภาพความต้องการประยกุต์ใช้ ICTกรมป่าไม้ ควรมีระบบสารสนเทศและการ

ส่ือสาร รวมถงึการมีนโยบายและกลไกผลกัดนัการใช้งานระบบ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือตอบสนองตอ่วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ และเป้าหมายการพฒันาฯ ดงันีคื้อ  

1. ต้องการนํา ICT มาเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะช่วยบริหารจัดการ การดําเนิน

ยทุธศาสตร์ ท่ีได้ผลรวดเร็วอยา่งมีคณุภาพ 

2. ควรมีการบรูณาการระบบฐานข้อมลูตา่งๆ ด้านการบริหารจดัการ โดยให้มีลกัษณะ

ท่ีเกือ้กูลกัน ซึ่งอาจจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันหรือเช่ือมโยงถึงกันได้ ตาม

กรอบแนวทาง TH e-GIF เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน การวางแผน การบริหาร

จดัการ และการตดัสินใจของแตล่ะฝ่าย 

3. ต้องการให้มีระบบ Call Center โดยตรง เพ่ือเป็นศนูย์บริการประชาชน รวมทัง้

ระบบท่ีช่วยสง่เสริมการประชาสมัพนัธ์องค์กรได้อย่างสะดวก และมีประสทิธิภาพ 

4. ต้องการระบบเครือข่ายท่ีมีเสถียรภาพท่ีมัน่คง แน่นอน สามารถรองรับการทํางาน

ด้วยความมัน่คงปลอดภยัทัง้ในระบบ Internet และ Intranet รวมทัง้สนบัสนนุการ

จดัทําเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปัจจบุนัยงัมีหน่วยงานใช้บริการเช่าพืน้ท่ีของ

เอกชนเป็นรายปี 

5. ต้องการให้เกิดความต่อเน่ืองของการพฒันาฯ ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ เพ่ือให้

บรรลเุป้าหมายต่างๆท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้พฒันาระบบจดัเก็บและติดตามแผนงาน/

โครงการต่างๆด้วย 

ต้องการให้ผลักดนัการลดใช้กระดาษ เช่น รายงานการประชุม หนงัสือทัว่ไป เป็น

ต้น เพ่ือเป็นการประหยดังบประมาณและเป็นการช่วยลดโลกร้อน 

  

3. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามต่อการพัฒนา ICT 
จากการวเิคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และภาวะคกุคามของกรมป่าไม้ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดงันี ้
จุดแข็ง ได้แก่ 

1. กรมป่าไม้มีข้อมลูข่าวสารเป็นจํานวนมาก 

2. บคุลากรคนรุ่นใหมท่ี่มีความพร้อมด้าน IT เข้ามาในองค์กร 

3. ผู้บริหารเห็นความสําคญัของ IT 
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4. มีหน่วยงานรองรับโดยตรง คือ ศนูย์สารสนเทศ 

โอกาส ได้แก่ 

1. กระแสสงัคมโลก เน้นเร่ืองการอนรัุกษ์ป่าไม้มากขึน้ 

2. องค์กรหรือหนว่ยงานท้องถ่ินพร้อมสนบัสนนุงบประมาณ เพ่ือช่วยเหลือและบรูณา

การร่วมกนั 

3. แตล่ะหน่วยงาน ทัง้ภาครัฐและเอกชนมีการพฒันาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ของตนเอง  สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ 

4. ให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารจดัการด้าน ICT 

5. นโยบายรัฐบาลให้การสนบัสนนุด้าน IT 

จุดอ่อน ได้แก่ 

1. ขาดการเช่ือมโยงข้อมลูระหวา่งหน่วยงานภายในกรม 

2. ขาดบคุลากรท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
3. ขาดการบริหารจดัการงบประมาณ IT ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

4. ระบบภมิูศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ไมส่ามารถมาใช้ได้อย่างจริงจงั 

5. การอบรมพฒันาบคุลากรด้าน IT ไมเ่พียงพอและไมค่รอบคลมุทกุหน่วยงาน 

ภาวะคุกคาม ได้แก่ 

1. ความขดัแย้งทางนโยบายของหน่วยงานตา่งๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

2. ขาดยานพาหนะและอปุกรณ์เพ่ือใช้ในการปฏิบตังิานท่ีทนัสมยั ในการรวบรวม

ข้อมลูตา่ง ๆ 

3. ประชาชนบางพืน้ท่ีไมใ่ห้ความร่วมมือเท่าท่ีควร เม่ือมีการสอบถามเก่ียวกบัข้อมลู 

4. มีงบประมาณท่ีจํากดั 

4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
การวิเคราะห์สถานภาพการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 

ป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วิวฒันาการของ ICT และการวิเคราะห์

จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และ ภาวะคกุคามของกรมป่าไม้  สามารถสรุปเป็น วิสยัทศัน์ พนัธ

กิจหรือภารกิจ และยทุธศาสตร์การพฒันา ดงันี ้
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 วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2554-2557 

“เป็นองค์กรหลกัท่ีนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการบริหารจดัการทรัพยากร 

ป่าไม้เพ่ือประโยชน์สงูสดุและยัง่ยืน” 
นโยบาย 

1. บคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้ ความ สามารถ และใช้

สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การทํางาน การดํารงชีวิต

ประจําวนัอยา่งมีคณุภาพ 

2. พฒันาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรม ให้สามารถ

เช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศให้ทั่วถึงกันทัง้หมดทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ทุกรูปแบบ เพ่ือ

สนับสนุนการทํางานต่างๆของกรม ได้อย่างรวดเร็วและมีความมั่นคงปลอดภัย

สงูสดุ 
 พันธกิจ/ภารกิจ 

1. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่าไม้     

ให้มีประสิทธิภาพ 

2. พฒันาการบริหารงาน การจดัการ และการบริการ โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจบุนัให้มีประสิทธิภาพ 

3. พฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้าน ICT รวมทัง้ความเช่ียวชาญเฉพาะ

ด้านและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบั ICT 

4. พัฒนา ICT และนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้เพ่ืองานวิจัยและ

พฒันา   เพ่ิมคณุค่าการใช้ทรัพยากรป่าไม้และชีวภาพ 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเตือนภัยและ/หรือแจ้งเตือนและนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารมาใช้เพ่ือการเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ และ

การเผยแพร่ข้อมลูสูป่ระชาชน 
นโยบายท่ีเก่ียวข้อง 

1. กําหนดระเบียบการใช้ระบบข้อมลูและสารสนเทศของหน่วยงานโดยให้ข้าราชการ 
ลกูจ้าง และพนกังานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบและยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัิ 
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2. กําหนดมาตรการและมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมลูของกรมป่าไม้
ร่วมกนัทัง้ท่ีผ่านระบบเครือขา่ย และไมผ่า่นระบบเครือขา่ย 

3. วางระบบควบคมุสิทธิของผู้ ใช้ (Access Control) ให้หน่วยงานภายใต้กรมป่าไม้ใช้

เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

4. กําหนดระเบียบและวิธีในการจัดการข้อมูล โดยคํานึงถึงระดับชัน้ความลบั และ

กําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมลู (Access Control) 

5. กําหนดระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยวางแผนในการสํารอง

ข้อมลู และการติดตัง้ระบบรักษาความปลอดภยั (Firewall) 

6. กําหนดระเบียบและระบบรักษาความปลอดภัย ในการใช้ระบบ IT Office 

โดยเฉพาะการแลกเปล่ียน ติดต่อผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยี 

Digital Signature และ Encryption ในการจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง

ราชการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 เพ่ือให้บรรลตุามวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ของการพฒันา ICT อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้

เง่ือนไขท่ีเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม แผนแม่บทฉบับนีไ้ด้กําหนด

ยทุธศาสตร์ มาตรการ และตวัชีว้ดั ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีมาตรการดงันี ้

1. กําหนดมาตรฐานความรู้ ICT (ICT Skills standard) ของบคุลากร ICT ใน

สังกัดกรมป่าไม้ ให้เป็นท่ียอมรับ โดยสร้างแรงจูงใจในการเข้าฝึกอบรมและ

สอบมาตรฐานวิชาชีพตา่งๆ ท่ีมีการกําหนดไว้ในระดบัสากล 

2. ให้มีแรงจูงใจ ค่าตอบแทน ทุนสนับสนุนการอบรม/การศึกษาต่อ และโอกาส

ความก้าวหน้าในการทํางาน(Career path) ท่ีเหมาะสมให้กบับคุลากร ICT ใน

สงักดักรมป่าไม้ ทัง้นีใ้ห้มีการศกึษาเพ่ือประเมินความสําเร็จหรือความล้มเหลว

ของมาตรการท่ีกําหนด 

3. ส่งเสริมการพฒันาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้สําหรับ
บุคลากรในระดับต่างๆ โดยปรับปรุงส่ือท่ีมีอยู่แล้วให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน และกรมจัดจ้างพัฒนา(ในส่วนท่ียังไม่มี) และเม่ือผ่านการรับรอง
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คณุภาพแล้ว สามารถเผยแพร่แก่องค์กรในรูปแบบออนไลน์(On-line) และ/หรือ 

ออฟไลน์(Off-line) ตามความเหมาะสม 

4. จัดให้มีการประเมินผลโครงการท่ีเก่ียวกับ ICT ท่ีได้ดําเนินการมาแล้ว 

โดยเฉพาะผลท่ีเกิดจากผู้ ท่ีเข้าศึกษาในส่ือต่างๆ ท่ีจัดทํา เพ่ือใช้ประกอบการ

พิจารณาในการวางแผนการดําเนินงานในระยะตอ่ไป 

5. กําหนดมาตรฐานความรู้ ICT (ICT Skill standard) สําหรับบคุลากรด้านอ่ืนๆ 

ท่ีใช้ ICT เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน และจดัให้มีกลไกการผลกัดนัให้เกิด

การพัฒนาบุคลากรในกรมเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและทักษะท่ี

สอดคล้องกบัมาตรฐานของตําแหน่งรวมถึงการนําความรู้นัน้ไปใช้ประโยชน์ใน

การบริหารและบริการประชาชน  

6. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน ICT แก่บุคลากรในองค์กร โดยร่วมมือกับ

ภาคเอกชนในรูปแบบ PPP (Public-Private Partnership : PPP)  เพ่ือส่งเสริม

การพฒันาระบบ e-Learning สําหรับการเรียนรู้ ICT ท่ีหลากหลายระดบัท่ีได้

มาตรฐานคณุภาพ ทัง้ในเชิงเนือ้หาสาระและวิธีการนําเสนอ  

7. พฒันาระบบฐานข้อมลูบุคลากรด้าน ICT ของกรม อย่างบูรณาการ เพ่ือใช้

ประกอบการวางแผนด้านการพฒันากําลงัคนของกรม 

8. สนบัสนนุให้บคุลากรมีความรู้และทกัษะทางภาษา ทัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

หรือภาษาตา่งประเทศอ่ืนๆ ในระดบัท่ีสามารถอา่น เขียน และส่ือสารได้ดี 

โครงการเร่งด่วน เช่น โครงการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการบริหาร

จดัการองค์ความรู้และจดัการเนือ้หาพร้อมอปุกรณ์สแกนเอกสาร โครงการการประชมุผ่าน

ส่ือ และโครงการพฒันาบคุลากรในด้าน ICT ของกรมปีละครัง้ เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  โดยมีมาตรการดงันี ้

1. สร้างกลไก วิธีการบริหารจัดการและดําเนินการ ท่ีสามารถประสานและ

เช่ือมโยงการทํางานระหว่างหน่วยงานภายในสงักัดกรมป่าไม้ในการกําหนด

ทิศทาง /นโยบายของกรมป่าไม้  ให้ เ ป็นไปในทิศทางเ ดียวกัน  และมี

ประสิทธิภาพ 
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2. ส่งเสริมการลงทนุในโครงข่ายหลกั (Backbone) ทัง้ระบบใช้สาย (Wired) และ

ระบบไร้สาย (Wireless) โดยให้มีปริมาณและการผสมผสานทัง้สองระบบ

ดังกล่าวพอเหมาะกับการรองรับบริการด้านต่างๆ รวมทัง้ให้มีการบริหาร

จดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ ดีกวา่ท่ีมีอยู ่

3. จัดทําแผนเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศและการส่ือสารใน
จังหวัดศูนย์ กลางหลักในแต่ละภูมิภาคและแผนการดําเนินงานสําหรับการ

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศและการสื่อสารในพืน้ท่ีท่ีเหลือและ

ดําเนินการตามความเหมาะสม 

4. ปรับปรุงระบบข้อมลู และระบบบริหารจดัการ ให้สามารถเช่ือมโยงกบั NSDI 

(โครงสร้างพืน้ฐานภมิูสารสนเทศ,National Spatial Data Infrastructure) และ 

GIN (Government Information Network) ทัง้ในสว่นกลางและพืน้ท่ี ภายใต้

กรอบมาตรฐาน TH e-GIF (Government Interoperability Framework) 

5. การเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่าย ขยายประเภท

บริการ เพ่ิมพืน้ท่ีให้บริการเพ่ือรองรับภารกิจของกรม 

6. ให้จดัสรรทรัพยากรด้าน ICT ให้กบัหน่วยงานภายในสงักดักรมป่าไม้ท่ีมีหน้าท่ี

เก่ียวกับการเฝ้าระวัง การเตือนภัย และการป้องกันรักษาป่าอย่างเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเตือนภยัได้ทนัท่วงที สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิ

ตามมาตรฐานสากล อันจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

7. จดัทําฐานข้อมลูความต้องการการใช้บริการ ICT ของกรมป่าไม้ และสํารวจ

พืน้ท่ีการให้บริการของโครงข่ายกรมป่าไม้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือนําข้อมูลมา

ประกอบการติดตามการพฒันาโครงข่าย ICT ของกรมป่าไม้ เพ่ือกําหนด

นโยบายให้เกิดผลในทางปฏิบตัิ โดยกําหนดพืน้ท่ีหรือกิจกรรมท่ีมีความ สําคญั

เร่งด่วนเป็นลําดบัและกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม รวมทัง้พิจารณาขอบข่ายการ

ลงทนุท่ีเหมาะพอควร 

8. ให้มีการศึกษาเพ่ือติดตามความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลยี รวมทัง้

เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบเทคโนโลยีทางเลือกต่างๆ เป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง 
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เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบาย อาทิ การขยายโครงข่าย แนว

ทางการจดัสรรทรัพยากร 

9. ให้มีการกําหนดระดบัความมัน่คงปลอดภยัของโครงข่ายของกรมป่าไม้ 

10. จดัทําแผนแม่บทด้านความมัน่คงปลอดภยั(ICT Security plan) ของระบบ

สารสนเทศ กรมป่าไม้ เพ่ือกําหนดมาตรการทัง้ด้าน ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

เ พ่ือป้องกันไม่ให้ระบบสารสนเทศถูกทําลายโดยวิธีการต่างๆ  รวมถึง

อาชญากรรมและการก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆ 

11. สง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิดความรู้ความเข้าใจถงึภยัอนัตรายซึง่อาจเกิดขึน้กบั
ระบบสารสนเทศ อันจะส่งผลความเสียหายในวงกว้างของกิจกรรมต่างๆใน

กรมป่าไม้ ซึ่งใช้ระบบสารสนเทศ ทัง้นีเ้พ่ือจะได้กําหนดแนวทางในการป้องกนั

อย่างเหมาะสมตอ่ไป 

 

โครงการเร่งด่วน เช่น โครงการจดัหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบความ

ปลอดภยัของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โครงการจดัซือ้เคร่ืองแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
ต่อพ่วง โครงการจดัเก็บ Log File ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 โครงการพฒันาระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน โครงการจดัจ้างท่ีปรึกษาด้าน ICT  Security  Plan โครงการ

พฒันาระบบการบริการประชาชนผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการระบบสนบัสนนุการใช้งาน

อปุกรณ์คอมพิวเตอร์เช่ือมโยงผ่านทางเครือข่ายแบบไร้สาย โครงการระบบการเข้าถึงข้อมลู

แบบรวมศนูย์ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือการจัดการ  โดยมีมาตรการดงันี ้

1. มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
(Information security) ของกรมป่าไม้ โดยให้ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายและ

แนวทางด้านความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศในกรมป่าไม้ รวมถึง

กําหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง โดยท่ีหน่วยงานควรมีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม และสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. สร้างกลไกร่วมกันระหว่างสํานักงบประมาณในการจัดทําและพิจารณา

งบประมาณด้าน ICT เพ่ือให้การจดัสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 

มีการบรูณาการ ลดการซํา้ซ้อน และเกิดการใช้จ่ายอยา่งคุ้มค่า 
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3. จดัสรรงบประมาณด้าน ICT ให้สอดคล้องกบัทิศทางและแนวทางท่ีกําหนดใน

แผนแมบ่ท ICT ของกรมป่าไม้ 

4. จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลความสําเร็จของโครงการและการใช้
งบประมาณทกุปี ทัง้ในระหวา่งการดําเนินงานและเม่ือสิน้สดุการดําเนินงาน 

5. กําหนดกรอบนโยบายท่ีเก่ียวกบัข้อมลู ท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล เพ่ือให้

ทกุหน่วยงานภายในสงักดักรมป่าไม้และหน่วยงานอ่ืนๆ สามารถเช่ือมโยงและ

แลกเปล่ียนข้อมลูกนัได้อยา่งมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

6. กําหนดมาตรฐานท่ีจําเป็น ดงันี ้มาตรฐานข้อมลู(Data standard) มาตรฐาน

การเช่ือมโยงข้อมลู(Interoperability standard) มาตรฐานด้านกฎหมาย

(Legal standard) มาตรฐานด้านความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ

(Information security standard) มาตรฐานการเข้าถึงข้อมูล(Web 

accessibility standard) และมาตรฐานด้านอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต่อการใช้ ICT ของ

กรมป่าไม้ในอนาคต 

7. บงัคบัใช้มาตรฐานท่ีกําหนดขึน้กับหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ทัง้หมด โดยมี

กลไกท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ระบบทัง้หมดทํางานร่วมกันได้ ภายใต้ความหลาย

หลายของระบบท่ีมีใช้อยูใ่นแตล่ะหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 

8. พฒันาและบริหารจดัการระบบบริการประชาชนของกรม (Front Office) 

โครงการเร่งด่วน เช่น โครงการพฒันาระบบการจดัการสารสนเทศ ระยะท่ี 1 และ

ระยะท่ี 2 โครงการพฒันาระบบการรองรับแหล่งกําเนิดไม้เพ่ือประกอบการส่งออกไปนอก

ราชอาณาจกัรเพ่ือรองรับการเช่ือมโยง National Single Window  ระยะท่ี 2 โครงการระบบ

บริหารข้อมลูพสัดแุละครุภณัฑ์ โดยใช้เทคโนโลยี RFID โครงการจดัหาระบบ Help Desk ท่ี

รองรับงานซอ่มบํารุงและการให้บริการด้านสารสนเทศ กรมป่าไม้ โครงการระบบบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล (HRMs) โครงการระบบสารสนเทศในการวิเคราะห์และรายงานผลสถิติ

การนําเข้าสง่ออกไม้ และผลิตภณัฑ์ไม้ โครงการเพิ่มประสิทธิงานบริการบนเว็บไซต์ เป็นต้น 
 

 

 



บทสรุปผู้บริหาร 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับท่ี 2) ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554-2557 

18 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้  โดยมีมาตรการดงันี ้

1. พฒันาระบบเฝ้าระวงั การเตือนภยั/แจ้งเตือน และการป้องกนัรักษาป่า ท่ีมี

ประสทิธิภาพ 

2. มีการปรับปรุงและพฒันาระบบฐานข้อมลูวิจยัด้านป่าไม้ รวมทัง้ความ

หลากหลายทางชีวภาพ ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารสามารถพิจารณาข้อมลู

สารสนเทศท่ีได้เพ่ือตดัสนิใจในการสนบัสนนุงบประมาณในการจดัการป่าไม้ใน

ด้านตา่งๆ 

3. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศสําหรับหน่วยงานระดบัพืน้ท่ี การบริการ

ภาคสงัคมท่ีสําคญัและการบริการประชาชน 

โครงการเร่งด่วน เช่น โครงการพัฒนาระบบเดินสํารวจด้วยคอมพิวเตอร์พกพา 

โครงการระบบแผนท่ีภูมิศาสตร์สารสนเทศเพ่ืองานบริหาร ห้องปฏิบตัิการเพ่ือการสัง่การ 

โครงการระบบรองรับการส่ือสารผ่านข้อมูลและสญัญาณเสียง ระบบส่งเสริมการปลูกป่า

ออนไลน์ เป็นต้น 

5. แผนการลงทุนและงบประมาณ 
แผนการลงทนุและงบประมาณตลอดระยะเวลาการทําแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2554- 

2557 สามารถจําแนกแผนการลงทุนออกเป็นรายปีงบประมาณตามแผนยทุธศาสตร์ ดงั

ตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 จํานวนหน่วยการลงทนุในแตล่ะปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ จาํนวนเงนิ(บาท) 

ปี 2554 7,900,000 

ปี 2555 69,500,000 

ปี 2556 103,000,000 

ปี 2557 145,500,000 

 
6. การตดิตามและประเมินผล 

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่าไม้ 

กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554-2557  นัน้เพ่ือให้การแปลงแผน
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รับผิดชอบในการผลกัดนัวาระด้าน ICT ของกรม รวมถึงการจดัทํานโยบาย การกํากบัดแูล 

และการพฒันากลไกติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนด้วยดัชนีชีว้ัดอย่างเป็น

รูปธรรม  ทัง้นีค้วรให้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

กรม และของหน่วยงานในสงักดั รับผิดชอบในการบริหารแผนในแต่ละระดบั โดยผู้บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงู (CIO) เป็นประธานคณะกรรมการฯ และให้คณะกรรมการฯ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมา 

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลกัด้านจดัการ

ทรัพยากรป่าไม้เพ่ือประโยชน์สงูสดุของประเทศ มีหน้าท่ีสําคญัในการควบคมุ กํากบั ดแูล และ

ป้องกนัการบกุรุก การทําลายป่าและการกระทําผิดในพืน้ท่ีรับผิดชอบตามกฎหมาย รวมถงึ

การศกึษา วิจยั วางแผนและประสานงานเก่ียวกบัการปลกูป่า สง่เสริมการปลกูป่า การจดัการป่า

ชมุชน การปลกูสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ พร้อมทัง้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สวนป่า

เศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ด้วยภารกิจท่ีมีความสําคญัของกรมป่าไม้ทัง้ตอ่ประเทศชาติและตอ่มนษุยชาต ิ ในการดแูล

รักษาป่าไม้ไมใ่ห้ถกูทําลายจากการบกุรุกแผ้วถาง รวมทัง้การป้องกนัภยัพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ซึง่

เป็นผลสืบเน่ืองมา จากการตดัไม้ทําลายป่า ดงัตวัอย่างท่ีปรากฏในหลายพืน้ท่ีของโลกดงันัน้ การนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน การบริหารจดัการ

รวมถึงการประชาสมัพนัธ์เพ่ือกระจายข้อมลูขา่วสารของกรมป่าไม้ไปสูป่ระชาชนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องจงึ

เป็นส่ิงจําเป็น 

กรมป่าไม้จึงมีแนวคิดท่ีจะจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 

2554-2557 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้สามารถ

รองรับการบริหารจัดการ ซึ่งจะส่งผลให้การประยุกต์ใช้สารสนเทศสามารถบรรลุภารกิจ รวมทัง้

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสวงหาความร่วมมือจาก

ผู้ เช่ียวชาญภายนอก มาช่วยให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีของ

กรมป่าไม้ เพ่ือให้ได้แผนแม่บทท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมลูอย่างรอบด้านทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก

องค์กร เน้นให้เกิดการเช่ือมโยงและความร่วมมือกบัทกุภาคสว่น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่าไม้ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2554-2557 ท่ีมีทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีชัดเจน มีความเป็นไปได้ สอดคล้องกบัวิสยัทัศน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์การดําเนินงาน
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ของกรมป่าไม้ และแนวโน้มความต้องการในอนาคต สามารถนําไปปฏิบติัได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 
3. เป้าหมาย 

ผลจากการทําโครงการแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมป่าไม้ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จะทําให้กรมป่าไม้มีแนวทาง ท่ีสามารถนําไปพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีสอดคล้องกบัแผนแม่บทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนแม่บท

ไอซีทีของประเทศ ตามเป้าหมายดงันี ้

3.1.  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี         

สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับ อย่าง

ตอ่เน่ือง 

3.2.  สนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  (Management 

Information System) การตดัสินใจ(Decision Support System) การจดัการสารสนเทศ

ภมิูศาสตร์(Geographic Information System) และการใช้ข้อมลูสารสนเทศร่วมกนั 

3.3.  สนบัสนนุการปฏิบติังานตามภารกิจของกรมป่าไม้ 

3.3.1. จัดทําแนวทางในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้กับการปฏิบัติงาน

 ตามภารกิจของกรมป่าไม้ โดยเน้นความถกูต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจบุนัของข้อมลู 

3.3.2. จัดทํากรอบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในพัฒนา

ระบบ เป็นการประหยดัและลดความซํา้ซ้อน 

 

4. ขอบเขตการดาํเนินงาน 
4.1.  ทบทวน ศึกษา และวิเคราะห์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารฉบับ  

ปัจจุบัน ของกรมป่าไม้ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาและจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554-2557 โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมตามสภาพการณ์ปัจจบุนั และแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  

4.2.  บริหารจัดการและกํากับการดําเนินโครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ                     

และการส่ือสาร ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554-2557 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ี 

ทีมงานจดัทําแผนแมบ่ทฯท่ีได้รับการแตง่ตัง้อยา่งเป็นทางการจากศนูย์                    

สารสนเทศของกรมป่าไม้ 
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4.3.  วางแผน กําหนดขอบเขต ขัน้ตอน รูปแบบ วิธีการดําเนินงาน และระยะเวลาการดําเนินงาน

โครงการจดัทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมป่าไม้ พ.ศ. 2554 –

2557 ในด้านการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ทัง้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย การบรู

ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การดูแลรักษาความปลอดภัย รวมถึง

แนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยให้ครอบคลุมทัง้ด้านการบริหารจัดการและรัฐบาล

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Government) 

4.4.  จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือสรุปจดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และภยัคกุคาม (SWOT) ตลอดจน

ปัจจยัเกือ้หนนุตอ่ความสําเร็จ ซึง่รวมถึงการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ/ภารกิจ เป้าประสงค์ 

และยทุธศาสตร์การพฒันาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของกรมป่าไม้อีกด้วยจดัอบรม

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (เฉพาะประเด็น

ท่ีจําเป็น) ให้แก่บคุลากรของกรมป่าไม้ เพ่ือให้ตระหนกัถึงความสําคญัของการจดัทําแผน

แม่บทฯและความเข้าใจท่ีถกูต้องร่วมกนั ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการประสานความร่วมมือตาม

กระบวนการการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.5.  จดัอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (เฉพาะ
ประเด็นท่ีจําเป็น) ให้แก่บุคลากรของกรมป่าไม้ เพ่ือให้ตระหนักถึงความสําคัญของการ

จดัทําแผนแม่บทฯและความเข้าใจท่ีถกูต้องร่วมกนั  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการประสานความ

ร่วมมือตามกระบวนการการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.6.  จดัประชมุเจ้าหน้าท่ีทีมงานจดัทําแผนแม่บทฯ  ของกรมป่าไม้  เพ่ือร่วมมือดําเนินการตาม

ประเด็นตา่งๆ และตามวาระท่ีเหมาะสม อาทิเช่น 

4.6.1. ช่วยกําหนดประเด็นการสมัภาษณ์ผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิงานของกรมป่าไม้ 

4.6.2. ซักซ้อมการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือสํารวจสถานภาพ ประเด็นปัญหาและความ ต้อง         

 การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่าไม้ 

4.6.3. ให้คําแนะนําในการจัดทําเอกสารข้อมูลสถานภาพปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยี   

 สารสนเทศและการส่ือสาร 

4.6.4. ช่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในภาพรวม   

 (Conceptual Design) สถาปัตยกรรมของระบบ (Architecture Design) เพ่ือ  

กําหนดทิศทางการใช้งาน ตลอดจนถึงทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

 สารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่าไม้ ให้สามารถประสานความร่วมมือกับ

 องค์กรอ่ืนได้เป็นอยา่งดี ภายใต้กรอบแนวทาง TH e-GIF  
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(Thailand  Government Interoperability Framework) 

4.6.5. ช่วยกํากบัติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของโครงการฯ 

4.7.  ยกร่างแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554-2557 

4.8.  จัดประชุมผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholders) เพ่ือนําเสนอร่างแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554 – 2557 ให้ท่ีประชมุพิจารณาลง

ความเห็นก่อนการจดัทําแผนแมบ่ทฉบบัสมบรูณ์ 

4.9.  พิจารณาทบทวนและปรับปรุงร่างแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของกรม
ป่าไม้  พ.ศ. 2554-2557 ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่ีประชมุผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง 

(Stakeholders) 
 
5. แผนการดาํเนินงาน 

5.1.  กําหนดกรอบแนวคิดในการจดัทําแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวบรวม  

ศึกษา/ทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้อง   เพ่ือศึกษาสถานการณ์ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปัจจบุนั ใน

ประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้

5.1.1. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  10 

5.1.2. กรอบนโยบาย IT 2010 ของประเทศไทย 

5.1.3. แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย ฉบบัท่ี 2     

พ.ศ. 2552-2556 

5.1.4. ร่างกรอบนโยบาย ICT 2020 

5.1.5. แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

5.1.6. ยทุธศาสตร์กรมป่าไม้ 

5.1.7. แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี กรมป่าไม้ 

5.2.  ประเมินจดุออ่น จดุแข็ง โอกาสและภยัคกุคาม (SW0T) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของกรมฯ  โดยเน้นกระบวนการส่วนร่วมจากบคุลากรของหน่วยงาน โดยการจดั

ประชมุเพ่ือระดมความคิดเห็น   

5.3.  สํารวจสถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปัจจุบันของกรมป่าไม้ 

เฉพาะหน่วยงานท่ีใช้งบประมาณแผน่ดินเป็นหลกั 
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5.4.  วิเคราะห์และออกแบบระบบในภาพรวมประกอบด้วย สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบเครือขา่ยสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ และการเช่ือมโยง

ประสานการใช้ข้อมลูร่วมกนั 

5.5.  กําหนดแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย แผนการพัฒนา

ระบบงานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายการส่ือสารข้อมลู แผนการ

พฒันาบคุลาการด้านระบบสารสนเทศ แผนงบประมาณการลงทนุเพ่ือดําเนินงานตามแผน

แมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนปฏิบตัิการประกอบแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ข้อเสนอแนะเพื่อความสําเร็จของการดําเนินงานแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.6.  ร่างแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554-2557 

5.7.  การจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554-2557   ของบคุลากรของกรม จํานวน  1 ครัง้  และนําข้อเสนอ 

แนะมาใช้ปรับปรุงแผนแมบ่ทฯ 

5.8.  ดําเนินดําเนินการปรับปรุงร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่า
ไม้ พ.ศ. 2554-2557   ตามข้อเสนอแนะจากการประชมุรับฟังความคิดเห็น ฯ  และนําเสนอ

ตอ่กรมป่าไม้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5.9.  จดัทํารายงานฉบบัสมบรูณ์ และแผ่น CD 
 

6. กรรมวิธีการดาํเนินงาน 
6.1.  ทบทวน ศึกษา และวิเคราะห์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารฉบบัปัจจบุนั 

ของกรมป่าไม้ เพ่ือหาแนวทางการพฒันาและจดัทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554-2557 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตาม

สภาพการณ์ปัจจบุนั และแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 
วิธีดาํเนินงาน 

โดยการศึกษา  และวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ  ของแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและ การส่ือสารฉบับปัจจุบันเพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดทํา

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554-2557 

6.2.  บริหารจดัการและกํากบัการดําเนินโครงการจดัทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554 - 2557  โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีทีมงาน

จดัทําแผนแมบ่ทฯ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้อยา่งเป็นทางการจากศนูย์สารสนเทศของกรมป่าไม้ 
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วิธีดาํเนินงาน 
โดยการประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีของศนูย์สารสนเทศของกรมป่าไม้เพ่ือกํากบัการ

ดําเนินงานในการจดัทําแผนแมบ่ทให้เป็นไปตามขอบเขตงานท่ีกําหนดไว้ 

6.3.  วางแผน กําหนดขอบเขต ขัน้ตอน รูปแบบ วิธีการดําเนินงาน และระยะเวลาการดําเนินงาน 

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมป่าไม้ พ.ศ. 2554-

2557 ในด้านการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ทัง้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย การบรู

ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การดูแลรักษาความปลอดภัย รวมถึง

แนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยให้ครอบคลุมทัง้ด้านการบริหารจัดการและรัฐบาล

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Government) 
วิธีดาํเนินงาน 

6.3.1. วางแผน กําหนดขอบเขต ขัน้ตอน รูปแบบ วิธีการดําเนินงาน และระยะเวลาการ

 ดําเนินงานโครงการจดัทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร           

    กรมป่าไม้ พ.ศ. 2554-2557 

6.3.2. วางแผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ทัง้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย 

 การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  การดูแลรักษาความ

 ปลอดภยั 

6.3.3. วางแผนการพฒันาบุคลากร โดยให้ครอบคลุมทัง้ด้านการบริหารจัดการและ

 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) 

6.4.  จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือสรุปจดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และภยัคกุคาม (SWOT) ตลอดจน

ปัจจยัเกือ้หนนุตอ่ความสําเร็จ ซึง่รวมถึงการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ/ภารกิจ เป้าประสงค์ 

และยทุธศาสตร์การพฒันาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของกรมป่าไม้อีกด้วยจดัอบรม

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (เฉพาะประเด็น

ท่ีจําเป็น) ให้แก่บคุลากรของกรมป่าไม้ เพ่ือให้ตระหนกัถึงความสําคญัของการจดัทําแผน

แม่บทฯและความเข้าใจท่ีถกูต้องร่วมกนั ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการประสานความร่วมมือตาม

กระบวนการการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
วิธีดาํเนินงาน 

6.4.1. จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ โดยให้ผู้ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์

 จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และภยัคกุคาม (SWOT) ตลอดจนปัจจยั เกือ้หนนุตอ่ความ  

สําเร็จ 
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6.4.2. การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ/ภารกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

 ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของกรมป่าไม้ 

6.4.3. จัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

 ส่ือสาร (เฉพาะประเด็นท่ีจําเป็น) ให้แก่บุคลากรของกรมป่าไม้ เพ่ือให้ตระหนัก

 ถงึความสําคญัของการจดัทําแผนแมบ่ทฯ และความเข้าใจท่ีถกูต้องร่วมกนั 

6.5.  จดัอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (เฉพาะ
ประเด็นท่ีจําเป็น) ให้แก่บุคลากรของกรมป่าไม้ เพ่ือให้ตระหนักถึงความสําคัญของการ

จดัทําแผนแม่บทฯและความเข้าใจท่ีถกูต้องร่วมกนั  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการประสานความ

ร่วมมือตามกระบวนการการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิธีดาํเนินงาน 

จดัอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(เฉพาะประเด็นท่ีจําเป็น) ให้แก่บคุลากรของกรมป่าไม้ เพ่ือให้ตระหนกัถงึความสําคญัของ

การจดัทําแผนแมบ่ทฯ และความเข้าใจท่ีถกูต้องร่วมกนั 

6.6.  จดัประชมุเจ้าหน้าท่ีทีมงานจดัทําแผนแม่บทฯ  ของกรมป่าไม้  เพ่ือร่วมมือดําเนินการตาม

ประเด็นตา่งๆ และตามวาระท่ีเหมาะสม 
วิธีดาํเนินงาน 

จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีทีมงานจัดทําแผนแม่บทฯ  ของกรมป่าไม้  เพ่ือร่วมมือ

ดําเนินการตามประเด็นตา่งๆ และตามวาระท่ีเหมาะสม เช่น 

1. ช่วยกําหนดประเด็นการสมัภาษณ์ผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิงานของกรมป่าไม้ 

2. ซักซ้อมการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือสํารวจสถานภาพประเด็นปัญหาและความ

ต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่าไม้ 

3. ให้คําแนะนําในการจัดทําเอกสารข้อมูลสถานภาพปัจจุบันของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

4. ช่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ภาพรวม(Conceptual Design) สถาปัตยกรรมของระบบ (Architecture 

Design) เพ่ือกําหนดทิศทางการใช้งาน ตลอดจนถึงทิศทางการพฒันาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่าไม้ ให้สามารถประสานความ

ร่วมมือกบัองค์กรอ่ืนได้เป็นอยา่งดีภายใต้กรอบแนวทาง TH e-GIF (Thailand  

Government Interoperability Framework) 
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5. ช่วยกํากบัติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของโครงการฯ 
6.7.  ยกร่างแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554-2557 

วิธีดาํเนินงาน 
จดัทําร่างแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่าไม้  

พ.ศ. 2554-2557 

 

6.8.  จัดประชุมผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholders) เพ่ือนําเสนอร่างแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554-2557 ให้ท่ีประชุมพิจารณาลง

ความเห็นก่อนการจดัทําแผนแมบ่ทฉบบัสมบรูณ์  
วิธีดาํเนินงาน 

จดัประชมุผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง (Stakeholders) เพ่ือนําเสนอร่างแผนแมบ่ทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554 – 2557 

 

6.9.  พิจารณาทบทวนและปรับปรุงร่างแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของกรม
ป่าไม้ พ.ศ. 2554-2557 ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่ีประชมุผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง 

(Stakeholders) 
วิธีดาํเนินงาน 

6.9.1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 ของกรมป่าไม้  พ.ศ. 2554-2557 ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากท่ีประชมุ 

6.9.2. จดัทําต้นฉบบัของแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมป่าไม้  

พ.ศ. 2554-2557 

6.9.3. จัดส่งต้นฉบับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมป่าไม้ 

 พ.ศ. 2554-2557 จํานวน 10 ชดุ พร้อม แผน่ข้อมลู (DVD) จํานวน 10 แผ่น 
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รูปที่ 1-1 ขัน้ตอนการจดัทําแผนแมบ่ท 

การวิเคราะห์ระบบงาน 

ในปัจจบุนั  

(Existing System Analysis) 

Conceptual 

Analysis and 

Design 

การประเมินสภาพองค์กร (Organization Analysis) 

การสร้างแผนผงักระบวนการ (Defining Process 

การกําหนดกลุม่ข้อมลูท่ีต้องการ (Define Business 

การวิเคราะห์ระบบปัจจบุนั (Analysis of Current 

การประเมินแนวกลยทุธ์ MIS (MIS Strategies 

การประเมินสภาวะแวดล้อมและผลกระทบจาก

ภายนอก (Environment Analysis) 

การออกแบบโครงสร้างสารสนเทศ 

(Defining Information 

การออกแบบระบบคอมพวิเตอร์ 

(Defining Computer 

การจดัทําแผนแมบ่ทและข้อเสนอแนะ 

การจดัลําดบัความสําคญัระบบย่อย 

(Subsystem Priority) 

การออกแบบระบบเครือข่าย 

(Defining Network Architecture) 



 

บทที่ 2 
ภาพรวมนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกจิ และนโยบายที่เก่ียวข้อง 

 
นโยบายป่าไม้แห่งชาต ิ
 เน่ืองจากกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานท่ีดแูลเก่ียวป่าไม้ของประเทศไทย เพ่ือให้การจดัการและ

พฒันาทรัพยากรป่าไม้สามารถกระทําโดยตอ่เน่ืองในระยะยาวและประสานสอดคล้องกบัการพฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น จึงสมควรกําหนดนโยบายการป่าไม้แห่งชาติไว้ให้เป็นการแน่นอน 

เพ่ือให้ส่วนราชการและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องได้มีความเข้าใจร่วมกนัและถือเป็นแนวทางปฏิบตัิอนั

จะทําให้การพฒันาป่าไม้เป็นไปอยา่งราบร่ืนและบรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ดงันี ้

1. ให้มีการกําหนดแนวทางการจดัการและการพฒันาทรัพยากรป่าไม้ ในระยะยาวอนัจะ

ทําให้ประเทศได้รับประโยชน์อย่างคุ้ มค่าทางสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและ

ส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด โดยเน้นให้มีการประสานกันระหว่างทรัพยากรป่าไม้และ

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 

2. ส่งเสริมบทบาทและหน้าท่ีของส่วนราชการต่างๆและภาคเอกชนให้มีส่วนรับผิดชอบใน
การจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกนั 

3. ปรับปรุงระบบการบริหารงานป่าไม้ของชาติให้สอดคล้องกบัปริมาณคณุภาพและสภาพ
ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป 

4. กําหนดให้มีพืน้ท่ีป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอตัราร้อยละ 40 ของพืน้ท่ีประเทศเพ่ือ

ประโยชน์ 2 ประการ ดงันี ้

4.1 ป่าเพ่ือการอนรัุกษ์ กําหนดไว้เพ่ืออนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม ดิน นํา้ พนัธุ์พืช พนัธุ์  

       สตัว์ ท่ีหายากและป้องกนัภยัธรรมชาติอนัเกิดจากนํา้ท่วมและการพงัทลาย  

       ของดิน ตลอดทัง้ เพ่ือประโยชน์ในการศกึษาวิจยั และนนัทนาการของ 

       ประชาชนในอตัราร้อยละ 25 ของพืน้ท่ีประเทศ 

4.2 เพ่ือป่าเศรษฐกิจ กําหนดไว้เพ่ือการผลิตไม้และของป่าเพ่ือประโยชน์ในทาง 

       เศรษฐกิจ ในอตัราร้อยละ 15 ของพืน้ท่ีประเทศ 

5. รัฐและภาคเอกชนจะพฒันาพืน้ท่ีป่าไม้ไปสู่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้และจะจดัการพฒันา
ให้อํานวยประโยชน์ทัง้ในทางตรงและทางอ้อมโดยสม่ําเสมอตลอดไป 
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6. ให้เพ่ิมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตทาง
การเกษตรเพ่ือลดการทําลายพืน้ท่ีป่าไม้ 

7. เพ่ือก่อให้เกิดการประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างป่าไม้และทรัพยากร 
ธรรมชาติชนิดอ่ืนๆ เช่น ท่ีดิน แหล่งนํา้ และทรัพยากรธรณี รวมทัง้เพ่ือก่อให้เกิดการ

ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐกบัภาคเอกชนและ

ประชาชนในท้องถ่ิน รัฐจะจัดให้มีแผนพัฒนาป่าไม้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยบรรจไุว้ในแผนพมันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

8. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ด้วยการจัดการป่าไม้ทัง้ในระบบวนวัฒน์แบบเลือกตัด 

และระบบวนวฒัน์แบบตดัหมด ตามหลกัวิชาการโดยเฉพาะในระบบตดัหมดนี ้เม่ือตดั

แล้วให้ปลกูทดแทนในพืน้ท่ีท่ีถกูตดัทนัที 

9. เพ่ือประโยชน์ในการอนรัุกษ์และการป้องกนัภยัอนัเกิดจากสิ่งแวดล้อม รัฐจะต้องเร่งรัด

ปรับปรุงการวางผังเมืองและกําหนดพืน้ท่ีป่าไม้ให้แน่นอนเพ่ือกําหนดเขตการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน สําหรับเป็นพืน้ท่ีท่ีอยูอ่าศยั พืน้ท่ีประเภทชนบทและพืน้ท่ีเกษตรกรรมใน

แตล่ะจงัหวดัท่ีแน่นอนเพ่ือป้องกนัการบกุรุกพืน้ท่ีป่าไม้ 

10. การแต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้ระดบัชาติให้กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

11. เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้สึกรักและหวงแหน รู้จักใช้ทรัพยากรป่าไม้

อย่างประหยัด รัฐจะต้องให้ความรู้ ทัศนคติ ความสํานึก ความรู้สึก และทักษะ แก่

ประชาชนเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากทรัพยากรป่าไม้และผลเสียจากการตดัไม้

ทําลายป่า การใช้สอยไม้อย่างฟุ่ มเฟือย จดัให้มีการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่

ประชาชนเก่ียวกบัความสําคญัของทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีต่อสว่นรวม 

12. ให้มีการพฒันาด้านป่าไม้ โดยส่งเสริมการปลกูป่าภาคเอกชนและภาครัฐบาล เพ่ือใช้

ภายในประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการอุตสาหกรรม และสนับสนุนให้มีการส่งออกไป

จําหน่ายต่างประเทศ สง่เสริมการปลกูป่าชมุชน สง่เสริมการปลกูป่าในท่ีดินของรัฐ และ

การปลูกป่าตามหัวไร่ปลายนา หรือการปลูกป่ารายย่อยเพ่ือประโยชน์ใช้สอยใน

ครัวเรือน 

13. สนบัสนนุให้มีโรงงานอตุสาหกรรมแบบตอ่เน่ืองและโรงงานเย่ือกระดาษ เพ่ือนําทกุส่วน

ของไม้มาใช้ประโยชน์ และสง่เสริมให้มีการใช้วสัดอ่ืุนทดแทนไม้ 

14. ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพ่ืออํานวยผลให้การรักษาและเพิ่มทรัพยากรป่าไม้

และการตดัฟันไม้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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15. การดําเนินการวิจัยด้านป่าไม้ ให้กรมป่าไม้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและ

สถาบนัการศกึษาระดบัสงูต่างๆ แทนการตัง้สถาบนัวจิยัป่าไม้ระดบัชาติ 

16. เพ่ือลดการนําเข้านํา้มนัเชือ้เพลิง จงึให้มีการใช้ไม้เพ่ือพลงังาน โดยให้มีการปลกูป่าเพ่ือ

เป็นแหลง่พลงังาน 

17. กําหนดพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนัโดยเฉลี่ย 35% ขึน้ไป ไว้เป็นพืน้ท่ีป่าไม้ โดยไม่อนญุาตให้

มีการออกโฉนดหรือรับรองการทําประโยชน์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

18. กําหนดแนวทางการปฏิบติังานท่ีแน่นอนชดัเจนเก่ียวกบัการแก้ปัญหาการทําลายป่าใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การทําไร่เลื่อนลอย ภัยจากไฟป่า การทําลายป่าจากชนกลุ่มน้อย 

การรุกลํา้พืน้ท่ีป่าจากเชิงเขา โดยให้มีการกําหนดมาตรการละขัน้ตอนท่ีแน่นอน ชดัเจน 

เก่ียวกับการปราบปรามและการลงโทษผู้ กระทําผิด รวมทัง้การจัดตัง้ศูนย์ รวมการ

ปรามปรามในแต่ละภาคให้มีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ มีอิทธิพล และ

ผู้กระทําผิดไว้เป็นหลกัในการปฏิบตัิงานของหน่วยราชการและภาคเอกชน 

19. กําหนดให้มีส่ิงจงูใจในการสง่เสริมการปลกูป่าภาคเอกชน 

20. กําหนดให้มีการวางแผนทรัพยากรมนษุย์ และการตัง้ถ่ินฐานในท้องถ่ินให้สอดคล้องกบั

การใช้ทรัพยากรและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
วิสัยทัศน์  
 
 
 
อาํนาจหน้าที่ 

1. ป้องกนัรักษาป่าควบคมุดแูล จดัทําแผนกลยทุธ์ในการป้องกนัการบกุรุกทําลายป่า และการ

กระทําผิดในพืน้ท่ีป่าไม้ ตามระเบียบกฎหมายป่าไม้ 

2. วางแผน และประสานงานเก่ียวกบัการปลกูป่าเพ่ือการฟืน้ฟสูภาพป่า และระบบนิเวศ 

3. สง่เสริมชมุชนให้เข้ามามีสว่นร่วมในการปลกูป่า การจดัการป่าชมุชน และการปลกูสร้าง

สวนป่าเชิงเศรษฐกิจ 

4. อนรัุกษ์ คุ้มครอง ดแูลรักษา และจดัการให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ และการอนญุาตท่ี

เก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากไม้ อตุสาหกรรม ท่ีดินป่าไม้ และผลิตผลป่าไม้ 

5. ศกึษา ค้นคว้า วิจยั และพฒันาท่ีเก่ียวข้องกบัป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้และผลติภณัฑ์ไม้ 

6. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีกระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

“เป็นหน่วยงานหลกัในการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม้เพ่ือประโยชน์สงูสดุของประเทศชาติ” 
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พันธกิจ 
1. สง่เสริมการปลกูและการใช้ประโยชน์จากไม้และของป่า 

2. สง่เสริมการมีสว่นร่วมการจดัการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชมุชน หมูบ้่านป่าไม้แผนใหม ่

สวนสาธารณะ ป่าในเมือง และวนเกษตร 

3. จดัการ ป้องกนั ฟืน้ฟทูรัพยากรป่าไม้ และท่ีดินป่าไม้ เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน 

4. พฒันาการอนญุาต และการบริการตามกฎหมาย 

5. วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจดัการทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการกําหนด

มาตรฐานและการรับรอง 
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 
 การจดัโครงสร้างหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

แบง่หน่วยงานออกเป็น 2 กลุม่ มีรายละเอียดดงันี ้

1. หน่วยงานส่วนกลาง ประกอบไปด้วย 

1.1 สํานกับริหารกลาง 
1.1.1 สว่นอํานวยการ 

1.1.2 สว่นการเจ้าหน้าท่ี 

1.1.3 สว่นการคลงั 

1.1.4 สว่นประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ 

1.1.5 สว่นเสริมสร้างวินยั 

1.1.6 สว่นฝึกอบรม 

1.2 สํานกัป้องกนัรักษาป่าและควบคมุไฟป่า 

1.2.1 สว่นอํานวยการสํานกัป้องกนัรักษาป่าและควบคมุไฟป่า 

1.2.2 สว่นด่านป่าไม้ 

1.2.3 สว่นควบคมุไฟป่า 

1.2.4 สว่นยทุธการด้านป้องกนัและปราบปราม 

1.2.5 สว่นแผนการป้องกนัและปราบปราม 

1.2.6 สว่นราษฎรอาสาสมคัรพิทกัษ์ป่า(รสทป.) 

1.3 สํานกัจดัการป่าชมุชน 

1.3.1 สว่นสง่เสริมการจดัการป่าชมุชน 

1.3.2 สว่นสง่เสริมการมีสว่นร่วม 
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1.3.3 สว่นพฒันาวนศาสตร์ชมุชน 

1.3.4 สว่นอํานวยการสํานกัจดัการป่าชมุชน 

1.4 สํานกัวิจยัและพฒันาการป่าไม้ 

1.4.1 กลุม่งานวนวฒันวิจยั 

1.4.2 กลุม่งานพฒันาผลติผลป่าไม้ 

1.4.3 กลุม่งานพฒันาอตุสาหกรรมไม้และป้องกนัเนือ้ไม้ 

1.4.4 กลุม่งานเศรษฐกิจป่าไม้ 

1.5 สํานกังานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

1.5.1 ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

1.5.2 กลุม่งานสํารวจและพฒันาระบบฐานข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพด้าน

ป่าไม้ 

1.5.3 กลุม่งานสง่เสริมอนรัุกษ์และจดัการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

1.6 สํานกัสง่เสริมการปลกูป่า 

1.6.1 สว่นปลกูป่าภาคเอกชน 

1.6.2 สว่นอํานวยการสํานกัสง่เสริมการปลกูป่า 

1.6.3 สว่นปลกูป่าภาครัฐ 

1.6.4 สว่นเพาะชํากล้าไม้ 

1.7 สํานกัจดัการท่ีดินป่าไม้ 

1.7.1 สว่นอํานวยการ 

1.7.2 สว่นกําหนดเขตท่ีดินป่าไม้ 

1.7.3 สว่นจดัการสทิธ์ิการใช้ท่ีดนิป่าไม้ 

1.7.4 สว่นสํารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 

1.7.5 สว่นภมิูสารสนเทศป่าไม้ 

1.8 สํานกัแผนงานและสารสนเทศ 

1.8.1 สว่นอํานวยการสํานกัแผนงานและสารสนเทศ 

1.8.2 สว่นติดตามและประเมินผล 

1.8.3 ศนูย์สารสนเทศ 

1.8.4 ศนูย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ 

1.8.5 สว่นแผนงานและงบประมาณ 
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1.8.6 สว่นวิเทศสมัพนัธ์ 

1.9 สํานกัการอนญุาต 

1.9.1 สว่นรับรองไม้ ผลิตภณัฑ์ไม้และถ่านไม้ 

1.9.2 สว่นอํานวยการ 

1.9.3 สว่นอนญุาตไม้และของป่า 

1.9.4 สว่นอนญุาตอตุสาหกรรมไม้ 

1.9.5 สว่นอนญุาตใช้ประโยชน์ป่าไม้ 

1.9.6 สว่นอนญุาตเล่ือยโซย่นต์ 

1.10 กลุม่ตรวจสอบภายใน 

1.10.1 งานบริหารทัว่ไป 

1.10.2 งานตรวจสอบภายใน 

1.11 กลุม่พฒันาระบบบริหาร 

1.11.1 ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

1.11.2 ฝ่ายพฒันาโครงสร้างและระบบงาน 

1.11.3 ฝ่ายเสริมสร้างการเปล่ียนแปลง 
1.12 สํานกักฎหมาย 

1.12.1 สว่นอํานวยการ 
1.12.2 สว่นกฎหมายและนิติกรรมสญัญา 

1.12.3 สว่นคดี 

1.12.4 สว่นคดีปกครอง 
1.12.5 สว่นสืบสวนสอบสวน 

1.13 สํานกัโครงการพระราชดําริและกิจการพเิศษ 

1.13.1 สว่นปฏิบตัิการโครงการ 
1.13.2 สว่นประสานงาน 

1.13.3 ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

1.14 ศนูย์ประสานราชการใสสะอาด 

2. หน่วยงานส่วนภมิูภาค  
1. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้  ประกอบไปด้วย 

1. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 
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2. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 

3. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) 

4. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 

5. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบรีุ) 

6. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อดุรธานี) 

7. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 

8. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที 8 (นครราชสีมา) 

9. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบรีุ) 

10. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบรีุ) 

11. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สรุาษฎร์ธานี) 

12. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 

13. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 

14. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

15. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม 

16. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอบุลราชธานี 

17. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจีนบรีุ 

18. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี 

19. สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 

โครงสร้างองค์กรการบริหารงานของกรมป่าไม้ เป็นดงัรูปท่ี 2-1 อํานาจหน้าท่ีของแตล่ะ

หน่วยงานนําเสนอไว้ในภาคผนวก ก 
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รูปที่ 2-1 โครงสร้างองค์กรกรมป่าไม้ 

กรมป่าไม้ 

อธิบดี 

รองอธิบดี 

สํานกับริหารกลาง 

สํานกัป้องกนัรักษาป่าและควบคมุไฟป่า 

สํานกัแผนงานและสารสนเทศ 

สํานกัจดัการท่ีดินป่าไม้ 

สํานกัสง่เสริมการปลกูป่า 

สํานกังานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

สํานกัวจิยัและพฒันาการป่าไม้ 

สํานกัจดัการป่าชมุชน 

กลุม่พฒันาระบบบริหาร 

กลุม่ตรวจสอบภายใน 

สํานกัการอนญุาต 

ศนูย์ประสานราชการใสสะอาด 

สํานกัโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 

สํานกักฎหมาย 

หน่วยงานสว่นกลาง สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม)่ 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบรีุ) 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อดุรธานี) 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแกน่) 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบรีุ) 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบรีุ) 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สรุาษฎร์ธานี) 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอบุลราชธานี    

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบรีุ 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่    

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขานราธิวาส 

หน่วยงานสว่นภมูิภาค 



 
บทที่ 3 

วเิคราะห์สถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปัจจุบนั 
และความต้องการของหน่วยงาน 

 
โครงสร้างและกระบวนการทํางานของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีบทบาทภาระหน้าท่ีทัง้ในด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ มี

สถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในภาพรวม ท่ีสามารถรองรับการดําเนินงาน

ของแต่ละหน่วยงานได้ในระดบัหนึ่ง สงัเกตได้จากการมีการใช้ระบบสารสนเทศท่ีได้รับการพฒันา

ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันมีสถานภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร และประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการประยกุต์ใช้งาน ด้วยความเช่ือมัน่ในความถกูต้อง เหมาะสม 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล ดงันีค้ือ 

1. ภาพรวมการพฒันาระบบ ICT ของกรมป่าไม้ 

2. สถานภาพการพฒันาและประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศ 

3. สถานภาพการใช้ระบบเครือขา่ย (Network) 

4. สถานภาพการพฒันาบคุลากร 
5. สถานภาพความต้องการประยกุต์ใช้ ICT 

 
ภาพรวมการพัฒนาระบบ ICT ของกรมป่าไม้ 

ภาพรวมการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของกรมป่าไม้ ใช้

สถาปัตยกรรมแบบ “Silo Architecture” คือ ระบบตา่งๆได้รับการพฒันาขึน้มาอย่างต่อเน่ือง ในต่าง

วาระตา่งเหตผุลของการใช้งาน และตามความจําเป็นในแต่ละช่วงเวลา ซึง่เป็นเร่ืองปกติท่ีพบเห็นได้

ทัว่ไปในองค์กรขนาดใหญ่ ท่ีมีภารกิจเร่งรัดและมีผลกระทบต่อผู้ เก่ียวข้องจํานวนมาก ทําให้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของแต่ละหน่วยงานภายในสังกัดกรมป่าไม้ ไม่สามารถ

เช่ือมโยงแลกเปล่ียนหรือบูรณาการข้อมลูระหว่างกนัได้อย่างสะดวก แม้ปัจจุบนัจะมีการวางแผน

พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีสามารถเอือ้ต่อการบรูณาการ พร้อมกบัมีการ

กําหนดทิศทางการส่งผ่านข้อมลูสารสนเทศเข้าสู่ส่วนกลางอย่างเป็นรูปธรรม แต่ในทางปฏิบตัิยงัคง

ต้องใช้เวลาในการจัดเก็บข้อมูลจากหลากหลายระบบ และหลากหลายหน่วยงาน ทําให้การ

ประมวลผลข้อมลูเพ่ือการวิเคราะห์ การออกรายงานเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ ผู้บริหารอาจ
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ต้องใช้ข้อมลูเชิงประจกัษ์ เพ่ือตอบสนองการดําเนินพนัธกิจหรือยทุธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในประเด็นซึ่งกําลงัเป็นท่ีสนใจ เพราะข้อมลูในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

อาจไม่ถกูต้องทนัสมยั (Update) เน่ืองจากยงัไม่มีการบรูณาการข้อมลูเข้าด้วยกนั ซึง่จะเป็นการลด

ความน่าเช่ือถือในผลการวิเคราะห์ ท่ีมีต่อภาพรวมการดําเนินงานของกรมป่าไม้ ดงัจะสงัเกตได้จาก

บางกรณีท่ีจําเป็นต้องมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ิมเติม ซึ่งกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ ข้อมูลท่ี

ได้รับอาจกลายเป็นข้อมลูท่ีล้าสมยัไม่เป็นปัจจบุนั หรือมีความคลาดเคลื่อนจากสภาพการณ์ท่ีเป็น

จริง ดงันัน้ การส่งเสริมสนบัสนนุกระบวนการบรูณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

และข้อมลูสารสนเทศ ของกรมป่าไม้ จึงดําเนินการจดัทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร พ.ศ. 2554-2557 ดงักลา่วในบทท่ีแล้ว 
สถานภาพการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 

รวมทัง้การศึกษาจากเว็บไซต์และเอกสารรายงานทัว่ไป ณ เดือนสิงหาคม 2553 แสดงให้เห็นถึง

สถานะความพร้อมเบือ้งต้นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของกรมป่าไม้ พอสรุป

ภาพรวมได้ดงัตารางท่ี 3-1 คือ  

ตารางที่ 3-1 ความพร้อมเบือ้งต้นในการใช้ ICT 

รายการเคร่ืองคอมพวิเตอร์และเคร่ืองพมิพ์ ประมาณ(เคร่ือง) 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลแบบพกพา 170 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลแบบตัง้โต๊ะ 718 

เคร่ืองพิมพ์ 462 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย 31 

 

โครงสร้างพืน้ฐานและการส่ือสารด้านระบบคอมพิวเตอร์ จากการสํารวจมีการใช้ฮาร์ดแวร์

ของกรมป่าไม้ มีการนําเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานค่อนข้างมาก แต่มีการแบ่งระบบ

คอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบคอมพิวเตอร์สําหรับภายในหน่วยงาน (Intranet) และระบบ

คอมพิวเตอร์สําหรับใช้งานค้นหาข้อมลูภายนอกหน่วยงาน (Internet) ระบบปฏิบติัการส่วนใหญ่ใช้

ระบบปฏิบัติการวินโดว์ ในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกรมป่าไม้เป็นลักษณะของการ

ให้บริการจากศนูย์กลาง โดยมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องติดตัง้อยู่ท่ี

ศูนย์กลาง โดยเคร่ืองแม่ข่ายแต่ละเคร่ืองจะทํางานระบบใดระบบหนึ่งเป็นหลัก ซึ่งศูนย์กลางของ

ระบบคอมพิวเตอร์คือ ศนูย์สารสนเทศ 
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ด้านระบบสารสนเทศของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีการใช้

ซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร ดงันี ้

1. ระบบ MCS จาก กบข. 

2. ระบบ BRPOS จากธนาคารกรุงไทย 

3. ระบบ GFMIS จากสํานกังบประมาณ 

4. ระบบ DPIS จาก กพ. 

5. ระบบงานเงินเดือนข้าราชการและลกูจ้างประจํา และสวสัดิการ 

6. ระบบงานบริหารงานกองคลงั กรมป่าไม้ 

7. ระบบงานบริหารงานพสัด ุ

8. ระบบเบีย้หวดั และบําเหน็จบํานาญ 

9. ระบบทะเบียนประวตัิข้าราชการกรมป่าไม้ 

10. ระบบข้อมลูทะเบียนประวติัลกูจ้างประจํา กรมป่าไม้ 

11. ระบบข้อมลูการฝึกอบรมของกรมป่าไม้ 

12. ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ในพืน้ท่ีสวนป่าเศรษฐกิจ 

13. ระบบข้อมลูสว่นป่าเชิงเศรษฐกิจ 

14. ระบบภมิูสารสนเทศพืน้ท่ีป่าชมุชน 

15. ระบบข้อมลูทะเบียนผู้ประกอบกิจการอตุสาหกรรมป่าไม้ 

16. ระบบข้อมลูการขออนญุาตใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

17. ระบบข้อมลูทะเบียนงานวิจยั กรมป่าไม้ 

18. ระบบส่ือสารและเช่ือมตอ่ข้อมลูสารสนเทศ 

19. ระบบฐานข้อมลูเลื่อยโซย่นต์ 

20. ระบบ eQSO 

21. ระบบเว็บไซต์และอีเมล์กรมป่าไม้ 

22. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคลระดบักรม 

 
เม่ือพิจารณาสถานภาพการบูรณาการสารสนเทศของระบบต่างๆภายในกรม พบว่า

สารสนเทศยงัไมมี่การบรูณาการกนัอยา่งเป็นรูปธรรม สว่นใหญ่จะเป็นลกัษณะต่างคนต่างทํา ซึง่แต่

ละฐานข้อมลูนัน้ก็เป็นข้อมลูท่ีซํา้ซ้อนกนัอยู่เป็นส่วนใหญ่ และข้อมลูนัน้ไม่แน่ใจว่าตวัไหนมีความ
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เป็นปัจจุบนัมากกว่ากนั ทัง้นีเ้พราะระบบต่างๆท่ีพฒันาขึน้นัน้เกิดจากการวิเคราะห์ความต้องการ

เฉพาะของหน่วยงานท่ีเป็นผู้ใช้ระบบเท่านัน้ ยงัขาดการวิเคราะห์และออกแบบระบบในภาพรวม 
สถานภาพการใช้ระบบเครือข่าย (Network) 
 ผลการสํารวจระบบเครือข่ายพบว่า กรมป่าไม้มีการออกแบบให้มีการแยกระบบเครือข่าย

ออกเป็น 2 สว่น คือ Intranet และ Internet ซึ่งเป็นการป้องกนัการถกูจารกรรมข้อมลูภายในระบบ

เครือข่ายได้ ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การขาดนโยบายด้านการรักษาความ

มัน่คงปลอดภยัของระบบเครือข่าย การขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบเครือข่ายและการใช้

อุปกรณ์ต่อเช่ือมเครือข่ายอย่างผิดวิธี รวมทัง้ ขาดความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ตารางที่ 3-2 ความเร็วในการใช้อินเทอร์เน็ตของสํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ และสาขาย่อย  

สาํนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ บริษัทท่ีให้บริการ
อินเทอร์เน็ต 

ความเร็ว
อินเทอร์เน็ต 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) TOT Broadband 6 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) TOT Broadband 5 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลําปาง) TOT Broadband 6 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) TOT Broadband 2 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบรีุ) TOT Broadband 3 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อดุรธานี) TOT Broadband 4 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) TOT Broadband 2 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบรีุ) TOT Broadband 1 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบรีุ) TOT Broadband 8 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สรุาษฎร์ธานี) TOT Broadband 6 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) TOT Broadband 8 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอบุลราชธานี TOT Broadband 1 Mb 

T Broadband 6 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจีนบรีุ TOT Broadband 1 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี CAT 4 Mb 

สํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส TOT Broadband 6 Mb 
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 การเช่ือมต่อระหว่างภมิูภาคส่วนใหญ่จะเป็นการใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ ให้บริการ โดย

เสียค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน สว่นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตสว่นกลางนัน้จะใช้บริการผ่านกรมอทุยานฯ 

ซึ่งความเร็วโดยประมาณ 100 Mbps แต่อาจจะมีความไม่แน่นอนในแต่ละวนัการใช้งาน โดยท่ี

โครงสร้างเครือข่ายในส่วนกลางมีลักษณะดังรูปท่ี 3-1 และโครงสร้างเครือข่ายในส่วนภูมิภาค มี

ลกัษณะดงัรูปท่ี 3-2 

 
รูปที่ 3-1 โครงสร้างเครือขา่ยสว่นกลาง 
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รูปที่ 3-2 โครงสร้างเครือขา่ยสว่นภมิูภาค 

 
สถานภาพการพัฒนาบุคลากร 

ในส่วนของบุคลากรด้าน ICT ต้องได้รับการพฒันาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการจัดการ

ระบบ โดยเน้นความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น Software Development, Security, Database เป็น

ต้น บคุลากรผู้ ใช้ ICT ในสว่นปฏิบติังาน ควรเน้นการนําเทคโนโลยี ICT ไปประยกุต์ใช้เพ่ือการบริการ 

การป้องกนั ดแูล รักษาในส่วนท่ีเก่ียวข้องได้เต็มศกัยภาพ  สว่นหลกัสตูรด้าน ICT ขัน้สงู เช่น ระบบ

คลงัข้อมลู เหมืองข้อมลู การรักษาความปลอดภยัของเครือข่าย เป็นต้น ยงัมีผู้ผ่านการอบรมจํานวน

น้อย จงึควรสนบัสนนุให้บคุลากรเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรขัน้สงู 

จากการสํารวจเบือ้งต้น กรมป่าไม้มีบุคลากรทัง้ท่ีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ

พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดอตัรากําลงั ดงัตารางท่ี 3-3 และระดับวฒิุการศึกษาของ

ข้าราชการ ลกูจ้างประจํา ดงัแสดงในตารางท่ี 3-4 

 

 

 

 

 

Router

ISP 
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ตารางที่ 3-3 อตัรากําลงัของกรมป่าไม้ 

บคุลากร ปี 2553 จํานวน (คน) 

ข้าราชการ 1,971 

ลกูจ้างประจํา 2,145 

พนกังานราชการ 6,901 

รวมทัง้หมด 11,017 

 

ตารางที่ 3-4 วฒิุการศกึษาของข้าราชการและลกูจ้างประจํา 

วฒุิการศึกษา ข้าราชการ(คน) ลกูจ้างประจํา(คน) 

ต่ํากวา่ปริญญาตรี 565 2,055 

ปริญญาตรี 1,053 89 

ปริญญาโท 345 1 

ปริญญาเอก 8 0 

รวม 1,971 2,145 

 

สําหรับการประเมินสมรรถนะการปฏิบตัิงานของบุคลากรในกรมป่าไม้ จะใช้แนวทางตาม

ข้อกําหนดของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพร.) ซึง่ประกอบด้วยคณุสมบตัิ 5 ประการ คือ 

1. มุง่ผลสมัฤทธ์ิ 

2. การบริการท่ีดี 

3. การสัง่สมความเช่ียวชาญในอาชีพ 

4. การยดึมัน่ในความถกูต้อง ชอบธรรม 

5. การทํางานเป็นทีม 

โดยผู้ รับการประเมินจะต้องเขียนรายงานผลการปฏิบติังานของตน สง่ให้ผู้บงัคบับญัชาไป 

พิจารณาเพียงอยา่งเดียว 

 จากการวิเคราะห์สถานภาพปัจจบุนั ไม่สามารถหาจํานวนเจ้าหน้าท่ีผู้ ทํางานด้าน ICT ได้

อย่างแท้จริง เน่ืองจากการปฏิบตัิหน้าท่ีด้าน ICT ไม่ได้จัดสรรเฉพาะเจ้าหน้าท่ีตําแหน่งวิชาการ

คอมพิวเตอร์เท่านัน้ ประกอบกบัภาพรวมของการประเมินและพฒันาสมรรถนะของบคุลากร ไม่ได้
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เน้นถึงสมรรถนะการปฏิบตัิงานด้าน ICT โดยตรง แต่ได้รวมถงึสมรรถนะการนํา ICT เข้ามาช่วยใน

การทํางานปกติด้วย 
สถานภาพความต้องการประยุกต์ใช้ ICT 
 กรมป่าไม้ ควรมีระบบสารสนเทศและการส่ือสาร รวมถึงการมีนโยบายและกลไกผลกัดัน

การใช้งานระบบ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองต่อวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ และ

เป้าหมายการพฒันาฯ ดงันีคื้อ  

1. ต้องการนํา ICT มาเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจะช่วยบริหารจดัการ การดําเนินยทุธศาสตร์ ท่ี

ได้ผลรวดเร็วอยา่งมีคณุภาพ 

2. ควรมีการบรูณาการระบบฐานข้อมลูตา่งๆ ด้านการบริหารจดัการ โดยให้มีลกัษณะท่ีเกือ้กลู

กนั ซึง่อาจจดัเก็บอยู่ในฐานข้อมลูเดียวกนัหรือเช่ือมโยงถึงกนัได้ ตามกรอบแนวทาง TH e-

GIF เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน การวางแผน การบริหารจดัการ และการตดัสินใจของ

แตล่ะฝ่าย 

3. ต้องการให้มีระบบ Call Center โดยตรง เพ่ือเป็นศนูย์บริการประชาชน รวมทัง้ระบบท่ีช่วย

สง่เสริมการประชาสมัพนัธ์องค์กรได้อยา่งสะดวก และมีประสทิธิภาพ 

4. ต้องการระบบเครือขา่ยท่ีมีเสถียรภาพท่ีมัน่คง แน่นอน สามารถรองรับการทํางานด้วยความ

มัน่คงปลอดภยัทัง้ในระบบ Internet และ Intranet รวมทัง้สนบัสนนุการจดัทําเว็บไซต์ของ

หน่วยงานต่างๆ ซึง่ปัจจบุนัยงัมีหน่วยงานใช้บริการเช่าพืน้ท่ีของเอกชนเป็นรายปี 

5. ต้องการให้เกิดความต่อเน่ืองของการพัฒนาฯ ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายต่างๆท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้พฒันาระบบจดัเก็บและติดตามแผนงาน/โครงการต่างๆ

ด้วย 

6. ต้องการให้ผลกัดันการลดใช้กระดาษ เช่น รายงานการประชุม หนังสือทั่วไป เป็นต้น เพ่ือ

เป็นการประหยดังบประมาณและเป็นการช่วยลดโลกร้อน 

 

 

 

 

 



 
บทที่ 4 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
 

 เนือ้หาในบทนีเ้ป็นการนําเสนอยุทธศาสตร์ และมาตรการ/แผนงานท่ีเก่ียวข้องในแต่ละ

ยทุธศาสตร์ ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาวะแวดล้อมด้านการพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ตามหลกัการของ SWOT Analysis รวมทัง้การระดมความคิดเห็นจากผู้ มี

สว่นเก่ียวข้องกบัการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Stakeholders)  

 ทัง้นี ้ยทุธศาสตร์การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554-

2557 มีหลกัการและประเด็นสําคญั สรุปได้ดงันี ้

1. มีเป้าหมายในเชิงการพัฒนาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับ        

ทิศทาง การพฒันาประเทศตามท่ีกําหนดในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ซึ่งถือ

เป็นแผนพฒันาฯ หลกัของประเทศ 

2. สานความตอ่เน่ืองทางนโยบายจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมป่า
ไม้ พ.ศ. 2549-2553  โดยยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถในการใช้ ICT (ในยุทธศาสตร์ท่ี 1)  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้สามารถมีการเช่ือมต่อกันได้ทุกหน่วยงานภายใน

สังกัดกรมป่าไม้ รวมถึงหน่วยงานภายนอก (ในยุทธศาสตร์ท่ี 2) การพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานเพ่ือการจดัการ เพ่ือให้ทัง้หน่วยงานมีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดความ

ซํา้ซ้อนของข้อมลู ข้อมลูมีความเป็นปัจจบุนัและสามารถใช้งานร่วมกนัได้เป็นอยา่งดีในทกุ

ระบบ รวมทัง้รองรับการให้บริการแก่ภาคประชาชนในระดับท่ีดี (ในยทุธศาสตร์ท่ี 3) การ

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือเป็นการ

สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน การเฝ้าระวัง/การเตือนภัย และการป้องกันรักษาป่า 

รวมทัง้การมีระบบช่วยในการจดัการในการปฏิบตัิการในพืน้ท่ี ท่ีอํานวยความสะดวกในการ

ทํางานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสงู (ในยทุธศาสตร์ท่ี 4) นอกจากนี ้ได้ให้ความสําคญั

กับการพัฒนาต่อยอดจากท่ีได้ดําเนินการมาแล้วในช่วงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร กรมป่าไม้ พ.ศ. 2549-2553 แต่ยงัไม่บรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมโดยเร็ว 
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3. มุ่งเน้นการแก้ไขสิ่งท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีสําคญัของการพฒันา ICT ของกรมป่าไม้ 3 ประการ 

ได้แก่ 1) การพฒันาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้เพียงพอต่อการรองรับงานแต่ละ

หน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 2) การพฒันาโครงข่ายการส่ือสารให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูล

ระหวา่งหน่วยงานภายในกรมทัว่ทัง้ประเทศ และ 3) การพฒันาโครงสร้างระบบการบริหาร

จดัการให้รองรับการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซํา้ซ้อนของข้อมลู และสามารถ

รองรับการเพิ่มขึน้ของข้อมลูได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

4. ให้ความสําคัญกับการพฒันาท่ีมุ่งเน้นให้เกิดธรรมาภิบาล ในส่วนของการบริหารจัดการ 

ICT ท่ีต้องมีการจดัการอย่างมีธรรมาภิบาล (ในยทุธศาสตร์ท่ี 3) ซึ่งเป็นวตัถปุระสงค์ท่ี

กําหนดไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT 

เพ่ือให้บรรลตุามวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ของการพฒันา ICT อยา่งเป็นรูปธรรมภายใต้เง่ือนไข

ท่ีเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

พ.ศ. 2554-2557 กรมป่าไม้ ได้กําหนดยทุธศาสตร์ มาตรการ และตวัชีว้ดั ดงันี ้

1. พฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

2. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
3. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือการจดัการ 
4. พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม้   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-1 ยทุธศาสตร์ ICT กรมป่าไม้ 
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จากรูปท่ี 4-1 เป็นการกําหนดยทุธศาสตร์เพ่ือนําไปสู ่SMART Forest โดยยทุธศาสตร์ท่ีมี

ความสําคญัและควรเร่งดําเนินการเป็นอนัดบัแรกก่อน ได้แก่ยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการแก้ไขจดุอ่อนท่ี

สําคัญ 2 ประการ คือ เร่ืองบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (ยทุธศาสตร์ท่ี 1 และ 2) อีกยทุธศาสตร์หนึ่งท่ีต้องเร่งดําเนินการให้

เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือการจัดการ (ยุทธศาสตร์ท่ี 3) 

เน่ืองจากเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีสําคญัของการพฒันาในด้านอื่นๆตอ่ไป  
วิสัยทัศน์ 
 

 

 
นโยบาย 

1. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้ ความ สามารถ และใช้

สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การทํางาน การดํารงชีวิตประจําวนั

อยา่งมีคณุภาพ 

2. พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม ให้สามารถ

เช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศให้ทั่วถึงกันทัง้หมดทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

บริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศให้มีความสมบรูณ์ทกุรูปแบบ เพ่ือสนบัสนนุการทํางานต่างๆ

ของกรม ได้อยา่งรวดเร็วและมีความมัน่คงปลอดภยัสงูสดุ 
พันธกิจ 

1. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่าไม้     ให้มี

ประสิทธิภาพ 

2. พฒันาการบริหารงาน การจดัการ และการบริการ โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจบุนัให้มีประสิทธิภาพ 

3. พฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้าน ICT รวมทัง้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและ

มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบั ICT 

4. พัฒนา ICT และนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้เพ่ืองานวิจัยและพัฒนา   

เพิ่มคณุค่าการใช้ทรัพยากรป่าไม้และชีวภาพ 

“เป็นองค์กรหลกัท่ีนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรป่าไม้เพ่ือ ประโยชน์สงูสดุและยัง่ยืน” 
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5. พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการเตือนภยัและ/หรือแจ้งเตือนและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารมาใช้เพ่ือการเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ และการเผยแพร่ข้อมลูสู่

ประชาชน 
นโยบายท่ีเก่ียวข้อง 

1. กําหนดระเบียบการใช้ระบบข้อมลูและสารสนเทศของหน่วยงานโดยให้ข้าราชการ ลกูจ้าง 
และพนกังานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบและยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัิ 

2. กําหนดมาตรการและมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมลูของกรมป่าไม้ร่วมกนั
ทัง้ท่ีผ่านระบบเครือข่าย และไมผ่่านระบบเครือขา่ย 

3. วางระบบควบคมุสิทธิของผู้ ใช้ (Access Control) ให้หน่วยงานภายใต้กรมป่าไม้ใช้เป็น

มาตรฐานเดียวกนั 

4. กําหนดระเบียบและวิธีในการจดัการข้อมลู โดยคํานึงถึงระดบัชัน้ความลบั และกําหนดสิทธิ

ในการเข้าถงึข้อมลู (Access Control) 

5. กําหนดระบบรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลู โดยวางแผนในการสํารองข้อมลู และ

การติดตัง้ระบบรักษาความปลอดภยั (Firewall) 

6. กําหนดระเบียบและระบบรักษาความปลอดภยัในการใช้ระบบ IT Office โดยเฉพาะการ

แลกเปล่ียน ติดต่อผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยี Digital Signature และ 

Encryption ในการจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามต่อการพัฒนา ICT 

จากการวเิคราะห์จดุแข็ง ขดุออ่น โอกาส และภาวะคกุคามของกรมป่าไม้ กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดงันี ้

จุดแข็ง ได้แก่ 

1. กรมป่าไม้มีข้อมลูข่าวสารเป็นจํานวนมาก 

2. บคุลากรคนรุ่นใหมท่ี่มีความพร้อมด้าน IT เข้ามาในองค์กร 

3. ผู้บริหารเห็นความสําคญัของ IT 

4. มีหน่วยงานรองรับโดยตรง คือ ศนูย์สารสนเทศ 

โอกาส ได้แก่ 

1. กระแสสงัคมโลก เน้นเร่ืองการอนรัุกษ์ป่าไม้มากขึน้ 

2. องค์กรหรือหนว่ยงานท้องถ่ินพร้อมสนบัสนนุงบประมาณ เพ่ือช่วยเหลือและบรูณา

การร่วมกนั 
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3. แตล่ะหน่วยงาน ทัง้ภาครัฐและเอกชนมีการพฒันาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ของตนเอง  สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ 

4. ให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารจดัการด้าน ICT 

5. นโยบายรัฐบาลให้การสนบัสนนุด้าน IT 

จุดอ่อน ได้แก่ 

1. ขาดการเช่ือมโยงข้อมลูระหวา่งหน่วยงานภายในกรม 

2. ขาดบคุลากรท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
3. ขาดการบริหารจดัการงบประมาณ IT ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

4. ระบบภมิูศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ไมส่ามารถมาใช้ได้อย่างจริงจงั 

5. การอบรมพฒันาบคุลากรด้าน IT ไมเ่พียงพอและไมค่รอบคลมุทกุหน่วยงาน 

ภาวะคุกคาม ได้แก่ 

1. ความขดัแย้งทางนโยบายของหน่วยงานตา่งๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

2. ขาดยานพาหนะและอปุกรณ์เพ่ือใช้ในการปฏิบตังิานท่ีทนัสมยั ในการรวบรวม

ข้อมลูตา่ง ๆ 

3. ประชาชนบางพืน้ท่ีไมใ่ห้ความร่วมมือเท่าท่ีควร เม่ือมีการสอบถามเก่ียวกบัข้อมลู 

4. มีงบประมาณท่ีจํากดั 

 

 สาระสําคญัของยทุธศาสตร์และมาตรการทัง้หมด มีดงันี ้

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

 

 

 

 

 

 

“เร่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับท่ีมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอท่ีจะ

รองรับการพฒันาองค์กร โดยเฉพาะบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบั ICT ให้มีความรู้

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างมี

ประสิท ธิภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มี วิจารณญาณ  และ รู้ เท่าทัน 

(Information Literacy)” 
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บุคลากร ICT 

1. มีตําแหน่งบคุลากรด้าน ICT หรือท่ีเก่ียวข้อง อย่างน้อย 1 ตําแหน่งต่อ 1 หน่วยงาน เพ่ือ

สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัหน่วยงาน 

2. มีบุคลากรด้าน ICT ท่ีได้รับการอบรมหรือสมัมนาในแต่ละปีมีความรู้ตามมาตรฐานท่ี

กําหนด สามารถเข้าถึงและนํา ICT ไปใช้ประโยชน์ในการทํางานได้จริงเป็นจํานวนไม่น้อย

กวา่ร้อยละ 60 ของบคุลากร ICT ทัง้หมด 
บุคลากรทั่วไป 
3. บุคลากรแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ จะต้องมีความรู้ด้าน IT ตามท่ีมาตรฐาน

กําหนด จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนบคุลากรของแต่ละระดบั แต่ละประเภท

ในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถเข้าถึงและนํา ICT มาใช้ประโยชน์ในการทํางานและการ

เรียนรู้  

4. การจัดอบรมหรือสัมมนา ต้องจัดให้ความรู้ เพ่ือสนับสนุนการนําเอา ICT ไปใช้ในการ

ทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในทกุด้านอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

5. การจดัการอบรมหรือสมัมนา กรมป่าไม้จะต้องมีการอบรมหรือสมัมนาด้าน IT แต่ละด้าน

เป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจํานวนครัง้ท่ีมีการอบรมทัง้หมดต่อปี และจะต้องมี

บุคลากรท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมอบรมจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจํานวนบุคลากรใน

หน่วยงาน 

 

 
1. การพฒันาบุคลากรด้าน ICT 

1.1. กําหนดมาตรฐานความรู้ ICT (ICT Skills standard) ของบคุลากร ICT ในสงักดักรม

ป่าไม้ ให้เป็นท่ียอมรับ โดยสร้างแรงจูงใจในการเข้าฝึกอบรมและสอบมาตรฐาน

วิชาชีพตา่งๆ ท่ีมีการกําหนดไว้ในระดบัสากล 

1.2. ให้มีแรงจูงใจ ค่าตอบแทน ทุนสนับสนุนการอบรม/การศึกษาต่อ  และโอกาส

ความก้าวหน้าในการทํางาน(Career path) ท่ีเหมาะสมให้กบับคุลากร ICT ในสงักดั

กรมป่าไม้ ทัง้นีใ้ห้มีการศกึษาเพ่ือประเมินความสําเร็จหรือความล้มเหลวของมาตรการ

ท่ีกําหนด 

เป้าหมาย 

มาตรการ 
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2. การพฒันาบุคลากรท่ัวไป 
2.1. สง่เสริมการพฒันาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้สําหรับบคุลากร

ในระดับต่างๆ โดยปรับปรุงส่ือท่ีมีอยู่แล้วให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และกรมจัด

จ้างพฒันา(ในสว่นท่ียงัไม่มี) และเม่ือผ่านการรับรองคณุภาพแล้ว สามารถเผยแพร่แก่

องค์กรในรูปแบบออนไลน์(On-line) และ/หรือ ออฟไลน์(Off-line) ตามความเหมาะสม 

2.2. จดัให้มีการประเมินผลโครงการท่ีเก่ียวกบั ICT ท่ีได้ดําเนินการมาแล้ว โดยเฉพาะผลท่ี

เกิดจากผู้ ท่ีเข้าศึกษาในส่ือต่างๆ ท่ีจัดทํา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในการวาง

แผนการดําเนินงานในระยะตอ่ไป 

2.3. กําหนดมาตรฐานความรู้ ICT (ICT Skill standard) สําหรับบคุลากรด้านอ่ืนๆ ท่ีใช้ ICT 

เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน และจัดให้มีกลไกการผลักดันให้เกิดการพัฒนา

บคุลากรในกรมเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานของ

ตําแหน่งรวมถงึการนําความรู้นัน้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและบริการประชาชน  

2.4. พฒันาความรู้และทกัษะด้าน ICT แก่บคุลากรในองค์กร โดยร่วมมือกบัภาคเอกชนใน

รูปแบบ PPP (Public-Private Partnership : PPP)  เพ่ือส่งเสริมการพฒันาระบบ e-

Learning สําหรับการเรียนรู้ ICT ท่ีหลากหลายระดบัท่ีได้มาตรฐานคณุภาพ ทัง้ในเชิง

เนือ้หาสาระและวิธีการนําเสนอ  
3. มาตรการสนับสนุนอ่ืนๆ 

3.1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรด้าน ICT ของกรม อย่างบูรณาการ เพ่ือใช้

ประกอบการวางแผนด้านการพฒันากําลงัคนของกรม 

3.2. สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้และทักษะทางภาษา ทัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ หรือ

ภาษาตา่งประเทศอ่ืนๆ ในระดบัท่ีสามารถอา่น เขียน และส่ือสารได้ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 

 

 

 

 

 

 

“พฒันาและบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศและการส่ือสาร 

ให้มีการเช่ือมโยงไปสู่หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมป่าไม้อย่างทั่วถึง และมี

ระบบสารสนเทศและโครงข่ายท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย ทัง้นีจ้ะต้องเป็น

โครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีศกัยภาพทนักบัวิวฒันาการของเทคโนโลยี เพ่ือรองรับ

การขยายตวัของการทํางานท่ีมากขึน้ สามารถให้บริการท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

บคุลากรในสงัคมแห่งการเรียนรู้” 
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1. มีโครงเครือข่ายและการส่ือสารครอบคลมุและสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีในทกุหน่วยงาน
ภายในสงักดักรมป่าไม้ ไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานในสงักดัทัง้หมด 

2. มีแผนแมบ่ทด้านความมัน่คงปลอดภยั(ICT Security plan) ของระบบสารสนเทศ  

กรมป่าไม้ ภายในปี 2555 

3. ระบบเครือข่ายและการสื่อสารมีความปลอดภยั สามารถทํางานได้แบบ 24x7 โดยมีจํานวน

การหยดุให้บริการไมเ่กินปีละ 2 ครัง้ 

4.  มีคอมพิวเตอร์ลกูข่ายต่อบคุลากรของหน่วยงานในส่วนกลางเป็น 1 : 2 และส่วนภมิูภาค

เป็น 1 : 3  

 

 

 

1. สร้างกลไก วิธีการบริหารจดัการและดําเนินการ ท่ีสามารถประสานและเช่ือมโยงการทํางาน

ระหว่างหน่วยงานภายในสงักดักรมป่าไม้ในการกําหนดทิศทาง/นโยบายของกรมป่าไม้ ให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการลงทนุในโครงข่ายหลกั (Backbone) ทัง้ระบบใช้สาย (Wired) และระบบไร้สาย 

(Wireless) โดยให้มีปริมาณและการผสมผสานทัง้สองระบบดังกล่าวพอเหมาะกบัการ

รองรับบริการด้านตา่งๆ รวมทัง้ให้มีการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ ดีกวา่ท่ีมีอยู ่

3. จัดทําแผนเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศและการสื่อสารในจังหวัดศูนย์ 

กลางหลักในแต่ละภูมิภาคและแผนการดําเนินงานสําหรับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

สารสนเทศและการส่ือสารในพืน้ท่ีท่ีเหลือและดําเนินการตามความเหมาะสม 

4. ปรับปรุงระบบข้อมลู และระบบบริหารจดัการ ให้สามารถเช่ือมโยงกบั NSDI (โครงสร้าง

พืน้ฐานภมิูสารสนเทศ,National Spatial Data Infrastructure) และ GIN (Government 

Information Network) ทัง้ในส่วนกลางและพืน้ท่ี ภายใต้กรอบมาตรฐาน TH e-GIF 

(Government Interoperability Framework) 

5. การเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่าย ขยายประเภทบริการ เพ่ิม

พืน้ท่ีให้บริการเพ่ือรองรับภารกิจของกรม  

เป้าหมาย 

มาตรการ 
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6. ให้จดัสรรทรัพยากรด้าน ICT ให้กบัหน่วยงานภายในสงักดักรมป่าไม้ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการ

เฝ้าระวงั การเตือนภยั และการป้องกันรักษาป่าอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดย

สามารถเตือนภยัได้ทันท่วงที สอดคล้องกบัแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล อนัจะช่วยลด

ความสญูเสียตอ่ชีวติและทรัพย์สนิของประชาชน 

7. จัดทําฐานข้อมูลความต้องการการใช้บริการ ICT ของกรมป่าไม้ และสํารวจพืน้ท่ีการ

ให้บริการของโครงข่ายกรมป่าไม้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั เพ่ือนําข้อมลูมาประกอบการติดตามการ

พฒันาโครงข่าย ICT ของกรมป่าไม้ เพ่ือกําหนดนโยบายให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดย

กําหนดพืน้ท่ีหรือกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเร่งด่วนเป็นลําดับและกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม 

รวมทัง้พิจารณาขอบขา่ยการลงทนุท่ีเหมาะพอควร 

8. ให้มีการศึกษาเพ่ือติดตามความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลยี รวมทัง้เพ่ือวิเคราะห์

เปรียบเทียบเทคโนโลยีทางเลือกต่างๆ เป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นข้อมูลในการ

ตดัสนิใจเชิงนโยบาย อาทิ การขยายโครงข่าย แนวทางการจดัสรรทรัพยากร 

9. ให้มีการกําหนดระดบัความมัน่คงปลอดภยัของโครงขา่ยของกรมป่าไม้ 

10. จดัทําแผนแม่บทด้านความมัน่คงปลอดภยั(ICT Security plan) ของระบบสารสนเทศ กรม

ป่าไม้ เพ่ือกําหนดมาตรการทัง้ด้าน ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพ่ือป้องกันไม่ให้ระบบ

สารสนเทศถกูทําลายโดยวิธีการต่างๆ รวมถึงอาชญากรรมและการก่อการร้ายในรูปแบบ

ตา่งๆ 

11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันตรายซึ่งอาจเกิดขึน้กับระบบ
สารสนเทศ อนัจะส่งผลความเสียหายในวงกว้างของกิจกรรมต่างๆในกรมป่าไม้ ซึง่ใช้ระบบ

สารสนเทศ ทัง้นีเ้พ่ือจะได้กําหนดแนวทางในการป้องกนัอย่างเหมาะสมต่อไป 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อการจัดการ   
 

 

 

 

 

 

 

“พฒันาและบริหารจัดการโครงสร้างพืน้ฐานการจัดการ เพ่ือสนับสนุน

การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของกรมป่าไม้ สามารถ

ตอบสนองต่อการให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 

รวมทัง้ประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 
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1. ระบบการให้บริการท่ีมีอยูท่ัง้หมดจะต้องสามารถให้บริการได้เป็นอยา่งดี เป็นจํานวนไม่น้อย

กวา่ร้อยละ 75 ของระบบท่ีมีอยูท่ัง้หมด 

2. ผู้ ใช้บริการของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ มีความพอใจต่อระบบอย่างน้อย เป็น

จํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85 ของระบบท่ีตนเองใช้ 

3. ประชาชนมีความพอใจกบัข้อมลูท่ีหน่วยงานภายในสงักดักรมป่าไม้ให้บริการ และสามารถ
หาข้อมลูได้จากกรมป่าไม้ได้จริง เป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนท่ีมาใช้

บริการ 

4. สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบติังานได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของบริการเดิม  

 

 

 

1. มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้านความมัน่คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ(Information 

security) ของกรมป่าไม้ โดยให้ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายและแนวทางด้านความมัน่คง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศในกรมป่าไม้ รวมถึงกําหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง โดยท่ี

หน่วยงานควรมีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. สร้างกลไกร่วมกันระหว่างสํานักงบประมาณในการจัดทําและพิจารณางบประมาณด้าน 

ICT เพ่ือให้การจดัสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการบรูณาการ ลดการซํา้ซ้อน 

และเกิดการใช้จ่ายอยา่งคุ้มค่า 

3. จดัสรรงบประมาณด้าน ICT ให้สอดคล้องกบัทิศทางและแนวทางท่ีกําหนดในแผนแม่บท 

ICT ของกรมป่าไม้ 

4. จดัให้มีการตรวจสอบและประเมินผลความสําเร็จของโครงการและการใช้งบประมาณทุกปี 

ทัง้ในระหวา่งการดําเนินงานและเม่ือสิน้สดุการดําเนินงาน 

5. กําหนดกรอบนโยบายท่ีเก่ียวกบัข้อมลู ท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล เพ่ือให้ทกุหน่วยงาน

ภายในสงักัดกรมป่าไม้และหน่วยงานอ่ืนๆ สามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมลูกันได้

อยา่งมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

มาตรการ 
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6. กําหนดมาตรฐานท่ีจําเป็น ดงันี ้มาตรฐานข้อมลู(Data standard) มาตรฐานการเช่ือมโยง

ข้อมลู(Interoperability standard) มาตรฐานด้านกฎหมาย(Legal standard) มาตรฐาน

ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ(Information security standard) 

มาตรฐานการเข้าถงึข้อมลู(Web accessibility standard) และมาตรฐานด้านอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น

ตอ่การใช้ ICT ของกรมป่าไม้ในอนาคต 

7. บังคับใช้มาตรฐานท่ีกําหนดขึน้กับหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ทัง้หมด โดยมีกลไกท่ี

เหมาะสม เพ่ือให้ระบบทัง้หมดทํางานร่วมกนัได้ ภายใต้ความหลายหลายของระบบท่ีมีใช้

อยูใ่นแต่ละหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 

8. พฒันาและบริหารจดัการระบบบริการประชาชนของกรม (Front Office) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีระบบฐานข้อมลูความรู้เพ่ือสนบัสนุนการทํางานระดบัพืน้ท่ีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของระบบทัง้หมด 

2. มีระบบการเฝ้าระวัง การเตือนภัย/แจ้งเตือน ในการป้องกันรักษาป่า สามารถทํางานได้

ตลอดเวลาแบบ 24x7 โดยสามารถให้บริการได้เป็นท่ีพอใจในระดบัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 95 

3. จํานวนผู้ใช้บริการให้ความพอใจกบัข้อมลู และความสามารถของระบบ  จํานวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 จากจํานวนผู้ใช้งานทัง้หมดแตล่ะปี 

“พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรป่า

ไม้ ท่ีตอบสนองต่อการให้บริการในการบริหารทรัพยากรป่าไม้แก่บุคลากร

ภายในกรมป่าไม้ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมิูภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ทัง้นี ้รวมถึงการวิจยั การเฝ้าระวงั การเตือนภยั และการป้องกนั

รักษาป่า ” 

เป้าหมาย 
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4. มีระบบฐานข้อมลูงานวิจยั เพ่ือสนบัสนุนการวิจยัด้านป่าไม้ รวมทัง้ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเป็นท่ีน่าพอใจไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 

 
 
 

1. พฒันาระบบเฝ้าระวงั การเตือนภยั/แจ้งเตือน และการป้องกนัรักษาป่า ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. มีการปรับปรุงและพฒันาระบบฐานข้อมลูวิจยัด้านป่าไม้ รวมทัง้ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ท่ีมีประสทิธิภาพ โดยผู้บริหารสามารถพิจารณาข้อมลูสารสนเทศท่ีได้เพ่ือตดัสินใจ

ในการสนบัสนนุงบประมาณในการจดัการป่าไม้ในด้านต่างๆ 

3. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศสําหรับหน่วยงานระดบัพืน้ท่ี การบริการภาคสงัคมท่ี

สําคญัและการบริการประชาชน 

 

มาตรการ 



 
บทที่ 5 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 

 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ. 2554-2557 ถือเป็นสิ่ง

สําคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาและการดําเนินงานด้าน ICT ตามบริบทของแต่ละฝ่าย                

ด้วยความร่วมมือร่วมใจ เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพ สามารถบรูณาการสารสนเทศร่วมกนัได้อย่าง

มีประสทิธิภาพ จากศนูย์กลางการเช่ือมประสานและบรูณาการสารสนเทศด้านป่าไม้เสมือนใช้ระบบ

สารสนเทศเดียวกนัซึง่มีแหล่งข้อมลูหรือฐานข้อมลูชดุเดียวกนั ดงัรูปท่ี 5-1 ด้วยความมัน่ใจในความ

น่าเช่ือถือของความถกูต้อง ครบถ้วน ทนัสมยั ของข้อมลูสารสนเทศด้านการบริหารและการจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5-1 ภาพรวมการใช้ข้อมลูสารสนเทศอยา่งบรูณาการ 

 

การบูรณาการข้อมลูสารสนเทศ นอกจากจะมีความสําคญัโดยตรงต่อการบริหารและการ

บริหารจัดการของกรมป่าไม้แล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในภาพรวมของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและของประเทศไทย โดยเร่ิมตัง้แต่การส่งต่อข้อมูล ระหว่าง

หน่วยงานในสงักดัและในกํากบั นอกจากนีย้งัสามารถนําข้อมลูด้านป่าไม้ไปประยกุต์ใช้ต่อยอดได้

อย่างสะดวกร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงอ่ืนๆได้อย่างกว้างขวาง กลายเป็นภาพรวมข้อมูล

พืน้ฐานสําคญัของประเทศไทย  
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การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ  จะเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์พันธกิจ  ภารกิจหรือ

กระบวนงานของกรมป่าไม้ โดยอาจแบ่งตามหน้าท่ีความรับผิดชอบทัว่ไป ทําให้ทราบความต้องการ

ในภาพรวมของข้อมูลสําคัญ เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลทาง

เทคนิค ท่ีสามารถประยกุต์ใช้ร่วมกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ เพ่ืออํานวยสะดวกต่อการใช้งาน

ของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ในการดําเนินพันธกิจตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย โดยมีการ

พฒันาปัจจยัแวดล้อมตา่งๆดงันีค้ือ 

1. การออกแบบและพฒันาระบบเครือขา่ย (Network) 

2. การบรูณาการข้อมลูสารสนเทศด้วยกรอบแนวทาง TH e-GIF 
การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย (Network) 

จากเป้าหมายการพฒันาระบบเครือข่ายเพ่ือการจดัการในการเช่ือมโยงข้อมลูภายในสงักดั

กรมป่าไม้ ซึ่งมีแนวทางการบูรณาการเครือข่ายหลักและเครือข่ายต่างๆของกรมป่าไม้กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเครือข่ายท่ีสามารถบริหารจดัการได้อย่างเป็นเอกภาพ 

ดงัรูปท่ี 5-2 โดยได้มีการเตรียมท่ีจะเร่ิมดําเนินการ เพ่ือให้สามารถรองรับการเช่ือมโยงแลกเปล่ียน

ข้อมลู ท่ีมีความต้องการช่องทางการส่ือสารตามชนิดและประเภทการใช้งาน 
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รูปที่ 5-2 : โครงสร้างเครือขา่ยสว่นกลาง 
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การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้วยกรอบแนวทาง TH e-GIF 
จากเหตผุลความจําเป็นในการใช้ข้อมลูสารสนเทศและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้เอือ้

ให้แต่ละหน่วยงานสามารถพฒันาระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวกและเป็นอิสระต่อกัน ภาพรวม

ของการพฒันาระบบสารสนเทศของกรมป่าไม้จึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบ “Silo Architecture” ซึ่ง

ปัจจุบันมีความพยายามท่ีจะแลกเปล่ียนเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือบูรณาการข้อมูล

สารสนเทศให้เสมือนเป็นระบบเดียวกัน แต่ประสบความยากลําบากเร่ืองเทคนิคของการพฒันา

ระบบท่ีแตกตา่งกนั และมีการปรับปรุงระบบฯ ตามสภาพการใช้งานอยูต่ลอดเวลา 

ปัจจยัท่ีควบคมุยากอีกประการหนึ่งคือ ธรรมชาติของการพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ีมี

รายละเอียดและวิธีการทํางานตามความเช่ียวชาญของผู้ผลิต/ผู้พฒันาระบบ เช่น การตัง้ช่ือตวัแปร 

การตัง้ช่ือรายการข้อมลู ขัน้ตอนการเขียนคําสัง่งาน เป็นต้น ซึง่อาจกล่าวได้ว่ารายละเอียดเหล่านีไ้ม่

มีกฎเกณฑ์ข้อบงัคับอะไรมากนัก และมักปล่อยให้เป็นภาระหน้าท่ีในความรับผิดชอบของผู้ผลิต/

ผู้พฒันาระบบแตเ่พียงฝ่ายเดียว ทําให้เกิดความแตกต่างในรายละเอียดท่ีไมอ่าจตรวจสอบได้ เพราะ

ฝ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมกัถือเป็นเร่ืองเสียเวลาตอ่การทําความเข้าใจทางเทคนิคท่ีคอ่นข้างยุง่ยาก และไม่

คุ้มค่าต่อการควบคมุตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองข้อกําหนดเก่ียวกบัรายการข้อมลู ซึง่ถือเป็น

ส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตต้นทาง เน่ืองจากทุกฝ่ายจะสนใจเฉพาะวิธีใช้ระบบและผลลพัธ์ท่ีจะ

เกิดขึน้มากกว่า เพราะสาเหตท่ีุทําให้การบูรณาการข้อมลูสารสนเทศ ประสบความยากลําบาก พอ

สรุปได้ดงันีคื้อ 

1. ขาดมาตรฐานข้อมูลกลาง เพ่ือนําไปสู่การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเดียวกนัของแต่ละ
ระบบ 

2. ขาดมาตรฐานเทคนิคกลาง เพ่ือนําไปสู่การใช้ข้อมลูร่วมกนั/แลกเปล่ียนข้อมลูระหว่าง

ระบบ 

3. ขาดกลไกมาตรฐานกลาง เพ่ือนําไปสูก่ารบริหารจดัการเก่ียวกบัการบรูณาการ 
กรอบแนวทาง TH e-GIF (Thailand e-Government Interoperability Framework) จึงเป็น

ประโยชน์ต่อการสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมระหว่างระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีท่ี

เรียกว่า “Interoperability” แบบมีมาตรฐาน โดยกําหนดกรอบกติกาและข้อเสนอแนะในการใช้หรือ

แลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างระบบงาน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐสามารถนําไปใช้เป็นนโยบาย ข้อกําหนด

ทางเทคนิค และแนวทางการพัฒนาระบบแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน โดยไม่จําเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบข้อมลูเดิม เพราะมีการใช้มาตรฐานข้อมลูกลางร่วมกนั ทําให้ไม่เสียความ

เป็นส่วนตวัของระบบข้อมลูเดิม กล่าวคือ ระบบงานเดิมเคยปฏิบตัิอย่างไร ใช้ข้อมลูอย่างไร ก็ยงัคง
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ปฏิบตัิและใช้งานไปตามนัน้ เฉพาะข้อมลูสว่นท่ีมีความจําเป็นต้องใช้งานร่วมกนัหรือแลกเปล่ียนกนั 

จงึจะใช้ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัทํามาตรฐานข้อมลูกลาง ซึง่จะแบง่ข้อมลูออกเป็น 2 กลุม่หลกั ดงันีค้ือ 

1. Aggregate Core Component (ACC) 

หมายถึง มาตรฐานข้อมลูกลางท่ีใช้ร่วมกนัของทุกระบบหรือทุกหน่วยงาน เสมือน

มมุมองข้อมลูในระดบัมหภาค ซึ่งทุกฝ่ายจะยึดถือเป็นหลกัในการใช้ข้อมลู ไม่ว่าจะใช้

ในระบบของตนเองหรือผู้ อ่ืน 

2. Aggregate Business Information Entities (ABIE) 

หมายถึง มาตรฐานข้อมูลกลางท่ีใช้ร่วมกันอยู่ภายในระบบงานหรือหน่วยงานของ

ตนเอง เสมือนมมุมองข้อมลูในระดบัจลุภาคท่ีเรียกว่า “บริบท” ของการใช้ข้อมลูเฉพาะ

ในระบบงานตนเอง เพ่ือประกาศให้ผู้ อ่ืนทราบว่า ระบบงานของตนเองมีข้อมลูอะไรท่ี

พร้อมจะนําไปร่วมใช้งาน/แลกเปล่ียนข้อมูลกับระบบงานอ่ืน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความ

สะดวกในการหาวธีิใช้หรือแลกเปลี่ยนข้อมลูระหวา่งระบบงาน 
 

การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ ควรผลักดันให้ทุกฝ่ายมีกระบวนการจัดเก็บ

ข้อมลูร่วมกนัอย่างเป็นเอกภาพ ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF เพ่ือจดัทําและประยกุต์ใช้มาตรฐาน

ข้อมลูด้านการศกึษา ประกอบกบัมาตรการสําคญัเพ่ือการบรูณาการ ดงันีคื้อ 

1. การบริหารจดัการมาตรฐานรายการข้อมลู 

2. การตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 

3. การกระจายความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมลู 

4. การกระตุ้นหน่วยงานด้วยการจดัอนัดบัตามศกัยภาพ 

5. การพฒันาคณุภาพและและประสิทธิภาพในการจดัเก็บข้อมลู 

6. การพฒันาศกัยภาพของการจดัสง่ข้อมลู 

7. การให้บริการข้อมลูสารสนเทศด้านการศกึษา 

8. การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลู 

 

นอกจากนี ้กรมป่าไม้ ควรกําหนดให้มีการประยกุต์ใช้มาตรฐานทางเทคนิคใน 2 ประเด็น

หลกั โดยออกแบบการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมลูระหวา่งหน่วยงาน คือ  
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1. XML Schema 

การกําหนดมาตรฐานข้อมูลเพ่ือใช้เป็นรูปแบบร่วม (Core Component) ในการ

แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน โดยอ้างอิงตามเกณฑ์การออกแบบและตัง้ช่ือรายการ

ข้อมลูของ UN/CEFACT XML Naming and design rules ตามท่ีแนะนําไว้ใน  

TH e-GIF 

2. WSDL (Web Services Definition Language) 

ชดุคําสัง่ท่ีใช้อธิบายข้อกําหนดวิธีการรับสง่ข้อมลูระหวา่งระบบงานโดยผ่านเว็บเซอร์วิส 

รวมทัง้การชีบ้อกตําแหน่งท่ีอยู่ของจุดเช่ือมโยงข้อมลู ซึ่งติดตัง้อยู่ในท่ีต่างๆบนระบบ

เครือขา่ย ชดุคําสัง่ของ WSDL แบง่ออกเป็น 4 สว่นประกอบกนั ดงันีค้ือ  

1. Port type เพ่ืออธิบายฟังก์ชนัการปฏิบตัิงานของเว็บเซอร์วิส และประกาศ  

Messages ท่ีใช้เป็นข้อมลูนําเข้าและผลลพัธ์ของการรับสง่  

ข้อมลู 

2. Message เป็นสว่นท่ีอธิบายข้อความท่ีใช้ติดตอ่รับสง่ระหวา่งกนั  

3. Types เป็นสว่นท่ีอธิบายโครงสร้างข้อมลูท่ีใช้รับสง่ (message)  

4. Binding เพ่ืออธิบายวิธีการรับสง่และเรียกใช้บริการของเซอร์วิส รวมทัง้มี 

  การกําหนดวา่ Messages จะสง่ข้อมลูและเข้ารหสัอยา่งไร 
การเช่ือมโยงประสานการใช้ข้อมูลร่วมกัน 

การบรูณาการข้อมลูสารสนเทศในทางปฏิบตัิ กําหนดให้ศนูย์สารสนเทศ เป็นศนูย์กลางการ

เช่ือมประสานข้อมลูระหว่างระบบงานหรือหน่วยงานต่างๆ โดยมีหลกัการเช่ือมประสานข้อมลูเพ่ือ

บรูณาการ 2 ประการ คือ 

 
หลักการที่ 1. การรวบรวมข้อมูลไว้ท่ีศูนย์กลาง 

หมายถงึ การพฒันาฐานข้อมลูสารสนเทศ โดยการจดัเก็บ ประมวลผล ตลอดจนถึง

การประยุกต์ใช้งานของแต่ละหน่วยงาน มีการนําส่งข้อมูลทัง้หมดหรือบางส่วน มาเก็บ

รวบรวมไว้ท่ีศนูย์กลาง เพ่ือเอือ้ต่อการพฒันาฐานข้อมลูในลกัษณะท่ีสามารถนํามาประยกุต์ 

หรือประมวลผลภาพรวมของกรมป่าไม้ โดยมีข้อตกลงเบือ้งต้นร่วมกนั ในการนําส่งข้อมลู

ชดุท่ีมีการปรับปรุงล่าสดุ (Update) อย่างชดัเจน เช่น จะกําหนดวนัท่ีเท่าไรในการส่งข้อมลู 

เป็นต้น 
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หลักการที่ 2. การเช่ือมโยงข้อมูลมายังศูนย์กลาง 

หมายถงึ การพฒันาฐานข้อมลูสารสนเทศ โดยการจดัเก็บ ประมวลผล ตลอดจนถึง

การประยกุต์ใช้งานของแต่ละหน่วยงาน มีการเช่ือมโยงข้อมลูมายงัศูนย์กลาง เพ่ือเอือ้ต่อ

การพฒันาหรือประยกุต์ใช้ฐานข้อมลูของแตล่ะฝ่าย ในลกัษณะท่ีสามารถแลกเปล่ียนบรูณา

การข้อมลูระหวา่งกนัได้อยา่งสะดวก เช่น ฐานข้อมลูส่ือการสอน (Content) เป็นต้น 

 

การรวบรวมข้อมูลหรือการเช่ือมโยงข้อมูลมายังศูนย์กลาง (ตามหลักการข้างต้น) 

จําเป็นต้องพิจารณาถึงความพร้อมของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล (ต้นกําเนิดของข้อมูล) โดยอาจ

เลือกใช้เทคนิคอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งประกอบกนั ดงันีคื้อ 

เทคนิคที่ 1. เว็บแอพพลิเคช่ัน (Web Application) 
เพ่ือสนับสนุนการประมวลผลข้อมลูและการประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศต่างๆ ท่ีสามารถ

ดําเนินการได้ในทํานองเดียวกบัการใช้เว็บไซต์ ซึง่ผู้ ใช้สว่นใหญ่ในปัจจบุนัมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี 

หรืออาจศกึษาเรียนรู้วิธีใช้งานได้ไมย่ากนกั เพราะเป็นการทํางานผ่านระบบเครือข่าย ด้วยรูปลกัษณ์

การใช้งานท่ีสะดวกสบาย และถือได้ว่าเป็นมาตรฐานเดียวกนั ตัง้แต่สญัลกัษณ์ท่ีปรากฏบนจอภาพ

ขณะท่ีมีการเล่ือนเมาส์ ตลอดจนถงึวิธีเลือกรายการคําสัง่ตา่งๆ (Menu)  

หลักการเบือ้งต้นทางเทคนิค ผู้ พัฒนาจะดําเนินการจัดทําฐานข้อมูล และติดตัง้ระบบ

สารสนเทศไว้บนเคร่ืองแม่ข่าย (Computer Server) เพ่ือคอยให้บริการผ่านระบบเครือข่าย 

(Network) แก่ผู้ ใช้ท่ีปฏิบตัิงานด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์จากสถานท่ีต่างๆ ท่ีสามารถเช่ือมโยงเข้ามา

ได้ (ไม่จํากัดระยะทาง) เพ่ือท่ีจะได้บันทึกและปรับปรุงฐานข้อมูล เสมือนทํางานอยู่ในสถานท่ี

เดียวกนัด้วยคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกนั ดงัรูปท่ี 5-3 

รูปที่ 5-3 หลกัการทางเทคนิคของเว็บแอพพลิเคชัน่ 

internet
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เทคนิคที่ 2. เว็บเซอร์วิส (Web service) 
เพ่ือสนับสนุนการเช่ือมโยงรับส่งข้อมลูผ่านระบบเครือข่าย ระหว่างระบบสารสนเทศและ

หน่วยงานซึ่งมีข้อตกลงร่วมกนั โดยปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ช่วยดําเนินการ

รับส่งข้อมลูแบบอตัโนมตัิ หรือแบบกึง่อตัโนมตัิคือ ให้ผู้ดแูลเคร่ืองแม่ข่ายกดปุ่ มสัง่การทกุครัง้ท่ีจะมี

การรับสง่ข้อมลูก็ได้ 

หลกัการเบือ้งต้นทางเทคนิค จะมีการพฒันาระบบเช่ือมโยงขึน้เป็นพิเศษ (แยกต่างหากจาก

ระบบสารสนเทศและฐานข้อมลู) เพ่ือติดตัง้อยู่บนเคร่ืองแม่ข่ายของหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาแต่ละ

ฝ่าย ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกนัไว้ว่าจะรับส่งข้อมลูระหว่างกนัด้วยเทคนิคนี ้ตามรูปแบบข้อมลูท่ีต้องการ

หรือสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานในแต่ละฝ่ายได้ทันที ต่อจากนัน้จะเป็นหน้าท่ีของผู้ แลเคร่ืองแม่

ข่าย ท่ีจะคอยบํารุงรักษาหรือกดปุ่ มสัง่การ ให้ระบบเช่ือมโยงทํางานตามกําหนดเวลาท่ีตกลงกนัไว้ 

โดยผู้ ใช้ทั่วไปไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆ แต่จะช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้ทัง้สองฝ่าย ท่ีไม่ต้อง

เสียเวลาในการรับสง่ข้อมลูและการปฏิบตัิงานประจํา เพราะจะช่วยขจดัความยุง่ยากและปัญหาบาง

ประการเก่ียวกบัวิธีการรับส่งข้อมลูแบบอ่ืนได้ เช่น การรับส่งข้อมลูด้วยแผ่นซีดี อาจต้องใช้เวลาการ

จัดส่งตามระเบียบราชการ รวมทัง้การถ่ายโอนข้อมลูเข้าระบบอาจติดขัดเร่ืองความบกพร่องของ

เคร่ืองอา่นหรือตวัแผ่นซีดี เป็นต้น ดงัรูปท่ี 5-4 

รูปที่ 5-4 หลกัการทางเทคนิคของเว็บเซอร์วสิ 
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เทคนิคที่ 3. คลาวด์คอมพวิติง้ (Cloud Computing) 
เพ่ือสนับสนุนการประมวลผลข้อมลูและการประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศต่างๆ ท่ีสามารถ

ดําเนินการได้ในทํานองเดียวกบัการใช้เว็บไซต์ ซึง่ผู้ ใช้สว่นใหญ่ในปัจจบุนัมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี 

หรืออาจศึกษาเรียนรู้วิธีใช้งานได้ไม่ยากนัก เพราะเป็นการทํางานผ่านระบบเครือข่ายเช่นเดียว กบั

การประยุกต์ใช้เว็บแอพพลิเคชั่น แต่เทคนิคนีมี้การเพ่ิมศักยภาพของการประมวลผลข้อมูล เพ่ือ

อํานวยความสะดวกรวดเร็วให้ผู้ใช้ได้มากขึน้ โดยไมต้่องเสียเวลาจดัฝึกอบรมทําความเข้าใจกนัใหม ่

หลกัการเบือ้งต้นทางเทคนิค อาศยัวิธีการเพิ่มจํานวนเคร่ืองแม่ข่าย (Server) จํานวนแหล่ง

และพืน้ท่ีเก็บข้อมลู (Storage) ซึ่งอาจติดตัง้อยู่ตามสถานท่ีต่างๆ และอาจมีคณุลกัษณะการทํางาน

ท่ีแตกต่างกนั แต่มีการเช่ือมโยงให้เป็นเครือข่ายเดียวกนั เพ่ือช่วยกนัหรือแบ่งกนัประมวลผลข้อมลู

เสมือนอยูใ่นเคร่ืองเดียวกนั  ทําให้ความเร็วในการประมวลผลเพ่ิมขึน้ โดยผู้ ใช้ไม่ทราบเบือ้งหลงัการ

ทํางานดงักลา่ว อาทิเช่น การสืบค้นข้อมลูในระบบ Google ผู้ ใช้จะไม่เคยทราบว่า มีการใช้เคร่ืองแม่

ขา่ยผสานกบัแหลง่จดัเก็บข้อมลูจํานวนเท่าใด และติดตัง้อยู่ท่ีใดในโลก เป็นต้น แต่เน่ืองจากคลาวด์

คอมพิวติง้เป็นเทคโนโลยีใหม่ ท่ีอยู่ในช่วงเร่ิมต้นของการพฒันาด้านสถาปัตยกรรมระบบ (System 

Architecture) จึงอาจมีข้อจํากัดเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมและการประยุกต์ใช้ ท่ีมักจะเป็นแบบ

เฉพาะของแต่ละบริษัท จนกว่าจะมีการพฒันาโปรแกรมแบบเปิดเผยรหสั (Open Source) เพ่ือให้

เกิดการประยกุต์ใช้งานได้อยา่งแพร่หลาย ดงัรูปท่ี 5-5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5-5 หลกัการทางเทคนิคของคลาวด์คอมพิวติง้ 
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ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 
ระบบภมิูสารสนเทศ (GIS) เป็นระบบท่ีใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบตัิงาน 

การวางแผนงาน การตดัสินใจ และการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ โดยมีข้อมูลเชิงพืน้ท่ี (spatial 

data) และข้อมลูองค์ประกอบ (attribute data) ร่วมกนัอธิบายส่ิงตา่งๆ ในรูปแบบของข้อมลูเชิงซ้อน 

(multiple layers) ท่ีแสดงในลกัษณะของแผนท่ีอเิล็กทรอนิกส์ (electronic map) 

ข้อมลูเชิงพืน้ท่ีของ GIS ปรากฏในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนท่ี ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมลู

ภาพถ่ายดาวเทียม และแบบจําลองภูมิประเทศ ส่วนข้อมูลองค์ประกอบจะปรากฏอยู่ในรูปฐาน 

ข้อมลูเป็นตารางประเภทตา่งๆ ท่ีอธิบายคณุลกัษณะของส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏอยูบ่นภมิูประเทศนัน้ 

และเน่ืองจากกรมป่าไม้มีภารกิจการอนรัุกษ์ สงวน คุ้มครอง ฟืน้ฟ ูดแูลรักษา ส่งเสริม ทํานุ

บํารุงป่า และการดําเนินการเก่ียวกบัการป่าไม้ การทําไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ในท่ีดิน

ป่าไม้และการอ่ืนเก่ียวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย    ท่ี

เก่ียวข้องด้วยกลยทุธ์เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนเป็นหลกั เพ่ือเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจ

ของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมีภารกิจอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให้

อํานาจหน้าท่ีของกรมป่าไม้ ดังนัน้การดําเนินงานของกรมป่าไม้ จึงมีความสมัพนัธ์กบัข้อมลูเชิง  

พืน้ท่ีเป็นอย่างมาก การนํา GIS มาใช้งานในด้านตา่งๆ จงึเป็นส่ิงจําเป็นของกรมป่าไม้ 

ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงแผนการพฒันาการใช้เทคโนโลยี GIS ท่ีเหมาะสมในภาพรวมของกรม

ป่าไม้ ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ GIS สําหรับช่วยในการปฏิบตัิภารกิจของหน่วยงาน

ต่างๆ ภายในกรมป่าไม้ รวมทัง้ช่วยในการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของกรมป่าไม้ให้แก่หน่วยงาน

หรือบุคลากรภายนอกท่ีสนใจงานด้านป่าไม้ อาทิเช่น สถาบนัการศึกษา หน่วยงาน   ภาครัฐอ่ืนๆ 

องค์กรเอกชน และประชาชนทัว่ไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพเหมาะสมและตอ่เน่ือง 

เพ่ือให้การพฒันาระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ภายในกรมป่าไม้เป็นไปตามภารกิจของ   กรม

ป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบระบบ GIS สําหรับกรมป่าไม้จะต้องเป็นระบบท่ี       

ก่อให้เกิดการใช้งานในด้าน GIS ของกรมป่าไม้อยา่งแพร่หลาย มีการใช้ระบบฐานข้อมลูร่วมกนัมาก

ท่ีสดุ และง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงการก้าวทนัต่อเทคโนโลยีของ GIS ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต และ

เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าวนี ้การออกแบบ GIS ของกรมป่าไม้ จึงได้กําหนดองค์ประกอบ            

ของแผนหลกัการพฒันาระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ของกรมป่าไม้นี ้ออกเป็น 3 สว่นหลกัคือ  

1. สว่นข้อมลู GIS ของกรมป่าไม้ 

2. สว่นโครงสร้างสถาปัตยกรรมของ GIS ท่ีสามารถใช้ได้อยา่งเต็มระบบ  

3. สว่นการพฒันาบคุลากรเพ่ือรับผิดชอบงานด้าน GIS ของกรมป่าไม้ 
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ส่วนข้อมูล GIS ของกรมป่าไม้ 
แผนงานแรกสดุของการพฒันาระบบ GIS ของกรมป่าไม้คือการจดัทํา metadata        ของ

ข้อมูล GIS ท่ีได้ถูกจัดสร้างขึน้แล้วในส่วนงานต่างๆ ของกรมป่าไม้เดิม พร้อมกับการสร้าง   

ฐานข้อมลู GIS ในลกัษณะท่ีเป็นแผนท่ีป่าไม้พืน้ฐาน (Base map) ท่ีหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้

ร่วมกนั 

แผนท่ีป่าไม้พืน้ฐานท่ีกล่าวถึงนีส้ามารถจดัทําขึน้โดยใช้ค่าใช้จ่ายไม่มากนกั ทัง้นีเ้น่ืองจาก 

ในปัจจุบันกรมป่าไม้กําลังดําเนินงานโครงการจัดทําแผนท่ีแนวเขตพืน้ท่ีสวนป่าเชิงเศรษฐกิจใน

ลกัษณะท่ีเป็นแผนท่ีเชิงตวัเลข (digital map) สําหรับใช้เป็นข้อมลู GIS ของในระบบพิกดั UTM บน

แผ่นท่ีภมิูประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ภายใต้โครงการจดัทําระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ ในพืน้ท่ี

สวนป่าเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะสิน้สดุโครงการภายในปี 2548 ดงันัน้ การนําแผนท่ีเชิงตวัเลขท่ี

กําลงัจดัทํานีม้าทําการปรับปรุงให้เป็นแผนท่ีป่าไม้พืน้ฐานท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีป่าไม้ ทัว่ประเทศก็จะ

สามารถช่วยให้สว่นงานตา่งๆ ในกรมป่าไม้สามารถดําเนินงานด้าน GIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิม

มากขึน้ 

แผนท่ีป่าไม้พืน้ฐานของกรมป่าไม้ท่ีจะจดัสร้างขึน้นี ้จะประกอบด้วยชัน้ข้อมลูพืน้ฐานดงันี ้

1. สภาพภมิูประเทศ 

2. ทางนํา้ และแหล่งนํา้ 

3. เส้นทางคมนาคม 

4. ชัน้ข้อมลูแบบจําลองชัน้ความสงูเชิงตวัเลข (DEM) 

5. ขอบเขตหน่วยป้องกนัรักษาป่า 

6. ท่ีตัง้หน่วยราชการของกรมป่าไม้ 

7. ท่ีตัง้หมูบ้่านและหน่วยราชการอื่นๆ ในพืน้ท่ีเขตป่าอนรัุกษ์ทัง้หมด 

8. พืน้ท่ีเส่ียงต่อการบกุรุกทําลาย 

9. ขอบเขตแปลงท่ีดนิสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ 

10. ขอบเขตท่ีตัง้สวนป่าของรัฐ 

11. แนวเขตป่าสงวนแห่งชาตท่ีิประกาศแล้ว 

12. แนวเขตป่าไม้ถาวร 
13. พืน้ท่ีป่าชมุชน 

14. พืน้ท่ีโครงการวิจยัตา่งๆ  

15. พืน้ท่ีโครงการพระราชดําริ 
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16. พืน้ท่ีจดัให้ราษฎรถือครอง 
17. พืน้ท่ีอนญุาตให้เข้าทําประโยชน์ท่ีดิน 

18. ท่ีตัง้ผู้ประกอบอตุสาหกรรมไม้ 

19. อ่ืนๆ 

 

โดยมีคณุสมบตัิของข้อมลูดงันี ้

1. มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมเป็นแบบ Client/Server  

2. สามารถจดัเก็บข้อมลูเชิงพืน้ท่ีลงในระบบจดัการฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์ชัน้นํา       ไม่

ว่าจะเป็น Oracle, Informix, DB2 และ Microsoft SQL Server 

3. ทําหน้าท่ีเป็น Middle Tier ในการติดตอ่ระหวา่ง Client และ RDBMS 

4. ข้อมลู GIS ท่ีจดัเก็บใน RDBMS จะต้องมีความต่อเน่ืองกนัทัง้ผืน 

5. มีคําสัง่ท่ีใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมลู GIS ตอ่ไปนีเ้ป็นอย่างน้อย  

1. การสร้างแนวกนัชน (Buffer) 

2. ตดัข้อมลู (Clipping) 

3. การสลายข้อมลู (Dissolve) 

4. การเรียงซ้อนข้อมลู (Overlay) 

5. การเท่ากนัของข้อมลู (Equal) 

6. การสมัผสักนั (Touch) 

7. ค้นหาข้อมลูมีพิกดัภายในขอบเขตของข้อมลูท่ีกําหนด (Within) 

8. การตดักนัของข้อมลู (Cross) 

9. การซ้อนทบักนัของข้อมลู (Overlap) 

10. การวิเคราะห์โครงขา่ย (Network processing) 

6. รองรับการประมวลผลข้อมลูท่ีมีการแก้ไขข้อมลูแบบ Multi-users 

7. รองรับการทํางานท่ีต้องมีการแก้ไขข้อมูลซึ่งต้องใช้เวลานาน หรือท่ีเรียกว่า Long 

Transaction 

8. มี API ให้สําหรับติดต่อกบัฐานข้อมลู GIS ด้วยภาษามาตรฐาน เช่น ภาษา C และ 

ภาษา JAVA 
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9. ผู้พฒันาสามารถใช้เคร่ืองมือพฒันาโปรแกรมประยกุต์ท่ีรวดเร็ว (Rapid Application 

Development or RAD) เช่น Visual Basic และ ภาษา Script      แบบ Object-

Oriented 

10. มีระบบรักษาความปลอดภยัในการตรวจสอบสทิธิของผู้ใช้ในการเข้าถงึฐานข้อมลู 

11. สามารถสง่ถ่ายข้อมลูเชิงพืน้ท่ีจากระบบฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัได้    โดย

ท่ีข้อมลูมีความถกูต้องครบถ้วน เช่น ส่งถ่ายข้อมลูจากเชิงพืน้ท่ีจากระบบ      จดัการ

ฐานข้อมลู Oracle ไปยงั Informix เป็นต้น 

12. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการนําเข้าและขณะแก้ไขข้อมูล เช่น   

ข้อมลู polygon ต้องมีเส้นรอบรูปแบบปิด 

13. สามารถวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพืน้ท่ีในลกัษณะของการสอบถาม 

14. มีการเช่ือมโยงระหวา่งข้อมลูภมิูศาสตร์และข้อมลูตารางท่ีผู้ใช้กําหนด 

15. สามารถใช้มาตรฐาน ANSI SQL 89 

16. เข้าถงึข้อมลูทางเครือขา่ยโดยผ่านทางโปรโตคอล TCP/IP ด้วยวิธี Asynchronous 

Buffering ท่ีสามารถปรับแต่งได้ 

17. ใช้ประโยชน์ของสมรรถภาพของการใช้งาน CPU บนเคร่ือง Workstation             ใน

การคํานวณ 

18. Client และ Server สามารถทํางานในแบบ Asynchronous ได้ 

19. มีการควบคมุการทํางานในแบบ Two-phase Transaction control 

20. สามารถใช้งานเป็น Application Server ให้กบั ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ทัว่ไป, 

Custom C Application และ Custom JAVA Application 

21. สามารถจดัเก็บและเรียกค้นข้อมลูเชิงพืน้ท่ีด้วยข้อมลูเชิงบรรยายท่ีเลือกไว้แล้วด้วย
การสอบถามเพียงครัง้เดียว โดยการใช้ Dynamic attribute masks 

22. นอกเหนือไปจากประเภทของข้อมูลท่ีมีอยู่ในระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ ท่ีเป็น     

มาตรฐานแล้ว  ยงัสามารถใช้ข้อมลูประเภท BLOB ในการจดัเก็บข้อมลูเชิงบรรยาย

ได้ด้วย 

23. สามารถจดัเก็บและจดัการข้อมลู Vector ท่ีอยูใ่นรูปแบบตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. POINT และ POINTCLUSTER 

2. SPAGETTI  LINESTRING  และ RING 

3. POLYGON และ DONUTPOLYGON 
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24. สามารถจดัเก็บ และจดัการข้อมลูภาพ Raster ท่ีมีรูปแบบดงัต่อไปนีไ้ด้เป็นอย่างน้อย 

Grids, TIFF 6.0 (GeoTIFF), ERDAS IMAGINE, ERDAS LAN, ERDAS GIS, 

BIL/BIP/BSQ, BMP, MrSID, JPEG, GIF, ADRG 

25. สนบัสนุนการทํางานกบัข้อมลูประเภท Table, TIN และ Custom Feature  และ

สนบัสนนุการทํางานในรูปแบบ Scalable ด้วย 

 ส่วนโครงสร้างสถาปัตยกรรมของ GIS ท่ีสามารถใช้ได้อยา่งเต็มระบบ 

ในแผนแม่บทของการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้ฉบบันี ้นอกจากจะมี แผน

หลกัในการพฒันา GIS นีแ้ล้ว ยงัมีแผนหลกัของการพฒันาระบบเครือข่ายการส่ือสารข้อมลูของกรม

ป่าไม้ ท่ีให้มีประสิทธิภาพรองรับความต้องการในการใช้งาน ของส่วนงานต่างๆของ     กรมป่าไม้ ใน

ส่วนของการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างส่วนงานต่างๆ ท่ีอยู่ในส่วนกลาง และท่ีอยู่   ในส่วนภมูิภาค 

ให้ติดต่อเช่ือมโยงกนัได้ รวมอยู่ด้วย ดงันัน้เพ่ือให้เกิดการใช้งานด้าน GIS ของ  กรมป่าไม้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของ GIS จึงต้องนําระบบเครือข่ายท่ีจะ

พฒันาขึน้ตามแผนแม่บทฉบบันีม้าใช้ประโยชน์ เพ่ือให้เกิดการใช้ GIS ของกรมป่าไม้ได้อย่างเต็ม

ระบบ และก้าวทนัตอ่เทคโนโลยีทางด้านนี ้

เน่ืองจากโครงสร้างระบบเครือข่ายท่ีได้ออกแบบจะมีหน่วยงานกลางท่ีมีอปุกรณ์สําหรับทํา

หน้าท่ีในการรวบรวมข้อมลู การเช่ือมโยงข้อมลู การป้องกนัระบบเครือข่าย   เพ่ือให้สนองตอบความ

ต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานตา่งๆ ของกรมป่าไม้ ท่ีอยูใ่นสว่นกลางและหน่วยงานในส่วนภมูิภาคใน

ระดบัเขตและจงัหวดั  

  ดังนัน้สถาปัตยกรรมของ GIS ในแผนหลักนีจ้ะเป็นระบบท่ีใช้ระบบเครือข่ายสากล 

(internet) มาช่วยในการเช่ือมโยงและส่งผ่านข้อมลูของ GIS ระหว่างส่วนงานต่างๆ ทัง้ท่ีอยู่ใน  

สว่นกลาง และสว่นภมิูภาค รวมทัง้การการเผยแพร่ หรือให้ข้อมลูข่าวสารความรู้ท่ีเก่ียวกบั        กรม

ป่าไม้ แก่บคุลากรภายนอกด้วย 
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รูปที่ 5-6 การเช่ือมโยงเครือขา่ยกบัระบบแผนท่ี 

เน่ืองจากสถาปัตยกรรมของ GIS ในแผนหลกันีจ้ะเป็นระบบท่ีใช้ระบบเครือข่ายสากล 

(internet) มาช่วยในการเช่ือมโยงและสง่ผ่านข้อมลูของ GIS ดงันัน้ระบบการรักษาความปลอดภยั

ของระบบจึงมีความจําเป็นต้องมีไว้เพ่ือเป็นการป้องกันการขโมยและการโจมตีของผู้ บุกรุกซึ่ง

สามารถทําได้โดยการติดตัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับ Firewall (Firewall Server) ระหว่าง

เครือข่ายภายในกรมป่าไม้กบัเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)  รวมทัง้การติดตัง้ระบบ Firewall 

สําหรับ GIS Database Server ด้วย 

การใช้ระบบเครือข่ายสากล (Internet) มาช่วยในการเช่ือมโยงและส่งผ่านข้อมลูของ GIS 

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทัง้ท่ีอยู่ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทัง้การการเผยแพร่หรือให้     

ข้อมลูข่าวสารความรู้ท่ีเก่ียวกบักรมป่าไม้แก่บคุลากรภายนอก มีข้อดีดงันีค้ือ 

1. ผู้ ใช้งาน GIS สามารถเข้าถึงข้อมลู (GIS Database) ได้โดยผ่านเครือข่ายสากล

(Internet) ในระดบั(Level) ท่ีแตกต่างกนัได้ 

2. ใช้ประโยชน์ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์กรมป่าไม้ท่ีออกแบบได้อย่างคุ้มคา่ 
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3. สามารถแบง่เบาภาระงานให้กบั GIS Server ได้ 

4. การพฒันาง่ายและงบประมาณการลงทนุด้าน Software ตํ่า 

5. สามารถนําเผยแพร่ข้อมลู GIS ให้กบัสาธารณชนภายนอกได้ผา่น Web Site  กรมป่าไม้ 

6. รองรับกบัเทคโนโลยีด้าน GIS ในอนาคต 

 

ในสว่นผลิตข้อมลู GIS ท่ีทําหน้าท่ีผลิต วิเคราะห์ ประมวลผล และปรับปรุงข้อมลูของ GIS 

รวมทัง้การนําเข้า และจดัเก็บข้อมลูของ GIS ไว้ใน GIS database server จะใช้ GIS ซอฟต์แวร์  ท่ีมี

ความสามารถดงันี ้

1. มี Graphic User Interface เป็นรูปแบบเดียวกบั MS-Windows และสนบัสนนุการทํางาน

แบบเคล่ือนย้ายเมนไูด้อยา่งอิสระ (Dockable) 

2. มีเคร่ืองมือในการสอบถามข้อมลู Attribute (Identify) จาก Graphic ได้หลายๆ  ชัน้ข้อมลู

พร้อมๆ กนั 

3. ข้อมลู Graphic สามารถทําเช่ือมโยง (Hot Link) ไปยงัแหล่งข้อมลูได้หลายรูปแบบ เช่น 

แฟ้มข้อมลูเอกสาร (Document File) ตารางคํานวณ (Spreadsheet) ไฟล์วีดีโอภาพและ

เสียง ASCII Text File และโปรแกรมประยกุต์อ่ืนๆ รวมถงึ URL Address ของ เว็บไซต์ 

4. สามารถกําหนดและแสดง Map Tips ได้  

5. มีเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกในการเรียกดูข้อมลูแผนท่ีได้อย่างสะดวก โดยมีฟังก์ชัน

พืน้ฐานไม่น้อยกว่าดงันีค้ือ Magnification Windows, Overview Windows และ Spatial 

Bookmarks 

6. สามารถแสดงแผนท่ีโดยกําหนดความโปร่งแสงให้กับข้อมลูได้หลายชัน้ข้อมลูทัง้ข้อมูล
แบบ Raster และ Vector 

7. สามารถแสดงแผนท่ีทัง้แบบ Raster และ Vector ท่ีมีระบบพิกดัแตกต่างกันได้โดย

อตัโนมตัิ (Projection on the fly) 

8. สามารถแสดงแผนท่ีและกําหนดการแบ่งแยกข้อมลู (Classification) โดยการใช้ลกัษณะ

ของ Histogram Interface ซึ่งสนับสนุนการแบ่งแยกข้อมลู ได้ไม่น้อยกว่าดังนี ้แบบ 

Single Symbol, Unique Value, Match to pre-defined styles, Graduated Colors, 

Graduated Symbols, Proportional Symbols, Dot Density, Bar Chart, Pie Chart 

และ Multiple Attribute.  
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9. มีเคร่ืองมือสําหรับจัดการสัญลักษณ์ (Style Manager) ซึ่งสามารถแก้ไขปรับปรุง       

ตกแต่งสญัลกัษณ์ต่างๆ เช่น Point, Line, Shade, North Arrow, Scale Bar  ในลกัษณะ

ของ Multilayer Symbols 

10. สามารถเขียนข้อความ (Label) ประกอบ Graphic โดยใช้ข้อมลู Attribute จากหลายๆ 

Field ประกอบกนั และสามารถตรวจสอบการเขียน Labels เพ่ือหลีกเล่ียงการเขียน   ทบั

ซ้อนกนัได้โดยอตัโนมตัิ 

11. มีเคร่ืองมือในการสร้างรายงานแผนท่ีโดยการกําหนดส่วนประกอบของรายงานแผนท่ี  

ต่าง ๆ คือ Title, Text, Neat Line, Legend, North Arrow, Scale Bar, Scale Text, 

Picture และ OLE Object และสามารถท่ีจะจัดเก็บส่วนประกอบดังกล่าวไว้เพ่ือ      

เรียกใช้งานได้ในภายหลงักบัแผนท่ีบริเวณอ่ืน 

12. มี Wizard ท่ีใช้ในการสร้าง Graticule และ Measured grid แบบอตัโนมตัิ  

13. สามารถจดัเก็บภาพแผนท่ีในขณะแสดงผลได้หลายรูปแบบ เช่น Enhanced  Meta 

File(*.EMF), Windows Bitmap(*.BMP), Enhanced Postscript(*.EPS), Tagged 

Image File Format(*.TIF), Portable Document Format(*.PDF), JPEG(*.JPG), 

Computer Metafile Graphics(*.CGM) 

14. สามารถใช้รูปแบบคําสัง่ SQL เพ่ือใช้ในการค้นหาข้อมลูต่างๆ ตามท่ีต้องการและสามารถ

ท่ีจะจดัเก็บคําสัง่ SQL ดงักลา่วเพ่ือเรียกใช้งานในภายหลงั 

15. มี Wizard ในการทํางานด้านการวิเคราะห์เชิงพืน้ท่ี (Geo-Processing) ดงันีคื้อ Buffer, 

Clip, Merge, Intersect, Union และ Spatial Join 

16. มีความสามารถในการคํานวณด้านสถิติ เช่น Count, Minimum, Maximum, Sum, Mean 

และ Standard Division โดยสามารถแสดงผลลพัธ์ในรูปของกราฟ และจะเปล่ียนแปลง

รูปกราฟตามผลลพัธ์ของการคํานวณด้านสถิติแบบ Dynamic 

17. สามารถสร้างรายงานได้หลายรูปแบบ และสามารถจัดเก็บรูปแบบดงักล่าวไว้ใช้งานใน

ภาพหลงักบัข้อมลูบริเวณอ่ืน 

18. สามารถทําการ Rectify ภาพ Image ท่ีไม่มีระบบพิกดัให้เข้ากบัข้อมูลแผนท่ีท่ีมีระบบ

พิกดัได้ (Georeferencing)  

19. สามารถสร้างและแก้ไขปรับปรุงข้อมลูกราฟฟิก โดยใช้ CAD Function เช่นการกําหนด

ระยะ มมุ การตัง้ฉาก การขนาน จดุตดัระหว่างเส้นรอบวงกบัเส้นรอบวง Copy Parallel, 

Buffer, Mirror, Merge, Union และ Intersect 
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20. สามารถท่ีจะแก้ไขข้อมลูกราฟิกได้โดยวิธีการอย่างน้อยดงันีค้ือ Select, Move, Rotate, 

Delete, Copy, Paste, Reshape, Split, Redo, Undo,Vertex editing(add, delete, 

move) และ Shared Edge editing 

21. สามารถทําการจดัเก็บข้อมลูภาพ Image (Raster) ไว้ภายในระบบฐานข้อมลูได้  

22. สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกราฟิกด้วยกันเองและกราฟิกกับข้อมูล 

Attribute ได้ 

23. สนบัสนุนการแก้ไขข้อมลูให้สามารถมีได้หลายเวอร์ชัน่เพ่ือลดปัญหาการแก้ไขท่ีซํา้ซ้อน
กนัจากผู้ใช้หลายๆ คนพร้อมกนับนฐานข้อมลูเดียวกนั 

24. สามารถสร้างข้อมลูแผนท่ีจาก Mouse, Digitizing, Keyboards, Text File 

25. สามารถแสดงผลข้อมลูโดยตรงจากรูปแบบต่างๆ เช่น Geodatabase, Geography 

Network Connections, TIN, DXF, DWG, DGN, VPF, ERDAS Imagine (.IMG), 

Windows Bitmap (.BMP), Controlled Image Base(.CIB), JPEG File Interchange 

Format(.JPG), Graphic Interchange Format (.GIF), LizardTech MrSID (.SID), 

Tagged Image File Format(.TIF) 

26. สามารถอ่านและเขียนข้อมลูในรูปแบบต่างๆเช่น Geodatabase, TIFF, IMG, DXF หรือ 

AGF 

27. สามารถอา่นข้อมลู e00, mif, และ SDTS 

28. มีเคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการทํางานทางด้าน GIS มากกวา่ 150  เคร่ืองมือ 

29. สามารถทําการสัง่งานจากเคร่ือง Client ให้ไปดําเนินการปฏิบติังานทางด้าน GIS ท่ี

ต้องการได้บนเคร่ือง Server โดยสามารถกําหนดเวลาในส่งงานนัน้ๆ ให้กบัเคร่ือง Server 

ได้ 

30. สนบัสนนุเอกสาร Metadata พร้อมด้วยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้าง และ Import/Export ซึง่

สนบัสนนุรูปแบบต่างๆ เช่น Metadata Styles, FGDC Report Style, FGDC FAQ Style 

and XML Data Style. 

31. สนบัสนนุการทํางานร่วมกบั VBA (Visual Basic for Application) 

สําหรับในส่วนเผยแพร่ข้อมูล จะมีหน้าท่ีทําการเผยแพร่ข้อมูลของ GIS แก่ลูกข่ายซึ่ง

ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภมิูภาค รวมถึงบุคลากรภายนอก ผ่านทาง GIS web 

server โดยมี internet map server ทําหน้าท่ีจดัการรับส่งข้อมลูของ GIS จะใช้ซอฟต์แวร์ Internet 

Map Server ท่ีมีความสามารถดงันี ้
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1. สนบัสนุนข้อมลูหลายรูปแบบ ทัง้ข้อมลู Vector ประเภท Spatial Database Engine 

layers (สามารถอา่นได้โดยตรง), ข้อมลู Raster ประเภท  ADRG, BIL, BIP, BMP, BSQ, 

CADRG, CIB, ERDAS GIS, ERDAS LAN, GeoTIFF, GIF, IMPELL, JPEG, MrSID, 

NITF, SUN Raster, TIFF, ASRP, ERDAS IMAGINE, USRP, GRID, Image Catalogs  

2. สามารถทํางานได้ทัง้ในระบบปฏิบตัิการท่ีเป็น Windows NT, Windows 2000, Solaris 

และ  IBM 

3. สนบัสนุน Web Server ประเภทต่างๆ โดยสําหรับ Platform Windows NT สนบัสนุน  

Internet Information Server, Apache Web Server, IPlanet Web Server, IBM HTTP  

Server, Oracle Application Server บน Platform Solaris สนบัสนนุ  Apache Web 

Server, IPlanet Web Server, IBM HTTP  Server  และบน Platform IBM สนบัสนนุ  

Apache Web Server , IPlanet Web Server, IBM HTTP  Server 

4. สามารถใช้งานร่วมกบัโปรแกรม ColdFusion, ActiveX (เช่น  Active Server Page  และ 

Visual Basic) และ JSP 

5. สนบัสนนุตัง้แต่ระบบขนาดเล็กรวมทัง้สามารถขยายโครงสร้างของระบบโดยเพิ่ม Server 

ในการทํางานเพ่ือให้รองรับกบัระบบขนาดใหญ่ได้ 

6. ผู้ ให้บริการสามารถเผยแพร่ข้อมลูแผนท่ีไปท่ีลกูข่ายบน Web Browser  ทัง้ในรูปแบบ 

Raster และ Vector  

7. มีเคร่ืองมือเพ่ือช่วยผู้บริหารระบบตรวจสอบระบบขณะใช้งาน เช่น จํานวนของผู้ ใช้ท่ี

เรียกใช้ข้อมลูจาก Server เวลาตอบสนองงานกบัผู้ ใช้งาน เพ่ือใช้ในการเพ่ิมลดขนาด

โครงสร้างระบบ 

8. มีระบบ Wizard ท่ีช่วยในการใช้งานได้สะดวกขึน้ เช่น การสร้างข้อมลูแผนท่ี             การ

ออกแบบ Web Pages และการนําข้อมลูแผนท่ีออกสู่ Internet โดยผู้ ใช้งานไม่จําเป็นต้อง

เขียนโปรแกรม 

9. สนบัสนนุ Client Viewer ได้หลายรูปแบบทัง้ HTML และ JAVA   

10. สนบัสนนุภาษา XML  

11. สามารถให้บริการ download ข้อมลูแผนท่ีจากเคร่ือง Server ได้ โดยข้อมลูจะถกูส่งไป 

ในรูปแบบของ zip file 

12. ผู้ ใช้ท่ีเคร่ืองลกูข่าย สามารถจดัการภาพแสดงผลข้อมลูบนแผนท่ี เช่น ย่อ ขยาย เป็นต้น  

และสามารถวเิคราะห์ข้อมลูแผนท่ีแบบ buffer ได้   
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13. ผู้ ใช้ท่ีเคร่ืองลกูข่าย สามารถเพ่ิมชัน้ข้อมลูแผนท่ีท่ีจากแหล่งข้อมลูท่ีอยู่ในเคร่ืองของผู้ ใช้ 

หรือระบบเครือข่ายท้องถ่ิน (LAN) เพ่ือใช้งานร่วมกบัข้อมลูท่ีได้จาก Server    โดย

สนบัสนนุข้อมลูประเภท Images และ ข้อมลูท่ีอยูใ่นรูปของ Spatial Database Engine 

14. ผู้ ใช้ท่ีเคร่ืองลกูข่ายสามารถทําการ edit ข้อมลูแผนท่ีท่ี  Web  Browser แบบ     

Dynamic ได้ 

 



 
บทที่ 6 

แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศ 
 เน่ืองจากในปัจจุบันระบบสารสนเทศของกรมป่าไม้มีอยู่หลายระบบ ซึ่งแต่ละระบบนัน้ยงั

ไม่ได้บูรณาการเพ่ือเป็นฐานข้อมูลท่ีเช่ือมต่อกันได้ ดังนัน้จึงควรมีการบูรณาการข้อมูลของแต่ละ

ระบบเข้าด้วยกนัโดยยดึตามกรอบแนวทาง TH e-GIF  

การพฒันาการบริหาร การจดัการ ตลอดจนการให้บริการประชาชนของกรมป่าไม้      ให้ดี

ขึน้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ ด้วยการจัดกระบวนงาน (work-flow)          ให้

เหมาะสม กะทดัรัด และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจบุนัให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน้  ซึ่งจะสร้างคณุค่าให้แก่ผู้ รับบริการในด้านความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงความ

โปร่งใสตรวจสอบได้ของระบบบริหารราชการอันจะสนับสนุนบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการพฒันาและ

อนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้ในภาพรวม 

จากแผนยุทธศาสตร์ทัง้หมดท่ีได้จากการวิเคราะห์ นําไปสู่แนวทางในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศด้านตา่งๆ ของกรมป่าไม้ ได้แก่ 

1. แผนงานการสนบัสนนุการให้ความรู้ภายในองค์กร และการให้บริการประชาชน 

2. แผนงานการพัฒนาระบบเครือข่าย และการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเช่ือมโยงประสานงาน

ภายในกรมป่าไม้ 

3. แผนงานการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการภายในองค์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

4. แผนงานการบริหารจดัการด้านทรัพยากรป่าไม้ 
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แนวทางการบูรณาการและการพฒันา ICT ตามแนวยุทธศาสตร์ (2554-2557) 
จากแนวทางเบือ้งต้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่าไม้ เพ่ือบูรณา

การและพฒันา ICT อย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกบัแนวทางของรัฐบาล สามารถแสดงรายละเอียด

การดําเนินโครงการในปีงบประมาณ 2554-2557 ดงัตารางท่ี 6-1 

ตารางที่ 6-1 การดําเนินโครงการในปีงบประมาณ 2554-2557 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการ ยุทธศาสตร์

กรมป่าไม้ 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 

แผนงานการสนับสนุนการให้ความรู้ภายในองค์กร และการให้บริการประชาชน 

ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ VDO Streamming 

สอนแบบ Realtime และจดัทําระบบสามารถทําหลกัสตูรแบบ Off 

line 

1   @  

ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และจัดการเนือ้หาพร้อมอุปกรณ์

สแกนเอกสาร 

1,2    @ 

ระบบการบริการประชาชนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 2    @ 

แผนงานการพัฒนาระบบเครือข่าย และการส่ือสารข้อมูลเพ่ือเช่ือมโยงประสานงานภายในกรมป่าไม้ 

การบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป่าไม้ 2 @    

ระบบตรวจสอบและตดิตามการทํางานของเครือขา่ย 2 @    

ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เสมือน (ระยะท่ี 2) 2,3,4 @    

จดัจ้างท่ีปรึกษาด้าน Network Security 2  @   

ปรับปรุงระบบห้องแมข่า่ยคอมพิวเตอร์ 2,3  @   

ระบบจดัเก็บข้อมลูจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Log File) ตาม  

พรบ. การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

2,3  @   

ระบบเครือขา่ยและความปลอดภยัเครือขา่ยคอมพิวเตอร์(ระยะท่ี 2) 2,3  @   

ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เสมือน (ระยะท่ี 3) 2,3,4  @   

ระบบห้องปฏิบตัิการด้านป่าไม้ 2,3,4  @   

ระบบห้องปฏิบตัิการด้านป่าไม้ (ระยะท่ี 2)     @ 

ระบบการเข้าถึงข้อมลูแบบรวมศนูย์ 2   @  

ระบบเพ่ิมประสทิธิภาพทางด้านความปลอดภยัของระบบเครือขา่ย 2   @  

ระบบสนบัสนนุการใช้งานอปุกรณ์คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงผา่นทาง

เครือข่ายไร้สาย 

2   @  

ระบบตรวจจบัและรักษาความปลอดภยัคอมพวิเตอร์ท่ีใช้ผา่นระบบ

เครือข่ายไร้สาย 

2    @ 

จดัหาอปุกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวงัการใช้งานระบบ

คอมพิวเตอร์เครือขา่ย 

2    @ 

ระบบจดัเก็บและแบง่ปันข้อมลูแบบศนูย์กลาง 1,2,3,4    @ 
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การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการ ยุทธศาสตร์
กรมป่าไม้ 

ปีงบประมาณ 
2554 2555 2556 2557 

แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในองค์ให้มีประสิทธิภาพ 

พฒันาระบบสํารองข้อมลูอตัโนมตั ิกรมป่าไม้  3 @    

จดัหาเคร่ืองปรับอากาศ ควบคมุอณุหภมูิและความชืน้ 3 @    

บํารุงรักษาระบบงานกรมป่าไม้  3 @    

ระบบการจดัการสารสนเทศป่าไม้ 3,4  @   

ระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4  @   

ระบบบริหารงานทรัพยากรบคุคล กรมป่าไม้ 3  @   

ระบบการรองรับแหลง่กําเนิดไม้เพ่ือประกอบการสง่ออกไปนอก

ราชอาณาจกัร เพ่ือรองรับการเชื่อมโยง National Single Window 

(ระยะท่ี 2) 

2,3,4  @   

ระบบ Helpdesk ท่ีรองรับงานซ่อมบํารุงและการให้บริการด้าน

สารสนเทศ กรมป่าไม้ 

3  @   

ระบบสารสนเทศและคลงัข้อมลู(ระยะท่ี 2) 2,3,4   @  

ระบบเดนิสํารวจด้วยคอมพวิเตอร์พกพา 4   @  

ระบบชว่ยวเิคราะห์เพ่ือการตดัสนิใจและตวัชีว้ดัผลงาน 3,4    @ 

ห้องปฏิบตักิารเพ่ือการสัง่การ 2,3,4    @ 

ระบบรองรับการส่ือสารผ่านข้อมลูและสญัญาณเสียง 2,4    @ 

แผนงานการบริหารจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้ 

ระบบการสง่เสริมการปลกูป่าออนไลน์ 4   @  

แผนท่ีภมูิศาสตร์สารสนเทศเพ่ืองานบริหาร 2,3,4    @ 

 
ปีงบประมาณ 2554  

เป็นเป้าหมายในการในการจัดการด้านเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการใช้เครือข่าย 

ได้แก่  

1. การบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

2. ระบบตรวจสอบและติดตามการทํางานของเครือข่าย 

3. โครงการจดัหาเคร่ืองปรับอากาศ ควบคมุอณุหภมิูและความชืน้ 

4. โครงการพฒันาระบบสํารองข้อมลูอตัโนมตัิ กรมป่าไม้ 

5. โครงการพฒันาระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เสมือน (ระยะท่ี 2) 

6. โครงการบํารุงรักษาระบบงานกรมป่าไม้ 
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ปีงบประมาณ 2555  
เป็นเป้าหมายในการวางรากฐานในการพฒันาในเชิงบรูณาการ ได้แก่ การพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และเครือขา่ยการติดตอ่ส่ือสาร ได้แก่ 

1. จดัจ้างท่ีปรึกษาด้าน Network Security 

2. ระบบการจดัการสารสนเทศป่าไม้ 

3. ปรับปรุงระบบห้องแมข่า่ยคอมพวิเตอร์ 
4. ระบบจดัเก็บข้อมลูจราจรทางอเิล็กทรอนิกส์ (Log File) ตาม พรบ. การกระทําความผิด

ทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

5. ระบบเครือขา่ยและความปลอดภยัเครือขา่ยคอมพิวเตอร์(ระยะท่ี 2) 

6. ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เสมือน (ระยะท่ี 3) 

7. ระบบห้องปฏิบติัการด้านป่าไม้ 

8. ระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
9. ระบบบริหารงานทรัพยากรบคุคล กรมป่าไม้ 

10. ระบบการรองรับแหล่งกําเนิดไม้เพ่ือประกอบการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร เพ่ือ

รองรับการเช่ือมโยง National Single Window (ระยะท่ี 2) 

11. ระบบ Helpdesk ท่ีรองรับงานซอ่มบํารุงและการให้บริการด้านสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
ปีงบประมาณ 2556  

เป็นเป้าหมายในระยะท่ี 2 ของการขยายผลบรูณาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม

ป่าไม้ และบูรณาการข้อมูลภายในกรมฯ ให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ไม่ซํา้ซ้อน มีความถูกต้องของ

ข้อมลู โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจดัเก็บข้อมลู การขยายการให้บริการประชาชน 

การให้ความรู้ภายในองค์กร รวมถึงการดําเนินการตามแผนงานในการปรับปรุงด้านความปลอดภยั

สารสนเทศ ได้แก่ 

1. ระบบการปลกูป่าออนไลน์ 

2. ระบบการเข้าถงึข้อมลูแบบรวมศนูย์ 

3. ระบบเพ่ิมประสทิธิภาพทางด้านความปลอดภยัของระบบเครือขา่ย 

4. ระบบสนบัสนนุการใช้งานอปุกรณ์คอมพิวเตอร์เช่ือมโยงผ่านทางเครือขา่ยไร้สาย 

5. ระบบบริการประชาชนผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

6. ระบบสารสนเทศและคลงัข้อมลู (ระยะท่ี 2) 

7. ระบบเดินสํารวจด้วยคอมพวิเตอร์พกพา 
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ปีงบประมาณ 2557  
เป็นเป้าหมายของระยะท่ี 3 ของการขยายผลของการบรูณาการเพ่ือให้ถึงเป้าหมายท่ีเป็น

รูปธรรม โดยการเช่ือมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาประมวลผล จัดทํารายงาน และจัดทํา

ห้องปฏิบตัิการเพ่ือการสัง่การ เพ่ือใช้เป็นศนูย์กลางในการรายงานผล การสัง่การจากจดุเดียว โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในการทํางานภายในห้องปฏิบัติการสั่งการ รวมถึงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพด้านความปลอดภยัของระบบเครือข่ายให้มีขีดความสามารถในการรองรับระบบงานท่ี

เพ่ิมขึน้ ได้แก่ 

1. แผนท่ีภมิูศาสตร์สารสนเทศเพื่องานบริหาร(GIS) 

2. ระบบตรวจจบัและรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ผ่านระบบเครือขา่ยไร้สาย 

3. จดัหาอปุกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการเฝ้าระวงัการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เครือขา่ย 

4. ระบบจดัเก็บและแบง่ปันข้อมลูแบบศนูย์กลาง 
5. ระบบบริหารจดัการองค์ความรู้และจดัการเนือ้หาพร้อมอปุกรณ์สแกนเอกสาร 
6. ระบบช่วยวเิคราะห์เพ่ือการตดัสินใจ และตวัชีว้ดัผลงาน 

7. ห้องปฏิบตัิการเพ่ือการสัง่การ 
8. ระบบรองรับการส่ือสารผ่านข้อมลูและสญัญาณเสียง 
9. ระบบห้องปฏิบติัการด้านป่าไม้ (ระยะท่ี 2) 

10. ระบบการบริการประชาชนผา่นส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 

 

  

 

 



 
บทที่ 7 

แผนการพัฒนาบุคลากร 
 
 เน่ืองจากการสรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม(SWOT) ได้ผล

ออกมาคือ บคุลากรในองค์กรยงัไม่เพียงพอต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมทัง้

ยงัขาดความรู้ในการดูแลรักษา การใช้งานระบบสารสนเทศ ดงันัน้กรมป่าไม้ควรท่ีจะเตรียมความ

พร้อมด้านบคุลากรซึง่เป็นแผนยทุธศาสตร์ของกรมป่าไม้ด้วย เพ่ือเป็นส่ิงสําคญัในการพฒันาองค์กร

ให้มีความสามารถสงูขึน้ในการพฒันาตามแผนยทุธศาสตร์ด้านอ่ืนๆต่อไป และสร้างการแข่งขนักบั

องค์กรอ่ืนได้ โดยท่ีกรมป่าไม้ควรมีการจดัฝึกอบรมบคุลากรของกรมป่าไม้ ให้มีความรู้ความสามารถ

ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจของกรม และควรมีการ

กําหนดแนวทางในการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกบับคุลากรในแต่ละระดบั แต่ละสายงาน โดย

พิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละบคุลากร เช่น บคุลากรระดบัผู้บริหาร บุคลากรระดบั

ปฏิบตัิงาน เป็นต้น 
แผนการพัฒนาบุคลากร 

การพฒันาระบบ ICT ของกรมป่าไม้ จําเป็นต้องจดัเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะการ

ปฏิบตัิงานของบุคลากรในฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ตัง้แต่การกรอกข้อมลูตลอดจนถึงควบคุมและ

พฒันาระบบสารสนเทศ ซึ่งตามปกติ อาจเป็นผู้ มีหน้าท่ีเก่ียวข้องด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์โดยตรง 

หรืออาจเป็นผู้ มีภาระงานด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดังนัน้ การพิจารณาแนวทางเพ่ิมสมรรถนะในการ

ปฏิบตัิงานด้าน ICT จงึสมควรจดัแบ่งบคุลากรออกเป็น 3 กลุม่ ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ควบคมุ ดแูล และประยกุต์ใช้ระบบ ICT เพ่ือความเหมาะสมสะดวกต่อการทําความเข้าใจร่วมกนั 

ดงันีค้ือ 

กลุ่มที่ 1. เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค 
หมายถึง ผู้ มีตําแหน่งหน้าท่ีด้านเทคนิค หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค 

ถึงแม้จะมีตําแหน่งเป็นอย่างอ่ืนก็ตาม เช่น ผู้ ท่ีมีตําแหน่งนักวิชาการ แต่ได้รับมอบหมายหน้าท่ีให้

เขียนโปรแกรม เป็นต้น โดยบคุคลเหลา่นีอ้าจประจําอยู่ในศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหน่วยงาน

ท่ีมีการดําเนินงานในลกัษณะใกล้เคียงกนั เช่น กลุ่มงานท่ีทําหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูให้สํานกังาน
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ส่วนกลาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ความเป็นเจ้าหน้าท่ีด้านเทคนิค อาจพิจารณาจาก

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพฒันาระบบสารสนเทศ ซึง่มีองค์ประกอบ  ดงัรูปท่ี 7-1 คือ 

 

รูปที่ 7-1 ภาระความรับผิดชอบในการพฒันาระบบสารสนเทศ 

1. Chief Information Officer (CIO) 
หมายถึง ผู้ อํานวยการศูนย์สารสนเทศ (หรือหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงานในลกัษณะใกล้เคียง

กัน) มีหน้าท่ีในการตัดสินใจ กําหนดทิศทาง รวมทัง้นโยบายการบริหารงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ในการกํากับ ติดตาม ควบคุม ดูแลภาพรวมการบริหารงานของศูนย์

สารสนเทศ ด้วยวิสยัทศัน์ ทกัษะและประสบการณ์ในลกัษณะต่างๆทํานองนีคื้อ 

1. เข้าใจการประยกุต์ใช้ ICT เพ่ือนํามาเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์และ 

พนัธกิจของหน่วยงาน 

2. เข้าใจกระบวนการวางแผน บริหารจดัการโครงการทางด้าน ICT รวมทัง้การบริหารจดัการ

เก่ียวกบัผู้ประกอบการภายนอก (ICT Outsourcing Management) 

3. เข้าใจวิธีจดัการกระบวนการทํางาน ติดตาม และประเมินผลระบบ ICT 

4. เข้าใจศกัยภาพรวมถงึความเส่ียง ในการประยกุต์ใช้ระบบ ICT 

5. เข้าใจหลกัการเช่ือมประสาน การเจรจาต่อรองกบัทกุฝ่าย และสามารถส่ือสารกับผู้พฒันา

ระบบฯได้  

6. เข้าใจกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
7. สามารถแปลงแผนงาน/โครงการสูก่ารปฏิบติัได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
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2. Project Management Officer (PMO) 
หมายถึง ผู้บริหารโครงการ มีหน้าท่ีในการกํากับ ควบคุม ดูแล ตัดสินใจ ให้คําปรึกษาและ

แก้ปัญหาของโครงการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาระบบ ICT รวมถึงการจัดสรรบุคลากรให้

เหมาะสมกบัโครงการตา่งๆด้วย  
3. Developer and Administrator 

หมายถึง ผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ ระบบจดัการฐานข้อมลู ระบบ

คอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่าย ให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเน่ือง มีความถกูต้อง มัน่คงและ

ปลอดภยัอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึง่อาจแบง่ภาระหน้าท่ีได้ ดงันีค้ือ 
1. Application Owner 

หมายถงึ ผู้ดแูลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ มีหน้าท่ีในการวเิคราะห์และออกแบบระบบ

สารสนเทศและฐานข้อมลู (System Analysis) ให้คําปรึกษาและควบคุมการพฒันาระบบ

สารสนเทศท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จ สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ ใช้งาน รวมทัง้รายงาน

สถานะในการทํางานหรือการพฒันาระบบสารสนเทศให้กบัผู้บริหารโครงการทราบด้วย  
2. Application Support  

หมายถึง ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยการเขียนโปรแกรม (Programmer) ให้

คําแนะนําและอบรมวิธีการใช้ระบบสารสนเทศให้แก่กลุ่มผู้ ใช้งาน รวมทัง้การรับฟังปัญหาท่ี

เกิดขึน้จากการใช้งาน และหาแนวทางแก้ไขด้านเทคนิคท่ีเกิดจากระบบสารสนเทศ 
3. System Administrator  

หมายถงึ ผู้ควบคมุดแูลภาพรวมของระบบคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เสริม ซึง่รวมถงึการ

ติดตัง้โปรแกรม  การปรับปรุงยกระดบัสมรรถนะการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Upgrade) 

และการให้คําแนะนําปรึกษาด้านเทคนิคแก่ผู้ ใช้งาน 
4. Network & Infrastructure Administrator 

หมายถึง ผู้ควบคุมดูแลเคร่ืองแม่ข่าย (Server) และระบบเครือข่าย เพ่ือให้ระบบ

สารสนเทศสามารถทํางานได้อยา่งถกูต้อง มัน่คง ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
 กลุ่มที่ 2. ผู้ใช้งานทั่วไป (User) 

หมายถึง ผู้ ใช้ระบบ ICT รวมทัง้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ เพ่ือตอบสนองกระบวนการ

ทํางานของหน่วยงาน ด้วยภาระหน้าท่ีตามโครงสร้างความรับผิดชอบ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประยกุต์ใช้ 

ICT ซึง่มีองค์ประกอบ ดงัรูปท่ี 7-2 
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รูปที่ 7-2 ภาระความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัการใช้ ICT 

1. ผู้บริหารระดบัสูง (Executive)  
หมายถึง ผู้ มีอํานาจบริหารจัดการ กําหนดแนวทางในระดับนโยบายขององค์กร รวมถึงการ

วางแผนภาพรวมกระบวนการทํางาน การจัดสรรงบประมาณ การตัดสินใจอนุมัติโครงการท่ีมี

ผลกระทบตอ่หน่วยงาน เช่น รัฐมนตรีฯ เลขาธิการสํานกังานฯ คณะกรรมการฯ เป็นต้น 
2. ผู้บริหารระดบักลาง (Line Manager)  

หมายถึง ผู้ มีอํานาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการ รับผิดชอบผลลพัธ์และเป้าหมายการดําเนิน

พันธกิจของหน่วยงาน โดยทําหน้าท่ีควบคุม ตัดสินใจ ตัง้เป้าหมายและกําหนดนโยบายของ

หน่วยงานให้สอดคล้องกบันโยบายระดบัองค์กร เช่น ผู้ อํานวยการฯ ผู้ทรงคณุวฒิุ เป็นต้น 
3. ผู้ปฏิบัติการ (Operation) 

หมายถึง ผู้ปฏิบตัิงานหรือผู้ ดําเนินการตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้ ใช้งานระบบ ICT 

โดยตรง อาทิเช่น เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานทัว่ไป เป็นต้น 
กลุ่มที่ 3. ผู้ใช้งานกึ่งเทคนิค (Technical User) 
หมายถึง ผู้ ใช้ระบบ ICT รวมทัง้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ในสถานะเดียวกบัผู้ปฏิบตัิการ

ในกลุม่ท่ี 2 (Operation) แต่ได้รับมอบหมายหน้าท่ีเพ่ิมเติม ในการควบคมุดแูลงานด้านเทคนิคตาม

สถานการณ์และความจําเป็นบางประการ  

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้าน ICT ในท่ีนีจ้ะอ้างอิงความสอดคล้องกับ

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย ฉบบัท่ี 2 ท่ีมี
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เป้าหมายให้บคุลากรภาครัฐไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 สามารถเข้าถงึและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ประโยชน์ในการทํางานและการเรียนรู้ได้ กรมป่าไม้ จึงสมควรนํามาตรการดงักล่าวมาประยกุต์ใช้ 

และพิจารณาดําเนินการตามขัน้ตอน ดงันีคื้อ 
1. จัดทาํพจนานุกรมสมรรถนะและระดบัความคาดหวังขององค์กร 

หมายถงึ จดัทําพจนานกุรมสมรรถนะการปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร (ICT Competency) เพ่ือความเหมาะสมต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีตามภารกิจหรือความ

รับผิดชอบในการทํางาน รวมทัง้กําหนดระดบัความคาดหวงัขององค์กร ท่ีมีต่อการพฒันาสมรรถนะ

ในแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่ม โดยเชิญผู้ บริหารและผู้ปฏิบัติงานมาร่วมกันพิจารณา ตามหลัก

กระบวนการการมีส่วนร่วม 
2. ประเมินสมรรถนะการปฏบัิตงิาน 

หมายถึง ประเมินผลสมรรถนะการปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ ICT ของแต่ละบคุคลหรือ

แต่ละกลุ่ม โดยวัดจากระดับความคาดหวังขององค์กร เพ่ือนํามาประกอบการวางแผนพัฒนา

สมรรถนะเป็นรายบคุคล (Individual Development Plan) หรือเป็นรายกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

กรณีของผู้ ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมิน 
3. พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัตงิาน 

หมายถึง ดําเนินการพฒันาสมรรถนะการปฏิบตัิงาน ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ ICT ของแต่ละ

บุคคลหรือแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้มีสมรรถนะตามระดับความคาดหวังขององค์กร หรือเท่าทันต่อ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นสาเหตุหลักท่ีทําให้

สมรรถนะของบุคลากร อาจมีผลการประเมินตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีต้องการ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมใน

หลกัสตูรตา่งๆตามข้อเสนอแนะ ในภาคผนวก ข 

 

 

 

 

 

 



 
บทที่ 8 

แผนการลงทุน 
 

แผนการลงทุนของโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้ จะแบ่งการ  

ลงทนุออกเป็น 3 ระยะ คือระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะยาว ตามแผนการพฒันาระบบงาน

สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ซึ่งในการกําหนดช่วงของแผนในการพฒันาจะ

อาศยัปีงบประมาณเป็นหลกั สําหรับในบทนีจ้ะกล่าวถึงแผนการลงทุนในภาพรวม และแผนลงทุน

ตามปีงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554 - 2557 

 
รายละเอียดการลงทุน 

รายละเอียดการลงทนุโครงการตา่งๆ ในแตล่ะปีงบประมาณ แสดงในตารางท่ี 8-1 

ตารางที่ 8-1 แสดงการลงทนุในแตล่ะปี 

โครงการ 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท) 2557(บาท) 

1. การบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรมป่าไม้ 

300,000 - - - 

2. ระบบตรวจสอบและตดิตามการทํางานของเครือขา่ย 1,100,000 - - - 

3. จดัหาเคร่ืองปรับอากาศ ควบคมุอณุหภมูิและความชืน้ 1,900,000 - - - 

4. พฒันาระบบสํารองข้อมลูอตัโนมตั ิกรมป่าไม้ 1,600,000 - - - 

5. พฒันาระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เสมือน (ระยะท่ี 2) 1,500,000 - - - 

6. บํารุงรักษาระบบงานกรมป่าไม้ 1,500,000 - - - 

7. จดัจ้างท่ีปรึกษาด้าน Network Security - 2,000,000 - - 

8. ปรับปรุงระบบห้องแมข่า่ยคอมพิวเตอร์ - 6,000,000 - - 

9. ระบบจดัเก็บข้อมลูจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Log File) 

ตาม พรบ. การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์  

พ.ศ. 2550 

- 6,500,000 - - 

10. ระบบเครือขา่ยและความปลอดภยัเครือขา่ย 

        คอมพิวเตอร์(ระยะท่ี 2) 

- 6,000,000 - - 

11. ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เสมือน(ระยะท่ี 3) - 6,000,000 - - 

12. ระบบห้องปฏิบตัิการด้านป่าไม้ - 5,000,000 - - 

13. ระบบการจดัการสารสนเทศป่าไม้ - 10,000,000 - - 

14. ระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 5,000,000 - - 
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โครงการ 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท) 2557(บาท) 

15. ระบบบริหารงานทรัพยากรบคุคล กรมป่าไม้ - 3,500,000 - - 

16. ระบบการรองรับแหลง่กําเนิดไม้เพ่ือประกอบ การ

สง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร เพ่ือรองรับการเช่ือมโยง 

National Single Window (ระยะท่ี 2) 

- 15,000,000 - - 

17. ระบบ Helpdesk ท่ีรองรับงานซ่อมบํารุงและการ

ให้บริการด้านสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

- 4,500,000 - - 

18. ระบบการเรียนรู้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ VDO 

Streamming สอนแบบ Realtime และจดัทําระบบ

สามารถทําหลกัสตูรแบบ Off line 

- - 10,000,000 - 

19. ระบบการเข้าถึงข้อมลูแบบรวมศนูย์ - - 20,000,000 - 

20. ระบบเพ่ิมประสทิธิภาพทางด้านความปลอดภยัของ
ระบบเครือขา่ย 

- - 10,000,000 - 

21. ระบบสนบัสนนุการใช้งานอปุกรณ์คอมพิวเตอร์
เช่ือมโยงผา่นทางเครือขา่ยไร้สาย 

- - 15,000,000 - 

22. ระบบสารสนเทศและคลงัข้อมลู(ระยะท่ี 2) - - 25,000,000 - 

23. ระบบเดนิสํารวจด้วยคอมพิวเตอร์พกพา - - 15,000,000 - 

24. ระบบการสง่เสริมการปลกูป่าออนไลน์ - - 8,000,000 - 

25. ระบบบริหารจดัการองค์ความรู้และจดัการเนือ้หา
พร้อมอปุกรณ์สแกนเอกสาร 

- - - 20,000,000 

26. ระบบการบริการประชาชนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ - - - 8,000,000 

27. ระบบตรวจจบัและรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์
ท่ีใช้ผา่นระบบเครือขา่ยไร้สาย 

- - - 14,500,000 

28. จดัหาอปุกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวงัการ
ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เครือขา่ย 

- - - 19,500,000 

29. ระบบจดัเก็บและแบง่ปันข้อมลูแบบศนูย์กลาง - - - 7,000,000 

30. ระบบชว่ยวิเคราะห์เพ่ือการตดัสนิใจและตวัชีว้ดั
ผลงาน 

- - - 15,000,000 

31. ห้องปฏิบตักิารเพ่ือการสัง่การ - - - 20,000,000 

32. ระบบรองรับการส่ือสารผ่านข้อมลูและสญัญาณเสียง - - - 21,500,000 

33. แผนท่ีภมูิศาสตร์สารสนเทศเพื่องานบริหาร - - - 20,000,000 
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การจัดลาํดับความสาํคัญของโครงการ 
 
โครงการปี 2554 
ตารางที่ 8-2 ลําดบัความโครงการปี 2554 

ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) ลาํดบัความสาํคัญ 

1. การบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป่าไม้ 300,000 1 

2. ระบบตรวจสอบและตดิตามการทํางานของเครือขา่ย 1,100,000 2 

3. จดัหาเคร่ืองปรับอากาศ ควบคมุอณุหภมูิและความชืน้ 1,900,000 3 

4. พฒันาระบบสํารองข้อมลูอตัโนมตั ิกรมป่าไม้ 1,600,000 4 

5. พฒันาระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เสมือน (ระยะท่ี 2) 1,500,000 5 

6. บํารุงรักษาระบบงานกรมป่าไม้ 1,500,000 6 

รวมงบประมาณ 7,900,000 - 

 

โครงการปี 2555 
ตารางที่ 8-3 ลําดบัความโครงการปี 2555 

ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) ลาํดบัความสาํคัญ 

1. จดัจ้างท่ีปรึกษาด้าน Network Security 2,000,000 1 

2. ปรับปรุงระบบห้องแมข่า่ยคอมพิวเตอร์ 6,000,000 2 

3. ระบบจดัเก็บข้อมลูจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Log File) ตาม พรบ. การ

กระทําความผิดทางคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 

6,500,000 3 

4. ระบบการจดัการสารสนเทศป่าไม้ 10,000,000 4 

5. ระบบเครือขา่ยและความปลอดภยัเครือขา่ยคอมพิวเตอร์(ระยะท่ี 2) 6,000,000 5 

6. ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เสมือน(ระยะท่ี 2) 6,000,000 6 

7. ระบบการรองรับแหลง่กําเนิดไม้เพ่ือประกอบ การสง่ออกไปนอก

ราชอาณาจกัร เพ่ือรองรับการเช่ือมโยง National Single Window 

(ระยะท่ี 2) 

15,000,000 7 

8. ระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5,000,000 8 

9. ระบบห้องปฏิบตัิการด้านป่าไม้ 5,000,000 9 

10. ระบบบริหารงานทรัพยากรบคุคล กรมป่าไม้ 3,500,000 10 

11. ระบบ Helpdesk ท่ีรองรับงานซ่อมบํารุงและการให้บริการด้าน

สารสนเทศ กรมป่าไม้ 

4,500,000 11 

รวมงบประมาณ 69,500,000 - 
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โครงการปี 2556 
ตารางที่ 8-4 ลําดบัความโครงการปี 2556 

ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) ลาํดบัความสาํคัญ 

1. ระบบการเข้าถึงข้อมลูแบบรวมศนูย์ 20,000,000 1 

2. ระบบเพ่ิมประสทิธิภาพทางด้านความปลอดภยัของระบบเครือขา่ย 10,000,000 2 

3. ระบบสารสนเทศและคลงัข้อมลู(ระยะท่ี 2) 25,000,000 3 

4. ระบบการเรียนรู้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ VDO Streamming สอน

แบบ Realtime และจดัทําระบบสามารถทําหลกัสตูรแบบ Off line 

10,000,000 4 

5. ระบบสนบัสนนุการใช้งานอปุกรณ์คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงผา่นทาง

เครือขา่ยไร้สาย 

15,000,000 5 

6. ระบบเดนิสํารวจด้วยคอมพิวเตอร์พกพา 15,000,000 6 

7. ระบบการสง่เสริมการปลกูป่าออนไลน์ 8,000,000 7 

รวมงบประมาณ 103,000,000 - 

 
โครงการปี 2557 
ตารางที่ 8-5 ลําดบัความโครงการปี 2557 

ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) ลาํดบัความสาํคัญ 

1. แผนท่ีภมูิศาสตร์สารสนเทศเพ่ืองานบริหาร 20,000,000 1 

2. ระบบตรวจจบัและรักษาความปลอดภยัคอมพวิเตอร์ท่ีใช้ผ่านระบบ

เครือขา่ยไร้สาย 

14,500,000 2 

3. จดัหาอปุกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวงัการใช้งานระบบ

คอมพิวเตอร์เครือขา่ย 

19,500,000 3 

4. ระบบจดัเก็บและแบง่ปันข้อมลูแบบศนูย์กลาง 7,000,000 4 

5. ระบบบริหารจดัการองค์ความรู้และจดัการเนือ้หาพร้อมอปุกรณ์สแกน

เอกสาร 

20,000,000 5 

6. ระบบชว่ยวเิคราะห์เพ่ือการตดัสนิใจและตวัชีว้ดัผลงาน 15,000,000 6 

7. ห้องปฏิบตักิารเพ่ือการสัง่การ 20,000,000 7 

8. ระบบรองรับการส่ือสารผ่านข้อมลูและสญัญาณเสียง 21,500,000 8 

9. ระบบการบริการประชาชนผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 8,000,000 9 

รวมงบประมาณ 145,500,000 - 
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รายละเอียดคุณสมบัตริะบบสารสนเทศ 
 
โครงการปี 2554 
1. การบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

เพ่ือให้กรมป่าไม้ มีแผนการบริหารความเส่ียงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ 

วิเคราะห์ประเด็นปัญหา นํามาซึง่การวางแผนเพ่ือบริหารจดัการระบบเทคโนโลยี สําหรับการวาง 

แผนด้านความปลอดภยั  แนวทางการป้องกนั การเฝ้าระวงัภยัคกุคามท่ีทนัสมยัและเหมาะสมตอ่

สภาวการณ์ปัจจบุนั 
 

2. ระบบตรวจสอบและติดตามการทํางานของเครือขา่ย 

เพ่ือให้กรมป่าไม้ มีระบบตรวจสอบและติดตามการทํางานของเครือขา่ย (e-Monitoring)  

โดยเป็นเคร่ืองมือสําหรับใช้ในการตรวจสอบและติดตามการทํางานของเครือข่ายภายในหน่วยงาน 

เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ และนํามาวางแผนเพ่ือบริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มี

ประสิทธิภาพสงูสดุ 

 

3. จดัหาเคร่ืองปรับอากาศ ควบคมุอณุหภมิูและความชืน้ 

เพ่ือให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรมป่าไม้ สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ต่อเน่ือง ตลอดเวลา 24 ชัว่โมงต่อวนั ด้วยการทํางานของอปุกรณ์ และระบบสนบัสนนุต่างๆ ภายใน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้แก่  ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบควบคุมความชืน้ ระบบยกพืน้สําเร็จรูป 

ระบบสํารองไฟฟ้า  และระบบต่าง ๆ ท่ีติดตัง้ต้องสามารถทํางานสมัพนัธ์กนัได้เป็นอยา่งดี 

 

4. พฒันาระบบสํารองข้อมลูอตัโนมตัิ กรมป่าไม้ 

เพ่ือช่วยในการประหยดัพลงังาน คา่ดแูลบํารุงรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้ 

คุ้มคา่มากท่ีสดุเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึน้ของเคร่ืองแมข่า่ยห้องปฏิบตัิการกรมป่าไม้ 

 

5. พฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน (ระยะท่ี 2) 

 เพ่ือบริหารจดัการทรัพยากรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ ประหยดัพลงังาน คา่ใช้จ่ายในการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในอนาคตและเพ่ือ
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ความเสถียรภาพของระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน โดยสามารถรองรับระบบงานเลื่อยโซ่

ยนต์ ระบบพสัด ุระบบ GIS จากเคร่ืองแมข่า่ยเดิมมาอยูบ่นระบบเสมือน 

 

6. บํารุงรักษาระบบงานกรมป่าไม้ 

เพ่ือให้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์แมข่า่ยและอปุกรณ์ตอ่พว่ง รวมไปถงึระบบคอมพิวเตอร์ 

สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตอ่เน่ือง และพร้อมใช้งาน 

 
โครงการปี 2555 
1. จดัจ้างท่ีปรึกษาด้าน Network Security 

เพ่ือจดัระบบความคดิริเร่ิมขององค์กรในการสร้างความสามารถในการป้องกนัตนเองต่อ 

Critical Information Infrastructure  และจดัลําดบัความสําคญัขององค์กรในทกุภาคสว่น รวมทัง้

เป็นแผนท่ีนําทางของกลยทุธ์ 

 

2. ปรับปรุงระบบห้องแมข่า่ยคอมพวิเตอร์ 
เพ่ือให้ศนูย์คอมพิวเตอร์ของกรมป่าไม้ สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ต่อเน่ือง ตลอดเวลา 24 ชัว่โมงต่อวนั ด้วยการทํางานของอปุกรณ์ และระบบสนบัสนนุต่างๆ ภายใน

ศนูย์คอมพิวเตอร์ ได้แก่  ระบบเคร่ืองปรับอากาศ  และระบบควบคุมการเข้า-ออกอตัโนมตัิ ระบบ

สํารองไฟฟ้า ระบบสายสญัญาณข้อมลู และระบบต่าง ๆ ท่ีติดตัง้ต้องสามารถทํางานสมัพนัธ์กนัได้

เป็นอย่างดี 

 

3. ระบบจดัเก็บข้อมลูจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Log File) ตาม พรบ. การกระทําความผิดทาง

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

เพ่ือให้มีระบบบนัทึกข้อมลูในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายใต้สงักดักรม

ป่าไม้  สอดคล้องและรองรับหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม

พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และสามารถวเิคราะห์

ถึงความเส่ียงหรือต้นเหตุ ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านข้อมูลและความปลอดภัยของเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ได้ 
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4. ระบบการจดัการสารสนเทศป่าไม้ 

เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมลูกลางท่ีใช้ในการบนัทกึข้อมลูเพ่ือการบริหาร ลดภาระงานของสํานกั 

จดัการทรัพยากรป่าไม้ ในการจดัทํารายงานผลการปฏิบติังานท่ีมีข้อมลูซํา้ซ้อนกนั สามารถบริหาร

จดัการอย่างมีประสิทธิภาพตรงต่อความต้องการของผู้ ใช้ และสามารถนําไปช่วยวิเคราะห์  วางแผน 

กําหนดนโยบายของผู้บริหารกรมป่าไม้ 

 

5. ระบบเครือขา่ยและความปลอดภยัเครือขา่ยคอมพิวเตอร์(ระยะท่ี 2) 

เพ่ือจดัหาระบบ Proxy Server และอปุกรณ์สํารองการเช่ือมต่อภายในท่ีสามารถทํางาน

ทดแทนกนั เม่ืออปุกรณ์กระจายสญัญาณหลกัไม่สามารถให้บริการได้ ช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของเครือข่าย โดยใช้งานช่องส่ือสาร (bandwidth) ซึง่มีอยู่อย่างจํากดั ได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ  

ลดภาระการใช้งานของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้น้อยลง และให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน

ตลอดจนผู้ เข้าใช้งานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็วย่ิงขึน้สามารถรองรับปริมาณข้อมลูท่ีมีอตัรา

การเติบโตได้อยา่งสมบรูณ์ 

 

6. ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เสมือน(ระยะท่ี 2) 

เพ่ือบริหารจดัการทรัพยากรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่ายเสมือนให้สามารถใช้งานได้อยา่งเต็ม 
ประสิทธิภาพ ลดการใช้พลงังานและค่าใช้จ่ายในการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในอนาคต 

และรองรับระบบงานอ่ืนๆ จากระบบจริงมาอยู่บนระบบเสมือน เพ่ือเพ่ิมความเสถียรภาพของระบบ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ยเสมือน 
 

7. ระบบการรองรับแหลง่กําเนิดไม้เพ่ือประกอบ การสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร เพ่ือรองรับการ

เช่ือมโยง National Single Window (ระยะท่ี 2) 

เพ่ือพฒันาระบบฐานข้อมลูท่ีช่วยในการจําแนกไม้ การนําเข้าข้อมลู GIS (ประกอบด้วย  

แหล่งกําเนิด สวนป่า ข้อมูลรายต้นไม้ แหล่งผลิตอุตสาหกรรมไม้ สต็อกไม้ วัตถุดิบ สินค้า) การ

นําเข้าข้อมูลผู้ ประกอบการเก่ียวกับการนําเข้าและส่งออกไม้ รวมทัง้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการระบบทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมิูภาค 
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8. ระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือใช้บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ทัง้แก้ไข ติดตัง้ซอฟต์แวร์ ควบคุมโปรแกรมสําเร็จรูป ออก

รายงานของคอมพิวเตอร์ ท่ีเช่ือมต่อในระบบส่ือสารข้อมลูของกรมภายในส่วนกลาง สามารถบริหารระบบ

คอมพิวเตอร์ทัง้ระบบผ่านศนูย์ควบคมุกลางของกรม รวมทัง้ใช้ในการกําหนดนโยบายด้านความปลอดภยั

ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมป่าไม้ การป้องกนัความเสียหายหรือการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ 

9. ระบบห้องปฏิบติัการด้านป่าไม้ 

 เพ่ือศกึษา วิเคราะห์ ออกแบบ และนําเสนอแนวทางการดําเนินงานและสรุปผล ระบบ 

ข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหาร สามารถแสดงข้อมลูเก่ียวกบัระบบงานต่างๆได้ โดยแสดงผลหรือ

แสดงรายงานร่วมกนับนระบบแสดงผลชดุเดียวกนั ผ่านกําหนดกระบวนการนําเข้าข้อมลูสูร่ะบบใน

รูปแบบต่างๆ และสามารถแสดงผลรายงานในหลากหลายรูปแบบ (Platform) โดยแสดงผลเป็น

ตวัเลขในรูปแบบตาราง กราฟ และอ่ืนๆ 

 

10. ระบบบริหารงานทรัพยากรบคุคล กรมป่าไม้ 

จดัหาระบบบริหารงานทรัพยากรบคุคล (Human Resource Management System :  

HRMS) เพ่ือสามารถกําหนดกรอบโครงสร้างและบริหารอัตรากําลัง ให้อยู่ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

สอดคล้องกบัความต้องการในการจดัทําแผนกําลงัคน  จัดเก็บประวตัิการฝึกอบรมและการพฒันา

บคุลากร สามารถปรับปรุงประวตัิของตนในส่วนต่างๆ ท่ีไม่ต้องการหลกัฐานในการเปล่ียนแปลงได้ 

และเป็นไปตามนโยบาย 

 

11. ระบบ Helpdesk ท่ีรองรับงานซอ่มบํารุงและการให้บริการด้านสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

เพ่ือรองรับการให้บริการแก้ไขปัญหาหรือคําแนะนําการใช้งานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ แก้ไข 

ปัญหาหรือคําแนะนําการใช้งานซอร์ฟแวร์ระบบปฏิบติัการ ซอร์ฟแวร์ อปุกรณ์โครงข่าย ให้สามารถ

ใช้งานได้อยา่งตอ่เน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

 
โครงการปี 2556 
1. ระบบการเข้าถงึข้อมลูแบบรวมศนูย์ 

เพ่ืออํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ สามารถเข้าถงึระบบงานตา่งๆ ท่ีได้มีการ 
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พฒันาโดยใช้ Login เดียว รวมถึงการจดัการโครงสร้างการเข้าถึงเครือข่าย และกําหนดสิทธิการใช้

ทรัพยากรต่างๆ ในเครือข่ายสามารถทําได้จากจุดเดียว ทําให้สามารถวางแผนและบริหารจัดการ

ระบบรักษาความปลอดภยัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. ระบบเพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านความปลอดภยัของระบบเครือขา่ย 

เพ่ือช่วยเหลือในการบริหารจดัการระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ได้สะดวก มีศกัยภาพใน 

การวางแผนการจัดการ รวมถึงสามารถติดตามปัญหาการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศ และนํามา

วิเคราะห์ออกแบบแผนการหรือแนวทางการดําเนินการพฒันาระบบสารสนเทศต่อไปในอนาคต 

 

3. ระบบสารสนเทศและคลงัข้อมลู(ระยะท่ี 2) 

เพ่ือให้กรมป่าไม้มีศนูย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมลูรูปแบบต่างๆ ท่ีกระจดักระจายให้ 

เป็นระเบียบเรียบร้อย ลดกระบวนการทํางานท่ีซํา้ซ้อนในการบันทึก รวบรวมข้อมูล และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานของเจ้าหน้าท่ี อีกทัง้สามารถนําเสนอและเผยแพร่ข้อมลูผ่านช่องทางต่างๆ 

โดยผู้ใช้ได้รับข้อมลูท่ีทนัสมยั ถกูต้อง 

 

4. ระบบการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ VDO Streamming สอนแบบ Realtime และจดัทํา

ระบบสามารถทําหลกัสตูรแบบ Off line 

เพ่ือให้บคุลากรของกรมป่าไม้มีแหลง่การเรียนรู้ผา่นเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตแบบไมจํ่ากดั 

เวลา สถานท่ี ทําให้เกิดการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และปรับตัวให้ทันกับ

วิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5. ระบบสนบัสนนุการใช้งานอปุกรณ์คอมพิวเตอร์เช่ือมโยงผ่านทางเครือขา่ยไร้สาย 

เพ่ือให้รองรับการให้บริการเครือข่ายไร้สายสําหรับเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ให้ครอบคลมุทัว่ถึง  

โดยไม่ต้องกงัวลปัญหาจากการให้บริการระบบเครือข่ายท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงลด

ความเส่ียงในการจดัหาการให้บริการเครือข่ายจากภายนอก ซึง่ทําให้ยากต่อการบริหารจดัการ และ

การควบคมุ อีกทัง้เกิดความเส่ียงต่อการโจมตีของผู้ไมห่วงัดีในการใช้งานระบบของกรมป่าไม้ 
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6. ระบบเดินสํารวจด้วยคอมพิวเตอร์พกพา 

พฒันาระบบเดินสํารวจด้วยเคร่ืองคอมพวิเตอร์พกพา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บ 

ข้อมลู การบนัทึกข้อมลู ตรวจสอบข้อมูล ก่อนนําข้อมลูมาใช้ในระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ ทําให้

ข้อมูลท่ีใช้งานมีความถูกต้อง สมบูรณ์พร้อมสําหรับการนําไปใช้งานในการบริหารจัดการ และ

พฒันาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

 

7. ระบบการสง่เสริมการปลกูป่าออนไลน์ 

เพ่ือให้กรมป่าไม้มีระบบท่ีให้ประชาชนมีสว่นร่วม และสร้างจิตสํานึกท่ีดีในการอนรัุกษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ สง่เสริมการปลกูป่า ลดปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีกําลงัทวีความรุนแรงขึน้ทกุวนั 

 
โครงการปี 2557 
1.  แผนท่ีภมิูศาสตร์สารสนเทศเพ่ืองานบริหาร 

 เพ่ือพฒันาระบบงานสําหรับบริหารจดัการข้อมลูแผนท่ีภมูิศาสตร์สารสนเทศของหน่วยงาน

ให้มีข้อมลูท่ีถกูต้องเป็นปัจจบุนั สามารถจดัการข้อมลู Metadata ของข้อมลูการให้บริการ ให้รองรับ

และสนบัสนนุการใช้งานร่วมกบัระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และสามารถให้บริการแลกเปล่ียน

ข้อมลูแผนท่ีภมิูศาสตร์สารสนเทศระหวา่งหน่วยงานได้ 

 

2. ระบบตรวจจบัและรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ผ่านระบบเครือขา่ยไร้สาย 

  เพ่ือลดความรุนแรงหรือโอกาสท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครือข่ายไร้สายของกรมป่า

ไม้ ให้เหลือน้อยท่ีสุด รวมถึงลดความเส่ียงในการโจมตี และเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้าน

การรักษาความปลอดภยัด้านระบบเครือข่ายไร้สายของกรมป่าไม้ ให้มีแนวทางท่ีชัดเจน สามารถ

ปฏิบตัิได้อยา่งเป็นระบบ มีมาตรฐาน และง่ายตอ่การตรวจสอบ 

 

3. จดัหาอปุกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการเฝ้าระวงัการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภยัของการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายจากภายใน 

และป้องกนัภยัท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัระบบงานหรือฐานข้อมลูของกรมป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ เฝ้าระวงั

ในการเข้าถึงข้อมลูของการเรียกใช้ระบบผ่านทางระบบเครือข่ายจากภายใน แลภายนอกองค์กรทัง้

สว่นกลางและสว่นภมิูภาค 
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4. ระบบจดัเก็บและแบง่ปันข้อมลูแบบศนูย์กลาง 
  เพ่ือจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทัง้ในอดีตและปัจจุบันของกรมป่าไม้ไว้ท่ีศูนย์กลาง ให้

สามารถบริหารจัดการได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ สามารถแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ระหว่าง

หน่วยงานได้สะดวก และมีประสิทธิภาพ 

 

5. ระบบบริหารจดัการองค์ความรู้และจดัการเนือ้หาพร้อมอปุกรณ์สแกนเอกสาร 
  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานท่ีเป็นรูปธรรม  ให้บุคลากรมี

แหล่งข้อมลูในการศึกษาและค้นคว้าข้อมลูท่ีมีประโยชน์ต่อการทํางานในอนาคต รวมถึงกระตุ้นให้

บคุลากรในหน่วยงานเกิดการต่ืนตวัในเร่ืองการจดัการความรู้ในกรมป่าไม้ให้มีมากย่ิงขึน้ 

 

6. ระบบช่วยวเิคราะห์เพ่ือการตดัสินใจและตวัชีว้ดัผลงาน 

  เพ่ือให้กรมป่าไม้มีระบบสร้างรายงานได้ในหลากหลายมมุมอง สําหรับใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลทัง้เชิงกว้าง เชิงลึก และนําข้อมูลมาใช้ในในการประกอบการพิจารณา ตัดสินใจได้แม่นยํา 

รวดเร็ว 

 

7. ห้องปฏิบตัิการเพ่ือการสัง่การ 
  เพ่ือให้กรมป่าไม้มีห้องปฏิบัติการท่ีสามารถแสดงข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ในแต่ละ

มมุมองจากระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ ใช้เปรียบเทียบระหว่างข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง สําหรับเป็นข้อมลู

ในการประกอบการตดัสนิใจ 

 

8. ระบบรองรับการส่ือสารผ่านข้อมลูและสญัญาณเสียง 
  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสารสง่ผา่นข้อมลูสญัญาณตา่งๆ ให้หน่วยงานของกรมป่าไม้

ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมิูภาค สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายอนัเน่ืองมาจากการติดต่อส่ือสารระหว่าง

หน่วยงานท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต รวมถึงเสริมประสิทธิภาพในการสัง่การจากห้องปฏิบตัิการเพ่ือการ

สัง่การ ให้ผู้บริหารสามารถสัง่การไปยงัทกุหน่วยงานภายในสงักดัได้ 

 

9. ระบบการบริการประชาชนผา่นส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 

เพ่ือให้กรมป่าไม้มีศนูย์กลางในการให้บริการประชาชน รวมถงึการแลกเปล่ียนข้อมลูกบั 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อ่ืนๆ ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ โดยไมจํ่ากดัเวลา สถานท่ี 



 

 

 
บทที่ 9 

แผนปฏบัิตกิารประกอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

แผนปฏิบัติการประกอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่าไม้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554-2557  นี ้ประกอบไปด้วยแผนงานและ

โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์โดยมีเป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการทํางานตามภารกิจ

ของกรมโดยใช้ไอซีที และสนบัสนนุการเป็นต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสีเขียว (Green IT) การ บรูณา

การสารสนเทศภายในกรม รวมทัง้การพัฒนาเครือข่ายสู่เครือข่ายยุคหน้า (Next Generation 

Network, NGN) มีกรอบแนวทางการยกระดบัโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ตลอดจนมีแผนการปรับปรุงกระบวนงาน และการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรมและ

ได้มาตรฐาน มีแผนงานปรับปรุงระบบเครือข่าย เช่ือมโยงระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่เดิม และพฒันา

ระบบสารสนเทศเพิ่มขึน้ให้รองรับภารกิจของกรม ให้สามารถเช่ือมโยง แลกเปล่ียนข้อมูล มี

มาตรฐาน และมีความปลอดภยั   

อย่างไรก็ดี แผนงาน/โครงการท่ีนําเสนอในแผนปฏิบติัการนีเ้ป็นเพียงสว่นหนึ่งของโครงการ

ทัง้หมดท่ีจะมีขึน้ในระยะเวลาของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของกรมเท่านัน้ 

หน่วยงานภายในกรมสามารถท่ีจะปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมเติมได้ โดยการปรับแผนงาน/โครงการ 

(Rolling Plan) ในแตล่ะปี ขึน้กบันโยบายและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

แผนปฏิบัตกิาร ปี 2554 เรียงตามลําดบัความสําคญั ดงันี ้

1. โครงการ : บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป่าไม้ (Risk Management) 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

ปีงบประมาณ : 2554 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 1 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือให้กรมป่าไม้ มีแผนการบริหารความเส่ียงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. เพ่ือใช้สําหรับการวางแผนด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. เพ่ือวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาท่ีเกิดขึน้ และนํามาวางแผนเพ่ือบริหารจดัการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ 
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4. เพ่ือให้กรมป่าไม้ มีแนวทางการป้องกนัและเฝ้าระวงัภยัคกุคามท่ีทนัสมยัและ
เหมาะสมตอ่สภาวการณ์ปัจจบุนั 

งบประมาณ : 300,000 บาท 

 

2. โครงการ : พฒันาระบบตรวจสอบและติดตามการทํางานของเครือขา่ย (e-Monitoring) 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

ปีงบประมาณ : 2554 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 2 
วัตถุประสงค์ :   

1. เพ่ือให้กรมป่าไม้ มีระบบตรวจสอบและติดตามการทํางานของเครือขา่ย  

(e-Monitoring) โดยเป็นเคร่ืองมือสําหรับใช้ในการตรวจสอบและติดตามการ

ทํางานของเครือข่ายภายในหน่วยงาน 

2. เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ และนํามาวางแผนเพ่ือบริหารจัดการระบบ

เครือขา่ยให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ 

3. เพ่ือให้กรมป่าไม้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความทนัสมยั และเหมาะสมต่อ

สภาวการณ์ปัจจบุนั 
งบประมาณ : 1,100,000 บาท 

 

3. โครงการ : จดัหาเคร่ืองปรับอากาศ ควบคมุอณุหภมิูและความชืน้ 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

ปีงบประมาณ : 2554 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 3 
วัตถุประสงค์ :   

1. เพ่ือให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรมป่าไม้  สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อเน่ือง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน ด้วยการทํางานของอุปกรณ์ 

และระบบสนบัสนนุต่างๆ ภายในศนูย์คอมพิวเตอร์ ได้แก่  ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
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ระบบควบคมุความชืน้ ระบบยกพืน้สําเร็จรูป ระบบสํารองไฟฟ้า  และระบบต่าง ๆ 

ท่ีติดตัง้ต้องสามารถทํางานสมัพนัธ์กนัได้เป็นอย่างดี 
งบประมาณ : 1,900,000 บาท 

 

4. โครงการ : พฒันาระบบสํารองข้อมลูอตัโนมตัิ กรมป่าไม้ 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

ปีงบประมาณ : 2554 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 4 
วัตถุประสงค์ :   

1. เพ่ือช่วยในการประหยดัพลงังาน ค่าดแูลบํารุงรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่ีมี

อยูใ่ห้คุ้มคา่มากท่ีสดุ 

2. เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึน้ของเคร่ืองแมข่า่ยห้องปฏิบตัิการกรมป่าไม้ 
งบประมาณ : 1,600,000 บาท 

 

5. โครงการ : พฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน (ระยะท่ี 2) 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2,3,4 

ปีงบประมาณ : 2554 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 5 
วัตถุประสงค์ :   

1. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนให้สามารถใช้งานได้

อยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือประหยดัพลงังานและคา่ใช้จ่ายในการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขา่ยใน

อนาคต 

3. เพ่ือความเสถียรภาพของระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ยเสมือน 

4. เพ่ือทําการย้ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย ระบบ งานเล่ือยโซย่นต์  ระบบพสัด ุ

ระบบ GIS และ ระบบงานอ่ืนๆจากระบบจริงมาอยู่บนระบบเสมือน  
งบประมาณ : 1,500,000 บาท 
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6. โครงการ : บํารุงรักษาระบบงานกรมป่าไม้ 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

ปีงบประมาณ : 2554 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 6 
วัตถุประสงค์ :   

1. เ พ่ือให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง  รวมไปถึงระบบ

คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตอ่เน่ือง และพร้อมใช้งาน 
งบประมาณ : 1,500,000 บาท 

 

แผนปฏิบัตกิาร ปี 2555 เรียงตามลําดบัความสําคญั ดงันี ้

1. โครงการ : จดัจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจดัทําแผนความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    กรมป่าไม้ (ICT Security Plan) 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

ปีงบประมาณ : 2555 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 1 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือท่ีจะจดัระบบความคิดริเร่ิมขององค์กรในการสร้างความสามารถในการป้องกนั
ตนเองต่อ Critical Information Infrastructure 

2. เพ่ือท่ีจะจดัทําลําดบัความสําคญัขององค์กรในทกุภาคสว่น  

3. เป็นแผนท่ีนําทางของกลยทุธ์ 
งบประมาณ : 2,000,000 บาท 

 

2. โครงการ : ปรับปรุงระบบห้องแมข่า่ยคอมพิวเตอร์ 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2,3 

ปีงบประมาณ : 2555 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 2 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับท่ี 2) ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554-2557 

9 - 5 

 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรมป่าไม้ สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ต่อเน่ือง ตลอดเวลา 24 ชัว่โมงต่อวนั ด้วยการทํางานของอปุกรณ์ 

และระบบสนบัสนนุต่างๆ ภายในศนูย์คอมพิวเตอร์ ได้แก่  ระบบเคร่ืองปรับอากาศ  

และระบบควบคุมการเข้า-ออกอตัโนมัติ ระบบสํารองไฟฟ้า ระบบสายสญัญาณ

ข้อมลู และระบบต่าง ๆ ท่ีติดตัง้ต้องสามารถทํางานสมัพนัธ์กนัได้เป็นอยา่งดี 
งบประมาณ : 6,000,000 บาท 

 

3. โครงการ : ระบบจดัเก็บข้อมลูจราจรทางอเิล็กทรอนิกส์ (Log File) ตาม พรบ. การ 

     กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2,3 

ปีงบประมาณ : 2555 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 3 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือให้มีระบบบนัทึกข้อมลูในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายใต้
สงักัดกรมป้าไม้ สอดคล้องและรองรับหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2550 

2. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ถึงความเส่ียง หรือ ต้นเหตุ ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาด้าน

ข้อมลูและความปลอดภยัของเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ได้ 
งบประมาณ : 6,500,000 บาท 

 

4. โครงการ : พฒันาระบบการจดัการสารสนเทศป่าไม้ 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 3,4 

ปีงบประมาณ : 2555 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 4 
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วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมลูกลางท่ีใช้ในการบนัทกึข้อมลูเพ่ือการบริหาร สามารถนําไป 

วิเคราะห์  วางแผน และกําหนดนโยบายของผู้บริหารกรมป่าไม้ 

2. เพ่ือลดภาระงานของสํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้  ในการจดัทํารายงานผลการ

ปฏิบตัิงานท่ีมีข้อมลูซํา้ซ้อนกนั 

3. เพ่ือให้การรายงานผลการปฏิบตัิงานของสํานกัจดัการทรัพยากรป่าไม้  เป็นไปอยา่ง

มีประสทิธิภาพตรงตอ่ความต้องการของผู้ใช้ 
งบประมาณ : 10,000,000 บาท 

 

5. โครงการ : ระบบเครือข่ายและความปลอดภยัเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ระยะท่ี 2 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2,3 

ปีงบประมาณ : 2555 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 5 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือจดัหาระบบ Proxy Server เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพเครือขา่ยของกรมป่าไม้ 

2. เพ่ือเป็นการลดภาระการใช้งานของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมป่าไม้ให้
น้อยลง และใช้งานช่องส่ือสาร (bandwidth) ซึ่งมีอยู่อย่างจํากัด ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสงูสดุ 

3. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์สํารองการเช่ือมต่อภายในท่ีสามารถทํางานทดแทนกันได้เม่ือ
อปุกรณ์กระจายสญัญาณหลกัตวัหนึ่งตวัใดไมส่ามารถให้บริการได้ 

4. เพ่ือประสทิธิภาพการทํางาน และให้บริการข้อมลูแกป่ระชาชนตลอดจนผู้ เข้าใช้งาน

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และรวดเร็วย่ิงขึน้และสามารถรองรับปริมาณข้อมลูท่ีมี

อตัราการเติบโต ได้อยา่งสมบรูณ์ 

5. เพ่ือควบคุมนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยและให้บริการเข้าถึงข้อมูลแก่
ผู้ ใช้งานระบบเครือข่าย 

งบประมาณ : 6,000,000 บาท 
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6. โครงการ : ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เสมือน ระยะท่ี 2 กรมป่าไม้ 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2,3,4 

ปีงบประมาณ : 2555 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 6 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนให้สามารถใช้งานได้

อยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือประหยดัพลงังานและคา่ใช้จ่ายในการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขา่ยใน

อนาคต 

3. เพ่ือความเสถียรภาพของระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ยเสมือน 

4. เพ่ือทําการย้ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย ระบบ งานเล่ือยโซย่นต์  ระบบพสัด ุ

ระบบ GIS และ ระบบงานอ่ืนๆจากระบบจริงมาอยู่บนระบบเสมือน  
งบประมาณ : 6,000,000 บาท 

 

7. โครงการ : ระบบการรองรับแหลง่กําเนิดไม้เพ่ือประกอบการสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร 
     เพ่ือรองรับการเช่ือมโยง National Single Window ระยะท่ี 2 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2,3,4 

ปีงบประมาณ : 2555 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 7 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือพฒันาระบบฐานข้อมลูเพ่ือช่วยการจําแนกชนิดไม้ 

2. เพ่ือพฒันาระบบฐานข้อมลูและนําเข้าข้อมลู GIS (แหล่งกําเนิด สวนป่า ข้อมลูราย

ต้นไม้) 

3. เพ่ือพฒันาระบบฐานข้อมลูและนําเข้าข้อมลู GIS (แหลง่ผลิตอตุสาหกรรมไม้ 

สต๊อกไม้ วตัถดุิบ สนิค้า) 

4. เพ่ือพฒันาระบบนําเข้าข้อมลูผู้ประกอบการเพ่ือการนําเข้า-สง่ออก 
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5. เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการระบบทัง้ในส่วนกลางและ
สว่นภมิูภาค 

งบประมาณ : 15,000,000 บาท 

 

8. โครงการ : ระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 4 

ปีงบประมาณ : 2555 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 8 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือใช้บริหารจดัการระบบคอมพิวเตอร์ภายในส่วนกลาง ท่ีเช่ือมต่อในระบบส่ือสารข้อมลู
ของกรมป่าไม้ สามารถบริหารระบบคอมพิวเตอร์ทัง้ระบบ ผ่านศนูย์ควบคมุกลางของกรม

ป่าไม้ 

2. เพ่ือใช้แก้ไขปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบของกรมป่าไม้ โดยสามารถแก้ไขปัญหา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ระยะไกล ผา่นระบบควบคมุระยะไกลจากศนูย์กลางได้ 

3. เพ่ือใช้ในการติดตัง้ซอฟต์แวร์ลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายได้จากระยะไกลทีละ
เคร่ืองหรือพร้อมๆ กนัทัง้เครือขา่ย 

4. เพ่ือใช้ทํารายงานรายการอปุกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์และตรวจจบัการเปล่ียนแปลงอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ของกรมป่าไม้ โดยสามารถทํารายงานอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ใน

ระบบทัง้หมดผ่านศูนย์กลาง โดยไม่ต้องส่งเจ้าหน้าท่ีไปสํารวจทุกเคร่ืองท่ีอยู่ในรายการ

ทรัพย์สินและหากเกิดการเปล่ียนแปลงรายการอุปกรณ์ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะ

สามารถทราบถงึการเปล่ียนแปลงนัน้ๆ ได้ทนัที 

5. เพ่ือใช้ทํารายงานและควบคมุโปรแกรมสําเร็จรูปติดตัง้ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรม
ป่าไม้ และสามารถทํารายงานโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีติดตัง้อยู่ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่

ในระบบได้ และเป็นข้อมลูเพ่ือควบคมุการใช้ลิขสทิธ์ิของโปรแกรมท่ีติดตัง้ได้ 

6. เพ่ือใช้ในการกําหนดนโยบายด้านความปลอดภยัของเคร่ืองคอมพิวตอร์ของกรมป่าไม้ เช่น 

ป้องกนัการใช้โมเด็ม การตัง้ค่าระบบ หรือการนําอปุกรณ์บนัทึกข้อมลูเข้ามาเช่ือมต่อระบบ 

เป็นต้น 
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7. เ พ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือตรวจสอบและติดตัง้แพตซ์ของระบบปฏิบัติการไปยังเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และทํารายงานสถานการณ์ติดตัง้แพตซ์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบได้ 

8. เพ่ือใช้ในการบนัทึกสถิติการใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์และโปรแกรมสําเร็จรูปของกรมป่าไม้ เพ่ือ

ใช้วางแผนระบบสารสนเทศภายในอนาคตได้อยา่งแม่นยําและถกูต้อง 

9. เพ่ือใช้ในการป้องกนัความเสียหายหรือการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ของ
กรมป่าไม้ สามารถป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร

อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของโปรแกรมกําจัดไวรัส

คอมพิวเตอร์ให้ทํางานได้อยา่งเต็มท่ี 

งบประมาณ : 5,000,000 บาท 

 

9. โครงการ : ระบบห้องปฏิบตัิการด้านป่าไม้ 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2,3,4 

ปีงบประมาณ : 2555 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 9 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และนําเสนอแนวทางการดําเนินงานและสรุปผล 

ระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

2. เพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบัระบบงานต่างๆให้ สามารถแสดงผล หรือแสดงรายงาน

ร่วมกันบนระบบแสดงผลชุดเดียวกนั โดยผ่านกําหนดกระบวนการนําเข้าข้อมลูสู่

ระบบในรูปแบบต่างๆ และสามารถแสดงผลรายงานในหลากหลายรูปแบบ 

(Platform) โดยแสดงผลเป็นตวัเลขในรูปแบบตาราง กราฟ และ/หรืออ่ืนๆ    

3. เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ (Tools) เพ่ือช่วยในการบริหารงาน และวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือ

ประกอบการตดัสินใจท่ีมีความยืดหยุ่น ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมลูได้

หลากหลายมมุมอง รวมถงึสามารถนําเสนอรายงานในรูปแบบต่างๆ ได้  

งบประมาณ : 5,000,000 บาท 
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10. โครงการ : ระบบบริหารงานทรัพยากรบคุคล กรมป่าไม้ 

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสารสนเทศ  สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

ปีงบประมาณ : 2555 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 10 
วัตถุประสงค์ : 

1. จดัหาระบบบริหารงานทรัพยากรบคุคล (Human Resource Management System 

: HRMS) 

2. เพ่ือสามารถกําหนดกรอบโครงสร้างและบริหารอัตรากําลัง ให้อยู่ในสัดส่วนท่ี

เหมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการในการจัดทําแผนกําลังคน และเป็นไปตาม

นโยบายของกรมป่าไม้ 

3. เพ่ือจดัเก็บประวติัการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรกรมป่าไม้ 

4. เพ่ือข้าราชการสามารถปรับปรุงประวตัิของตนในส่วนต่างๆ ท่ีไม่ต้องการหลกัฐาน

ในการเปล่ียนแปลงได้ 

งบประมาณ : 3,500,000 บาท 

 

11. โครงการ : จดัหาระบบ Helpdesk ท่ีรองรับงานซอ่มบํารุงและการให้บริการด้าน   

     สารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสารสนเทศ  สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

ปีงบประมาณ : 2555 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 11 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือรองรับการให้บริการแก้ไขปัญหาหรือคําแนะนําการใช้งานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์โครงขา่ย ให้สามารถใช้งานได้อยา่งตอ่เน่ือง และมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือรองรับการให้บริการแก้ไขปัญหาหรือคําแนะนําการใช้งานซอร์ฟแวร์
ระบบปฏิบตัิการ ซอร์ฟแวร์สํานกังานกรมป่าไม้ 

3. เพ่ือจดัหาระบบ Helpdesk รองรับงานซอ่มบํารุงและการให้บริการด้านสารสนเทศ 

งบประมาณ : 4,500,000 บาท 
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แผนปฏิบัตกิาร ปี 2556 เรียงตามลําดบัความสําคญั ดงันี ้

1. โครงการ : ระบบการเข้าถงึข้อมลูแบบรวมศนูย์ 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

ปีงบประมาณ : 2556 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 1 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือรองรับการทํางานภายในหน่วยงานของเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ในการวางแผนและ
บริหารจดัการระบบรักษาความปลอดภยัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และรองรับ

ระบบงานอ่ืนๆ ท่ีจะพฒันาในอนาคต 

2. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบัเจ้าหน้าท่ีในการเข้าใช้ระบบงานตา่งๆ ของกรมป่าไม้ 

3. เพ่ือติดตามและตรวจสอบการเข้าใช้งานของเจ้าหน้าท่ี สําหรับวางแผนและบริหาร

จดัการเก่ียวกบัระบบรักษาความปลอดภยัของกรมป่าไม้ 

4. เพ่ือให้กรมป่าไม้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัและเหมาะสมตอ่
สภาวการณ์ 

งบประมาณ : 20,000,000 บาท 

 

2. โครงการ : ระบบเพ่ิมประสทิธิภาพทางด้านความปลอดภยัของระบบเครือขา่ย 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

ปีงบประมาณ : 2556 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 2 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการรักษาความปลอดภยัให้กบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ผ่านระบบเครือขา่ยสารสนเทศ ให้สามารถรองรับการใช้งานอยา่งมี

ประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

2. เพ่ือช่วยเหลือในการบริหารจดัการระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ให้สะดวกและมี
ศกัยภาพในการวางแผนการจดัการอยา่งดีย่ิงขึน้ 
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3. เพ่ือสามารถตรวจสอบตดิตามปัญหาของการใช้งานระบบเครือขา่ยสารสนเทศ 

และสามารถนํามาวิเคราะห์ออกแบบแผนการหรือแนวทางการดําเนินการการ

พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอ่ไปในอนาคต 
งบประมาณ : 10,000,000 บาท 

 

3. โครงการ : ระบบสารสนเทศและคลงัข้อมลู(ระยะท่ี 2) 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2,3,4 

ปีงบประมาณ : 2556 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 3 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือให้กรมป่าไม้มีระบบท่ีเป็นศนูย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมลูรูปแบบตา่งๆ ท่ี

กระจดักระจายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

2. เพ่ือให้กรมป่าไม้มีระบบท่ีใช้สําหรับนําเสนอ และเผยแพร่ข้อมลูจดัเก็บผา่นช่องทาง

ตา่งๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. เพ่ือให้กรมป่าไม้มีระบบสําหรับบนัทกึข้อมลูเพ่ือการบริหาร สามารถนําไปวิเคราะห์  

วางแผน และกําหนดนโยบายของผู้บริหาร 

4. เพ่ือลดกระบวนการทํางานท่ีซํา้ซ้อนในการบนัทึกและรวบรวมข้อมลูและเพิ่ม
ประสทิธิภาพการทํางานของเจ้าหน้าท่ี 

งบประมาณ : 25,000,000 บาท 

 

4. โครงการ : ระบบการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ VDO Streamming สอนแบบ  

      Realtime และจดัทําระบบสามารถทําหลกัสตูรแบบ Off line 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 1 

ปีงบประมาณ : 2556 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 4 
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วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถ และปรับตวัให้ทนักบัวิทยาการและ

เทคโนโลยี 

2. เพ่ือเสรอมสร้างให้บคุลากรมีการพฒันาตนเอง ทําให้เกิดการเรียนรู้อยา่งเป็น
รูปธรรม 

3. เพ่ือสนบัสนนุให้หน่วยงานมีศกัยภาพก้าวทนัการเปล่ียนแปลงของวิทยาการและ
เทคโนโลยีปัจจบุนั 

4. เพ่ือให้มีแหลง่การเรียนรู้ ผ่านทางเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตแบบไมจํ่ากดัเวลา และ

สถานท่ีในการเรียนรู้ 
งบประมาณ : 10,000,000 บาท 

 

5. โครงการ : ระบบสนบัสนนุการใช้งานอปุกรณ์คอมพิวเตอร์เช่ือมโยงผ่านทาง 

    เครือขา่ยไร้สาย 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

ปีงบประมาณ : 2556 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 5 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในของกรม

ป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ 

2. สามารถช่วยในการรองรับการให้บริการระบบเครือขา่ยไร้สายให้กบัเจ้าหน้าท่ีของ
กรมป่าไม้ได้อยา่งครอบคลมุและทัว่ถงึ โดยไมต้่องกงัวลปัญหาจากการให้บริการ

ระบบเครือขา่ยไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ 

3. เพ่ือลดความเส่ียงในการจดัหาการให้บริการระบบเครือขา่ยจากภายนอกของ
เจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ ซึง่อาจทําให้ยากตอ่การบริหารจดัการและการควบคมุดแูล 

อีกทัง้อาจจะเกิดความเส่ียงตอ่การโจมตีของผู้ ไมห่วงัดีในการใช้งานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้ 
งบประมาณ : 15,000,000 บาท 
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6. โครงการ : ระบบเดินสํารวจด้วยคอมพวิเตอร์พกพา 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 4 

ปีงบประมาณ : 2556 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 6 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือพฒันาระบบเดินสํารวจด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาให้มีความทนัสมยั รองรับ

การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยูอ่ย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การปฏิบตัิงานมี

ประสทิธิภาพ รวดเร็ว ถกูต้อง และเป็นมาตรฐาน 

2. เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการดําเนินงานของกรมป่าไม้ สามารถดําเนินการจดัเก็บ 

การบนัทกึ การสืบค้น และตรวจสอบข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว 

3. เพ่ือให้ผู้บริหารมีข้อมลูท่ีพร้อมสําหรับการวางแผนในการบริหารจดัการและพฒันา
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ : 15,000,000 บาท 

 

7. โครงการ : ระบบการสง่เสริมการปลกูป่าออนไลน์ 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 4 

ปีงบประมาณ : 2556 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 7 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือสนองแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ท่ีทรงห่วงใยทรัพยากร 

ป่าไม้และสิง่แวดล้อม 

2. เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนท่ีกําลงัทวีความรุนแรงขึน้ในปัจจบุนั 

3. เพ่ือฟืน้ฟสูภาพพืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์เส่ือมโทรมและพืน้ท่ีป่าสาธารณประโยชน์ให้
กลบัคืนความอดุมสมบรูณ์ 

4. เพ่ือให้ประชาชนมีสว่นร่วมและสร้างจิตสํานกึท่ีดีในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

งบประมาณ : 8,000,000 บาท 
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แผนปฏิบัตกิาร ปี 2557 เรียงตามลําดบัความสําคญั ดงันี ้

1. โครงการ : แผนท่ีภมิูศาสตร์สารสนเทศเพื่องานบริหาร (GIS) 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2,3,4 

ปีงบประมาณ : 2557 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 1 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือพฒันาระบบงานสําหรับการบริหารจดัการข้อมลูแผนท่ีภมิูศาสตร์สารสนเทศ
ของหน่วยงานได้ ให้ข้อมลูมีความถกูต้องเป็นปัจจบุนั 

2. เพ่ือการบริหารจดัการข้อมลู Metadata ของข้อมลูท่ีให้บริการ ให้รองรับและ

สนบัสนนุการเผยแพร่ข้อมลูแผนท่ีภมิูศาสตร์สารสนเทศ 

3. เพ่ือพฒันาระบบงานสําหรับการแลกเปล่ียนข้อมลูแผนท่ีภมิูศาสตร์สารสนเทศ
ระหวา่งหน่วยงานแบบออนไลน์ 

งบประมาณ : 20,000,000 บาท 

 

2. โครงการ : ระบบตรวจจบัและรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ผ่านระบบเครือขา่ย 

      ไร้สาย 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

ปีงบประมาณ : 2557 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 2 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือทําการดแูลและควบคมุการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายภายในอาคารและ
หน่วยงานของกรมป่าไม้ ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้อยา่งถกูต้องตาม

วตัถปุระสงค์ 

2. เพ่ือลดความรุนแรงหรือโอกาสท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ระบบเครือข่ายไร้
สายของกรมป่าไม้ ให้เหลือน้อยท่ีสดุ 
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3. เพ่ือลดความเสียงในการโจมตี และเพ่ิมประสทิธิภาพการดําเนินงานด้านการรักษา

ความมัน่คงปลอดภยัด้านระบบเครือขา่ยไร้สายของกรมป่าไม้ มีแนวทางท่ีชดัเจน 

สามารถปฏิบตัิได้อยา่งเป็นระบบ มีมาตรฐานและง่ายตอ่การตรวจสอบ 
งบประมาณ : 14,500,000 บาท 

 

3. โครงการ : จดัหาอปุกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการเฝ้าระวงัการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ 
      เครือขา่ย 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

ปีงบประมาณ : 2557 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 3 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการรักษาความปลอดภยัของการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
จากภายใน และป้องกนัภยัท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัระบบงานหรือฐานข้อมลูของกรมป่า

ไม้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. สามารถนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัมาใช้สําหรับกําหนดและเฝ้าระวงัการ
โจมตี เพ่ือให้การใช้งานระบบเครือข่ายของกรมป่าไม้มีประสทิธิภาพ 

3. เพ่ือช่วยในการเฝ้าระวงัในการเข้าถงึข้อมลูของการเรียกใช้ระบบงานผา่นระบบ
เครือขา่ยจากภายใน และภายนอกองค์กรทัง้สว่นกลางและสว่นภมิูภาค 

4. เพ่ือสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพ่ิมระบบรักษาความปลอดภยัในการใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ยให้มากขึน้ 

งบประมาณ : 19,500,000 บาท 

 

4. โครงการ : ระบบจดัเก็บและแบง่ปันข้อมลูแบบศนูย์กลาง 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 1,2,3,4 

ปีงบประมาณ : 2557 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 4 
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วัตถุประสงค์ : 
1. สามารถรวบรวมข้อมลูความรู้ตา่งๆ ทัง้อดีตและปัจจบุนั เข้ามาไว้ท่ีศนูย์กลาง ซึง่

สามารถบริหารจดัการได้อย่างสะดวกและมีประสทิธิภาพ 

2. สามารถนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีมนัสมยัมาจดัเก็บและแบง่ปันข้อมลูความรู้
ตา่งๆ ให้กบัเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ได้ทําการศึกษาพฒันาความรู้ 

3. เพ่ือช่วยในการแบง่ปันข้อมลูขา่วสารซึง่กนัและกนัระหวา่งเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้
ในแตล่ะหน่วยงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงขึน้ 

งบประมาณ : 7,000,000 บาท 

 

5. โครงการ : ระบบบริหารจดัการองค์ความรู้และจดัการเนือ้หาพร้อมอปุกรณ์สแกนเอกสาร 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 1,2 

ปีงบประมาณ : 2557 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 5 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาระบบการจดัการความรู้ภายในองค์กร 
2. เพ่ือรวบรวมความรู้ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักรมป่าไม้ เพ่ือพฒันาเป็นระบบการจดัการ

ความรู้ในหน่วยงานท่ีเป็นรูปธรรม 

3. เพ่ือกระตุ้นให้บคุลากรในหน่วยงานเกิดการตื่นตวัในเร่ืองของการจดัการความรู้ใน
กรมป่าไม้ให้มีมากย่ิงขึน้ 

4. เพ่ือให้บคุลากรในหน่วยงานได้ศกึษาและค้นคว้าให้เป็นประโยชน์ตอ่การทํางานใน
อนาคต 

งบประมาณ : 20,000,000 บาท 

 

6. โครงการ : ระบบช่วยวเิคราะห์เพ่ือการตดัสินใจและตวัชีว้ดัผลงาน 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 3,4 

ปีงบประมาณ : 2557 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 6 
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วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือให้กรมป่าไม้มีระบบท่ีใช้สําหรับนําเสนอและเผยแพร่ข้อมลูจดัเก็บผ่านช่องทาง

ตา่งๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถวเิคราะห์ข้อมลู สําหรับตดัสนิใจได้อยา่งแมน่ยํา และ

รวดเร็ว 

3. เพ่ือให้กรมป่าไม้สามารถนําข้อมลูท่ีมีอยูม่าสร้างรายงานได้ในหลากหลายมมุมอง 
สําหรับวิเคราะห์ข้อมลูทัง้เชิงกว้างและเชิงลกึ 

4. เพ่ือให้กรมป่าไม้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความทนัสมยัและเหมาะสมตอ่
สภาวการณ์ 

งบประมาณ : 15,000,000 บาท 

 

7. โครงการ : ห้องปฏิบตัิการเพ่ือการสัง่การ 
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2,3,4 

ปีงบประมาณ : 2557 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 7 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือให้กรมป่าไม้มีห้องประชมุสําหรับระดมความคิดเห็นจากบคุลากรทกุฝ่าย เพ่ือ

ร่วมหาแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ 

2. เพ่ือให้กรมป่าไม้มีระบบสารสนเทศท่ีมีข้อมลูท่ีเก่ียวข้องสําหรับช่วยในการตดัสนิใจ
ในกิจกรรมของหน่วยงานทกุรูปแบบ 

3. เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีมีข้อมลูท่ีครบถ้วน สําหรับร่วมพิจารณา รวมถงึ

เปรียบเทียบข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง สําหรับเป็นข้อมลูในการตดัสินใจได้อยา่งถกูต้องและ

มีประสทิธิภาพ 

งบประมาณ : 20,000,000 บาท 

8. โครงการ : ระบบรองรับการส่ือสารผ่านข้อมลูและสญัญาณเสียง 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2,4 

ปีงบประมาณ : 2557 
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ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 8 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการส่ือสารส่งผา่นข้อมลูสญัญาณตา่งๆ ให้กบัหน่วยงาน

ของกรมป่าไม้ทัง้สว่นกลางและส่วนภมิูภาค ให้สามารถใช้งานได้ดี 

2. สามารถนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัมาช่วยในการส่ือสารผา่นข้อมลู
สญัญาณต่างๆ ผ่านระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมป่าไม้ได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

3. สามารถช่วยประหยดัคา่ใช้จ่ายอนัเน่ืองมาจากการติดตอ่ส่ือสารระหวา่งหน่วยงาน
ของกรมป่าไม้ ทัง้สว่นกลางและสว่นภมิูภาคท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

4. เพ่ือสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้ให้มี
ประสทิธิภาพและสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการในการใช้งานด้านตา่งๆ ของ

เจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ให้ดีย่ิงขึน้ไป 

งบประมาณ : 21,500,000 บาท 

 

9. โครงการ : ระบบการบริการประชาชนผา่นส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 

ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

ปีงบประมาณ : 2557 

ลาํดับความสาํคัญ (Priority) : 9 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือให้บริการประชาชนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่

จํากดัเวลา และสถานท่ี 

2. เพ่ือให้กรมป่าไม้มีระบบสําหรับเป็นศนูย์กลางในการให้บริการประชาชน หน่วยงาน

ภาครัฐ และเอกชน 

3. เพ่ือให้กรมป่าไม้มีระบบท่ีช่วยลดขัน้ตอนความยุง่ยากตา่งๆ ในกระบวนการทํางาน

ของเจ้าหน้าท่ี 

4. เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กบัประชาชน ในการใช้บริการของหน่วยงาน สร้างความ

สะดวกรวดเร็ว และได้รับข้อมลูท่ีถกูต้อง 

งบประมาณ : 8,000,000 บาท 



 
บทที่ 10 

ข้อเสนอแนะเพื่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
การกาํกับตดิตามและประเมินผลในทางปฏิบัต ิ

แนวทางการกํากบัติดตามและประเมินผลการพฒันาระบบ ICT ตามแผนแม่บทฯ ควรมีการ

กําหนดผู้ รับผิดชอบ พร้อมทัง้ขอความร่วมมือในการปฏิบตัิงานอย่างพร้อมเพรียงกนั เพราะการบูร

ณาการสารสนเทศมกัมีความเก่ียวข้องกับหน่วยงาน/บุคคลหลายฝ่าย หากขาดความร่วมมือจาก

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อาจจะทําให้การใช้ระบบงานนัน้มีความเสี่ยงต่อการประสบความสําเร็จ ในทาง

ปฏิบตัิจงึสมควรดําเนินกิจกรรม ดงันีคื้อ 

1. แต่งตัง้คณะกรรมการกํากบัติดตามประเมินผลการประยกุต์แผนแม่บท ICT ของกรมป่าไม้ 

โดยมีผู้ แทนจากหน่วยงาน ท่ี เ ก่ียวข้อง ร่วมเ ป็นคณะทํางาน  หรือมอบหมายให้

คณะอนกุรรมการบริหารข้อมลูสารสนเทศ ทําหน้าท่ีกํากบัติดตามและประเมินผลดงักลา่ว 

2. จดัให้มีการกําหนดตวัชีว้ดัและค่าเป้าหมายในระดบัหน่วยงานต่างๆ โดยอ้างอิงจากตวัชีว้ดั

ท่ีกําหนดไว้ในแผนแม่บทฯฉบบันี ้หรือปรับปรุง/กําหนดเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมใน

การดําเนินพนัธกิจของแตล่ะระดบั 

3. จดัให้มีการประเมินผลโครงการเพื่อการบูรณาการ และการรักษาความมัน่คงปลอดภยัใน
ระบบ ICT เป็นประจําตามคาบเวลาท่ีกําหนดไว้ 

4. พฒันาระบบสารสนเทศ เพ่ือกํากับการติดตามความก้าวหน้า รวบรวมผลการดําเนินงาน 

และผลการประเมินโครงการตา่งๆ 

5. ทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานตามความจําเป็นอย่างเหมาะสม  เพ่ือให้เกิด

ความสําเร็จในการดําเนินงานตามยทุธศาสตร์ท่ีได้กําหนดไว้ 

 
ปัจจัยเกือ้หนุนต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงาน  

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ จําเป็นต้องอาศยักระบวนการการมีส่วน

ร่วมของทกุฝ่าย ตลอดจนช่วยกนัเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ ICT ให้เป็นประโยชน์ร่วมกนั 

ซึ่งอาจพบปัญหาอุปสรรคนานัปการท่ีสามารถฟันฝ่าให้ผ่านพ้นไปได้อย่างไม่ยากเย็นนัก หากทุก

ฝ่ายจะร่วมกนัตระหนกัถงึปัจจยัแห่งความสําเร็จดงัตอ่ไปนีคื้อ 
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1. ผู้บริหาร/ผู้มีอาํนาจตัดสินใจของกรมป่าไม้ ต้องให้ความสาํคัญและความร่วมมือ 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะประสบความสําเร็จได้ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจ

ตดัสนิใจ ต้องให้ความสําคญัและความร่วมมือ ดงันี ้

1. เห็นความสําคญัและประโยชน์ของระบบสารสนเทศว่า สามารถช่วยในการบริหารงาน

ได้ 

2. ให้ความร่วมมือกบัคณะทํางานและทีมงานผู้พฒันาระบบสารสนเทศอยา่งเต็มท่ี 

3. ผลกัดนัให้เกิดการใช้ระบบสารสนเทศอยา่งจริงจงั 
4. เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าท่ีในการใช้ระบบสารสนเทศ ชกัชวนและสร้างความตระหนกั

ในความสําคญัของระบบสารสนเทศ 

5. สัง่การให้เจ้าหน้าท่ีให้ความร่วมมือในการพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศ รวมทัง้

นํามากําหนดเป็นตวัชีว้ดัในการประเมินผลงานสําหรับตวัเจ้าหน้าท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เม่ือการพฒันาระบบและการใช้งานประสบความสําเร็จ 
2. ความเข้าใจในขัน้ตอนการพฒันาระบบสารสนเทศ (System Implementation) 

ผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานส่วนหนึ่งมกัมองการพฒันาระบบสารสนเทศเป็นเร่ืองง่ายๆ และ

เป็นเร่ืองของนักเทคนิคผู้พัฒนาเพียงฝ่ายเดียว ทัง้ท่ีจริงทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องสมควรมีความรู้ความ

เข้าใจในกระบวนการ หรือขัน้ตอนการพฒันาระบบสารสนเทศตามลําดบัในภาพรวม ดงันีคื้อ 

1. ทราบความต้องการด้านสารสนเทศท่ีจะพัฒนาให้ชัดเจน (Requirement 

Specification) ก่อนท่ีจะจดัซือ้จดัจ้างผู้พฒันา โดยร่วมกนัหาข้อสรุปความต้องการด้าน

สารสนเทศท่ีกําลงัจะพฒันาจากทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพราะจะมีผลต่อการออกแบบ 

พฒันา ตลอดจนถึงการประยกุต์ใช้งาน 

2. หลงัจากการวิเคราะห์ออกแบบระบบฯ ควรมีการยืนยนัความเข้าใจระหวา่งผู้พฒันากบั

ผู้ ใ ช้งานว่า  มีความถูกต้องตรงกันหรือไม่ เพราะในขัน้ตอนนีย้ัง ถือว่าสามารถ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ง่ายกว่าจะรอให้การพฒันาเสร็จสิน้ลง 

3. การพฒันาและติดตัง้ (Implement) สมควรทดสอบร่วมกนัระหว่างผู้พฒันาและผู้ ใช้ 

ตลอดจนถึงการฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการใช้งาน และการปรับปรุงท่ี

เหมาะสมตามสภาพการณ์จริง 

4. การบนัทึกและตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู (Data entry & Verify) เพราะ

ฐานข้อมลูท่ีเกิดขึน้สามารถนํามาประยกุต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ทัง้ด้านบริหารและการ

จดัการด้านอ่ืนๆ จึงสมควรจะมีการตรวจสอบความถกูต้องจากต้นทางของแหล่งข้อมลู
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เสมอ เน่ืองจากข้อมลูท่ีมีความผิดพลาดบางส่วนอาจจะลดความน่าเช่ือถือของข้อมลูท่ี

เหลือทัง้หมดได้ 

5. การบํารุงรักษา (Maintenance) ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศด้วย เพราะในทางปฏิบตัิมกัมีความเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อการใช้

ระบบสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา เช่น ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ความ

เปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและลกัษณะงาน เป็นต้น 
3. ประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย 

ระบบเครือข่าย (Network) เป็นเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมต่อการใช้งานสารสนเทศใน

ปัจจบุนั เพราะช่วยลดเวลาและประหยดัค่าใช้จ่ายกวา่การติดต่อส่ือสารด้วยวิธีอ่ืน อีกทัง้ยงัสามารถ

ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้อย่างกว้างขวาง จึงควรตระหนักในประเด็นต่างๆอย่างน้อย

ดงัต่อไปนี ้

1. การกระจายอย่างทัว่ถึงของระบบเครือข่าย เพ่ือให้ทกุฝ่ายสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้

อยา่งเท่าเทียมกนั 

2. ความรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมลูด้วยอตัราคงท่ี เพราะถ้าอตัราความเร็วไม่สม่ําเสมอ

หรือมีความลา่ช้าจนเกินไป จะยิ่งเป็นการเสียเวลาจนถงึขัน้ใช้การไมไ่ด้เลย 

3. ความมั่นคงปลอดภัยจากการถูกบุกรุก เช่น ไวรัส ผู้ ไม่ประสงค์ดี เป็นต้น รวมถึง

เสถียรภาพของเครือข่ายเอง ซึ่งล้วนมีผลต่อความน่าเช่ือถือของข้อมลูและผู้ ใช้งานทุก

ฝ่าย 
4. การบูรณาการระบบสารสนเทศ 

การพฒันาระบบสารสนเทศโดยทัว่ไป มกัจะพฒันาทีละระบบตามความต้องการของแต่ละ

ส่วนงานในแต่ละช่วงเวลา จึงค่อนข้างพฒันาอย่างเป็นอิสระ ขาดมุมมองหรือแผนการท่ีจะบูรณา

การระบบเหล่านัน้ด้วยกนั ทําให้เกิดปัญหาในการทํางาน เช่น ต้องกรอกข้อมลูซํา้ซ้อนกนัในแต่ละ

ระบบ เป็นต้น จงึสมควรท่ีทกุฝ่ายจะบรูณาการด้วยความตระหนกัในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

1. ความตัง้ใจของทุกฝ่ายในการบูรณาการสารสนเทศร่วมกนั เพราะเทคโนโลยีปัจจุบัน

เอือ้ให้เกิดการบรูณาการได้อยา่งแน่นอน 

2. ความยอมรับข้อบกพร่องของข้อมูลท่ีจัดเก็บไว้ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็น

ธรรมดาท่ีการบรูณาการข้อมลูมกัจะแสดงให้เห็นความคลาดเคล่ือนของข้อมลูระหว่าง

ระบบเสมอ 
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3. ความยอมรับของผู้ บริหารในการไม่ถือโทษ หรือถือเป็นความผิดกรณีท่ีพบความ

บกพร่องคลาดเคล่ือนของข้อมลู โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระยะเร่ิมต้นของการบรูณาการ

สารสนเทศ 
5. กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อตกลงเพ่ือการบริหารงานร่วมกัน 

กรมป่าไม้ควรวางกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อตกลงเพ่ือการบริหารงานด้าน ICT เป็น 2 กลุม่ 

เพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริงดงันีค้ือ 

1. กลุม่ท่ี 1 กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อตกลงตามภารกิจหลกัของกรมป่าไม้ โดยพยายาม

รักษาให้มีความมัน่คงแน่นอน (ไม่เปล่ียนแปลงบ่อยๆ) ซึ่งจะส่งให้เกิดการพฒันาอย่าง

ถาวรตอ่เน่ือง 

2. กลุ่มท่ี 2 กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อตกลงตามนโยบายของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีฯ ซึ่ง

มกัจะเป็นเร่ืองจําเป็นเร่งด่วนหรือมีความสําคญัตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 
6. ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ร่วมกัน 

หมายความว่า ผลประโยชน์จะท่ีได้รับหรือท่ีจะเกิดขึน้กบัการทํางานของแต่ละฝ่าย สามารถ

ปรากฏได้อยา่งชดัเจน คือ ผู้พฒันา ผู้ ให้ข้อมลู และผู้ดแูลระบบสมควรท่ีจะได้รับประโยชน์ด้วย เช่น 

ถือเป็นคะแนนตวัชีว้ดัการทํางาน ท่ีสําคญัเทียบเท่าการปฏิบตัิงานตามตําแหน่งหน้าท่ี เป็นต้น 
7. กาํลังใจในการพฒันา 

การพฒันาระบบสารสนเทศแม้จะเป็นเพียงงานเบือ้งหลงัภารกิจ ของกรมป่าไม้ก็ตาม แต่

เม่ือสําเร็จตามวตัถปุระสงค์แล้ว มกัสง่ผลให้การทํางานของทกุฝ่ายเกิดความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี

ขึน้ไม่มากก็น้อย เช่น ทํางานได้รวดเร็วขึน้ ทํางานได้สะดวกขึน้ เป็นต้น ฉะนัน้สมควรท่ีทุกฝ่ายจะ

เห็นความสําคญัและตระหนักถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้ระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในช่วงการพฒันาและเตรียมการนําระบบงานไปใช้ ผู้ปฏิบตัิงานต้องทํางานอย่างหนกัทัง้งานประจํา

ท่ีทําอยู่และงานด้านข้อมลู ดงันัน้ ผู้บริหารควรจะให้ขวญักําลงัใจแก่ผู้ปฏิบตัิงาน เห็นความสําคญั

และคณุคา่ในงานท่ีเจ้าหน้าท่ีดําเนินงานอยู ่
8. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัจจุบนัความรู้ความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการขยายตัวครอบคลุมพืน้ท่ี

ต่างๆได้อย่างกว้างขวาง การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทําได้ค่อนข้างสะดวกกว่าในอดีต 

ส่งผลให้การเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆในกรมป่าไม้ ทัง้ท่ีเป็นส่วนกลาง และส่วนภมิูภาคนัน้

เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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อาํนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

 



 
อาํนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

 
สาํนักบริหารกลาง  
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. ดําเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานทัว่ไป งานสารบรรณ และงานช่วยอํานวยการของกรมป่า

ไม้ 

2. ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี และ

ยานพาหนะของกรมป่าไม้ 

3. ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาข้าราชการ การเสริมสร้างวินัย และ

รักษาระบบคณุธรรมของกรมป่าไม้ 

4. ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมลูกิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของ 

กรมป่าไม้ 

5. ดําเนินการด้านงานส่ือสารของกรมป่าไม้ 

6. ดําเนินการอื่นใดท่ีมิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของสว่นราชการใดของกรมป่าไม้ 

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

สว่นอํานวยการ 
1. ฝ่ายบริหารทัว่ไป ได้แก่ 

1. งานธรุการ งานสารบรรณ และการเจ้าหน้าท่ีสงักดัสํานกับริหารกลาง 
2. จดัทําหนงัสือเวียนของสํานกับริหารกลางให้กบัหน่วยงานในสงักดักรมป่าไม้ 

3. ร่างโต้ตอบหนงัสือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. งานจดัซือ้ จดัจ้าง จดัหา เบิกจ่าย พสัด ุครุภณัฑ์ของสํานกับริหารกลาง 

5. ควบคมุ และดแูลอาคารสถานท่ีของสํานกั และการใช้ห้องประชมุของกรม 

6. ปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2. ฝ่ายสารบรรณ ได้แก่ 
1. รับ-สง่หนงัสือราชการ จดหมาย โทรเลข ธนาณติั พสัดขุองกรม 
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2. ลงรับหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และจัดส่งหนังสือราชการไปยัง

หน่วยงานเจ้าของเร่ืองของกรม 

3. เก็บรักษาทะเบียนรับ-สง่หนงัสือของกรม 

4. ปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ฝ่ายแผนงาน ได้แก่ 
1. รวบรวมข้อมลู ศึกษาพิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ด้านแผนงานและงบประมาณของ

สํานกับริหารกลาง 

2. จดัทําแผนการปฏิบติังาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประสานด้านแผนงานและ

งบประมาณภายในหน่วยงาน ของสํานกับริหารกลาง 

3. เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบติังานของสํานกับริหารกลาง 

4. ปฏิบตัิประสานราชการทัว่ไปของกรม 

5. ดําเนินการอ่ืนใดท่ีมิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของสว่นใดในสํานกับริหารกลาง 
6. ปฏิบตัิงานเลขานกุาร และการประชมุของผู้บริหารกรมป่าไม้ 

7. ปฏิบตัิอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
4. ฝ่ายสื่อสาร ได้แก่ 

1. ดําเนินการด้านการส่ือสารของกรม 

2. ดแูลอาคาร สถานท่ี เก่ียวกบังานไฟฟ้าของสํานกั 

3. ปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
สาํนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
สว่นด่านป่าไม้  อํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบ 

1. ดําเนินการเก่ียวกบัการอนญุาตนําไม้และของป่าเคล่ือนท่ี ตามกฎหมายวา่ด้วยการป่าไม้ 

2. ควบคมุ กํากบั และตรวจสอบการนําไม้และของป่าเคล่ือนท่ี 

3. ดําเนินการเ ก่ียวกับการตรวจสอบและควบคุมการนําไม้และของป่าเข้าและออก
ราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ด้วยการป่าไม้และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

4. ตรวจสอบ รับรอง แนะนํา และควบคมุเก่ียวกบัไม้ท่ีเคยอยู่ในสภาพไม้เรือนเก่า หรือไม้ท่ีเคย

อยูใ่นสภาพเคร่ืองใช้ ซึง่พ้นจากสภาพเป็นส่ิงปลกูสร้างหรือเคร่ืองใช้ 
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5. ดําเนินการตัง้ ยบุ ปรับปรุง เขตด่านป่าไม้ และการทํางานด้านด่านป่าไม้ให้ประสานงานได้

ทัว่ประเทศ 

6. ปฏิบตัิงานร่วม หรือสนบัสนนุการปฏิบติังานของหน่วยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 

สว่นควบคมุไฟป่า  

ฝ่ายอํานวยการและแผนงาน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ควบคมุ กํากบั ดแูล การปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบั งานด้านธุรการ งานด้านสารบรรณ 

งานด้านบุคคล ควบคุมอตัรากําลงัของข้าราชการ ลกูจ้างประจํา พนักงานราชการ 

พนกังานจ้างเหมา และบริหารงานด้านพสัด ุครุภณัฑ์ และยานพาหนะ 

2. ปฏิบตัิงานด้านงบประมาณ การเงิน และบญัชี 

3. ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแผนปฏิบตัิงาน จดัทําคําขอตัง้งบประมาณ กํากบั ติดตาม 

และประเมินผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องทางด้านไฟป่า 

4. จดัทําแผนฝึกอบรม เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานด้านไฟป่า ราษฎรและเยาวชน เพ่ือส่งเสริม

การมีสว่นร่วมของประชาชนในการควบคมุไฟป่า การอนรัุกษ์ และฟืน้ฟทูรัพยากร 

ป่าไม้ ตลอดจนทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

5. ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

โดยแบง่งานในหน้าท่ีรับผิดชอบ ออกเป็น 2 งาน ดงันี ้

1. งานบริหารทัว่ไป มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

1. ควบคมุ กํากบั ดแูล การปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบั งานด้านธุรการ งานด้านสาร

บรรณ งานด้านการเงินและบัญชี งานด้านบุคคล ควบคุมอัตรากําลงัของ

ข้าราชการ ลกูจ้างประจํา พนกังานราชการ พนกังานจ้างเหมา และบริหารงาน

ด้านพสัด ุครุภณัฑ์ และยานพาหนะ  

2. ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. งานแผนและงบประมาณ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแผนปฏิบตัิงาน จัดทําคําขอตัง้งบประมาณ กํากับ 

ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องทางด้านไฟป่า  

2. ปฏิบตัิงานด้านงบประมาณ จดัทําแผนการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานด้าน

ไฟป่า ราษฎรและเยาวชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
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ควบคมุไฟป่า การอนรัุกษ์ และฟืน้ฟทูรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนทรัพยากรอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง 

3. ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ฝ่ายส่งเสริมและประสานการควบคมุไฟป่า มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดงันี ้

1. สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคมุไฟป่าในพืน้ท่ี
รับผิดชอบ 

2. สร้างความเข้มแข็ง พฒันาสงัคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน ทัง้ในและรอบพืน้ท่ี

รับผิดชอบตามแนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เสนอแผนและโครงการแหลง่ท่ีควรเป็นชมุชน ป้องกนัไฟป่าท่ีเข้มแข็งและยัง่ยืน 

4. ศกึษา วิเคราะห์ และพฒันากระบวนการ รวมถึงสร้างนวตักรรม การมีส่วนร่วมในการ

ควบคมุไฟป่าอยา่งยัง่ยืน 

5. วางแผน และกําหนดมาตรการในการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมและพฒันาการควบคมุ

ไฟป่าอย่างยัง่ยืน  

6. ฝึกอบรม สนบัสนนุ และประสานการปฏิบตัิกบัหน่วยงานภายในและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 

7. ประสานการถ่ายโอนภารกิจงานด้านควบคมุไฟป่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

8. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล การปฏิบตัิงานควบคมุไฟป่าขององค์กรปกครอง

ท้องถ่ิน รวมถึงการปฏิบตัิงานร่วมและสนบัสนุนการปฏิบตัิงานการควบคมุไฟป่ากบั

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

9. ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ฝ่ายวิชาการและปฏิบตัิการควบคมุไฟป่า มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ศกึษา วิจยั และพฒันา งานด้านวิชาการไฟป่า ผลกระทบจากไฟป่า และการมีสว่นร่วม

ของประชาชนในการควบคมุไฟป่า รวมถึงการจดัทําแผนและโครงการศึกษาและวิจยั

ด้านไฟป่าและการมีส่วนร่วมในการควบคมุไฟป่า ติดตามประเมินผล วิเคราะห์และ

ประมวลผลงานวจิยัทางด้านไฟป่าและการมีสว่นร่วมของประชาชนในการควบคมุ 

ไฟป่า 
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2. ศกึษา วิเคราะห์หามาตรการ แนวทาง รูปแบบ และวิธีการเก่ียวกบัการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาไฟรวมทัง้การถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการด้านวชิาการ และผลงานด้านวิจยั 

3. จดัทําฐานข้อมลูภูมิสารสนเทศไฟป่า เพ่ือตรวจติดตาม วิเคราะห์ สภาพปัญหาไฟป่า

และสถานการณ์ไฟป่า 

4. ประสานงานด้านไฟป่ากบัองค์กรและหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ 

ประสานงานและปฏิบตัิตามพันธะข้อตกลง ASEAN Agreement on Haze 

Transboundary Pollution 

5. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการจดัตัง้หน่วยงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

ควบคมุไฟป่าในพืน้ท่ีรับผิดชอบ 

6. ประสานงานการควบคุม การระดมพล และสนับสนุนการดับไฟป่าและบรรเทาภัย

ธรรมชาติ ในพืน้ท่ีรับผิดชอบ 

7. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ศนูย์สง่เสริมการควบคมุไฟป่าภาคจํานวน 4 ศนูย์ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. สํารวจและรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานด้านการควบคมุไฟป่า 

2. สง่เสริม และประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนในการควบคมุ 

ไฟป่า 

3. ประสานการปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ ทางด้านไฟป่ากบัองค์กรปกครองท้องถ่ิน ท่ีรับการถ่าย

โอนไปแล้วและการยงัไม่ได้รับถ่ายโอน 

4. ประสานการระดมพลดบัไฟป่า ตามแผนระดมพลดบัไฟป่าและการบรรเทาภยัธรรมชาติ 

5. ประสานงานและตรวจติดตามการปฏิบตัิงานของหน่วยงานในพืน้ท่ีรับผิดชอบ 

6. เป็นสถานท่ีเก็บสํารองเคร่ืองมือท่ีใช้ดับไฟป่าทัง้โดยตรงและในส่วนท่ีใช้ในการ
สนบัสนนุ 

7. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

หน่วยสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการควบคมุไฟป่า มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. สํารวจและรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานด้านการควบคมุไฟป่า 

2. สง่เสริม และประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนในการควบคมุ 

ไฟป่า 
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3. ประสานการปฏิบตัิภารกิจต่าง ๆ ทางด้านไฟป่า กบัองค์กรปกครองท้องถ่ิน ท่ีรับการ

ถ่ายโอนไปแล้วและการยงัไม่ได้รับถ่ายโอน 

4. ประสานงานการระดมพลดบัไฟป่า ตามแผนการระดมพลดบัไฟป่าและการบรรเทาภยั

ธรรมชาติ 

5. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ศนูย์วิจยัและพฒันาการควบคมุไฟป่า มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ศึกษา วิจยั และพฒันา งานด้านวิชาการไฟป่า ผลกระทบจากไฟป่า ดําเนินการด้าน

การจดัทําโครงการศึกษาและวิจัยด้านไฟป่า การควบคุมไฟป่า ติดตามประเมินผล

วิเคราะห์ และประมวลผลงานวิจยัทางด้านไฟป่าและการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน

การควบคมุไฟป่า 

2. ศกึษา วิเคราะห์หามาตรการ แนวทาง รูปแบบ และวิธีการเก่ียวกบัการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาไฟป่ารวมทัง้การถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการด้านวิชาการ และผลงานด้านวิจยั 

3. จดัทําฐานข้อมลูภมิูสารสนเทศไฟป่า ในพืน้ท่ีเพ่ือตรวจติดตามวิเคราะห์ สภาพปัญหา

ไฟป่าและสถานการณ์ไฟป่า 

 

 ศนูย์ประสานงานทรัพยากรป่าไม้จงัหวดั จํานวน 45 จงัหวดั มีหน้าท่ีในส่วนของงานควบคมุไฟ

ป่า ดงันี ้

1. สํารวจและรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานด้านการควบคมุไฟป่า 

2. สง่เสริม และประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนในการควบคมุ 

ไฟป่า 

3. ประสานการปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ ทางด้านไฟป่ากบัองค์กรปกครองท้องถ่ิน ท่ีรับการถ่าย

โอนไปแล้วและการยงัไม่ได้รับถ่ายโอน 

4. เป็นหน่วยงานท่ีช่วยสนบัสนนุและให้ข้อมลูในด้านวิชาการไฟป่าแก่ประชาชนทัว่ไป 

5. ประสานงานการระดมพลดบัไฟป่า ตามแผนการระดมพลดบัไฟป่าและการบรรเทาภยั

ธรรมชาติ 

6. ทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนงานควบไฟป่ากบัทางจงัหวดันัน้ๆ 

7. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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สว่นป้องกนัและปราบปราม มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดกลยทุธ์ด้านการป้องกนัและปราบปรามให้บรรลผุลตาม

เป้าหมาย 

2. ควบคมุ กํากบั ดแูล การกระทําผิดตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัป่าไม้ 

3. สง่เสริมให้ชมุชนในท้องถ่ินมีสว่นร่วมในการป้องกนัรักษาป่า 

4. ประสานงานเก่ียวกบัการควบคมุไฟป่าในพืน้ท่ีป่าของรัฐ 

5. แนะนํา กํากบั ควบคมุ ผู้ รับอนญุาตต่างๆ ในกิจการด้านป่าไม้ ให้ดําเนินการให้ถกูต้อง

ตามระเบียบและกฎหมายทางราชการ 

6. ประสานและปฏิบตัิงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 

สาํนักจัดการป่าชุมชน มีอํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบดงันี ้

1. ศกึษา วิจยั เพ่ือกําหนดแผนงานและมาตรการในการจดัการป่าชมุชน ป่าในเมือง และระบบ

วนเกษตร 

2. ดําเนินการตามกฎหมายวา่ด้วยป่าชมุชน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

3. ดําเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน และ

สถาบนัต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ู และบริหารจดัการป่าชมุชน ป่าในเมือง และ 

ระบบวนเกษตร 

4. ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับการพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชนกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

 
สาํนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มีอํานาจหน้าท่ี ดงันี ้

1. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ป่าเศรษฐกิจของตลาดในประเทศและ

ตา่งประเทศ และผลิตผลป่าเศรษฐกิจ 

2. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวนวัฒนวิจัย การใช้

ประโยชน์จากไม้และของป่า ผลิตภณัฑ์ป่าไม้ ป่าเศรษฐกิจ วสัดุทดแทนไม้ วสัดเุหลือใช้ 

รวมทัง้งานวจิยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
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3. ปฏิบตัิงานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 
สาํนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ มีบทบาทหน้าท่ี ดงันี ้

1. สํารวจและพฒันาความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ภมิูปัญญาท้องถ่ินและการใช้

ประโยชน์ 

2. จดัทําฐานข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพและสารสนเทศ 

3. สง่เสริมและจดัการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

4. ติดตามและประสานงานเก่ียวกบัอนสุญัญาความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และท่ี
เก่ียวข้อง 

5. เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

6. ปฏิบตัิงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
สํานกังานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ประกอบ ด้วย 1 ฝ่าย 2 กลุม่งาน คือ 

1. ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

1. ปฏิบตัิงานธุรการทัว่ไป งานสารบรรณ งานพมิพ์ งานการเจ้าหน้าท่ี 

2. ปฏิบตัิงานด้านการเงิน บญัชี พสัด ุครุภณัฑ์และยานพาหนะ 

3. ปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณ และติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน 

4. ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2. กลุ่มงานสํารวจและพฒันาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านป่าไม้ 

1. สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี

เก่ียวข้อง 

2. รวบรวม พฒันาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพ 

3. ส่งเสริมพฒันาการใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพด้าน ป่า

ไม้และภมิูปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง 
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4. บริการเผยแพร่และแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพป่า
ไม้และภมิูปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง 

5. ประสานความร่วมมือกบัองค์กรท้องถ่ิน หน่วงงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 

6. ปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. กลุม่งานสง่เสริมและจดัการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

ป่าไม้ในทกุมิติ เพ่ือการใช้ประโยชน์ป่าไม้อยา่งยัง่ยืน 

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้หายากและ
ใกล้สญูพนัธุ์ 

3. ประสานความร่วมมือกับองค์กรท้องถ่ิน หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 

รวมทัง้องค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาท่ีเก่ียวข้องกบั

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

4. ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

สาํนักส่งเสริมการปลูกป่า มีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
1. ศกึษา วิเคราะห์ เพ่ือกําหนดนโยบาย ทิศทางและยทุธศาสตร์ในการดําเนินการอนรัุกษ์ฟืน้ฟู

และพฒันาพืน้ท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าในท่ีดินของรัฐและการปลูกสร้างสวนป่าในท่ีดินของ

เอกชน การดําเนินการในรูปสหกรณ์สวนป่า และการปลูกป่าเศรษฐกิจทุกรูปแบบ รวมทัง้

การดําเนินงานเก่ียวกบักฎหมายว่าด้วยสวนป่าและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
3. ศกึษา ค้นคว้า ทดลอง และพฒันารูปแบบการเพาะชํากล้าไม้ การขยายพนัธุ์ไม้สง่เสริมและ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับเทคนิคการเพาะชํากล้าไม้แก่หน่วยงานของรัฐ 

ภาคเอกชน และประชาชน 
4. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ และ

นนัทนาการ รวมทัง้การจดัระบบส่ือความหมาย เพ่ือการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเก่ียวกบั

การป่าไม้ 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 
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สาํนักจัดการที่ดนิป่าไม้  อํานาจหน้าท่ี ดงันี ้

1. ศกึษา วิเคราะห์ สํารวจและประมวลผลข้อมลูทรัพยากรป่าไม้ การจดัทําแผนท่ีป่าไม้ และ

กําหนดยทุธศาสตร์และเป้าหมายในการจดัการทรัพยากรป่าไม้ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของ

กรมป่าไม้  

2. กําหนดหลกัเกณฑ์ แนวทางเพ่ือดําเนินการสํารวจ รังวดัหมายแนวเขตพืน้ท่ีเพ่ือกําหนดเขต

พืน้ท่ีป่าไม้และท่ีดินป่าไม้เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิงตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและควบคุม

การใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยป่าไม้  

3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศป่าไม้ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัด

ทรัพยากรป่าไม้  

4. ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีป่าไม้ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย
เก่ียวกบัการป่าไม้ และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง  

5. ดําเนินการเก่ียวกบัการจดัทําหนงัสืออนญุาตให้ทําประโยชน์และอยูอ่าศยัในเขตปรับปรุงป่า
สงวนแห่งชาติการแก้ไขปัญหาข้อขดัแย้งในเร่ืองท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศยัหรือการใช้ประโยชน์

อ่ืนๆ  

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย  

สาํนักแผนงานและสารสนเทศ 
สํานกัแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัทําแผนงานและ

แผนงบประมาณของกรมป่าไม้ รวมทัง้การติดตามและประเมินผล 

 

สว่นอํานวยการสํานกัแผนงานและสารสนเทศ 

1. ฝ่ายธุรการ มีหน้าท่ีดําเนินงานด้านสารบรรณทั่วไป จัดทําบัญชีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตรวจสอบใบสําคญัในการเบิกจ่ายเงิน การยืม การหกัล้างเงินทดรองราชการ และตรวจสอบ

หลกัฐานการเบิกจ่าย ค่าสวสัดิการต่าง ๆ จดัทํางบเดือนเวลาทําการ ตรวจสอบวนัลาทุก

ประเภท ของข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว ดําเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างลกูจ้างชั่วคราว

รายวนั ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการ ตรวจสอบการเสนอขอหนงัสือ

รับรองเงินเดือน หนงัสือรับรองการปฏิบตัิงานของข้าราชการ และลกูจ้างชัว่คราว ปฏิบตัิงาน

ร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอ่ืน ท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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2. ฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ มีหน้าท่ีดําเนินการจัดหาพัสดุสําหรับใช้ในราชการของกอง 

จดัทําทะเบียนครุภณัฑ์บญัชีวสัด ุควบคมุดแูลการเบิกจ่ายพสัดใุห้เป็นไปตามระเบียบสํานกั

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัด ุพ . ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดําเนินการเบิกจ่ายค่าใช้

สอย และค่าวสัดขุองกอง ปฏิบตัิงานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมายควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะให้เป็นไปตามระเบียบ

สํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ . ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อํานวยความ

สะดวกในการจดัยานพาหนะสําหรับเจ้าหน้าท่ีของกอง ในการไปปฏิบตัิราชการนอกสถานท่ี 

ปฏิบตัิงานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 

สว่นติดตามและประเมินผล มีหน้าท่ีรับผิดชอบคือ 

1. ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือกําหนดรูปแบบ และแนวทางในการวางระบบติดตามและประเมินผล

การปฏิบตัิงาน กิจกรรม/โครงการ ของกรมป่าไม้ 

2. เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอปุสรรคเพ่ือประเมินผลสมัฤทธ์ิและผลกระทบต่อการ

ดําเนินงาน/โครงการ 

3. จดัทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานของกรมป่าไม้ และรายงานการดําเนินงานของ

รัฐต่อสาธารณะรายปี 

4. ประสานการดําเนินงานในการตรวจติดตามผลการดําเนินงานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

ศนูย์สารสนเทศ มีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1. วางแผนจดัระบบการสํารวจและประสานการจัดเก็บข้อมลูของหน่วยงาน ตลอดจนการ

เช่ือมโยงเครือขา่ยเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกนัเก่ียวกบัทรัพยากร ป่าไม้กบัหน่วยงานตา่งๆ 

2. ควบคมุ กํากบั ดแูล และสนบัสนนุการจดัหาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตาม

แผนแมบ่ท เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้ 

3. เป็นศนูย์ข้อมลูของกรมป่าไม้ ในการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบังาน 

ป่าไม้ 

4. ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ศนูย์สารสนเทศ มีการแบง่งานภายในดงันี ้

1. งานธรุการ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบตัิงานธุรการของศนูย์สารสนเทศ 

2. ปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. ศกึษา วิเคราะห์ ในการวางแผนจดัทําแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้ 

2. ควบคมุกํากบัดแูลและ สนบัสนุนการจดัหาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ให้เป็นไป

ตามแผนแมบ่ทเทคโนโลยี สารสนเทศของกรมป่าไม้ 

3. ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ฝ่ายข้อมลูสารสนเทศ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. วางแผนจดัระบบการสํารวจและประสานการจดัเก็บข้อมลูของหน่วยงาน ตลอดจนการ

เช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันเก่ียวกับทรัพยากรป่าไม้กับหน่วยงาน

ตา่งๆ 

2. เป็นหน่วยงานกลางในการเช่ือมโยงข้อมลูสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการ

ตดัสนิใจของผู้บริหารและการบริหารงานทัง้สว่นกลางและสว่นภมิูภาค 

3. เป็นศนูย์ข้อมลูของกรมป่าไม้ ในการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบังาน

ป่าไม้ 

4. ปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

สว่นแผนงานและงบประมาณ มีภารกิจหน้าท่ี 

1. งานธรุการ 
1. ปฏิบตัิงานด้านระบบงานสารบรรณและธุรการของสว่นแผนงานและงบประมาณ 

2. ปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ฝ่ายนโยบายและแผน 

1. ศกึษา วิเคราะห์นโยบายและแผนยทุธศาสตร์ เพ่ือจดัทําแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และ

แผนปฏิบตัิงานประจําปี ของกรมป่าไม้ 
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2. ประสานและจดัเตรียมข้อมลูเก่ียวกบัการประชมุคณะรัฐมนตรี การตอบกระทู้  ญัตติ คํา
อภิปราย การนําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี และการประมวลมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนท่ี

เก่ียวข้องตอ่ไป 

3. ประสานงานและดําเนินงาน ด้านงานเลขานกุารคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

4. ปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ฝ่ายงบประมาณ 

1. ศกึษา วิเคราะห์ และจดัทําคําขอตัง้งบประมาณประจําปีของกรมป่าไม้ 

2. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงาน/โครงการ เพ่ือกําหนดกิจกรรมและเป้าหมาย

ปริมาณงาน ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหา สภาพเศรษฐกิจสงัคมและศกัยภาพของ

พืน้ท่ี 

3. วิเคราะห์แผนงานงบประมาณ อตัราค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมของงาน/โครงการ เพ่ือจดัทํา

คําของบประมาณ 

4. ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการประชมุเตรียมการและดําเนินการ เก่ียวกบัการ
ปรับลด/ปรับเพ่ิม คําขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจําปีของงาน/โครงการ การจดัทํา

รายละเอียดข้อมูลสําหรับการชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจําปี การแปรญัตติ

งบประมาณประจําปี 

5. ปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ฝ่ายแผนปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

1. ดําเนินงานการจดัทําแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 

2. ตรวจพิจารณาแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 

3. ตรวจสอบและพิจารณาการปรับแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี ตลอดจนการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ 

4. เร่งรัดและรายงานผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ 

5. ปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

สาํนักการอนุญาต มีภารกิจหน้าท่ีแบง่ตามฝ่าย และกลุม่งานดงันี ้
1. ฝ่ายตรวจสอบรับรองไม้ ผลติภณัฑ์ไม้ และถ่านไม้ 

1. กํากบัดแูลการสง่ไม้ ผลิตภณัฑ์ไม้ และถ่านไม้ ออกไปนอกราชอาณาจกัรให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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2. ให้บริการตรวจสอบและออกหนงัสือรับรองไม้ ผลิตภณัฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือส่งออกไป

นอกราชอาณาจกัร 

3. ให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ นิติบคุคล และประชาชน เก่ียวกบัการส่งไม้ ผลิตภณัฑ์

ไม้ และถ่านไม้ ออกไปจําหน่ายยงัตา่งประเทศ 

4. ปฏิบตัิงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บงัคบับญัชา 

 

2. ฝ่ายเลื่อยโซย่นต์ 

1. ปฏิบตัิการเก่ียวกบัการพิจารณาอนญุาตต่างๆตามพระราชบญัญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 

2545 โดยมีกิจกรรมท่ีต้องดําเนินการดงันี ้

2. ตรวจสอบพิจารณาอนญุาตให้มี ผลติ หรือนําเข้าเล่ือยโซย่นต์  

1. ออกใบรับรองให้มีเลื่อยโซย่นต์ 

2. ตรวจสอบออกใบอนญุาตให้มี ผลิต หรือนําเข้าเล่ือยโซย่นต์และทําเคร่ืองหมาย 

เลื่อยโซย่นต์ 

3. ตรวจสอบอนญุาตเปล่ียนแปลงเล่ือยโซย่นต์ให้มีกําลงัเคร่ืองจกัรกลเพ่ิมขึน้ 

4. ตรวจสอบอนญุาตให้ซ่อมแซมเล่ือยโซย่นต์เป็นธรุกิจเพ่ือสินจ้าง 
5. ตรวจสอบอนญุาตเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีให้มีหรือใช้เล่ือยโซย่นต์ 

6. ออกหนงัสืออนญุาตให้นําเล่ือยโซย่นต์ออกใช้นอกพืน้ท่ีท่ีได้รับอนญุาตชัว่คราว 

7. ตรวจสอบจดัทําทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์และออกหนงัสือรับรองการมอบเล่ือยโซ่
ยนต์ท่ีตกเป็นของแผ่นดิน/ศาลสัง่ริบ ไปใช้ในราชการ 

3. ปฏิบตัิการในการควบคมุ ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบตัิงานและ การดําเนินการ

ของนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ท้องท่ีจังหวัดต่างๆ รวมทัง้ของผู้ รับอนุญาต ตาม

พระราชบญัญัติเลื่อยโซย่นต์ 

4. ศกึษาวิเคราะห์ เพ่ือกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนญุาตและ

การออกใบอนญุาตต่างๆ ตามพระราชบญัญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 เพ่ือให้มีผลการ

บงัคบัใช้อยา่งรัดกมุ เข้มงวด และสามารถตรวจสอบได้ 

5. ตอบข้อหารือ และกําหนดแนวทางปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัดงักลา่ว 
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3. กลุม่งานอนญุาตอตุสาหกรรมไม้ 

1. กําหนดมาตรฐาน วิธีการ ปรับปรุงระเบียบการดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาต

อตุสาหกรรมไม้ เพ่ือการบริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย ว่า

ด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

2. ควบคมุ กํากบั และตรวจสอบการดําเนินการเก่ียวกบัการอนุญาตอตุสาหกรรมไม้ ให้

เป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขของการอนญุาต ตามกฎหมาย วา่ด้วยการ

ป่าไม้ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

3. ดําเนินการเก่ียวกับการออกระเบียบหนังสือกํากับไม้แปรรูป และหนังสือกํากับ

ส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีทําด้วยไม้หวงห้าม 

4. สง่เสริมและพฒันาอตุสาหกรรมไม้ให้มีการใช้ไม้อย่างคุ้มคา่ และเกิดประโยชน์สงูสดุ 

 

4. กลุม่งานอนญุาตใช้ประโยชน์ป่าไม้ 

1. ดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาตให้บุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจเข้าใช้ประโยชน์ หรืออยู่อาศยัในพืน้ท่ีป่าไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

2. ควบคุม กํากับและตรวจสอบการดําเนินการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีป่าไม้ให้เป็นไปตาม

ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขของการอนญุาต ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

5. ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

1. ปฏิบตัิงานธุรการทัว่ไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าท่ี งานการเงิน บญัชีและพสัด ุ

ครุภณัฑ์ และยานพาหนะ ของกอง 

2. ดําเนินการเก่ียวกบัแผนงานและงบประมาณของกอง 
6. กลุม่งานอนญุาตไม้และของป่า 

1. กําหนดมาตรฐาน วิธีการ ปรับปรุงระเบียบการดําเนินการเก่ียวกบัการอนญุาตไม้และ

ของป่า และการอนญุาตตามพระราชบญัญตัิเลื่อยโซย่นต์ เพ่ือการบริการประชาชนท่ีมี

ประสทิธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

2. ควบคมุ กํากบั และตรวจสอบการดําเนินการเก่ียวกบัการอนญุาตไม้และของป่า ให้

เป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไข ของการอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยป่า

ไม้และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับท่ี 2) ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554-2557 

ก - 16 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน มีอํานาจหน้าท่ี ดงันี ้
1. ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิคหรือวิธีการตรวจ 

สอบท่ียอมรับโดยทั่วไป ปริมาณ มากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสําคัญ ของเร่ืองท่ีตรวจสอบ รวมทัง้

วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบตัิงานของหน่วยรับตรวจ 

2. ตรวจสอบการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน  การบริหารพสัดุ

และทรัพย์สิน รวมทัง้การบริหารด้านอ่ืนๆ ของส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดแูลทรัพย์สินและการ

ใช้ทรัพยากรทกุประเภทวา่เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยดั 

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การ
ปฏิบตัิงาน (1) และ (2) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และประหยดัยิ่งขึน้  รวมทัง้

เสนอแนะเพ่ือป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริตร่ัวไหล  เก่ียวกับการเงินหรือ

ทรัพย์สนิตา่ง ๆ ของทางราชการ 

4. ติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การ

ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจ ถกูต้องตามท่ีผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ 

5. ประสานงานกบัผู้ตรวจสอบภายในในระดบักระทรวง  ในการประชมุร่วมกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตงาน  แผนงานและผลการตรวจสอบ  ข้อจํากดัและปัญหาต่าง ๆ ท่ี

ตรวจพบรวมทัง้หารือเพ่ือขอรับรองความเห็นและข้อเสนอแนะ  วิธีการหรือมาตรการในการ

ปรับปรุงแก้ไขร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  และประสานงานกบัสํานกังาน    ตรวจเงิน

แผ่นดิน  เพ่ือให้การปฏิบตัิงานตรวจสอบของส่วนราชการ  บรรลเุป้าหมายเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

6. ในกรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบให้ว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกมาร่วมปฏิบติังาน   

ตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตและรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้ รับจ้าง ระยะเวลา

ดําเนินการ และผลงานท่ีคาดหวงัจากผู้ รับจ้างรวมทัง้ข้อเสนอ โครงการของผู้ รับจ้างให้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอให้หัวหน้าส่วน

ราชการพิจารณาอนมุตัิให้วา่จ้างผู้ เช่ียวชาญตอ่ไป 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับตรวจสอบภายใน  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน

ราชการนอกเหนือจากแผน การตรวจสอบประจําปี 
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กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
1. เสนอแนะให้คําปรึกษาแก่หวัหน้าสว่นราชการในกรมป่าไม้เก่ียวกบัยทุธศาสตร์การ พฒันา

ระบบราชการ  

2. ตดิตามประเมนิผล และจดัทํารายงานเก่ียวกบัการพฒันาระบบราชการในกรมป่าไม้  

3. ประสานและดําเนินการเก่ียวกบัการพฒันาระบบราชการร่วมกบัหน่วยงานกลางตา่งๆ และ

หน่วยงานกรมป่าไม้  

4. ปฏิบตัิงานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

 
สาํนักกฎหมาย 
1. สว่นอํานวยการ มีอํานาจหน้าท่ี 

1. ปฏิบตัิงานเก่ียวกบังานสารบรรณทัว่ไป ของกลุม่นิติการ และงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ปฏิบตัิงานเก่ียวกบังานงบประมาณการเงิน และพสัด ุและงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ปฏิบตัิงานเก่ียวกบังานการเจ้าหน้าท่ี และงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

2. สว่นกฎหมายและนิติกรรมสญัญา มีอํานาจหน้าท่ี 

1. ศกึษา วิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเก่ียวกบัการป่าไม้ และระเบียบของกรมให้

เหมาะสมและทนัต่อเหตกุารณ์ 

2. พิจารณาวินิจฉัยตอบปัญหาข้อกฎหมาย และระเบียบของทางราชการท่ีอยู่ในอํานาจ

หน้าท่ีของกรม 

3. ดําเนินการเก่ียวกบังานนิติกรรมและสญัญาท่ีอยูใ่นอํานาจหน้าท่ีของกรม 

3. สว่นคดี มีอํานาจหน้าท่ี 

1. ดําเนินการเก่ียวกบัการฟ้องร้องและแก้ตา่งคดีแพง่ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของกรม 

2. ดําเนินการแก้ต่างคดีอาญา กรณีข้าราชการหรือพนักงานของกรมป่าไม้ถูกฟ้องเป็น

จําเลยคดีอาญา อนัเน่ืองจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย 

3. ดําเนินการเก่ียวกบัการฟ้องร้องคดีปกครองและย่ืนคําให้การในคดีท่ีอยูใ่นอํานาจหน้าท่ี
ของกรม 

4. ดําเนินการบงัคบัคดีตามคําพพิากษาในคดีแพ่ง และตามคําสัง่ศาลในคดีปกครอง 
5. ดําเนินการพจิารณาวินิจฉยัเก่ียวกบัการจดัการของกลางในคดีความผิดตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป่าไม้ 
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4. สว่นสืบสวนสอบสวน มีอํานาจหน้าท่ี 

1. ดําเนินการเก่ียวกบัการสืบสวน การกระทําความผิดกฎหมายเก่ียวกบัการป่าไม้ 

2. สอบสวนข้อเท็จจริงและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

3. ตอบข้อหารือ เร่ืองความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

 
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด 
หน้าท่ีรับผิดชอบศนูย์ประสานราชการใสสะอาด กรมป่าไม้ 

1. จดัทําแผนกลยทุธ์ “หน่วยงานใสสะอาด” ของกรมป่าไม้ และจดัทําตวัชีว้ดัประสิทธิภาพและ

ความโปร่งใส 

2. ประสานการทํางานกับสํานักงาน ก.พ. หน่วยงานกลางอื่น ตลอดจนส่วนราชการและ

หน่วยงานต่าง ท่ีเก่ียวข้องในกรมป่าไม้ 

3. รณรงค์เผยแพร่คณุธรรมและจริยธรรมด้านสื่อต่างๆ ตลอดจนแสวงหา ยกย่องส่งเสริมคนดี 

ฯลฯ 

4. รณรงค์เพ่ือปลกูฝังให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีจิตสํานึกและตระหนกัรู้เก่ียวกบัการ ดํารงชีพตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยการดําเนินชีวิตสว่นตวัและชีวิตการงานตามรอยพระยคุลบาท 

5. รณรงค์เพ่ือปลกูฝังให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยดึถือแนวทางการบริหารตามหลกั  

ทศพิธราชธรรม  เพ่ือเป็นแบบอย่างอนัเป็นเลิศในการบริหารงานและปฏิบติัราชการ รวมทัง้

สง่เสริมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคณุธรรม จริยธรรม จากบคุคลผู้ เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

6. รณรงค์เพ่ือปลกูฝังให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีจิตสํานึกและความตระหนกัรู้เก่ียวกบัการดํารงชีวิต
สว่นตวัและชีวิตการงานตามรอยพระยคุลบาท ปลกูฝังให้ปฏิบตัิตนตามหลกั  

4 พ (พึง่ตนเอง  พอดี  พอเพียง และพอใจ) 

7. จดัทํารายงานผลการดําเนินการและปัญหา อปุสรรค ตามยทุธศาสตร์ท่ีกําหนด  และจดัทํา

รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองแผนปฏิบตัิการสร้างราชการใสสะอาด

ในรอบไปยงัสํานกังาน ก.พ. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวนัท่ี 

30 ตลุาคมของทกุปี 

 

 

 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับท่ี 2) ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554-2557 

ก - 19 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบมีองค์ประกอบดงันี ้

1. รองอธิบดีกรมป่าไม้ 

ผู้อํานวยการศนูย์ประสานราชการใสสะอาดมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการกํากบัดแูล  

ติดตาม เสนอแนะ และให้คําปรึกษา เพ่ือให้แผนและมาตรการสร้างราชการใสสะอาดกรม 

ป่าไม้ บรรลผุลตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

2. หวัหน้ากลุม่พฒันาระบบบริหาร ผู้จดัการศนูย์ประสานราชการใสสะอาดกรมป่าไม้ 

1. ดําเนินการเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของศนูย์ประสานราชการ ใสสะอาดกรมป่าไม้ 

2. ประสานการทํางานกบัสํานกังาน ก.พ. หน่วยงานกลางอ่ืน  ตลอดจนส่วนราชการ 

และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในกรมป่าไม้ 

3. รายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเร่ือง แผนปฏิบตัิการสร้างราชการ
ใสสะอาดกรมป่าไม้ ไปยงัผู้ อํานวยการศนูย์ 

4. ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้ อํานวยการศนูย์ฯ มอบหมาย 

 

3. คณะทํางานประจํากลุม่งานในศนูย์ ได้แก่  

1. กลุม่งานสง่เสริมแผนสร้างราชการใสสะอาดและจริยธรรม มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. จดัทําและส่งเสริมแผนกลยทุธ์ “หน่วยงานใสสะอาด” โดย เฉพาะอย่างย่ิง

เพ่ือให้สร้างระบบป้องกนัและเตือนภยัในหน่วยงาน 

2. เป็นศูนย์กลางเพ่ือติดต่อกับหน่วยงานกลางต่างๆ ในอันท่ีจะส่งเสริม

ราชการใสสะอาด 

3. ให้คําปรึกษา แนะนํา การจดัทําแผนกลยทุธ์และการจดัทํารายงานผลงาน

ประจําปี 

4. เป็นศนูย์กลางการดําเนินการตามมาตรฐานทางคุณธรรม และค่านิยม

สร้างสรรค์โดยประสานกบัหน่วยงานกลาง รวมทัง้กํากบัดแูลให้หน่วยงาน

ในสงักดัดําเนินการ 

5. ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2. กลุ่มงานตรวจสอบความโปร่งใสและประเมินความใสสะอาด มีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ 

1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทํางาน โดยใช้ดชันีท่ี

กําหนดขึน้เป็นเคร่ืองมือ 

2. จัดทํารายงานการตรวจสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลป้อนกลับแก่ฝ่ายบริหารเพ่ือ

ปรับปรุงหรือพฒันาแผนกลยทุธ์ “หน่วยงานใสสะอาด” ตอ่ไป 

3. ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. กลุม่งานปรับปรุงประสิทธิภาพและวธีิการทํางาน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. จดัหรือพฒันารูปแบบ  หรือวิธีการบริหาร  หรือกระบวนการทํางานท่ีทําอยู่

เดิม หรือกําหนดขึน้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และโปร่งใสใน

การทํางานและการบริการประชาชนนําไปสูร่าชการใสสะอาด  พร้อมจดัทํา

ดชันีชีว้ดัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

2. ประสานการดําเนินการเพ่ือการพฒันาตวัแบบและนําความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือ

พฒันาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพกบัสํานกังาน ก.พ. และหน่วยงาน

กลางอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้อง 

3. ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
สาํนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

สํานกังานจดัการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1-13 มีหน้าท่ีในสว่นของงานควบคมุไฟป่า ดงันี ้

1. สํารวจและรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานด้านการควบคมุไฟป่า 

2. สง่เสริม และประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนในการควบคมุไฟป่า 

3. ประสานการปฏิบติัภารกิจตา่ง ๆ ทางด้านไฟป่ากบัองค์กรปกครองท้องถ่ิน ท่ีรับการถ่าย

โอนไปแล้วและการยงัไม่ได้รับถ่ายโอน 

4. เป็นหน่วยงานท่ีช่วยสนบัสนนุและให้ข้อมลูในด้านวิชาการไฟป่าแก่ประชาชนทัว่ไป 

5. ประสานงานการระดมพลดบัไฟป่า ตามแผนการระดมพลดบัไฟป่าและการบรรเทาภยั

ธรรมชาติ 

6. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 สํานกังานจดัการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) จํานวน 6 สาขา มีหน้าท่ีในสว่นของงานควบคมุไฟป่า 

ดงันี ้

1. สํารวจและรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานด้านการควบคมุไฟป่า 

2. สง่เสริม และประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนในการควบคมุไฟป่า 

3. ประสานการปฏิบติัภารกิจตา่ง ๆ ทางด้านไฟป่ากบัองค์กรปกครองท้องถ่ิน ท่ีรับการถ่าย

โอนไปแล้วและการยงัไม่ได้ รับถ่ายโอนเป็นหน่วยงานท่ีช่วยสนบัสนนุและให้ข้อมลูใน

ด้านวิชาการไฟป่าแก่ประชาชนทัว่ไป 

4. ประสานงานการระดมพลดบัไฟป่า ตามแผนการระดมพลดบัไฟป่า และการบรรเทาภยั

ธรรมชาติ 

5. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 



 
รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 

ลําดบัท่ี ช่ือหลกัสตูรและรายละเอียด ระยะเวลา 

  1 การบริหารจดัการระบบสารสนเทศ  

(Management Information System) 

1. ความหมายของข้อมลูและสารสนเทศและองค์ประกอบท่ีสําคญั 

2. ภาพรวมระบบสารสนเทศท่ีจําเป็นตอ่การบริหารงานในองค์กร 
3. เข้าใจกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศและการปรับปรุง

กระบวนการทํางานให้สอดคล้องกบัการใช้งานระบบสารสนเทศ  

4. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบจดัการฐานข้อมลู 

5. การวิเคราะห์และการนําเสนอสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

 

 

12 ช.ม. 

  2 การใช้ประโยชน์จาก Business Intelligence 

1. ความหมายและหลกัการทํางานของระบบ Business Intelligence 

2. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองมือของระบบ Business 

Intelligence 

3. ข้อมลูท่ีจําเป็นของระบบ Business Intelligence 

4. ผลลพัธ์ท่ีได้จากระบบ Business Intelligence 

 

 

3 ช.ม. 

  3 การบรูณาการข้อมลูสารสนเทศ 

1. ความหมายและประโยชน์ของการบรูณการข้อมลูสารสนเทศ 

2. เคร่ืองมือและระบบท่ีจําเป็นต่อการบรูณาการข้อมลูสารสนเทศ 

3. การเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมลูแบบ Interoperability 

4. กระบวนการเพ่ือให้เกิดการบรูณาการข้อมลูสารสนเทศ 

 

 

 

6 ช.ม. 
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ลําดบัท่ี ช่ือหลกัสตูรและรายละเอียด ระยะเวลา 

  4 การรักษาความมัน่คงปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร 

1. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัความมัน่คงปลอดภยัในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

2. ความหมายและความสําคญัของนโยบายการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยั 

3. ภยัคกุคามในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4. แนวทางการรักษาความลบัและความถกูต้องของข้อมลู 

5. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัเคร่ืองมือรักษาความมัน่คงปลอดภยั 

 

 

6 ช.ม. 

  5 การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตอยา่งปลอดภยั 

1. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
2. การจดัเก็บข้อมลูจราจรคอมพิวเตอร์ (Log file) 

3. ภยัคกุคามในระบบอินเทอร์เน็ต 

4. การป้องกนัและแนวทางการแก้ปัญหาเบือ้งต้น 

 

 

 

3 ช.ม. 

  6 การประยกุต์ใช้คลงัข้อมลูและเหมืองข้อมลู (Data warehouse & 

Data mining) 

1. ความหมายและประโยชน์ของการบริหารจดัการคลงัข้อมลู 

2. ความหมายและหลกัการทําเหมืองข้อมลู 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัทําคลงัข้อมลูและเหมืองข้อมลู 

4. แนวทางการจดัทําเหมืองข้อมลูและการประยกุต์ 

 

 

 

3 ช.ม. 
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ลําดบัท่ี ช่ือหลกัสตูรและรายละเอียด ระยะเวลา 

  7 การพฒันาระบบคลงัข้อมลูและเหมืองข้อมลู 

1. ความหมายและหลกัการทําคลงัข้อมลู 

2. การใช้เคร่ืองมือหรือภาษาท่ีจําเป็นตอ่ระบบจดัการคลงัข้อมลู 

3. ความหมายและหลกัการทําเหมืองข้อมลู 

4. การใช้เคร่ืองมือหรือภาษาท่ีจําเป็นต่อระบบจดัทําเหมืองข้อมลู 

5. การวิเคราะห์และจดัทําเหมืองข้อมลู 

6. ตวัอยา่งการเขียนโปรแกรมหรือการพฒันาระบบ 

 

12 ช.ม. 

  8 การวิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

1. เข้าความหมายของกระบวนการทํางาน 

2. แนวทางและวิธีการในการปรับกระบวนการทํางาน 

3. การวิเคราะห์ปัญหากระบวนการทํางานในปัจจบุนั 

4. การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหม ่

 

3 ช.ม. 

  9 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

1. ขัน้ตอนกระบวนการพฒันาระบบงาน (IT Life cycle 

development) 

2. การวิเคราะห์และออกแบบรายงานผลลพัธ์ 

3. การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมลู 

4. การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 

 

6 ช.ม. 

 10 การตรวจสอบการดําเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (IT Audit fundamental and concept) 

1. ความสําคญัและประโยชน์ของการทํา IT Audit 

2. การตัง้ข้อกําหนดหรือขอบเขตในการตรวจสอบฯ 

3. แนวทางการพิจาณาเลือกผู้ตรวจสอบ (IT Auditor) 

4. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัขัน้ตอนการตรวจสอบฯ 

5. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจสอบฯ 

6 ช.ม. 
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ลําดบัท่ี ช่ือหลกัสตูรและรายละเอียด ระยะเวลา 

  11 การพฒันาระบบเว็บเซอร์วิส (Web services developments) 

1. ความหมายและหลกัการทํางานของเว็บเซอร์วสิ 

2. ความแตกตา่งของเว็บแอพพลิเคชัน่และเว็บเซอร์วิส 

3. องค์ประกอบของเวบ็เซอร์วิส 

4. ระบบการลงทะเบียนเว็บเซอร์วสิ 

5. แนวทางการรักษาความมัน่คงปลอดภยัในระบบเว็บเซอร์วิส 

6. ตวัอยา่งการเขียนโปรแกรมเวบ็เซอร์วสิและการเรียกใช้งาน 

 

 

 

12 ช.ม. 

  12 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 

1. หลกัการทํางานของระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 
2. ฐานข้อมลูและระบบจดัการ 
3. ตวัอยา่งการนําเสนอผลงาน 

4. การประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 
 

 

 

6 ช.ม. 

 13 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบฐานข้อมลูขององค์กร 

1. การใช้เคร่ืองมือดแูลระบบจดัการฐานข้อมลู 

2. การติดตัง้และดแูลระบบจดัการฐานข้อมลู 

3. การบริหารจดัการสิทธ์ิของผู้ ใช้ในแตล่ะระบบ 

4. ปัญหาท่ีพบบอ่ยและการแก้ไขเบือ้งต้น (Trouble shooting) 

5. หลกัการสํารองข้อมลูและการกู้คืน 

 

 

 

 

6 ช.ม. 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับท่ี 2) ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554-2557 

ข - 5 

 

ลําดบัท่ี ช่ือหลกัสตูรและรายละเอียด ระยะเวลา 

   14 การใช้โปรแกรมสํานกังาน (Office) ขัน้สงู 

1. เทคนิคการคํานวณและการตกแต่งแก้ไขข้อมลู 

2. การใช้เมนท่ีูมีความยุง่ยากซบัซ้อน 

3. การเขียนชดุคําสัง่งาน (macro) เบือ้งต้น 

4. การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสํานกังาน 

5. ศิลปะในการนําเสนอผลงาน 

 

 

  12 ช.ม. 

 15 การบริหารจดัการระบบเครือขา่ยขององค์กร (Network management) 

1. หลกัการออกแบบระบบเครือขา่ย 

2. การติดตัง้และดแูลระบบเซิร์ฟเวอร์แต่ละประเภท 

3. ภยัคกุคามท่ีมีต่อระบบเครือขา่ย 

4. ปัญหาท่ีพบบอ่ยและการแก้ไขเบือ้งต้น (Trouble shooting) 

5. การบริหารจดัการข้อมลูเครือขา่ยการจราจรคอมพิวเตอร์ (Log file) 

6. การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 
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 16 การจดัการความรู้ (Knowledge management) 

1. ข้อมลูท่ีจําเป็นต่อการจดัการความรู้ 
2. สาระสําคญัของ Tacit knowledge และ Explicit knowledge 

3. หลกัการจดัเก็บความรู้และแหลง่จดัเก็บความรู้ (Knowledge 

capture and Knowledge process mapping) 

4. แนวคิดในการจดัทําโครงสร้างการจดัการความรู้ 
6. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการความรู้ 
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับท่ี 2) ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554-2557 
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ลําดบัท่ี ช่ือหลกัสตูรและรายละเอียด ระยะเวลา 

 17 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT 

Strategic planning) 

1. ศกัยภาพและความเส่ียงของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นกลยทุธ์ในการ
ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 

3. กระบวนการวางแผน/บริหารจดัการโครงการทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร รวมทัง้การบริหารจดัการผู้ให้บริการ

ภายนอก (ICT Outsourcing management) 

4. การจดัการกระบวนการทํางาน การตดิตาม และประเมินผลการใช้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

5. การแปลงแผนไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรม 

6. การเจรจาตอ่รอง และการสือ่สารกบัผู้พฒันาระบบสารสนเทศ 

7. กระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

8. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

12 ช.ม. 
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