แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมป่ าไม้
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
พ.ศ. 2554-2557
จัดทําโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
จัดทําโดย

ศูนย์สารสนเทศ
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
กรมป่ าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
10900
http://www.forest.go.th/

ร่วมกับ

สํานักบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 31 ถนนหน้ าพระลาน เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200
http://www.suas.su.ac.th/

บทสรุ ปสําหรับผู้บริหาร
กรมป่ าไม้ มีหน้ าที่ ห ลักในการควบคุม กํ ากับ ดูแล และป้องกันการบุกรุ ก การทํ าลายป่ า
ส่งเสริ มการปลูกป่ าในหลายๆรู ปแบบ การอนุรักษ์ และการศึกษาวิจัย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วของแนวโน้ มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของกรมป่ าไม้ การจัดทํ าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2554-2557 ของกรมป่ าไม้ เพื่อให้ เป็ นกรอบแนวทางการพัฒนาด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
1. ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2554-2557 ของ
กรมป่ าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยยึดกรอบแนวทางต่างๆ ดังนี ้
1.1 แนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เป็ น
แผนระดับชาติที่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้ องใช้ เป็ นกรอบหลักในการจัดทําแผน
แม่บท แผนงานหรื อโครงการต่าง ๆ ให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาฯ ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
บทบาทของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร 2 ประเด็ น คื อ ประเด็ น แรก
โครงสร้ างพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ ที่เน้ นการลงทุนประเภทที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครื อข่ายที่ สะท้ อนถึงความสําคัญของการพัฒนาโครงสร้ างพื น้ ฐานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและประเด็นที่สอง คือ โครงสร้ างพื ้นฐานทางปั ญญา ที่เป็ น
ทิศทางในการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมการเรี ยนรู้ ที่จะเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ าง
ภูมิค้ มุ กันให้ กบั เศรษฐกิจและสังคมไทย
1.2 กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย (IT2010)
สาระสําคัญหลักของนโยบาย IT2010 คือ การกําหนดวิสยั ทัศน์เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็ นสัง คมของภูมิ ปัญ ญาและการเรี ยนรู้ (Knowledge-based
Economy/Society: KBE/KBS) ซึง่ กรอบนโยบายดังกล่าว มุ่งเน้ น 5 ยุทธศาสตร์ หลัก
คือ e-Commerce, e-Industry e-Government e-Society และ
e-Education
ภายใต้ กรอบนโยบายหลัก 3 ด้ าน คือ การลงทุนสร้ างทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริ ม

บทสรุ ปผู้บริ หาร
แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
นวัตกรรมที่ทนั การเปลี่ยนแปลงโลก และการลงทุนและส่งเสริ มให้ มีโครงสร้ างพื ้นฐาน
สารสนเทศ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
1.3 แนวคิดสําหรั บการจัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (IT2020 Conceptual Framework)
1.3.1 การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ใ นด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
สามารถจําแนกได้ เป็ นบุคลากรด้ าน ICT (ICT Professional) โดยควรจะเน้ น
ในสาขาที่คนไทยมีศกั ยภาพ เช่น การผลิตซอฟต์แวร์ แอนิเมชัน และสื่อบันเทิง
ดิจิตอล ต้ องได้ รับการพัฒนาทั ้งเชิงปริ มาณและคุณภาพเพื่อเพิ่มความสามารถ
ของอุตสาหกรรม ICT ไทย ทังการแข่
้
งขันกับต่างประเทศ และการให้ บริ การที่มี
คุณภาพทัว่ ถึงมากขึ ้น สําหรับบุคลากรผู้ใช้ ICT ในภาคการผลิตและบริ การ
เป็ นหัวใจหลักในการปรับปรุ งประสิทธิภาพการดําเนินการและการเพิ่มมูลค่า
ให้ กบั สินค้ าบริ การต่างๆ อุตสาหกรรมการผลิตและการบริ การยุทธศาสตร์ ของ
ไทย เช่น การผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมแฟชั่น เฟอร์ นิเจอร์ หรื อ การ
บริ การท่องเที่ยว บริ การสุขภาพล้ วนแต่สามารถเติบโตได้ อีกหากนําบุคลากรใน
ภาคการผลิตและบริ การสามารถนํา ICT ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ ผลิต/บริ การได้
เต็มศักยภาพ สําหรับผู้ใช้ ICT ในภาคสังคม ไม่ว่าจะเป็ นคนในเมือง ในชนบท
ง
คนพิการ หรื อผู้สงู อายุ ต้ องสามารถใช้ ICT เพื่อปรับปรุ งคุณภาพชีวิตทังในเชิ
้
เศรษฐกิจครัวเรื อนและในด้ านความอยู่ดีมีสขุ ที่สําคัญที่สดุ คือการลดช่องว่าง
ในการเข้ าถึงข้ อมูล ข่าวสาร นอกจากนี ้ยังต้ องมีการพัฒนาครู ผ้ สู อนด้ าน ICT
ให้ ครู มีคณ
ุ ภาพและสามารถถ่ายทอดความรู้ ด้าน ICT ให้ แก่เยาวชนในสังคม
ต่อไป
1.3.2 การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร จําเป็ นต้ องมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขยายบริ การให้ ทวั่ ถึงยิ่งขึ ้นในภูมิภาคต่างๆ ได้ แก่ โทรศัพท์
พื ้นฐาน คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต นอกจากนี ้ยังต้ องคํานึงการหลอมรวม
เทคโนโลยีซงึ่ จะเกิดขึ ้นในอนาคตอันใกล้
1.3.3 การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริ หารจัดการภาครัฐ ต้ อง
มีการบูรณาการการพัฒนา ICT ของภาครัฐ เพื่อให้ สามารถบริ การแบบจุด
เดียว (one-stop service) ได้ นอกจากนี ้ยังต้ องมีการพัฒนาเครื อข่ายสื่อสาร
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
ข้ อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ เกิดการบูรณาการอย่างแท้ จริ ง และ
ควรพัฒนาการบุคลากรภาครั ฐให้ มีความเข้ าใจและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีเพื่อให้ เกิดการใช้ ICT อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
มากที่สดุ
1.4 กรอบนโยบายของรั ฐบาล
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายก
รัฐมนตรี มีนโยบายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้ องกับกรม คือ
พัฒนาโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมพื ้นฐานให้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ และสร้ างโอกาส
ในการเข้ าถึงบริ การสื่อสารอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ ประชาชน ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
สามรถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลข่าวสารและความรู้ได้ อย่างทัว่ ถึงและสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยไปสูเ่ ศรษฐกิจฐานความรู้ รวมทั ้งพัฒนาบริ การสื่อสารที่ทนั สมัย เพื่อรองรับ
ความต้ องการของภาคธุรกิจ และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการให้ บริ การ
ภาครัฐ บริ การศึกษา บริ การสาธารณสุขและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
1.5 แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2552-2556
มุ่งเน้ นให้ ประเทศไทยเป็ นสังคมอุดมปั ญญา (Smart Thailand) ด้ วย ICT ซึง่
เป็ นสังคมที่มีการพัฒนาและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างชาญฉลาด
โดยใช้ แนวปฏิบัติของปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ประชาชนทุกระดับ มี ความเฉลียว
ฉลาด (Smart) และรอบรู้ สารสนเทศ (Information literacy) สามารถเข้ าถึง และใช้
สารสนเทศอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีวจิ ารณญาณและเท่าทันก่อให้ เกิดประโยชน์แก่
ตนและสังคม มีการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล
(Smart Governance) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้และ
นวัตกรรมอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง โดยมียทุ ธศาสตร์ ตามแผนฯ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1
การพัฒนากําลังคนด้ าน ICT และบุคลากรทัว่ ไปให้ มีความสามารถในการ
สร้ างสรรค์ ผลิต และใช้ สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและ รู้เท่าทัน
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2
การบริ หารจัดการระบบ ICT ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3
การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสร้ าง
ธรรมาภิบาลในการบริ หารและการบริ การภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้ าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ เข้ าประเทศ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6
การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่าง
ยัง่ ยืน
1.6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2551-2554 โดยมีวิสยั ทัศน์ “เป็ นองค์กรหลักในการพัฒนาและบูรณาการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยอย่างทัว่ ถึง มีประสิทธิภาพ และ
เป็ นหนึง่ ด้ าน ICT ของกลุม่ ประเทศอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2554” ซึง่ มียทุ ธศาสตร์ ดงั นี ้
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1
พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทยให้ ทวั่ ถึงและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2
พัฒนาระบบมาตรฐานเพื่อการบริ หารจัดการและบูรณาการข้ อมูลภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3
ส่งเสริ ม และพัฒนาอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ ทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้ มีศกั ยภาพเพิ่มขึ ้นและสามารถแข่งขันได้ ใน
เวทีโลก
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4
พัฒ นาสมรรถนะของบุค ลากร และส่ ง เสริ ม ความรู้ ความเข้ า ใจด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5
วิ จัยและพัฒ นาด้ า นนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบี ยบ มาตรการ และ
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6
ส่งเสริ มและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ใน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริ การภาครัฐสูป่ ระชาชนอย่างมี
คุณภาพและทัว่ ถึง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเตือนภัย
และความมัน่ คงของประเทศ
2. สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของกรมป่ าไม้ ของ
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ภาพรวมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมป่ าไม้ ใช้
สถาปั ตยกรรมแบบ “Silo Architecture” คือ ระบบต่างๆได้ รับการพัฒนาขึ ้นมาอย่าง
ต่อเนื่อง ในต่างวาระต่างเหตุผลของการใช้ งาน และตามความจําเป็ นในแต่ละช่วงเวลา ซึ่ง
เป็ นเรื่ องปกติที่พบเห็นได้ ทั่วไปในองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีภารกิจเร่ งรัดและมีผลกระทบต่อ
ผู้เ กี่ ย วข้ องจํ า นวนมาก ทํ า ให้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของแต่ ล ะ
หน่วยงานภายในสังกัดกรมป่ าไม้ ไม่สามารถเชื่ อมโยงแลกเปลี่ยนหรื อบูรณาการข้ อมูล
ระหว่างกันได้ อย่างสะดวก แม้ ปัจจุบนั จะมีการวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่สามารถเอื ้อต่อการบูรณาการ พร้ อมกับมีการกําหนดทิศทางการส่งผ่าน
ข้ อมูลสารสนเทศเข้ าสูส่ ว่ นกลางอย่างเป็ นรู ปธรรม แต่ในทางปฏิบตั ิยงั คงต้ องใช้ เวลาในการ
จัดเก็บข้ อมูลจากหลากหลายระบบ และหลากหลายหน่วยงาน ทําให้ การประมวลผลข้ อมูล
เพื่อการวิเคราะห์ การออกรายงานเพื่อการบริ หารและการตัดสินใจ ผู้บริ หารอาจต้ องใช้
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อตอบสนองการดําเนินพันธกิจหรื อยุทธศาสตร์ ที่กําหนดไว้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเด็นซึ่งกําลังเป็ นที่สนใจ เพราะข้ อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร อาจไม่ถกู ต้ องทันสมัย (Update) เนื่องจากยังไม่มีการบูรณาการข้ อมูลเข้ าด้ วยกัน
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ซึง่ จะเป็ นการลดความน่าเชื่อถือในผลการวิเคราะห์ ที่มีต่อภาพรวมการดําเนินงานของกรม
ป่ าไม้ ดังจะสังเกตได้ จากบางกรณีที่จําเป็ นต้ องมีการจัดเก็บรวบรวมข้ อมูลเพิ่มเติม ซึ่งกว่า
จะดําเนินการแล้ วเสร็ จ ข้ อมูลที่ ได้ รับอาจกลายเป็ นข้ อมูลที่ล้าสมัยไม่เป็ นปั จจุบัน หรื อมี
ความคลาดเคลื่อนจากสภาพการณ์ที่เป็ นจริ ง
จากการสั ม ภาษณ์ ผ้ ู บริ ห ารและเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ู ปฏิ บั ติ ง าน การเก็ บ ข้ อมู ล จาก
แบบสอบถาม รวมทัง้ การศึกษาจากเว็บไซต์และเอกสารรายงานทั่วไป ณ เดือนสิงหาคม
2553 แสดงให้ เห็นถึงสถานะความพร้ อมเบื ้องต้ นในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของกรมป่ าไม้ พอสรุปภาพรวมได้ ดงั ตารางที่ 1 คือ
ตารางที่ 1 ความพร้ อมเบื ้องต้ นในการใช้ ICT
รายการเครื่ องคอมพิวเตอร์ และเครื่ องพิมพ์
ประมาณ(เครื่ อง)
เครื่ องคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลแบบพกพา
170
เครื่ องคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลแบบตังโต๊
้ ะ
718
เครื่ องพิมพ์
462
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย
31
ด้ านระบบสารสนเทศของกรมป่ าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
มีการใช้ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้ านต่างๆ ขององค์กร
ดังนี ้
1. ระบบ MCS จาก กบข.
2. ระบบ BRPOS จากธนาคารกรุงไทย
3. ระบบ GFMIS จากสํานักงบประมาณ
4. ระบบ DPIS จาก กพ.
5. ระบบงานเงินเดือนข้ าราชการและลูกจ้ างประจํา และสวัสดิการ
6. ระบบงานบริ หารงานกองคลัง กรมป่ าไม้
7. ระบบงานบริ หารงานพัสดุ
8. ระบบเบี ้ยหวัด และบําเหน็จบํานาญ
9. ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการกรมป่ าไม้
10. ระบบข้ อมูลทะเบียนประวัติลกู จ้ างประจํา กรมป่ าไม้
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11. ระบบข้ อมูลการฝึ กอบรมของกรมป่ าไม้
12. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในพื ้นที่สวนป่ าเศรษฐกิจ
13. ระบบข้ อมูลส่วนป่ าเชิงเศรษฐกิจ
14. ระบบภูมิสารสนเทศพื ้นที่ป่าชุมชน
15. ระบบข้ อมูลทะเบียนผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมป่ าไม้
16. ระบบข้ อมูลการขออนุญาตใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
17. ระบบข้ อมูลทะเบียนงานวิจยั กรมป่ าไม้
18. ระบบสื่อสารและเชื่อมต่อข้ อมูลสารสนเทศ
19. ระบบฐานข้ อมูลเลื่อยโซ่ยนต์
20. ระบบ eQSO
21. ระบบเว็บไซต์และอีเมล์กรมป่ าไม้
22. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
เมื่ อ พิจ ารณาสถานภาพการบูร ณาการสารสนเทศของระบบต่า งๆภายในกรม
พบว่าสารสนเทศยังไม่มีการบูรณาการกันอย่างเป็ นรู ปธรรม ส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะต่าง
คนต่างทํา ซึง่ แต่ละฐานข้ อมูลนันก็
้ เป็ นข้ อมูลที่ซํ ้าซ้ อนกันอยู่เป็ นส่วนใหญ่ และข้ อมูลนันไม่
้
แน่ใจว่าตัวไหนมีความเป็ นปั จจุบนั มากกว่ากัน ทั ้งนีเ้ พราะระบบต่างๆที่พัฒนาขึ ้นนัน้ เกิด
จากการวิเคราะห์ ความต้ องการเฉพาะของหน่วยงานที่ เป็ นผู้ใช้ ระบบเท่านัน้ ยังขาดการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบในภาพรวม
สถานภาพการใช้ ระบบเครื อข่าย (Network) พบว่า กรมป่ าไม้ มีการออกแบบให้ มี
การแยกระบบเครื อข่ายออกเป็ น 2 ส่วน คือ Intranet และ Internet ซึง่ เป็ นการป้องกันการ
ถูกจารกรรมข้ อมูลภายในระบบเครื อข่ายได้ ปั ญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์
การขาดนโยบายด้ านการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครื อข่าย การขาดความรู้
ความเข้ าใจในการใช้ ร ะบบเครื อ ข่ า ยและการใช้ อุป กรณ์ ต่อ เชื่ อ มเครื อข่ า ยอย่า งผิ ด วิ ธี
รวมทังขาดความตระหนั
้
กถึงการมีส่วนร่ วมในการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
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ตารางที่ 2 ความเร็ วในการใช้ อินเทอร์ เน็ตของสํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้
และสาขาย่อย
สํานักจัดการทรั พยากรป่ าไม้ ท่ ี

บริ ษัทที่ให้ บริการ ความเร็ว
อินเทอร์ เน็ต
อินเทอร์ เน็ต
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
TOT Broadband
6 Mb
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)
TOT Broadband
5 Mb
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 3 (ลําปาง)
TOT Broadband
6 Mb
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 4 (ตาก)
TOT Broadband
2 Mb
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)
TOT Broadband
3 Mb
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
TOT Broadband
4 Mb
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)
TOT Broadband
2 Mb
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)
TOT Broadband
1 Mb
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)
TOT Broadband
8 Mb
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ ธานี) TOT Broadband
6 Mb
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 13 (สงขลา)
TOT Broadband
8 Mb
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 7 สาขา
TOT Broadband
1 Mb
อุบลราชธานี
T Broadband
6 Mb
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี TOT Broadband
1 Mb
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่
CAT
4 Mb
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส TOT Broadband
6 Mb
การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งภูมิ ภ าคส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นการใช้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต จากผู้
ให้ บริ การ โดยเสียค่าใช้ จ่ายเป็ นรายเดือน ส่วนการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตส่วนกลางนั ้นจะใช้
บริ การผ่านกรมอุทยานฯ ซึง่ ความเร็ วโดยประมาณ 100 Mbps แต่อาจจะมีความไม่แน่นอน
ในแต่ละวันการใช้ งาน
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ในส่วนสถานภาพการพัฒนาบุคลากรด้ าน ICT ต้ องได้ รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการจัด การระบบ โดยเน้ น ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น เช่ น Software
Development, Security, Database เป็ นต้ น บุคลากรผู้ใช้ ICT ในส่วนปฏิบตั ิงาน ควรเน้ น
การนํ าเทคโนโลยี ICT ไปประยุกต์ใช้ เพื่อการบริ การ การป้องกัน ดูแล รักษาในส่วนที่
้ ง เช่น ระบบคลังข้ อมูล เหมืองข้ อมูล
เกี่ยวข้ องได้ เต็มศักยภาพ ส่วนหลักสูตรด้ าน ICT ขันสู
การรั กษาความปลอดภัยของเครื อข่าย เป็ นต้ น ยังมีผ้ ูผ่านการอบรมจํ านวนน้ อย จึงควร
สนับสนุนให้ บคุ ลากรเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรขันสู
้ ง
จากการสํารวจเบือ้ งต้ น กรมป่ าไม้ มีบุคลากรทัง้ ที่ เป็ นข้ าราชการ ลูกจ้ างประจํ า
และพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดอัตรากําลัง ดังตารางที่ 3 และระดับวุฒิการศึกษา
ของข้ าราชการ ลูกจ้ างประจํา ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 3 อัตรากําลังของกรมป่ าไม้
บุคลากร ปี 2553
จํานวน (คน)
ข้ าราชการ
1,971
ลูกจ้ างประจํา
2,145
พนักงานราชการ
6,901
รวมทังหมด
้
11,017
ตารางที่ 4 วุฒิการศึกษาของข้ าราชการและลูกจ้ างประจํา
วุฒิการศึกษา
ข้ าราชการ(คน)
ลูกจ้ างประจํา(คน)
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
565
2,055
ปริ ญญาตรี
1,053
89
ปริ ญญาโท
345
1
ปริ ญญาเอก
8
0
รวม
1,971
2,145
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บทสรุ ปผู้บริ หาร
แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
สถานภาพความต้ องการประยุกต์ใช้ ICTกรมป่ าไม้ ควรมีระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมถึงการมีนโยบายและกลไกผลักดันการใช้ งานระบบ ICT ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาฯ ดังนี ้คือ
1. ต้ องการนํ า ICT มาเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ จะช่วยบริ หารจัด การ การดําเนิ น
ยุทธศาสตร์ ที่ได้ ผลรวดเร็ วอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. ควรมีการบูรณาการระบบฐานข้ อมูลต่างๆ ด้ านการบริ หารจัดการ โดยให้ มีลกั ษณะ
ที่ เกื อ้ กูลกัน ซึ่งอาจจัด เก็บอยู่ในฐานข้ อมูลเดี ยวกันหรื อเชื่ อมโยงถึงกันได้ ตาม
กรอบแนวทาง TH e-GIF เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน การวางแผน การบริ หาร
จัดการ และการตัดสินใจของแต่ละฝ่ าย
3. ต้ องการให้ มีระบบ Call Center โดยตรง เพื่อเป็ นศูนย์บริ การประชาชน รวมทัง้
ระบบที่ช่วยส่งเสริ มการประชาสัมพันธ์องค์กรได้ อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ
4. ต้ องการระบบเครื อข่ายที่มีเสถียรภาพที่มนั่ คง แน่นอน สามารถรองรับการทํางาน
ด้ วยความมัน่ คงปลอดภัยทั ้งในระบบ Internet และ Intranet รวมทั ้งสนับสนุนการ
จัดทําเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปั จจุบนั ยังมีหน่วยงานใช้ บริ การเช่าพื ้นที่ของ
เอกชนเป็ นรายปี
5. ต้ องการให้ เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนาฯ ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายต่างๆที่กําหนดไว้ รวมทั ้งพัฒนาระบบจัดเก็บและติดตามแผนงาน/
โครงการต่างๆด้ วย
ต้ องการให้ ผลักดันการลดใช้ กระดาษ เช่น รายงานการประชุม หนังสือทัว่ ไป เป็ น
ต้ น เพื่อเป็ นการประหยัดงบประมาณและเป็ นการช่วยลดโลกร้ อน
3. การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และภาวะคุกคามต่ อการพัฒนา ICT
จากการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของกรมป่ าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มีรายละเอียดดังนี ้
จุดแข็ง ได้ แก่
1. กรมป่ าไม้ มีข้อมูลข่าวสารเป็ นจํานวนมาก
2. บุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีความพร้ อมด้ าน IT เข้ ามาในองค์กร
3. ผู้บริ หารเห็นความสําคัญของ IT
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บทสรุ ปผู้บริ หาร
แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
4. มีหน่วยงานรองรับโดยตรง คือ ศูนย์สารสนเทศ
โอกาส ได้ แก่
1. กระแสสังคมโลก เน้ นเรื่ องการอนุรักษ์ ป่าไม้ มากขึ ้น
2. องค์กรหรื อหน่วยงานท้ องถิ่นพร้ อมสนับสนุนงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือและบูรณา
การร่ วมกัน
3. แต่ละหน่วยงาน ทังภาครั
้
ฐและเอกชนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ของตนเอง สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้
4. ให้ หน่วยงานภายนอกเข้ ามามีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการด้ าน ICT
5. นโยบายรัฐบาลให้ การสนับสนุนด้ าน IT
จุดอ่ อน ได้ แก่
1. ขาดการเชื่อมโยงข้ อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกรม
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง
3. ขาดการบริ หารจัดการงบประมาณ IT ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
4. ระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (GIS) ไม่สามารถมาใช้ ได้ อย่างจริ งจัง
5. การอบรมพัฒนาบุคลากรด้ าน IT ไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ภาวะคุกคาม ได้ แก่
1. ความขัดแย้ งทางนโยบายของหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
2. ขาดยานพาหนะและอุปกรณ์เพื่อใช้ ในการปฏิบตั งิ านที่ทนั สมัย ในการรวบรวม
ข้ อมูลต่าง ๆ
3. ประชาชนบางพื ้นที่ไม่ให้ ความร่ วมมือเท่าที่ควร เมื่อมีการสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูล
4. มีงบประมาณที่จํากัด
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
ั นาการของ ICT และการวิเคราะห์
ป่ าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม วิวฒ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ ภาวะคุกคามของกรมป่ าไม้ สามารถสรุ ปเป็ น วิสยั ทัศน์ พันธ
กิจหรื อภารกิจ และยุทธศาสตร์ การพัฒนา ดังนี ้
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บทสรุ ปผู้บริ หาร
แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2554-2557
“เป็ นองค์กรหลักที่นําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ ในการบริ หารจัดการทรัพยากร
ป่ าไม้ เพื่อประโยชน์สงู สุดและยัง่ ยืน”
นโยบาย
1. บุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและที่เกี่ยวข้ อง มีความรู้ ความ สามารถ และใช้
สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ การทํางาน การดํารงชี วิต
ประจําวันอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. พัฒนาความสามารถด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม ให้ สามารถ
เชื่ อมโยงข้ อมูลสารสนเทศให้ ทั่ว ถึงกันทัง้ หมดทั่วประเทศอย่างมี ประสิท ธิ ภาพ
สามารถบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ทุ ก รู ป แบบ เพื่ อ
สนับสนุนการทํ างานต่างๆของกรม ได้ อย่างรวดเร็ วและมีความมั่นคงปลอดภัย
สูงสุด
พันธกิจ/ภารกิจ
1. พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่ าไม้
ให้ มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการบริ หารงาน การจัดการ และการบริ การ โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเข้ ามาทดแทนหรื อปรับปรุงระบบงานปั จจุบนั ให้ มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถด้ าน ICT รวมทั ้งความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้ านและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับ ICT
4. พัฒนา ICT และนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ เพื่องานวิจัยและ
พัฒนา เพิ่มคุณค่าการใช้ ทรัพยากรป่ าไม้ และชีวภาพ
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเตื อนภัยและ/หรื อแจ้ งเตื อ นและนํ าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ เพื่อการเสริ มสร้ างความรู้ ด้านทรัพยากรป่ าไม้ และ
การเผยแพร่ ข้อมูลสูป่ ระชาชน
นโยบายที่เกี่ยวข้ อง
1. กําหนดระเบียบการใช้ ระบบข้ อมูลและสารสนเทศของหน่วยงานโดยให้ ข้าราชการ
ลูกจ้ าง และพนักงานที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบและยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
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บทสรุ ปผู้บริ หาร
แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
2. กําหนดมาตรการและมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลของกรมป่ าไม้
ร่วมกันทังที
้ ่ผ่านระบบเครื อข่าย และไม่ผา่ นระบบเครื อข่าย
3. วางระบบควบคุมสิทธิของผู้ใช้ (Access Control) ให้ หน่วยงานภายใต้ กรมป่ าไม้ ใช้
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
4. กําหนดระเบียบและวิธีในการจัดการข้ อมูล โดยคํานึงถึงระดับชัน้ ความลับ และ
กําหนดสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูล (Access Control)
5. กํ าหนดระบบรั กษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูล โดยวางแผนในการสํ ารอง
ข้ อมูล และการติดตังระบบรั
้
กษาความปลอดภัย (Firewall)
6. กํ าหนดระเบียบและระบบรั กษาความปลอดภัย ในการใช้ ร ะบบ IT
Office
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน ติดต่อผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ โดยใช้ เทคโนโลยี
Digital Signature และ Encryption ในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ราชการ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เพื่อให้ บรรลุตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจ ของการพัฒนา ICT อย่างเป็ นรู ปธรรมภายใต้
เงื่ อ นไขที่ เ ป็ นจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และภาวะคุ ก คาม แผนแม่ บ ทฉบั บ นี ไ้ ด้ กํ า หนด
ยุทธศาสตร์ มาตรการ และตัวชี ้วัด ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 : พัฒนาบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีมาตรการดังนี ้
1. กําหนดมาตรฐานความรู้ ICT (ICT Skills standard) ของบุคลากร ICT ใน
สังกัดกรมป่ าไม้ ให้ เป็ นที่ยอมรั บ โดยสร้ างแรงจูงใจในการเข้ าฝึ กอบรมและ
สอบมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ ที่มีการกําหนดไว้ ในระดับสากล
2. ให้ มีแรงจูงใจ ค่าตอบแทน ทุนสนับสนุนการอบรม/การศึกษาต่อ และโอกาส
ความก้ าวหน้ าในการทํางาน(Career path) ที่เหมาะสมให้ กบั บุคลากร ICT ใน
สังกัดกรมป่ าไม้ ทังนี
้ ้ให้ มีการศึกษาเพื่อประเมินความสําเร็ จหรื อความล้ มเหลว
ของมาตรการที่กําหนด
3. ส่งเสริ มการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ สําหรับ
บุ ค ลากรในระดั บ ต่ า งๆ โดยปรั บ ปรุ ง สื่ อ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ วให้ มี คุ ณ ภาพและได้
มาตรฐาน และกรมจัดจ้ างพัฒนา(ในส่วนที่ ยังไม่มี) และเมื่อผ่านการรับรอง
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บทสรุ ปผู้บริ หาร
แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
คุณภาพแล้ ว สามารถเผยแพร่แก่องค์กรในรูปแบบออนไลน์(On-line) และ/หรื อ
ออฟไลน์(Off-line) ตามความเหมาะสม
4. จัดให้ มีการประเมินผลโครงการที่ เกี่ ยวกับ ICT
ที่ ได้ ดํ าเนิ น การมาแล้ ว
โดยเฉพาะผลที่เกิดจากผู้ที่เข้ าศึกษาในสื่อต่างๆ ที่จัดทํา เพื่อใช้ ประกอบการ
พิจารณาในการวางแผนการดําเนินงานในระยะต่อไป
5. กําหนดมาตรฐานความรู้ ICT (ICT Skill standard) สําหรับบุคลากรด้ านอื่นๆ
ที่ใช้ ICT เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน และจัดให้ มีกลไกการผลักดันให้ เกิด
การพั ฒ นาบุ ค ลากรในกรมเพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถและทั ก ษะที่
สอดคล้ องกับมาตรฐานของตําแหน่งรวมถึงการนําความรู้ นนไปใช้
ั้
ประโยชน์ใน
การบริ หารและบริ การประชาชน
6. พัฒนาความรู้ และทักษะด้ าน ICT แก่บุคลากรในองค์กร โดยร่ วมมือกับ
ภาคเอกชนในรู ปแบบ PPP (Public-Private Partnership : PPP) เพื่อส่งเสริ ม
การพัฒนาระบบ e-Learning สําหรับการเรี ยนรู้ ICT ที่หลากหลายระดับที่ได้
มาตรฐานคุณภาพ ทั ้งในเชิงเนื ้อหาสาระและวิธีการนําเสนอ
7. พัฒนาระบบฐานข้ อมูลบุคลากรด้ าน ICT ของกรม อย่างบูรณาการ เพื่อใช้
ประกอบการวางแผนด้ านการพัฒนากําลังคนของกรม
8. สนับสนุนให้ บคุ ลากรมีความรู้และทักษะทางภาษา ทังภาษาไทย
้
ภาษาอังกฤษ
หรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในระดับที่สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารได้ ดี
โครงการเร่ งด่วน เช่น โครงการการเรี ยนรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการบริ หาร
จัดการองค์ความรู้ และจัดการเนื ้อหาพร้ อมอุปกรณ์สแกนเอกสาร โครงการการประชุมผ่าน
สื่อ และโครงการพัฒนาบุคลากรในด้ าน ICT ของกรมปี ละครัง้ เป็ นต้ น
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 : พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมีมาตรการดังนี ้
1. สร้ างกลไก วิ ธี ก ารบริ ห ารจัด การและดํ า เนิ น การ ที่ ส ามารถประสานและ
เชื่อมโยงการทํางานระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดกรมป่ าไม้ ในการกําหนด
ทิ ศ ทาง/นโยบายของกรมป่ าไม้ ให้ เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และมี
ประสิทธิภาพ
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2. ส่งเสริ มการลงทุนในโครงข่ายหลัก (Backbone) ทังระบบใช้
้
สาย (Wired) และ
ระบบไร้ สาย (Wireless) โดยให้ มีปริ มาณและการผสมผสานทั ้งสองระบบ
ดัง กล่ า วพอเหมาะกับ การรองรั บ บริ การด้ า นต่ า งๆ รวมทัง้ ให้ มี การบริ ห าร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ดีกว่าที่มีอยู่
3. จัดทํ าแผนเร่ งรั ดการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานสารสนเทศและการสื่อสารใน
จังหวัดศูนย์ กลางหลักในแต่ละภูมิภาคและแผนการดําเนินงานสําหรั บการ
พัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานสารสนเทศและการสื่ อ สารในพื น้ ที่ ที่ เ หลื อ และ
ดําเนินการตามความเหมาะสม
4. ปรับปรุงระบบข้ อมูล และระบบบริ หารจัดการ ให้ สามารถเชื่อมโยงกับ NSDI
(โครงสร้ างพื ้นฐานภูมิสารสนเทศ,National Spatial Data Infrastructure) และ
GIN (Government Information Network) ทังในส่
้ วนกลางและพื ้นที่ ภายใต้
กรอบมาตรฐาน TH e-GIF (Government Interoperability Framework)
5. การเสริ มสร้ างประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ และโครงข่าย ขยายประเภท
บริ การ เพิม่ พื ้นที่ให้ บริ การเพื่อรองรับภารกิจของกรม
6. ให้ จดั สรรทรัพยากรด้ าน ICT ให้ กบั หน่วยงานภายในสังกัดกรมป่ าไม้ ที่มีหน้ าที่
เกี่ยวกับการเฝ้ าระวัง การเตือนภัย และการป้องกันรั กษาป่ าอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเตือนภัยได้ ทนั ท่วงที สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานสากล อัน จะช่ วยลดความสูญ เสี ยต่อชี วิต และทรั พย์ สินของ
ประชาชน
7. จัดทําฐานข้ อมูลความต้ องการการใช้ บริ การ ICT ของกรมป่ าไม้ และสํารวจ
พื ้นที่การให้ บริ การของโครงข่ายกรมป่ าไม้ ที่มีอยู่ในปั จจุบัน เพื่อนําข้ อมูลมา
ประกอบการติดตามการพัฒนาโครงข่าย ICT ของกรมป่ าไม้ เพื่อกําหนด
นโยบายให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ิ โดยกําหนดพื ้นที่หรื อกิจกรรมที่มีความ สําคัญ
เร่ งด่วนเป็ นลําดับและกําหนดเวลาที่เหมาะสม รวมทั ้งพิจารณาขอบข่ายการ
ลงทุนที่เหมาะพอควร
8. ให้ มีการศึกษาเพื่อติดตามความก้ าวหน้ าและแนวโน้ มของเทคโนโลยี รวมทัง้
เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเทคโนโลยีทางเลือกต่างๆ เป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
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บทสรุ ปผู้บริ หาร
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เพื่ อ เป็ นข้ อ มูล ในการตัด สิ น ใจเชิ ง นโยบาย อาทิ การขยายโครงข่ า ย แนว
ทางการจัดสรรทรัพยากร
9. ให้ มีการกําหนดระดับความมัน่ คงปลอดภัยของโครงข่ายของกรมป่ าไม้
10. จัดทําแผนแม่บทด้ านความมัน่ คงปลอดภัย(ICT Security plan) ของระบบ
สารสนเทศ กรมป่ าไม้ เพื่อกําหนดมาตรการทังด้
้ าน ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
เพื่ อ ป้ องกั น ไม่ ใ ห้ ระบบสารสนเทศถู ก ทํ า ลายโดยวิ ธี ก ารต่ า งๆ รวมถึ ง
อาชญากรรมและการก่อการร้ ายในรู ปแบบต่างๆ
11. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจถึงภัยอันตรายซึง่ อาจเกิดขึ ้นกับ
ระบบสารสนเทศ อันจะส่งผลความเสียหายในวงกว้ างของกิจกรรมต่างๆใน
กรมป่ าไม้ ซึ่งใช้ ระบบสารสนเทศ ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ กําหนดแนวทางในการป้องกัน
อย่างเหมาะสมต่อไป
โครงการเร่ งด่วน เช่น โครงการจัดหาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบความ
ปลอดภัยของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื ้อเครื่ องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วง โครงการจัดเก็บ Log File ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 โครงการพัฒนาระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เสมือน โครงการจัดจ้ างที่ปรึกษาด้ าน ICT Security Plan โครงการ
พัฒนาระบบการบริ การประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการระบบสนับสนุนการใช้ งาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงผ่านทางเครื อข่ายแบบไร้ สาย โครงการระบบการเข้ าถึงข้ อมูล
แบบรวมศูนย์ เป็ นต้ น
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 : พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่อการจัดการ โดยมีมาตรการดังนี ้
1. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้ านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
(Information security) ของกรมป่ าไม้ โดยให้ ทําหน้ าที่กําหนดนโยบายและ
แนวทางด้ านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในกรมป่ าไม้ รวมถึง
กํ าหนดมาตรฐานที่ เ กี่ ยวข้ อง โดยที่ หน่ว ยงานควรมี บุค ลากรที่ มี คุณ สมบัติ
เหมาะสม และสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้ างกลไกร่ ว มกั น ระหว่ า งสํ า นั ก งบประมาณในการจัด ทํ า และพิ จ ารณา
งบประมาณด้ าน ICT เพื่อให้ การจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
มีการบูรณาการ ลดการซํ ้าซ้ อน และเกิดการใช้ จ่ายอย่างคุ้มค่า
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3. จัดสรรงบประมาณด้ าน ICT ให้ สอดคล้ องกับทิศทางและแนวทางที่กําหนดใน
แผนแม่บท ICT ของกรมป่ าไม้
4. จัด ให้ มี การตรวจสอบและประเมิน ผลความสําเร็ จ ของโครงการและการใช้
งบประมาณทุกปี ทังในระหว่
้
างการดําเนินงานและเมื่อสิ ้นสุดการดําเนินงาน
5. กําหนดกรอบนโยบายที่เกี่ยวกับข้ อมูล ที่สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้
ทุกหน่วยงานภายในสังกัดกรมป่ าไม้ และหน่วยงานอื่นๆ สามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลกันได้ อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
6. กําหนดมาตรฐานที่จําเป็ น ดังนี ้ มาตรฐานข้ อมูล(Data standard) มาตรฐาน
การเชื่อมโยงข้ อมูล(Interoperability standard) มาตรฐานด้ านกฎหมาย
(Legal standard) มาตรฐานด้ านความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
(Information security standard) มาตรฐานการเข้ าถึงข้ อมูล(Web
accessibility standard) และมาตรฐานด้ านอื่นๆ ที่จําเป็ นต่อการใช้ ICT ของ
กรมป่ าไม้ ในอนาคต
7. บังคับใช้ มาตรฐานที่กําหนดขึ ้นกับหน่วยงานภายในกรมป่ าไม้ ทัง้ หมด โดยมี
กลไกที่ เหมาะสม เพื่อให้ ระบบทัง้ หมดทํางานร่ วมกันได้ ภายใต้ ความหลาย
หลายของระบบที่มีใช้ อยูใ่ นแต่ละหน่วยงานภายในกรมป่ าไม้
8. พัฒนาและบริ หารจัดการระบบบริ การประชาชนของกรม (Front Office)
โครงการเร่ งด่วน เช่น โครงการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ ระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาระบบการรองรับแหล่งกําเนิดไม้ เพื่อประกอบการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรเพื่อรองรับการเชื่อมโยง National Single Window ระยะที่ 2 โครงการระบบ
บริ หารข้ อมูลพัสดุและครุภณ
ั ฑ์ โดยใช้ เทคโนโลยี RFID โครงการจัดหาระบบ Help Desk ที่
รองรับงานซ่อมบํารุ งและการให้ บริ การด้ านสารสนเทศ กรมป่ าไม้ โครงการระบบบริ หารงาน
ทรัพยากรบุคคล (HRMs) โครงการระบบสารสนเทศในการวิเคราะห์และรายงานผลสถิติ
การนําเข้ าส่งออกไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ โครงการเพิ่มประสิทธิงานบริ การบนเว็บไซต์ เป็ นต้ น
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรั พยากรป่ าไม้ โดยมีมาตรการดังนี ้
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การเตือนภัย/แจ้ งเตือน และการป้องกันรักษาป่ า ที่มี
ประสิทธิภาพ
้
2. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้ อมูลวิจยั ด้ านป่ าไม้ รวมทังความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้บริ หารสามารถพิจารณาข้ อมูล
สารสนเทศที่ได้ เพื่อตัดสินใจในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการป่ าไม้ ใน
ด้ านต่างๆ
3. พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานสารสนเทศสําหรับหน่วยงานระดับพื ้นที่ การบริ การ
ภาคสังคมที่สําคัญและการบริ การประชาชน
โครงการเร่ งด่วน เช่น โครงการพัฒนาระบบเดินสํารวจด้ วยคอมพิวเตอร์ พกพา
โครงการระบบแผนที่ภูมิศาสตร์ สารสนเทศเพื่องานบริ หาร ห้ องปฏิบตั ิการเพื่อการสัง่ การ
โครงการระบบรองรับการสื่อสารผ่านข้ อมูลและสัญญาณเสียง ระบบส่งเสริ มการปลูกป่ า
ออนไลน์ เป็ นต้ น
5. แผนการลงทุนและงบประมาณ
แผนการลงทุนและงบประมาณตลอดระยะเวลาการทําแผนแม่บทฯ พ.ศ. 25542557 สามารถจําแนกแผนการลงทุนออกเป็ นรายปี งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ดัง
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จํานวนหน่วยการลงทุนในแต่ละปี งบประมาณ
ปี งบประมาณ
จํานวนเงิน(บาท)
ปี 2554
7,900,000
ปี 2555
69,500,000
ปี 2556
103,000,000
ปี 2557
145,500,000
6. การติดตามและประเมินผล
การบริ ห ารจั ด การด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกรมป่ าไม้
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2554-2557 นันเพื
้ ่อให้ การแปลงแผน
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บทสรุ ปผู้บริ หาร
แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
แม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติได้ จริ ง กรมควรจัด ตัง้ หน่วยประสานงานกลางภายในกรม เพื่ อ
รับผิดชอบในการผลักดันวาระด้ าน ICT ของกรม รวมถึงการจัดทํานโยบาย การกํากับดูแล
และการพัฒนากลไกติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนด้ วยดัชนีชีว้ ัดอย่างเป็ น
้
สารสนเทศและการสื่อสารของ
รู ปธรรม ทั ้งนี ้ควรให้ มีการแต่งตังคณะกรรมการเทคโนโลยี
กรม และของหน่วยงานในสังกัด รับผิดชอบในการบริ หารแผนในแต่ละระดับ โดยผู้บริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เป็ นประธานคณะกรรมการฯ และให้ คณะกรรมการฯ
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมา
กรมป่ าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เป็ นหน่วยงานหลักด้ านจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของประเทศ มีหน้ าที่สําคัญในการควบคุม กํากับ ดูแล และ
ป้องกันการบุกรุก การทําลายป่ าและการกระทําผิดในพื ้นที่รับผิดชอบตามกฎหมาย รวมถึง
การศึกษา วิจยั วางแผนและประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่ า ส่งเสริ มการปลูกป่ า การจัดการป่ า
ชุมชน การปลูกสร้ างสวนป่ าเชิงเศรษฐกิจ พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์และประเมินสถานการณ์สวนป่ า
เศรษฐกิจทั ้งในประเทศและต่างประเทศ
ด้ วยภารกิจที่มีความสําคัญของกรมป่ าไม้ ทงต่
ั ้ อประเทศชาติและต่อมนุษยชาติ ในการดูแล
รักษาป่ าไม้ ไม่ให้ ถกู ทําลายจากการบุกรุกแผ้ วถาง รวมทั ้งการป้องกันภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ซึง่
เป็ นผลสืบเนื่องมา จากการตัดไม้ ทําลายป่ า ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหลายพื ้นที่ของโลกดังนัน้ การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน การบริหารจัดการ
รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อกระจายข้ อมูลข่าวสารของกรมป่ าไม้ ไปสูป่ ระชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้ องจึง
เป็ นสิ่งจําเป็ น
กรมป่ าไม้ จึงมีแนวคิดที่จะจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.
2554-2557 เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ สามารถ
รองรั บการบริ หารจัดการ ซึ่งจะส่งผลให้ การประยุกต์ ใช้ สารสนเทศสามารถบรรลุภารกิจ รวมทัง้
ประสานความร่ ว มมื อกับ หน่ ว ยงานอื่ น ได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยแสวงหาความร่ ว มมื อ จาก
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก มาช่วยให้ คําปรึ กษาและข้ อเสนอแนะในการดําเนินงานร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ของ
กรมป่ าไม้ เพื่อให้ ได้ แผนแม่บทที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้ านทั ้งปั จจัยภายในและภายนอก
องค์กร เน้ นให้ เกิดการเชื่อมโยงและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ จั ด ทํ า แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกรมป่ าไม้ กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. 2554-2557 ที่ มี ทิ ศ ทางการพัฒ นาด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ชัดเจน มีความเป็ นไปได้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ การดําเนินงาน

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
ของกรมป่ าไม้ และแนวโน้ มความต้ องการในอนาคต สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
3. เป้าหมาย
ผลจากการทําโครงการแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่ าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม จะทําให้ กรมป่ าไม้ มีแนวทาง ที่สามารถนําไปพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สอดคล้ องกับแผนแม่บทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม แผนแม่บท
ไอซีทีของประเทศ ตามเป้าหมายดังนี ้
3.1. สนั บ สนุ น การพัฒ นาบุ ค ลากรให้ เ ป็ นผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับ อย่าง
ต่อเนื่อง
3.2. สนับสนุนการบริ หารจัดการข้ อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ (Management
Information System) การตัดสินใจ(Decision Support System) การจัดการสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) และการใช้ ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน
3.3. สนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามภารกิจของกรมป่ าไม้
3.3.1. จัดทําแนวทางในการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ กับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกรมป่ าไม้ โดยเน้ นความถูกต้ อง รวดเร็ ว เป็ นปั จจุบนั ของข้ อมูล
3.3.2. จัดทํ ากรอบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในพัฒนา
ระบบ เป็ นการประหยัดและลดความซํ ้าซ้ อน
4. ขอบเขตการดําเนินงาน
4.1. ทบทวน ศึ ก ษา และวิ เ คราะห์ แ ผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารฉบับ
ปั จจุบัน ของกรมป่ าไม้ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและจัดทํ าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557 โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมตามสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
4.2. บริ ห ารจัด การและกํ า กับ การดํ า เนิ น โครงการจัด ทํ า แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557 โดยได้ รับความร่ วมมือจากเจ้ าหน้ าที่
ทีมงานจัดทําแผนแม่บทฯที่ได้ รับการแต่งตั ้งอย่างเป็ นทางการจากศูนย์
สารสนเทศของกรมป่ าไม้
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
4.3. วางแผน กําหนดขอบเขต ขันตอน
้
รูปแบบ วิธีการดําเนินงาน และระยะเวลาการดําเนินงาน
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554 –
2557 ในด้ านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ทั ้งฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครื อข่าย การบูร
ณาการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร การดูแ ลรั ก ษาความปลอดภัย รวมถึ ง
แนวทางการพัฒ นาบุค ลากร โดยให้ ค รอบคลุม ทัง้ ด้ า นการบริ ห ารจัด การและรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)
4.4. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) ตลอดจน
ปั จจัยเกื ้อหนุนต่อความสําเร็ จ ซึง่ รวมถึงการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ/ภารกิจ เป้าประสงค์
และยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของกรมป่ าไม้ อีกด้ วยจัดอบรม
เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เฉพาะประเด็น
ที่จําเป็ น) ให้ แก่บคุ ลากรของกรมป่ าไม้ เพื่อให้ ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผน
แม่บทฯและความเข้ าใจที่ถกู ต้ องร่ วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดการประสานความร่ วมมือตาม
กระบวนการการมีสว่ นร่ วมของทุกฝ่ ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5. จัดอบรมเพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เฉพาะ
ประเด็นที่จําเป็ น) ให้ แก่บุคลากรของกรมป่ าไม้ เพื่อให้ ตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดทําแผนแม่บทฯและความเข้ าใจที่ถกู ต้ องร่ วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดการประสานความ
ร่วมมือตามกระบวนการการมีสว่ นร่ วมของทุกฝ่ ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.6. จัดประชุมเจ้ าหน้ าที่ทีมงานจัดทําแผนแม่บทฯ ของกรมป่ าไม้ เพื่อร่ วมมือดําเนินการตาม
ประเด็นต่างๆ และตามวาระที่เหมาะสม อาทิเช่น
4.6.1. ช่วยกําหนดประเด็นการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร และผู้ปฏิบตั ิงานของกรมป่ าไม้
4.6.2. ซักซ้ อมการจัดเก็ บข้ อมูล เพื่ อสํารวจสถานภาพ ประเด็นปั ญหาและความ ต้ อง
การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่ าไม้
4.6.3. ให้ คําแนะนําในการจัดทําเอกสารข้ อมูลสถานภาพปั จจุบันของการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
4.6.4. ช่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวม
(Conceptual Design) สถาปั ตยกรรมของระบบ (Architecture Design) เพื่อ
กํ า หนดทิ ศ ทางการใช้ งาน ตลอดจนถึ ง ทิ ศ ทางการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่ าไม้ ให้ สามารถประสานความร่ วมมือกับ
องค์กรอื่นได้ เป็ นอย่างดี ภายใต้ กรอบแนวทาง TH e-GIF
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
(Thailand Government Interoperability Framework)
4.6.5. ช่วยกํากับติดตามผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
4.7. ยกร่ างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
4.8. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ อง (Stakeholders) เพื่ อนํ าเสนอร่ างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554 – 2557 ให้ ที่ประชุมพิจารณาลง
ความเห็นก่อนการจัดทําแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์
4.9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรม
ป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557 ตามความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
(Stakeholders)
5. แผนการดําเนินงาน
5.1. กําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวบรวม
ศึ ก ษา/ทบทวนวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อ ศึ ก ษาสถานการณ์ ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปั จจุบนั ใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
5.1.1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
5.1.2. กรอบนโยบาย IT 2010 ของประเทศไทย
5.1.3. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2552-2556
5.1.4. ร่างกรอบนโยบาย ICT 2020
5.1.5. แผนบริ หารราชการแผ่นดิน
5.1.6. ยุทธศาสตร์ กรมป่ าไม้
5.1.7. แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี กรมป่ าไม้
5.2. ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและภัยคุกคาม (SW0T) ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมฯ โดยเน้ นกระบวนการส่วนร่ วมจากบุคลากรของหน่วยงาน โดยการจัด
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น
5.3. สํารวจสถานภาพการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปั จจุบันของกรมป่ าไม้
เฉพาะหน่วยงานที่ใช้ งบประมาณแผ่นดินเป็ นหลัก
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
5.4. วิเคราะห์และออกแบบระบบในภาพรวมประกอบด้ วย สถาปั ตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครื อข่ายสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการเชื่อมโยง
ประสานการใช้ ข้อมูลร่วมกัน
5.5. กํ า หนดแผนงาน/โครงการด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศประกอบด้ ว ย แผนการพัฒ นา
ระบบงานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายการสื่อสารข้ อมูล แผนการ
พัฒนาบุคลาการด้ านระบบสารสนเทศ แผนงบประมาณการลงทุนเพื่อดําเนินงานตามแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนปฏิบตั ิการประกอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ข้ อเสนอแนะเพื่อความสําเร็ จของการดําเนินงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.6. ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
5.7. การจัดประชุมรับฟั งความคิดเห็นต่อร่ างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557 ของบุคลากรของกรม จํานวน 1 ครัง้ และนําข้ อเสนอ
แนะมาใช้ ปรับปรุงแผนแม่บทฯ
5.8. ดําเนินดําเนินการปรับปรุ งร่ างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่ า
ไม้ พ.ศ. 2554-2557 ตามข้ อเสนอแนะจากการประชุมรับฟั งความคิดเห็น ฯ และนําเสนอ
ต่อกรมป่ าไม้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
5.9. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ และแผ่น CD
6. กรรมวิธีการดําเนินงาน
6.1. ทบทวน ศึกษา และวิเคราะห์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับปั จจุบนั
ของกรมป่ าไม้ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตาม
สภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
วิธีดาํ เนินงาน
โดยการศึ ก ษา และวิ เ คราะห์ ใ นประเด็ น ต่ า งๆ ของแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสารฉบับปั จจุบันเพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาและจัดทํ า
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
6.2. บริ หารจัดการและกํากับการดําเนินโครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554 - 2557 โดยได้ รับความร่ วมมือจากเจ้ าหน้ าที่ทีมงาน
จัดทําแผนแม่บทฯ ที่ได้ รับการแต่งตั ้งอย่างเป็ นทางการจากศูนย์สารสนเทศของกรมป่ าไม้
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
วิธีดาํ เนินงาน
โดยการประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่ของศูนย์สารสนเทศของกรมป่ าไม้ เพื่อกํากับการ
ดําเนินงานในการจัดทําแผนแม่บทให้ เป็ นไปตามขอบเขตงานที่กําหนดไว้
6.3. วางแผน กําหนดขอบเขต ขันตอน
้
รูปแบบ วิธีการดําเนินงาน และระยะเวลาการดําเนินงาน
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่ าไม้ พ.ศ. 25542557 ในด้ านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ทั ้งฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครื อข่าย การบูร
ณาการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร การดูแ ลรั ก ษาความปลอดภัย รวมถึ ง
แนวทางการพัฒ นาบุค ลากร โดยให้ ค รอบคลุม ทัง้ ด้ า นการบริ ห ารจัด การและรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)
วิธีดาํ เนินงาน
6.3.1. วางแผน กําหนดขอบเขต ขั ้นตอน รูปแบบ วิธีการดําเนินงาน และระยะเวลาการ
ดําเนินงานโครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
6.3.2. วางแผนการพัฒนาระบบคอมพิ วเตอร์ ทัง้ ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แวร์ ระบบเครื อ ข่าย
การบู ร ณาการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร การดู แ ลรั ก ษาความ
ปลอดภัย
6.3.3. วางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้ ครอบคลุมทัง้ ด้ านการบริ หารจัดการและ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)
6.4. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) ตลอดจน
ปั จจัยเกื ้อหนุนต่อความสําเร็ จ ซึง่ รวมถึงการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ/ภารกิจ เป้าประสงค์
และยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของกรมป่ าไม้ อีกด้ วยจัดอบรม
เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เฉพาะประเด็น
ที่จําเป็ น) ให้ แก่บคุ ลากรของกรมป่ าไม้ เพื่อให้ ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผน
แม่บทฯและความเข้ าใจที่ถกู ต้ องร่ วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดการประสานความร่ วมมือตาม
กระบวนการการมีสว่ นร่ วมของทุกฝ่ ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีดาํ เนินงาน
6.4.1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ โดยให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) ตลอดจนปั จจัย เกื ้อหนุนต่อความ
สําเร็ จ
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
6.4.2. การกํ าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ/ภารกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของกรมป่ าไม้
6.4.3. จัด อบรมเพื่ อ สร้ างความรู้ ความเข้ า ใจทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร (เฉพาะประเด็นที่ จําเป็ น) ให้ แก่บุคลากรของกรมป่ าไม้ เพื่อให้ ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการจัดทําแผนแม่บทฯ และความเข้ าใจที่ถกู ต้ องร่วมกัน
6.5. จัดอบรมเพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เฉพาะ
ประเด็นที่จําเป็ น) ให้ แก่บุคลากรของกรมป่ าไม้ เพื่อให้ ตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดทําแผนแม่บทฯและความเข้ าใจที่ถกู ต้ องร่ วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดการประสานความ
ร่วมมือตามกระบวนการการมีสว่ นร่ วมของทุกฝ่ ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีดาํ เนินงาน
จัดอบรมเพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(เฉพาะประเด็นที่จําเป็ น) ให้ แก่บคุ ลากรของกรมป่ าไม้ เพื่อให้ ตระหนักถึงความสําคัญของ
การจัดทําแผนแม่บทฯ และความเข้ าใจที่ถกู ต้ องร่วมกัน
6.6. จัดประชุมเจ้ าหน้ าที่ทีมงานจัดทําแผนแม่บทฯ ของกรมป่ าไม้ เพื่อร่ วมมือดําเนินการตาม
ประเด็นต่างๆ และตามวาระที่เหมาะสม
วิธีดาํ เนินงาน
จัดประชุมเจ้ าหน้ าที่ ทีมงานจัด ทํ าแผนแม่บทฯ ของกรมป่ าไม้
เพื่อร่ วมมือ
ดําเนินการตามประเด็นต่างๆ และตามวาระที่เหมาะสม เช่น
1. ช่วยกําหนดประเด็นการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร และผู้ปฏิบตั ิงานของกรมป่ าไม้
2. ซัก ซ้ อ มการจัด เก็ บ ข้ อ มูล เพื่ อ สํ า รวจสถานภาพประเด็ น ปั ญ หาและความ
ต้ องการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่ าไม้
3. ให้ คํ า แนะนํ า ในการจั ด ทํ า เอกสารข้ อมู ล สถานภาพปั จจุ บั น ของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ช่ ว ยวิ เคราะห์ แ ละออกแบบระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารใน
ภาพรวม(Conceptual Design) สถาปั ตยกรรมของระบบ (Architecture
Design) เพื่อกําหนดทิศทางการใช้ งาน ตลอดจนถึงทิศทางการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่ าไม้ ให้ สามารถประสานความ
ร่วมมือกับองค์กรอื่นได้ เป็ นอย่างดีภายใต้ กรอบแนวทาง TH e-GIF (Thailand
Government Interoperability Framework)
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
5. ช่วยกํากับติดตามผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
6.7. ยกร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
วิธีดาํ เนินงาน
จัดทําร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่ าไม้
พ.ศ. 2554-2557
6.8. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ อง (Stakeholders) เพื่ อนํ าเสนอร่ างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557 ให้ ที่ประชุมพิจารณาลง
ความเห็นก่อนการจัดทําแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์
วิธีดาํ เนินงาน
จัดประชุมผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง (Stakeholders) เพื่อนําเสนอร่ างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554 – 2557
6.9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรม
ป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557 ตามความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
(Stakeholders)
วิธีดาํ เนินงาน
6.9.1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งร่ างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557 ตามความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากที่ประชุม
6.9.2. จัดทําต้ นฉบับของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมป่ าไม้
พ.ศ. 2554-2557
6.9.3. จัด ส่ง ต้ น ฉบับแผนแม่บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ของกรมป่ าไม้
พ.ศ. 2554-2557 จํานวน 10 ชุด พร้ อม แผ่นข้ อมูล (DVD) จํานวน 10 แผ่น
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557

การประเมินสภาพองค์กร (Organization Analysis)
การสร้ างแผนผังกระบวนการ (Defining Process
การกําหนดกลุม่ ข้ อมูลที่ต้องการ (Define Business
การวิเคราะห์ระบบงาน
ในปั จจุบนั

การวิเคราะห์ระบบปั จจุบนั (Analysis of Current

(Existing System Analysis)
การประเมินแนวกลยุทธ์ MIS (MIS Strategies
การประเมินสภาวะแวดล้ อมและผลกระทบจาก
ภายนอก (Environment Analysis)
การออกแบบโครงสร้ างสารสนเทศ

การจัดลําดับความสําคัญระบบย่อย

(Defining Information

(Subsystem Priority)

Conceptual
Analysis and

การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

การออกแบบระบบเครื อข่าย

(Defining Computer

(Defining Network Architecture)

การจัดทําแผนแม่บทและข้ อเสนอแนะ
รู ปที่ 1-1 ขันตอนการจั
้
ดทําแผนแม่บท
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Design

บทที่ 2
ภาพรวมนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้ อง
นโยบายป่ าไม้ แห่ งชาติ
เนื่องจากกรมป่ าไม้ เป็ นหน่วยงานที่ดแู ลเกี่ยวป่ าไม้ ของประเทศไทย เพื่อให้ การจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรป่ าไม้ สามารถกระทําโดยต่อเนื่องในระยะยาวและประสานสอดคล้ องกับการพัฒนา
ทรั พ ยากรธรรมชาติชนิดอื่น จึงสมควรกําหนดนโยบายการป่ าไม้ แห่งชาติ ไว้ ให้ เป็ นการแน่ นอน
เพื่อให้ ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ องได้ มีความเข้ าใจร่ วมกันและถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิอนั
จะทําให้ การพัฒนาป่ าไม้ เป็ นไปอย่างราบรื่ นและบรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังนี ้
1. ให้ มีการกําหนดแนวทางการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่ าไม้ ในระยะยาวอันจะ
ทํ า ให้ ประเทศได้ รั บ ประโยชน์ อ ย่ า งคุ้ม ค่ า ทางสัง คม เศรษฐกิ จ ความมั่น คงและ
สิ่ ง แวดล้ อ มมากที่ สุด โดยเน้ น ให้ มี ก ารประสานกั น ระหว่ า งทรั พ ยากรป่ าไม้ และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
2. ส่งเสริ มบทบาทและหน้ าที่ของส่วนราชการต่างๆและภาคเอกชนให้ มีส่วนรับผิดชอบใน
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่ าไม้ ร่วมกัน
3. ปรับปรุงระบบการบริ หารงานป่ าไม้ ของชาติให้ สอดคล้ องกับปริ มาณคุณภาพและสภาพ
ทรัพยากรป่ าไม้ และสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป
4. กําหนดให้ มีพื ้นที่ป่าไม้ ทั่วประเทศอย่างน้ อยในอัตราร้ อยละ 40 ของพื ้นที่ประเทศเพื่อ
ประโยชน์ 2 ประการ ดังนี ้
4.1 ป่ าเพื่อการอนุรักษ์ กําหนดไว้ เพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ดิน นํ ้า พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ ที่หายากและป้องกันภัยธรรมชาติอนั เกิดจากนํ ้าท่วมและการพังทลาย
ของดิน ตลอดทั ้ง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั และนันทนาการของ
ประชาชนในอัตราร้ อยละ 25 ของพื ้นที่ประเทศ
4.2 เพื่อป่ าเศรษฐกิจ กําหนดไว้ เพื่อการผลิตไม้ และของป่ าเพื่อประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ ในอัตราร้ อยละ 15 ของพื ้นที่ประเทศ
5. รัฐและภาคเอกชนจะพัฒนาพื ้นที่ป่าไม้ ไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ และจะจัดการพัฒนา
ให้ อํานวยประโยชน์ทงในทางตรงและทางอ้
ั้
อมโดยสมํ่าเสมอตลอดไป

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
6. ให้ เ พิ่มการใช้ วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการผลิต ทาง
การเกษตรเพื่อลดการทําลายพื ้นที่ป่าไม้
7. เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด การประสานการใช้ ประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งป่ าไม้ แ ละทรั พ ยากร
ธรรมชาติชนิดอื่นๆ เช่น ที่ดิน แหล่งนํ า้ และทรั พยากรธรณี รวมทัง้ เพื่อก่อให้ เกิดการ
ประสานความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชนและ
ประชาชนในท้ องถิ่น รั ฐจะจัดให้ มีแผนพัฒนาป่ าไม้ ไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยบรรจุไว้ ในแผนพัมนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8. เพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตไม้ ด้วยการจัดการป่ าไม้ ทัง้ ในระบบวนวัฒน์ แบบเลือกตัด
และระบบวนวัฒน์แบบตัดหมด ตามหลักวิชาการโดยเฉพาะในระบบตัดหมดนี ้ เมื่อตัด
แล้ วให้ ปลูกทดแทนในพื ้นที่ที่ถกู ตัดทันที
9. เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ และการป้องกันภัยอันเกิดจากสิ่งแวดล้ อม รัฐจะต้ องเร่ งรัด
ปรั บ ปรุ ง การวางผัง เมื อ งและกํ า หนดพื น้ ที่ ป่ าไม้ ใ ห้ แ น่ น อนเพื่ อ กํ า หนดเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดิน สําหรับเป็ นพื ้นที่ที่อยูอ่ าศัย พื ้นที่ประเภทชนบทและพื ้นที่เกษตรกรรมใน
แต่ละจังหวัดที่แน่นอนเพื่อป้องกันการบุกรุ กพื ้นที่ป่าไม้
10. การแต่งตังคณะกรรมการนโยบายป่
้
าไม้ ระดับชาติให้ กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยป่ าไม้
11. เพื่อเป็ นการปลูกฝั งให้ ประชาชนมีความรู้ สึกรั กและหวงแหน รู้ จักใช้ ทรั พยากรป่ าไม้
อย่างประหยัด รั ฐจะต้ องให้ ความรู้ ทัศ นคติ ความสํานึก ความรู้ สึก และทักษะ แก่
ประชาชนเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะได้ รับจากทรัพยากรป่ าไม้ และผลเสียจากการตัดไม้
ทําลายป่ า การใช้ สอยไม้ อย่างฟุ่ มเฟื อย จัดให้ มีการเผยแพร่ ความรู้ และความเข้ าใจแก่
ประชาชนเกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรป่ าไม้ ที่มีต่อส่วนรวม
12. ให้ มีการพัฒนาด้ านป่ าไม้ โดยส่งเสริ มการปลูกป่ าภาคเอกชนและภาครั ฐบาล เพื่อใช้
ภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ ในการอุตสาหกรรม และสนับสนุนให้ มีการส่งออกไป
จําหน่ายต่างประเทศ ส่งเสริ มการปลูกป่ าชุมชน ส่งเสริ มการปลูกป่ าในที่ดินของรัฐ และ
การปลูก ป่ าตามหั ว ไร่ ป ลายนา หรื อ การปลูก ป่ ารายย่ อ ยเพื่ อ ประโยชน์ ใ ช้ ส อยใน
ครัวเรื อน
13. สนับสนุนให้ มีโรงงานอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่องและโรงงานเยื่อกระดาษ เพื่อนําทุกส่วน
ของไม้ มาใช้ ประโยชน์ และส่งเสริ มให้ มีการใช้ วสั ดุอื่นทดแทนไม้
14. ให้ มีการปรั บปรุ งแก้ ไขกฎหมาย เพื่ออํานวยผลให้ การรั กษาและเพิ่มทรั พยากรป่ าไม้
และการตัดฟั นไม้ มาใช้ ประโยชน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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15. การดํ า เนิ นการวิ จัยด้ า นป่ าไม้ ให้ ก รมป่ าไม้ ขอความร่ ว มมื อ จากมหาวิ ท ยาลัย และ
สถาบันการศึกษาระดับสูงต่างๆ แทนการตังสถาบั
้
นวิจยั ป่ าไม้ ระดับชาติ
16. เพื่อลดการนําเข้ านํ ้ามันเชื ้อเพลิง จึงให้ มีการใช้ ไม้ เพื่อพลังงาน โดยให้ มีการปลูกป่ าเพื่อ
เป็ นแหล่งพลังงาน
17. กําหนดพื ้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย 35% ขึ ้นไป ไว้ เป็ นพื ้นที่ป่าไม้ โดยไม่อนุญาตให้
มีการออกโฉนดหรื อรับรองการทําประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
18. กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานที่แน่นอนชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาการทําลายป่ าใน
รู ปแบบต่างๆ เช่น การทําไร่ เลื่อนลอย ภัยจากไฟป่ า การทําลายป่ าจากชนกลุ่มน้ อย
การรุ กลํ ้าพื ้นที่ป่าจากเชิงเขา โดยให้ มีการกําหนดมาตรการละขั ้นตอนที่แน่นอน ชัดเจน
เกี่ ยวกับ การปราบปรามและการลงโทษผู้กระทํ าผิ ด รวมทัง้ การจัดตัง้ ศูนย์ รวมการ
ปรามปรามในแต่ ล ะภาคให้ มี ม าตรการลงโทษเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้มี อิ ท ธิ พ ล และ
ผู้กระทําผิดไว้ เป็ นหลักในการปฏิบตั ิงานของหน่วยราชการและภาคเอกชน
19. กําหนดให้ มีสิ่งจูงใจในการส่งเสริ มการปลูกป่ าภาคเอกชน
20. กําหนดให้ มีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการตังถิ
้ ่นฐานในท้ องถิ่นให้ สอดคล้ องกับ
การใช้ ทรัพยากรและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วิสัยทัศน์
“เป็ นหน่วยงานหลักในการบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของประเทศชาติ”

อํานาจหน้ าที่
1. ป้องกันรักษาป่ าควบคุมดูแล จัดทําแผนกลยุทธ์ในการป้องกันการบุกรุกทําลายป่ า และการ
กระทําผิดในพื ้นที่ป่าไม้ ตามระเบียบกฎหมายป่ าไม้
2. วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่ าเพื่อการฟื น้ ฟูสภาพป่ า และระบบนิเวศ
3. ส่งเสริ มชุมชนให้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการปลูกป่ า การจัดการป่ าชุมชน และการปลูกสร้ าง
สวนป่ าเชิงเศรษฐกิจ
4. อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้ มีการใช้ ประโยชน์ที่ดินป่ าไม้ และการอนุญาตที่
เกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรม ที่ดินป่ าไม้ และผลิตผลป่ าไม้
5. ศึกษา ค้ นคว้ า วิจยั และพัฒนาที่เกี่ยวข้ องกับป่ าไม้ ผลิตผลป่ าไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้
6. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด หรื อตามที่กระทรวง หรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
2-3

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
พันธกิจ
1. ส่งเสริ มการปลูกและการใช้ ประโยชน์จากไม้ และของป่ า
2. ส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ในรูปแบบป่ าชุมชน หมูบ่ ้ านป่ าไม้ แผนใหม่
สวนสาธารณะ ป่ าในเมือง และวนเกษตร
3. จัดการ ป้องกัน ฟื น้ ฟูทรัพยากรป่ าไม้ และที่ดินป่ าไม้ เพื่อใช้ ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
4. พัฒนาการอนุญาต และการบริ การตามกฎหมาย
5. วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ รวมถึงการกําหนด
มาตรฐานและการรับรอง
โครงสร้ างองค์ กรและการบริหารงาน
การจัดโครงสร้ างหน่วยงานภายในกรมป่ าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
แบ่งหน่วยงานออกเป็ น 2 กลุม่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. หน่ วยงานส่ วนกลาง ประกอบไปด้ วย
1.1 สํานักบริ หารกลาง
1.1.1 ส่วนอํานวยการ
1.1.2 ส่วนการเจ้ าหน้ าที่
1.1.3 ส่วนการคลัง
1.1.4 ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
1.1.5 ส่วนเสริ มสร้ างวินยั
1.1.6 ส่วนฝึ กอบรม
1.2 สํานักป้องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่ า
1.2.1 ส่วนอํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่ า
1.2.2 ส่วนด่านป่ าไม้
1.2.3 ส่วนควบคุมไฟป่ า
1.2.4 ส่วนยุทธการด้ านป้องกันและปราบปราม
1.2.5 ส่วนแผนการป้องกันและปราบปราม
1.2.6 ส่วนราษฎรอาสาสมัครพิทกั ษ์ ป่า(รสทป.)
1.3 สํานักจัดการป่ าชุมชน
1.3.1 ส่วนส่งเสริ มการจัดการป่ าชุมชน
1.3.2 ส่วนส่งเสริ มการมีสว่ นร่วม
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1.3.3 ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ ชมุ ชน
1.3.4 ส่วนอํานวยการสํานักจัดการป่ าชุมชน
1.4 สํานักวิจยั และพัฒนาการป่ าไม้
1.4.1 กลุม่ งานวนวัฒนวิจยั
1.4.2 กลุม่ งานพัฒนาผลิตผลป่ าไม้
1.4.3 กลุม่ งานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ และป้องกันเนื ้อไม้
1.4.4 กลุม่ งานเศรษฐกิจป่ าไม้
1.5 สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้ านป่ าไม้
1.5.1 ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
1.5.2 กลุม่ งานสํารวจและพัฒนาระบบฐานข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้ าน
ป่ าไม้
1.5.3 กลุม่ งานส่งเสริ มอนุรักษ์ และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้ านป่ าไม้
1.6 สํานักส่งเสริ มการปลูกป่ า
1.6.1 ส่วนปลูกป่ าภาคเอกชน
1.6.2 ส่วนอํานวยการสํานักส่งเสริ มการปลูกป่ า
1.6.3 ส่วนปลูกป่ าภาครัฐ
1.6.4 ส่วนเพาะชํากล้ าไม้
1.7 สํานักจัดการที่ดนิ ป่ าไม้
1.7.1 ส่วนอํานวยการ
1.7.2 ส่วนกําหนดเขตที่ดินป่ าไม้
1.7.3 ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ ที่ดนิ ป่ าไม้
1.7.4 ส่วนสํารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่ าไม้
1.7.5 ส่วนภูมิสารสนเทศป่ าไม้
1.8 สํานักแผนงานและสารสนเทศ
1.8.1 ส่วนอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ
1.8.2 ส่วนติดตามและประเมินผล
1.8.3 ศูนย์สารสนเทศ
1.8.4 ศูนย์บริ การประชาชน กรมป่ าไม้
1.8.5 ส่วนแผนงานและงบประมาณ
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1.8.6 ส่วนวิเทศสัมพันธ์
1.9 สํานักการอนุญาต
1.9.1 ส่วนรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
1.9.2 ส่วนอํานวยการ
1.9.3 ส่วนอนุญาตไม้ และของป่ า
1.9.4 ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
1.9.5 ส่วนอนุญาตใช้ ประโยชน์ป่าไม้
1.9.6 ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์
1.10 กลุม่ ตรวจสอบภายใน
1.10.1 งานบริหารทัว่ ไป
1.10.2 งานตรวจสอบภายใน
1.11 กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร
1.11.1 ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
1.11.2 ฝ่ ายพัฒนาโครงสร้ างและระบบงาน
1.11.3 ฝ่ ายเสริ มสร้ างการเปลี่ยนแปลง
1.12 สํานักกฎหมาย
1.12.1 ส่วนอํานวยการ
1.12.2 ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
1.12.3 ส่วนคดี
1.12.4 ส่วนคดีปกครอง
1.12.5 ส่วนสืบสวนสอบสวน
1.13 สํานักโครงการพระราชดําริ และกิจการพิเศษ
1.13.1 ส่วนปฏิบตั ิการโครงการ
1.13.2 ส่วนประสานงาน
1.13.3 ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
1.14 ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
2. หน่ วยงานส่ วนภูมิภาค
1. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ประกอบไปด้ วย
1. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
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2. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)
3. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 3 (ลําปาง)
4. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 4 (ตาก)
5. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)
6. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
7. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)
8. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที 8 (นครราชสีมา)
9. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)
10. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)
11. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ท่ี 11 (สุราษฎร์ ธานี)
12. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 12 (นครศรี ธรรมราช)
13. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 13 (สงขลา)
14. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์
15. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม
16. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี
17. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
18. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่
19. สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส
โครงสร้ างองค์กรการบริ หารงานของกรมป่ าไม้ เป็ นดังรูปที่ 2-1 อํานาจหน้ าที่ของแต่ละ
หน่วยงานนําเสนอไว้ ในภาคผนวก ก
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
กรมป่ าไม้
อธิบดี
รองอธิบดี
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้

หน่วยงานส่วนกลาง
สํานักบริ หารกลาง

สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

สํานักป้องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่ า

สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)

สํานักจัดการป่ าชุมชน
สํานักวิจยั และพัฒนาการป่ าไม้
สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้ านป่ าไม้

สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 3 (ลําปาง)
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 4 (ตาก)
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)

สํานักส่งเสริ มการปลูกป่ า

สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

สํานักจัดการที่ดินป่ าไม้

สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)

สํานักแผนงานและสารสนเทศ
สํานักการอนุญาต
กลุม่ ตรวจสอบภายใน
กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร
สํานักกฎหมาย
สํานักโครงการพระราชดําริ และกิจการพิเศษ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ ธานี)
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 13 (สงขลา)
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่

รู ปที่ 2-1 โครงสร้ างองค์กรกรมป่ าไม้
2-8

สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 12 สาขานราธิวาส

บทที่ 3
วิเคราะห์ สถานภาพการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปั จจุบนั
และความต้ องการของหน่ วยงาน
โครงสร้ างและกระบวนการทํ า งานของกรมป่ าไม้ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง มี บ ทบาทภาระหน้ า ที่ ทัง้ ในด้ า นการบริ ห ารและการจัด การทรั พ ยากรป่ าไม้ มี
สถานภาพการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวม ที่สามารถรองรับการดําเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานได้ ในระดับหนึ่ง สังเกตได้ จากการมีการใช้ ระบบสารสนเทศที่ได้ รับการพัฒนา
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบัน ซึ่งปั จจุบันมีสถานภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการประยุกต์ใช้ งาน ด้ วยความเชื่อมัน่ ในความถูกต้ อง เหมาะสม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล ดังนี ้คือ
1. ภาพรวมการพัฒนาระบบ ICT ของกรมป่ าไม้
2. สถานภาพการพัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศ
3. สถานภาพการใช้ ระบบเครื อข่าย (Network)
4. สถานภาพการพัฒนาบุคลากร
5. สถานภาพความต้ องการประยุกต์ใช้ ICT
ภาพรวมการพัฒนาระบบ ICT ของกรมป่ าไม้
ภาพรวมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมป่ าไม้ ใช้
สถาปั ตยกรรมแบบ “Silo Architecture” คือ ระบบต่างๆได้ รับการพัฒนาขึ ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในต่าง
วาระต่างเหตุผลของการใช้ งาน และตามความจําเป็ นในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ เป็ นเรื่ องปกติที่พบเห็นได้
ทัว่ ไปในองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีภารกิจเร่ งรัดและมีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้ องจํานวนมาก ทําให้ ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของแต่ ล ะหน่ วยงานภายในสัง กัด กรมป่ าไม้ ไม่ ส ามารถ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนหรื อบูรณาการข้ อมูลระหว่างกันได้ อย่างสะดวก แม้ ปัจจุบนั จะมีการวางแผน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถเอื ้อต่อการบูรณาการ พร้ อมกับมีการ
กําหนดทิศทางการส่งผ่านข้ อมูลสารสนเทศเข้ าสู่ส่วนกลางอย่างเป็ นรู ปธรรม แต่ในทางปฏิบตั ิยงั คง
ต้ อ งใช้ เ วลาในการจัด เก็ บ ข้ อ มูล จากหลากหลายระบบ และหลากหลายหน่ ว ยงาน ทํ า ให้ ก าร
ประมวลผลข้ อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การออกรายงานเพื่อการบริ หารและการตัดสินใจ ผู้บริ หารอาจ

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
ต้ องใช้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อตอบสนองการดําเนินพันธกิจหรื อยุทธศาสตร์ ที่กําหนดไว้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเด็นซึ่งกําลังเป็ นที่สนใจ เพราะข้ อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจไม่ถกู ต้ องทันสมัย (Update) เนื่องจากยังไม่มีการบูรณาการข้ อมูลเข้ าด้ วยกัน ซึง่ จะเป็ นการลด
ความน่าเชื่อถือในผลการวิเคราะห์ ที่มีต่อภาพรวมการดําเนินงานของกรมป่ าไม้ ดังจะสังเกตได้ จาก
บางกรณี ที่จําเป็ นต้ องมีการจัดเก็บรวบรวมข้ อมูลเพิ่มเติม ซึ่งกว่าจะดําเนินการแล้ วเสร็ จ ข้ อมูลที่
ได้ รับอาจกลายเป็ นข้ อมูลที่ล้าสมัยไม่เป็ นปั จจุบนั หรื อมีความคลาดเคลื่อนจากสภาพการณ์ที่เป็ น
จริ ง ดังนั ้น การส่งเสริ มสนับสนุนกระบวนการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และข้ อมูลสารสนเทศ ของกรมป่ าไม้ จึงดําเนินการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พ.ศ. 2554-2557 ดังกล่าวในบทที่แล้ ว
สถานภาพการพัฒนาและประยุกต์ ใช้ ระบบสารสนเทศ
จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หารและเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูปฏิบัติงาน การเก็ บข้ อมูลจากแบบสอบถาม
รวมทั ้งการศึกษาจากเว็บไซต์และเอกสารรายงานทัว่ ไป ณ เดือนสิงหาคม 2553 แสดงให้ เห็นถึง
สถานะความพร้ อมเบื ้องต้ นในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมป่ าไม้ พอสรุ ป
ภาพรวมได้ ดงั ตารางที่ 3-1 คือ
ตารางที่ 3-1 ความพร้ อมเบื ้องต้ นในการใช้ ICT
รายการเครื่ องคอมพิวเตอร์ และเครื่ องพิมพ์
ประมาณ(เครื่ อง)
เครื่ องคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลแบบพกพา
170
เครื่ องคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลแบบตั ้งโต๊ ะ
718
เครื่ องพิมพ์
462
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย
31
โครงสร้ างพื ้นฐานและการสื่อสารด้ านระบบคอมพิวเตอร์ จากการสํารวจมีการใช้ ฮาร์ ดแวร์
ของกรมป่ าไม้ มี ก ารนํ า เอาระบบคอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ งานค่ อ นข้ างมาก แต่ มี ก ารแบ่ ง ระบบ
คอมพิวเตอร์ ออกเป็ น 2 ระบบ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับภายในหน่วยงาน (Intranet) และระบบ
คอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ งานค้ นหาข้ อมูลภายนอกหน่วยงาน (Internet) ระบบปฏิบตั ิการส่วนใหญ่ใช้
ระบบปฏิ บัติ ก ารวิ น โดว์ ในการจัด การระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องกรมป่ าไม้ เ ป็ นลัก ษณะของการ
ให้ บริ การจากศูนย์กลาง โดยมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องติดตังอยู
้ ่ที่
ศูนย์กลาง โดยเครื่ องแม่ข่ายแต่ละเครื่ องจะทํางานระบบใดระบบหนึ่งเป็ นหลัก ซึ่งศูนย์กลางของ
ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ศูนย์สารสนเทศ
3-2
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ด้ านระบบสารสนเทศของกรมป่ าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มีการใช้
ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้ านต่างๆ ขององค์กร ดังนี ้
1. ระบบ MCS จาก กบข.
2. ระบบ BRPOS จากธนาคารกรุงไทย
3. ระบบ GFMIS จากสํานักงบประมาณ
4. ระบบ DPIS จาก กพ.
5. ระบบงานเงินเดือนข้ าราชการและลูกจ้ างประจํา และสวัสดิการ
6. ระบบงานบริ หารงานกองคลัง กรมป่ าไม้
7. ระบบงานบริ หารงานพัสดุ
8. ระบบเบี ้ยหวัด และบําเหน็จบํานาญ
9. ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการกรมป่ าไม้
10. ระบบข้ อมูลทะเบียนประวัติลกู จ้ างประจํา กรมป่ าไม้
11. ระบบข้ อมูลการฝึ กอบรมของกรมป่ าไม้
12. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในพื ้นที่สวนป่ าเศรษฐกิจ
13. ระบบข้ อมูลส่วนป่ าเชิงเศรษฐกิจ
14. ระบบภูมิสารสนเทศพื ้นที่ป่าชุมชน
15. ระบบข้ อมูลทะเบียนผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมป่ าไม้
16. ระบบข้ อมูลการขออนุญาตใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
17. ระบบข้ อมูลทะเบียนงานวิจยั กรมป่ าไม้
18. ระบบสื่อสารและเชื่อมต่อข้ อมูลสารสนเทศ
19. ระบบฐานข้ อมูลเลื่อยโซ่ยนต์
20. ระบบ eQSO
21. ระบบเว็บไซต์และอีเมล์กรมป่ าไม้
22. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
เมื่ อ พิ จ ารณาสถานภาพการบูร ณาการสารสนเทศของระบบต่ า งๆภายในกรม พบว่ า
สารสนเทศยังไม่มีการบูรณาการกันอย่างเป็ นรูปธรรม ส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะต่างคนต่างทํา ซึง่ แต่
ละฐานข้ อมูลนั ้นก็เป็ นข้ อมูลที่ซํ ้าซ้ อนกันอยู่เป็ นส่วนใหญ่ และข้ อมูลนันไม่
้ แน่ใจว่าตัวไหนมีความ
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
เป็ นปั จจุบนั มากกว่ากัน ทังนี
้ ้เพราะระบบต่างๆที่พฒ
ั นาขึ ้นนันเกิ
้ ดจากการวิเคราะห์ความต้ องการ
เฉพาะของหน่วยงานที่เป็ นผู้ใช้ ระบบเท่านัน้ ยังขาดการวิเคราะห์และออกแบบระบบในภาพรวม
สถานภาพการใช้ ระบบเครื อข่ าย (Network)
ผลการสํารวจระบบเครื อข่ายพบว่า กรมป่ าไม้ มีการออกแบบให้ มีการแยกระบบเครื อข่าย
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ Intranet และ Internet ซึ่งเป็ นการป้องกันการถูกจารกรรมข้ อมูลภายในระบบ
เครื อข่ายได้ ปั ญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การขาดนโยบายด้ านการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยของระบบเครื อข่าย การขาดความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ ระบบเครื อข่ายและการใช้
อุปกรณ์ ต่อเชื่อมเครื อข่ายอย่างผิดวิธี รวมทัง้ ขาดความตระหนักถึงการมีส่วนร่ วมในการใช้
ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตารางที่ 3-2 ความเร็ วในการใช้ อินเทอร์ เน็ตของสํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ และสาขาย่อย
สํานักจัดการทรั พยากรป่ าไม้ ท่ ี
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 3 (ลําปาง)
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 4 (ตาก)
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ ธานี)
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 13 (สงขลา)
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส
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บริ ษัทที่ให้ บริการ
อินเทอร์ เน็ต
TOT Broadband
TOT Broadband
TOT Broadband
TOT Broadband
TOT Broadband
TOT Broadband
TOT Broadband
TOT Broadband
TOT Broadband
TOT Broadband
TOT Broadband
TOT Broadband
T Broadband
TOT Broadband
CAT
TOT Broadband

ความเร็ว
อินเทอร์ เน็ต
6 Mb
5 Mb
6 Mb
2 Mb
3 Mb
4 Mb
2 Mb
1 Mb
8 Mb
6 Mb
8 Mb
1 Mb
6 Mb
1 Mb
4 Mb
6 Mb

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
การเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคส่วนใหญ่จะเป็ นการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตจากผู้ให้ บริ การ โดย
เสียค่าใช้ จ่ายเป็ นรายเดือน ส่วนการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตส่วนกลางนันจะใช้
้
บริ การผ่านกรมอุทยานฯ
ซึ่งความเร็ วโดยประมาณ 100 Mbps แต่อาจจะมีความไม่แน่นอนในแต่ละวันการใช้ งาน โดยที่
โครงสร้ างเครื อข่ายในส่วนกลางมีลักษณะดังรู ปที่ 3-1 และโครงสร้ างเครื อข่ายในส่วนภูมิภาค มี
ลักษณะดังรูปที่ 3-2

รู ปที่ 3-1 โครงสร้ างเครื อข่ายส่วนกลาง
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
ISP
Router

รู ปที่ 3-2 โครงสร้ างเครื อข่ายส่วนภูมิภาค
สถานภาพการพัฒนาบุคลากร
ในส่วนของบุคลากรด้ าน ICT ต้ องได้ รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการ
ระบบ โดยเน้ นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เช่น Software Development, Security, Database เป็ น
ต้ น บุคลากรผู้ใช้ ICT ในส่วนปฏิบตั ิงาน ควรเน้ นการนําเทคโนโลยี ICT ไปประยุกต์ใช้ เพื่อการบริ การ
การป้องกัน ดูแล รักษาในส่วนที่เกี่ยวข้ องได้ เต็มศักยภาพ ส่วนหลักสูตรด้ าน ICT ขันสู
้ ง เช่น ระบบ
คลังข้ อมูล เหมืองข้ อมูล การรักษาความปลอดภัยของเครื อข่าย เป็ นต้ น ยังมีผ้ ผู ่านการอบรมจํานวน
น้ อย จึงควรสนับสนุนให้ บคุ ลากรเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรขั ้นสูง
จากการสํ า รวจเบื อ้ งต้ น กรมป่ าไม้ มี บุค ลากรทัง้ ที่ เ ป็ นข้ า ราชการ ลูก จ้ า งประจํ า และ
พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดอัตรากําลัง ดังตารางที่ 3-3 และระดับวุฒิการศึกษาของ
ข้ าราชการ ลูกจ้ างประจํา ดังแสดงในตารางที่ 3-4
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
ตารางที่ 3-3 อัตรากําลังของกรมป่ าไม้
บุคลากร ปี 2553
จํานวน (คน)
ข้ าราชการ
1,971
ลูกจ้ างประจํา
2,145
พนักงานราชการ
6,901
รวมทังหมด
้
11,017
ตารางที่ 3-4 วุฒิการศึกษาของข้ าราชการและลูกจ้ างประจํา
วุฒิการศึกษา
ข้ าราชการ(คน)
ลูกจ้ างประจํา(คน)
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
565
2,055
ปริ ญญาตรี
1,053
89
ปริ ญญาโท
345
1
ปริ ญญาเอก
8
0
รวม
1,971
2,145
สําหรับการประเมินสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกรมป่ าไม้ จะใช้ แนวทางตาม
ข้ อกําหนดของคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน(กพร.) ซึง่ ประกอบด้ วยคุณสมบัติ 5 ประการ คือ
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ์
2. การบริ การที่ดี
3. การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
4. การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง ชอบธรรม
5. การทํางานเป็ นทีม
โดยผู้รับการประเมินจะต้ องเขียนรายงานผลการปฏิบตั ิงานของตน ส่งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาไป
พิจารณาเพียงอย่างเดียว
จากการวิเคราะห์สถานภาพปั จจุบนั ไม่สามารถหาจํานวนเจ้ าหน้ าที่ผ้ ทู ํางานด้ าน ICT ได้
อย่างแท้ จริ ง เนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้าน ICT ไม่ได้ จัดสรรเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ตําแหน่งวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เท่านั ้น ประกอบกับภาพรวมของการประเมินและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ไม่ได้
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
เน้ นถึงสมรรถนะการปฏิบตั ิงานด้ าน ICT โดยตรง แต่ได้ รวมถึงสมรรถนะการนํา ICT เข้ ามาช่วยใน
การทํางานปกติด้วย
สถานภาพความต้ องการประยุกต์ ใช้ ICT
กรมป่ าไม้ ควรมีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการมีนโยบายและกลไกผลักดัน
การใช้ งานระบบ ICT ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายการพัฒนาฯ ดังนี ้คือ
1. ต้ องการนํา ICT มาเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่จะช่วยบริ หารจัดการ การดําเนินยุทธศาสตร์ ที่
ได้ ผลรวดเร็ วอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. ควรมีการบูรณาการระบบฐานข้ อมูลต่างๆ ด้ านการบริ หารจัดการ โดยให้ มีลกั ษณะที่เกื ้อกูล
กัน ซึง่ อาจจัดเก็บอยู่ในฐานข้ อมูลเดียวกันหรื อเชื่อมโยงถึงกันได้ ตามกรอบแนวทาง TH eGIF เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน การวางแผน การบริ หารจัดการ และการตัดสินใจของ
แต่ละฝ่ าย
3. ต้ องการให้ มีระบบ Call Center โดยตรง เพื่อเป็ นศูนย์บริ การประชาชน รวมทั ้งระบบที่ช่วย
ส่งเสริ มการประชาสัมพันธ์องค์กรได้ อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ
4. ต้ องการระบบเครื อข่ายที่มีเสถียรภาพที่มนั่ คง แน่นอน สามารถรองรับการทํางานด้ วยความ
มัน่ คงปลอดภัยทังในระบบ
้
Internet และ Intranet รวมทั ้งสนับสนุนการจัดทําเว็บไซต์ของ
หน่วยงานต่างๆ ซึง่ ปั จจุบนั ยังมีหน่วยงานใช้ บริ การเช่าพื ้นที่ของเอกชนเป็ นรายปี
5. ต้ องการให้ เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนาฯ ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายต่างๆที่กําหนดไว้ รวมทังพั
้ ฒนาระบบจัดเก็บและติดตามแผนงาน/โครงการต่างๆ
ด้ วย
6. ต้ องการให้ ผลักดันการลดใช้ กระดาษ เช่น รายงานการประชุม หนังสือทั่วไป เป็ นต้ น เพื่อ
เป็ นการประหยัดงบประมาณและเป็ นการช่วยลดโลกร้ อน
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บทที่ 4
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เนื อ้ หาในบทนี เ้ ป็ นการนําเสนอยุทธศาสตร์ และมาตรการ/แผนงานที่ เกี่ยวข้ องในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็ นผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาวะแวดล้ อมด้ านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักการของ SWOT Analysis รวมทั ้งการระดมความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Stakeholders)
ทั ้งนี ้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่ าไม้ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 25542557 มีหลักการและประเด็นสําคัญ สรุปได้ ดงั นี ้
1. มี เ ป้ าหมายในเชิ ง การพัฒ นาสู่ สัง คมแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญาและการเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ทิศทาง การพัฒนาประเทศตามที่กําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งถือ
เป็ นแผนพัฒนาฯ หลักของประเทศ
2. สานความต่อเนื่องทางนโยบายจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่ า
ไม้ พ.ศ. 2549-2553
โดยยัง ให้ ค วามสํ า คัญ กับ การพัฒ นาบุค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการใช้ ICT (ในยุทธศาสตร์ ที่ 1) การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ สามารถมีการเชื่อมต่อกันได้ ทุกหน่วยงานภายใน
สังกัด กรมป่ าไม้ รวมถึง หน่ วยงานภายนอก (ในยุท ธศาสตร์ ที่ 2) การพัฒนาโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพื่อการจัดการ เพื่อให้ ทั ้งหน่วยงานมีการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ลดความ
ซํ ้าซ้ อนของข้ อมูล ข้ อมูลมีความเป็ นปั จจุบนั และสามารถใช้ งานร่ วมกันได้ เป็ นอย่างดีในทุก
ระบบ รวมทัง้ รองรับการให้ บริ การแก่ภาคประชาชนในระดับที่ดี (ในยุทธศาสตร์ ที่ 3) การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ เพื่อเป็ นการ
สนับ สนุน ภารกิ จด้ านการป้องกัน การเฝ้าระวัง /การเตื อนภัย และการป้ องกัน รั กษาป่ า
รวมทั ้งการมีระบบช่วยในการจัดการในการปฏิบตั ิการในพื ้นที่ ที่อํานวยความสะดวกในการ
ทํางานให้ รวดเร็ วและมีประสิทธิภาพสูง (ในยุทธศาสตร์ ที่ 4) นอกจากนี ้ ได้ ให้ ความสําคัญ
กับการพัฒนาต่อยอดจากที่ได้ ดําเนินการมาแล้ วในช่วงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมป่ าไม้ พ.ศ. 2549-2553 แต่ยงั ไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ เกิดผลเป็ น
รูปธรรมโดยเร็ ว
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3. มุ่งเน้ นการแก้ ไขสิ่งที่เป็ นจุดอ่อนที่สําคัญของการพัฒนา ICT ของกรมป่ าไม้ 3 ประการ
ได้ แก่ 1) การพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้ เพียงพอต่อการรองรับงานแต่ละ
หน่วยงานภายในกรมป่ าไม้ 2) การพัฒนาโครงข่ายการสื่อสารให้ สามารถเชื่อมโยงข้ อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายในกรมทัว่ ทั ้งประเทศ และ 3) การพัฒนาโครงสร้ างระบบการบริ หาร
จัดการให้ รองรับการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซํ ้าซ้ อนของข้ อมูล และสามารถ
รองรับการเพิ่มขึ ้นของข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
4. ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาที่ มุ่งเน้ นให้ เกิดธรรมาภิบาล ในส่วนของการบริ หารจัดการ
ICT ที่ต้องมีการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล (ในยุทธศาสตร์ ที่ 3) ซึ่งเป็ นวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ICT
เพื่อให้ บรรลุตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจ ของการพัฒนา ICT อย่างเป็ นรูปธรรมภายใต้ เงื่อนไข
ที่เป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2554-2557 กรมป่ าไม้ ได้ กําหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และตัวชี ้วัด ดังนี ้
1. พัฒนาบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อการจัดการ
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้

รู ปที่ 4-1 ยุทธศาสตร์ ICT กรมป่ าไม้
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จากรู ปที่ 4-1 เป็ นการกําหนดยุทธศาสตร์ เพื่อนําไปสู่ SMART Forest โดยยุทธศาสตร์ ที่มี
ความสําคัญและควรเร่ งดําเนินการเป็ นอันดับแรกก่อน ได้ แก่ยทุ ธศาสตร์ ที่ม่งุ เน้ นการแก้ ไขจุดอ่อนที่
สําคัญ 2 ประการ คือ เรื่ องบุคลากรทางด้ านเทคโนโลยีและโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ยุทธศาสตร์ ที่ 1 และ 2) อีกยุทธศาสตร์ หนึ่งที่ต้องเร่ งดําเนินการให้
เกิดผลเป็ นรู ปธรรมโดยเร็ ว ได้ แก่ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อการจัดการ (ยุทธศาสตร์ ที่ 3)
เนื่องจากเป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่สําคัญของการพัฒนาในด้ านอื่นๆต่อไป
วิสัยทัศน์
“เป็ นองค์กรหลักที่นําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ ในการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้ เพื่อ ประโยชน์สงู สุดและยัง่ ยืน”
นโยบาย
1. บุค ลากรด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ค วามรู้ ความ สามารถ และใช้
สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ การทํางาน การดํารงชีวิตประจําวัน
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. พัฒ นาความสามารถด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกรม ให้ ส ามารถ
เชื่อมโยงข้ อมูลสารสนเทศให้ ทั่วถึงกันทัง้ หมดทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิ ภาพ สามารถ
บริ หารจัดการข้ อมูลสารสนเทศให้ มีความสมบูรณ์ทกุ รูปแบบ เพื่อสนับสนุนการทํางานต่างๆ
ของกรม ได้ อย่างรวดเร็ วและมีความมัน่ คงปลอดภัยสูงสุด
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่ าไม้ ให้ มี
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการบริ หารงาน การจัดการ และการบริ การ โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเข้ ามาทดแทนหรื อปรับปรุงระบบงานปั จจุบนั ให้ มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถด้ าน ICT รวมทั ้งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับ ICT
4. พัฒนา ICT และนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ เพื่ องานวิ จัยและพัฒนา
เพิ่มคุณค่าการใช้ ทรัพยากรป่ าไม้ และชีวภาพ

4-3

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเตือนภัยและ/หรื อแจ้ งเตือนและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ เพื่อการเสริ มสร้ างความรู้ ด้านทรัพยากรป่ าไม้ และการเผยแพร่ข้อมูลสู่
ประชาชน
นโยบายที่เกี่ยวข้ อง
1. กําหนดระเบียบการใช้ ระบบข้ อมูลและสารสนเทศของหน่วยงานโดยให้ ข้าราชการ ลูกจ้ าง
และพนักงานที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบและยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
2. กําหนดมาตรการและมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลของกรมป่ าไม้ ร่วมกัน
ทั ้งที่ผ่านระบบเครื อข่าย และไม่ผ่านระบบเครื อข่าย
3. วางระบบควบคุมสิทธิของผู้ใช้ (Access Control) ให้ หน่วยงานภายใต้ กรมป่ าไม้ ใช้ เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
4. กําหนดระเบียบและวิธีในการจัดการข้ อมูล โดยคํานึงถึงระดับชั ้นความลับ และกําหนดสิทธิ
ในการเข้ าถึงข้ อมูล (Access Control)
5. กําหนดระบบรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูล โดยวางแผนในการสํารองข้ อมูล และ
การติดตังระบบรั
้
กษาความปลอดภัย (Firewall)
6. กําหนดระเบียบและระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้ ระบบ IT Office โดยเฉพาะการ
แลกเปลี่ยน ติดต่อผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ เทคโนโลยี Digital Signature และ
Encryption ในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และภาวะคุกคามต่ อการพัฒนา ICT
จากการวิเคราะห์จดุ แข็ง ขุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของกรมป่ าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มีรายละเอียดดังนี ้
จุดแข็ง ได้ แก่
1. กรมป่ าไม้ มีข้อมูลข่าวสารเป็ นจํานวนมาก
2. บุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีความพร้ อมด้ าน IT เข้ ามาในองค์กร
3. ผู้บริ หารเห็นความสําคัญของ IT
4. มีหน่วยงานรองรับโดยตรง คือ ศูนย์สารสนเทศ
โอกาส ได้ แก่
1. กระแสสังคมโลก เน้ นเรื่ องการอนุรักษ์ ป่าไม้ มากขึ ้น
2. องค์กรหรื อหน่วยงานท้ องถิ่นพร้ อมสนับสนุนงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือและบูรณา
การร่ วมกัน
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3. แต่ละหน่วยงาน ทังภาครั
้
ฐและเอกชนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ของตนเอง สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้
4. ให้ หน่วยงานภายนอกเข้ ามามีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการด้ าน ICT
5. นโยบายรัฐบาลให้ การสนับสนุนด้ าน IT
จุดอ่ อน ได้ แก่
1. ขาดการเชื่อมโยงข้ อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกรม
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง
3. ขาดการบริ หารจัดการงบประมาณ IT ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
4. ระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (GIS) ไม่สามารถมาใช้ ได้ อย่างจริ งจัง
5. การอบรมพัฒนาบุคลากรด้ าน IT ไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ภาวะคุกคาม ได้ แก่
1. ความขัดแย้ งทางนโยบายของหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
2. ขาดยานพาหนะและอุปกรณ์เพื่อใช้ ในการปฏิบตั งิ านที่ทนั สมัย ในการรวบรวม
ข้ อมูลต่าง ๆ
3. ประชาชนบางพื ้นที่ไม่ให้ ความร่ วมมือเท่าที่ควร เมื่อมีการสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูล
4. มีงบประมาณที่จํากัด
มีดงั นี ้
สาระสําคัญของยุทธศาสตร์ และมาตรการทังหมด
้

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 : พัฒนาบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
“เร่ ง พัฒ นาบุค ลากรทุ ก ระดับ ที่ มี คุณ ภาพและปริ ม าณเพี ย งพอที่ จ ะ
รองรับการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับ ICT ให้ มีความรู้
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม มี วิ จ ารณญาณ และรู้ เท่ า ทั น
(Information Literacy)”
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เป้าหมาย
บุคลากร ICT
1. มีตําแหน่งบุคลากรด้ าน ICT หรื อที่เกี่ยวข้ อง อย่างน้ อย 1 ตําแหน่งต่อ 1 หน่วยงาน เพื่อ
สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั หน่วยงาน
2. มีบุคลากรด้ าน ICT ที่ได้ รับการอบรมหรื อสัมมนาในแต่ละปี มีความรู้ ตามมาตรฐานที่
กําหนด สามารถเข้ าถึงและนํา ICT ไปใช้ ประโยชน์ในการทํางานได้ จริ งเป็ นจํานวนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 60 ของบุคลากร ICT ทังหมด
้
บุคลากรทั่วไป
3. บุคลากรแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมป่ าไม้ จะต้ องมีความรู้ ด้ าน IT ตามที่มาตรฐาน
กําหนด จํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของจํานวนบุคลากรของแต่ละระดับ แต่ละประเภท
ในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถเข้ าถึงและนํา ICT มาใช้ ประโยชน์ในการทํางานและการ
เรี ยนรู้
4. การจัดอบรมหรื อสัมมนา ต้ องจัดให้ ความรู้ เพื่อสนับสนุนการนําเอา ICT ไปใช้ ในการ
ทํางาน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในทุกด้ านอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
5. การจัดการอบรมหรื อสัมมนา กรมป่ าไม้ จะต้ องมีการอบรมหรื อสัมมนาด้ าน IT แต่ละด้ าน
เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของจํานวนครัง้ ที่มีการอบรมทังหมดต่
้
อปี และจะต้ องมี
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมอบรมจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของจํานวนบุคลากรใน
หน่วยงาน
มาตรการ
1. การพัฒนาบุคลากรด้ าน ICT
1.1. กําหนดมาตรฐานความรู้ ICT (ICT Skills standard) ของบุคลากร ICT ในสังกัดกรม
ป่ าไม้ ให้ เ ป็ นที่ ย อมรั บ โดยสร้ างแรงจูง ใจในการเข้ าฝึ กอบรมและสอบมาตรฐาน
วิชาชีพต่างๆ ที่มีการกําหนดไว้ ในระดับสากล
1.2. ให้ มี แ รงจู ง ใจ ค่ า ตอบแทน ทุ น สนั บ สนุ น การอบรม/การศึ ก ษาต่ อ และโอกาส
ความก้ าวหน้ าในการทํางาน(Career path) ที่เหมาะสมให้ กบั บุคลากร ICT ในสังกัด
กรมป่ าไม้ ทังนี
้ ้ให้ มีการศึกษาเพื่อประเมินความสําเร็ จหรื อความล้ มเหลวของมาตรการ
ที่กําหนด
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2. การพัฒนาบุคลากรทั่วไป
2.1. ส่งเสริ มการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ สําหรับบุคลากร
ในระดับต่างๆ โดยปรับปรุ งสื่อที่มีอยู่แล้ วให้ มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน และกรมจัด
จ้ างพัฒนา(ในส่วนที่ยงั ไม่มี) และเมื่อผ่านการรับรองคุณภาพแล้ ว สามารถเผยแพร่แก่
องค์กรในรูปแบบออนไลน์(On-line) และ/หรื อ ออฟไลน์(Off-line) ตามความเหมาะสม
2.2. จัดให้ มีการประเมินผลโครงการที่เกี่ยวกับ ICT ที่ได้ ดําเนินการมาแล้ ว โดยเฉพาะผลที่
เกิ ดจากผู้ที่เ ข้ า ศึก ษาในสื่ อต่างๆ ที่ จัด ทํ า เพื่ อใช้ ประกอบการพิจารณาในการวาง
แผนการดําเนินงานในระยะต่อไป
2.3. กําหนดมาตรฐานความรู้ ICT (ICT Skill standard) สําหรับบุคลากรด้ านอื่นๆ ที่ใช้ ICT
เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการปฏิ บัติ ง าน และจัด ให้ มี ก ลไกการผลัก ดัน ให้ เ กิ ด การพัฒ นา
บุคลากรในกรมเพื่อให้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่สอดคล้ องกับมาตรฐานของ
ตําแหน่งรวมถึงการนําความรู้นั ้นไปใช้ ประโยชน์ในการบริ หารและบริ การประชาชน
2.4. พัฒนาความรู้ และทักษะด้ าน ICT แก่บคุ ลากรในองค์กร โดยร่วมมือกับภาคเอกชนใน
รูปแบบ PPP (Public-Private Partnership : PPP) เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาระบบ eLearning สําหรับการเรี ยนรู้ ICT ที่หลากหลายระดับที่ได้ มาตรฐานคุณภาพ ทังในเชิ
้
ง
เนื ้อหาสาระและวิธีการนําเสนอ
3. มาตรการสนับสนุนอื่นๆ
ของกรม อย่า งบูร ณาการ เพื่ อ ใช้
3.1. พัฒ นาระบบฐานข้ อ มูล บุคลากรด้ า น ICT
ประกอบการวางแผนด้ านการพัฒนากําลังคนของกรม
3.2. สนับสนุนให้ บุคลากรมีความรู้ และทักษะทางภาษา ทัง้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรื อ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในระดับที่สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารได้ ดี
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 : พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“พัฒนาและบริ หารจัดการโครงสร้ างพื ้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้ มีการเชื่อมโยงไปสู่หน่วยงานภายใต้ สังกัดกรมป่ าไม้ อย่างทั่วถึง และมี
ระบบสารสนเทศและโครงข่ายที่ มีค วามมั่นคงปลอดภัย ทัง้ นี จ้ ะต้ องเป็ น
โครงสร้ างพื ้นฐานที่มีศกั ยภาพทันกับวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยี เพื่อรองรับ
การขยายตัวของการทํางานที่มากขึ ้น สามารถให้ บริ การที่เป็ นประโยชน์ต่อ
บุคลากรในสังคมแห่งการเรี ยนรู้”
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เป้าหมาย
1. มีโครงเครื อข่ายและการสื่อสารครอบคลุมและสามารถใช้ งานได้ เป็ นอย่างดีในทุกหน่วยงาน
ภายในสังกัดกรมป่ าไม้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของหน่วยงานในสังกัดทังหมด
้
2. มีแผนแม่บทด้ านความมัน่ คงปลอดภัย(ICT Security plan) ของระบบสารสนเทศ
กรมป่ าไม้ ภายในปี 2555
3. ระบบเครื อข่ายและการสื่อสารมีความปลอดภัย สามารถทํางานได้ แบบ 24x7 โดยมีจํานวน
การหยุดให้ บริ การไม่เกินปี ละ 2 ครัง้
4. มีคอมพิวเตอร์ ลกู ข่ายต่อบุคลากรของหน่วยงานในส่วนกลางเป็ น 1 : 2 และส่วนภูมิภาค
เป็ น 1 : 3
มาตรการ
1. สร้ างกลไก วิธีการบริ หารจัดการและดําเนินการ ที่สามารถประสานและเชื่อมโยงการทํางาน
ระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดกรมป่ าไม้ ในการกําหนดทิศทาง/นโยบายของกรมป่ าไม้ ให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริ มการลงทุนในโครงข่ายหลัก (Backbone) ทั ้งระบบใช้ สาย (Wired) และระบบไร้ สาย
(Wireless) โดยให้ มีปริ มาณและการผสมผสานทัง้ สองระบบดังกล่าวพอเหมาะกับการ
รองรับบริ การด้ านต่างๆ รวมทั ้งให้ มีการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ดีกว่าที่มีอยู่
3. จัดทํ าแผนเร่ งรั ดการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานสารสนเทศและการสื่อสารในจังหวัดศูนย์
กลางหลักในแต่ละภูมิภาคและแผนการดําเนินงานสําหรั บการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
สารสนเทศและการสื่อสารในพื ้นที่ที่เหลือและดําเนินการตามความเหมาะสม
4. ปรับปรุ งระบบข้ อมูล และระบบบริ หารจัดการ ให้ สามารถเชื่อมโยงกับ NSDI (โครงสร้ าง
พื ้นฐานภูมิสารสนเทศ,National Spatial Data Infrastructure) และ GIN (Government
Information Network) ทัง้ ในส่วนกลางและพื ้นที่ ภายใต้ กรอบมาตรฐาน TH e-GIF
(Government Interoperability Framework)
5. การเสริ มสร้ างประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ และโครงข่าย ขยายประเภทบริ การ เพิ่ม
พื ้นที่ให้ บริ การเพื่อรองรับภารกิจของกรม
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6. ให้ จดั สรรทรัพยากรด้ าน ICT ให้ กบั หน่วยงานภายในสังกัดกรมป่ าไม้ ที่มีหน้ าที่เกี่ยวกับการ
เฝ้ าระวัง การเตือนภัย และการป้องกันรักษาป่ าอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิ ภาพ โดย
สามารถเตือนภัยได้ ทันท่วงที สอดคล้ องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล อันจะช่วยลด
ความสูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
7. จัดทํ าฐานข้ อมูลความต้ องการการใช้ บริ การ ICT ของกรมป่ าไม้ และสํารวจพื ้นที่การ
ให้ บริ การของโครงข่ายกรมป่ าไม้ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั เพื่อนําข้ อมูลมาประกอบการติดตามการ
พัฒนาโครงข่าย ICT ของกรมป่ าไม้ เพื่อกําหนดนโยบายให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ โดย
กําหนดพื ้นที่หรื อกิจกรรมที่ มีความสําคัญเร่ งด่วนเป็ นลําดับและกําหนดเวลาที่เหมาะสม
รวมทั ้งพิจารณาขอบข่ายการลงทุนที่เหมาะพอควร
8. ให้ มีการศึกษาเพื่อติดตามความก้ าวหน้ าและแนวโน้ มของเทคโนโลยี รวมทั ้งเพื่อวิเคราะห์
เปรี ยบเที ยบเทคโนโลยี ทางเลือกต่างๆ เป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นข้ อมูลในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย อาทิ การขยายโครงข่าย แนวทางการจัดสรรทรัพยากร
9. ให้ มีการกําหนดระดับความมัน่ คงปลอดภัยของโครงข่ายของกรมป่ าไม้
10. จัดทําแผนแม่บทด้ านความมัน่ คงปลอดภัย(ICT Security plan) ของระบบสารสนเทศ กรม
ป่ าไม้ เพื่ อ กํ า หนดมาตรการทัง้ ด้ า น ฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ เพื่ อ ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ ร ะบบ
สารสนเทศถูกทําลายโดยวิธีการต่างๆ รวมถึงอาชญากรรมและการก่อการร้ ายในรู ปแบบ
ต่างๆ
11. ส่ง เสริ ม และสนับ สนุนให้ เกิ ด ความรู้ ความเข้ าใจถึง ภัยอัน ตรายซึ่ง อาจเกิ ด ขึน้ กับระบบ
สารสนเทศ อันจะส่งผลความเสียหายในวงกว้ างของกิจกรรมต่างๆในกรมป่ าไม้ ซึง่ ใช้ ระบบ
สารสนเทศ ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ กําหนดแนวทางในการป้องกันอย่างเหมาะสมต่อไป
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 : พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่อการจัดการ
“พัฒนาและบริ หารจัดการโครงสร้ างพื ้นฐานการจัดการ เพื่อสนับสนุน
การสร้ างธรรมาภิบาลในการบริ หารและการบริ การของกรมป่ าไม้ สามารถ
ตอบสนองต่อ การให้ บริ การแก่ บุค ลากรในหน่วยงานและนอกหน่ วยงาน
รวมทังประชาชนได้
้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”
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เป้าหมาย
1. ระบบการให้ บริ การที่มีอยูท่ งหมดจะต้
ั้
องสามารถให้ บริ การได้ เป็ นอย่างดี เป็ นจํานวนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 75 ของระบบที่มีอยูท่ งหมด
ั้
2. ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารของทุก หน่ว ยงานในสังกัด กรมป่ าไม้ มี ค วามพอใจต่ อ ระบบอย่างน้ อย เป็ น
จํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 85 ของระบบที่ตนเองใช้
3. ประชาชนมีความพอใจกับข้ อมูลที่หน่วยงานภายในสังกัดกรมป่ าไม้ ให้ บริ การ และสามารถ
หาข้ อมูลได้ จากกรมป่ าไม้ ได้ จริ ง เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของประชาชนที่มาใช้
บริ การ
4. สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของบริ การเดิม
มาตรการ
1. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้ านความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ(Information
security) ของกรมป่ าไม้ โดยให้ ทําหน้ าที่กําหนดนโยบายและแนวทางด้ านความมัน่ คง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศในกรมป่ าไม้ รวมถึงกํ าหนดมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้ อง โดยที่
หน่ ว ยงานควรมี บุค ลากรที่ มี คุณ สมบัติ เ หมาะสม และสามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
2. สร้ างกลไกร่ วมกันระหว่างสํานักงบประมาณในการจัดทําและพิจารณางบประมาณด้ าน
ICT เพื่อให้ การจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการบูรณาการ ลดการซํ ้าซ้ อน
และเกิดการใช้ จ่ายอย่างคุ้มค่า
3. จัดสรรงบประมาณด้ าน ICT ให้ สอดคล้ องกับทิศทางและแนวทางที่กําหนดในแผนแม่บท
ICT ของกรมป่ าไม้
4. จัดให้ มีการตรวจสอบและประเมินผลความสําเร็ จของโครงการและการใช้ งบประมาณทุกปี
ทั ้งในระหว่างการดําเนินงานและเมื่อสิ ้นสุดการดําเนินงาน
5. กําหนดกรอบนโยบายที่เกี่ยวกับข้ อมูล ที่สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ ทกุ หน่วยงาน
ภายในสังกัดกรมป่ าไม้ และหน่วยงานอื่นๆ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้ อมูลกันได้
อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
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6. กําหนดมาตรฐานที่จําเป็ น ดังนี ้ มาตรฐานข้ อมูล(Data standard) มาตรฐานการเชื่อมโยง
ข้ อมูล(Interoperability standard) มาตรฐานด้ านกฎหมาย(Legal standard) มาตรฐาน
ด้ านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ(Information security standard)
มาตรฐานการเข้ าถึงข้ อมูล(Web accessibility standard) และมาตรฐานด้ านอื่นๆ ที่จําเป็ น
ต่อการใช้ ICT ของกรมป่ าไม้ ในอนาคต
7. บัง คับ ใช้ ม าตรฐานที่ กํ า หนดขึ น้ กับ หน่ ว ยงานภายในกรมป่ าไม้ ทัง้ หมด โดยมี ก ลไกที่
เหมาะสม เพื่อให้ ระบบทั ้งหมดทํางานร่ วมกันได้ ภายใต้ ความหลายหลายของระบบที่มีใช้
อยูใ่ นแต่ละหน่วยงานภายในกรมป่ าไม้
8. พัฒนาและบริ หารจัดการระบบบริ การประชาชนของกรม (Front Office)
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรั พยากร
ป่ าไม้
“พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริ หารจัดการทรัพยากรป่ า
ไม้ ที่ตอบสนองต่อการให้ บริ การในการบริ หารทรัพยากรป่ าไม้ แก่บุคลากร
ภายในกรมป่ าไม้ ทงส่
ั ้ วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทั ้งนี ้ รวมถึงการวิจยั การเฝ้าระวัง การเตือนภัย และการป้องกัน
รักษาป่ า ”

เป้าหมาย
1. มีระบบฐานข้ อมูลความรู้ เพื่อสนับสนุนการทํางานระดับพื ้นที่จํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
ของระบบทังหมด
้
2. มีระบบการเฝ้าระวัง การเตื อนภัย/แจ้ งเตือน ในการป้องกันรั กษาป่ า สามารถทํ างานได้
ตลอดเวลาแบบ 24x7 โดยสามารถให้ บริ การได้ เป็ นที่พอใจในระดับไม่น้อยกว่าร้ อยละ 95
3. จํานวนผู้ใช้ บริ การให้ ความพอใจกับข้ อมูล และความสามารถของระบบ จํานวนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 70 จากจํานวนผู้ใช้ งานทั ้งหมดแต่ละปี
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
4. มีระบบฐานข้ อมูลงานวิจยั เพื่อสนับสนุนการวิจยั ด้ านป่ าไม้ รวมทั ้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพและด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ที่เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็ นที่น่าพอใจไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
มาตรการ
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การเตือนภัย/แจ้ งเตือน และการป้องกันรักษาป่ า ที่มีประสิทธิภาพ
2. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้ อมูลวิจยั ด้ านป่ าไม้ รวมทังความหลากหลายทาง
้
ชีวภาพ ที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้บริ หารสามารถพิจารณาข้ อมูลสารสนเทศที่ได้ เพื่อตัดสินใจ
ในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการป่ าไม้ ในด้ านต่างๆ
3. พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานสารสนเทศสําหรับหน่วยงานระดับพื ้นที่ การบริ การภาคสังคมที่
สําคัญและการบริ การประชาชน
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บทที่ 5
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557 ถือเป็ นสิ่ง
สําคัญที่ จะช่ วยส่ง เสริ มการพัฒนาและการดําเนิ นงานด้ าน ICT
ตามบริ บทของแต่ละฝ่ าย
ด้ วยความร่วมมือร่วมใจ เพื่อให้ เกิดความเป็ นเอกภาพ สามารถบูรณาการสารสนเทศร่ วมกันได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ จากศูนย์กลางการเชื่อมประสานและบูรณาการสารสนเทศด้ านป่ าไม้ เสมือนใช้ ระบบ
สารสนเทศเดียวกันซึง่ มีแหล่งข้ อมูลหรื อฐานข้ อมูลชุดเดียวกัน ดังรู ปที่ 5-1 ด้ วยความมัน่ ใจในความ
น่าเชื่อถือของความถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันสมัย ของข้ อมูลสารสนเทศด้ านการบริ หารและการจัดการ

รู ปที่ 5-1 ภาพรวมการใช้ ข้อมูลสารสนเทศอย่างบูรณาการ
การบูรณาการข้ อมูลสารสนเทศ นอกจากจะมีความสําคัญโดยตรงต่อการบริ หารและการ
บริ หารจัดการของกรมป่ าไม้ แล้ ว ยังเป็ นประโยชน์ ต่อการบริ หารจัดการในภาพรวมของกระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมและของประเทศไทย โดยเริ่ มตัง้ แต่การส่งต่อข้ อมูล ระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดและในกํากับ นอกจากนี ้ยังสามารถนําข้ อมูลด้ านป่ าไม้ ไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดได้
อย่างสะดวกร่ วมกับหน่ วยงานของกระทรวงอื่ น ๆได้ อย่า งกว้ างขวาง กลายเป็ นภาพรวมข้ อมูล
พื ้นฐานสําคัญของประเทศไทย

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
การพั ฒ นาฐานข้ อมู ล สารสนเทศ จะเริ่ ม ต้ นจากการวิ เ คราะห์ พั น ธกิ จ ภารกิ จ หรื อ
กระบวนงานของกรมป่ าไม้ โดยอาจแบ่งตามหน้ าที่ความรับผิดชอบทัว่ ไป ทําให้ ทราบความต้ องการ
ในภาพรวมของข้ อมูลสําคัญ เพื่อนํ าไปประกอบการพิจารณาออกแบบโครงสร้ างฐานข้ อมูลทาง
เทคนิค ที่สามารถประยุกต์ใช้ ร่วมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ออํานวยสะดวกต่อการใช้ งาน
ของผู้บริ หาร และผู้ปฏิบัติงาน ในการดําเนินพันธกิจตามบทบาทหน้ าที่ของแต่ละฝ่ าย โดยมีการ
พัฒนาปั จจัยแวดล้ อมต่างๆดังนี ้คือ
1. การออกแบบและพัฒนาระบบเครื อข่าย (Network)
2. การบูรณาการข้ อมูลสารสนเทศด้ วยกรอบแนวทาง TH e-GIF
การออกแบบและพัฒนาระบบเครื อข่ าย (Network)
จากเป้าหมายการพัฒนาระบบเครื อข่ายเพื่อการจัดการในการเชื่อมโยงข้ อมูลภายในสังกัด
กรมป่ าไม้ ซึ่งมีแนวทางการบูรณาการเครื อข่ายหลักและเครื อข่ายต่างๆของกรมป่ าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ให้ เป็ นเครื อข่ายที่สามารถบริ หารจัดการได้ อย่างเป็ นเอกภาพ
ดังรู ปที่ 5-2 โดยได้ มีการเตรี ยมที่จะเริ่ มดําเนินการ เพื่อให้ สามารถรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้ อมูล ที่มีความต้ องการช่องทางการสื่อสารตามชนิดและประเภทการใช้ งาน
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557

รู ปที่ 5-2 : โครงสร้ างเครื อข่ายส่วนกลาง
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การบูรณาการข้ อมูลสารสนเทศด้ วยกรอบแนวทาง TH e-GIF
จากเหตุผลความจําเป็ นในการใช้ ข้อมูลสารสนเทศและความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ได้ เอื ้อ
ให้ แต่ละหน่วยงานสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศได้ อย่างสะดวกและเป็ นอิสระต่อกัน ภาพรวม
ของการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมป่ าไม้ จึงเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบ “Silo Architecture” ซึ่ง
ปั จจุบันมีความพยายามที่ จะแลกเปลี่ยนเชื่ อมโยงข้ อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อบูรณาการข้ อมูล
สารสนเทศให้ เสมือนเป็ นระบบเดียวกัน แต่ประสบความยากลําบากเรื่ องเทคนิคของการพัฒนา
ระบบที่แตกต่างกัน และมีการปรับปรุงระบบฯ ตามสภาพการใช้ งานอยูต่ ลอดเวลา
ปั จจัยที่ควบคุมยากอีกประการหนึ่งคือ ธรรมชาติของการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่มี
้ ่อตัวแปร
รายละเอียดและวิธีการทํางานตามความเชี่ยวชาญของผู้ผลิต/ผู้พฒ
ั นาระบบ เช่น การตังชื
การตั ้งชื่อรายการข้ อมูล ขันตอนการเขี
้
ยนคําสัง่ งาน เป็ นต้ น ซึง่ อาจกล่าวได้ ว่ารายละเอียดเหล่านี ้ไม่
มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับอะไรมากนัก และมักปล่อยให้ เป็ นภาระหน้ าที่ในความรั บผิดชอบของผู้ผลิต/
ผู้พฒ
ั นาระบบแต่เพียงฝ่ ายเดียว ทําให้ เกิดความแตกต่างในรายละเอียดที่ไม่อาจตรวจสอบได้ เพราะ
ฝ่ ายอื่นที่เกี่ยวข้ องมักถือเป็ นเรื่ องเสียเวลาต่อการทําความเข้ าใจทางเทคนิคที่คอ่ นข้ างยุง่ ยาก และไม่
คุ้มค่าต่อการควบคุมตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องข้ อกําหนดเกี่ยวกับรายการข้ อมูล ซึง่ ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตต้ นทาง เนื่องจากทุกฝ่ ายจะสนใจเฉพาะวิธีใช้ ระบบและผลลัพธ์ ที่จะ
เกิดขึ ้นมากกว่า เพราะสาเหตุที่ทําให้ การบูรณาการข้ อมูลสารสนเทศ ประสบความยากลําบาก พอ
สรุปได้ ดงั นี ้คือ
1. ขาดมาตรฐานข้ อมูลกลาง เพื่อนําไปสู่การจัดเก็บข้ อมูลในรู ปแบบเดียวกันของแต่ละ
ระบบ
2. ขาดมาตรฐานเทคนิคกลาง เพื่อนําไปสู่การใช้ ข้อมูลร่ วมกัน/แลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่าง
ระบบ
3. ขาดกลไกมาตรฐานกลาง เพื่อนําไปสูก่ ารบริ หารจัดการเกี่ยวกับการบูรณาการ
กรอบแนวทาง TH e-GIF (Thailand e-Government Interoperability Framework) จึงเป็ น
ประโยชน์ ต่อการสร้ างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานร่ วมระหว่างระบบสารสนเทศ ด้ วยวิธีที่
เรี ยกว่า “Interoperability” แบบมีมาตรฐาน โดยกําหนดกรอบกติกาและข้ อเสนอแนะในการใช้ หรื อ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างระบบงาน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐสามารถนําไปใช้ เป็ นนโยบาย ข้ อกําหนด
ทางเทคนิ ค และแนวทางการพัฒ นาระบบแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ระหว่ า งกัน โดยไม่ จํ า เป็ นต้ อง
เปลี่ยนแปลงแก้ ไขระบบข้ อมูลเดิม เพราะมีการใช้ มาตรฐานข้ อมูลกลางร่ วมกัน ทําให้ ไม่เสียความ
เป็ นส่วนตัวของระบบข้ อมูลเดิม กล่าวคือ ระบบงานเดิมเคยปฏิบตั ิอย่างไร ใช้ ข้อมูลอย่างไร ก็ยงั คง
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
ปฏิบตั ิและใช้ งานไปตามนัน้ เฉพาะข้ อมูลส่วนที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ งานร่ วมกันหรื อแลกเปลี่ยนกัน
จึงจะใช้ ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานข้ อมูลกลาง ซึง่ จะแบ่งข้ อมูลออกเป็ น 2 กลุม่ หลัก ดังนี ้คือ
1. Aggregate Core Component (ACC)
หมายถึง มาตรฐานข้ อมูลกลางที่ใช้ ร่วมกันของทุกระบบหรื อทุกหน่วยงาน เสมือน
มุมมองข้ อมูลในระดับมหภาค ซึ่งทุกฝ่ ายจะยึดถือเป็ นหลักในการใช้ ข้อมูล ไม่ว่าจะใช้
ในระบบของตนเองหรื อผู้อื่น
2. Aggregate Business Information Entities (ABIE)
หมายถึง มาตรฐานข้ อมูล กลางที่ ใช้ ร่ วมกันอยู่ภายในระบบงานหรื อหน่วยงานของ
ตนเอง เสมือนมุมมองข้ อมูลในระดับจุลภาคที่เรี ยกว่า “บริ บท” ของการใช้ ข้อมูลเฉพาะ
ในระบบงานตนเอง เพื่อประกาศให้ ผ้ อู ื่นทราบว่า ระบบงานของตนเองมีข้อมูลอะไรที่
พร้ อมจะนํ าไปร่ วมใช้ งาน/แลกเปลี่ยนข้ อมูลกับระบบงานอื่น ซึ่งจะช่วยให้ เกิดความ
สะดวกในการหาวิธีใช้ หรื อแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างระบบงาน
การบูรณาการข้ อมูลสารสนเทศกรมป่ าไม้ ควรผลักดันให้ ทุกฝ่ ายมี กระบวนการจัดเก็ บ
ข้ อมูลร่วมกันอย่างเป็ นเอกภาพ ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF เพื่อจัดทําและประยุกต์ใช้ มาตรฐาน
ข้ อมูลด้ านการศึกษา ประกอบกับมาตรการสําคัญเพื่อการบูรณาการ ดังนี ้คือ
1. การบริ หารจัดการมาตรฐานรายการข้ อมูล
2. การตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
3. การกระจายความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้ อมูล
4. การกระตุ้นหน่วยงานด้ วยการจัดอันดับตามศักยภาพ
5. การพัฒนาคุณภาพและและประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้ อมูล
6. การพัฒนาศักยภาพของการจัดส่งข้ อมูล
7. การให้ บริ การข้ อมูลสารสนเทศด้ านการศึกษา
8. การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูล
นอกจากนี ้ กรมป่ าไม้ ควรกําหนดให้ มีการประยุกต์ใช้ มาตรฐานทางเทคนิคใน 2 ประเด็น
หลัก โดยออกแบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างหน่วยงาน คือ
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1. XML Schema
การกําหนดมาตรฐานข้ อมูลเพื่อใช้ เป็ นรู ปแบบร่ วม (Core Component) ในการ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกัน โดยอ้ างอิงตามเกณฑ์ การออกแบบและตัง้ ชื่อรายการ
ข้ อมูลของ UN/CEFACT XML Naming and design rules ตามที่แนะนําไว้ ใน
TH e-GIF
2. WSDL (Web Services Definition Language)
ชุดคําสัง่ ที่ใช้ อธิบายข้ อกําหนดวิธีการรับส่งข้ อมูลระหว่างระบบงานโดยผ่านเว็บเซอร์ วิส
รวมทัง้ การชี ้บอกตําแหน่งที่อยู่ของจุดเชื่อมโยงข้ อมูล ซึ่งติดตั ้งอยู่ในที่ต่างๆบนระบบ
เครื อข่าย ชุดคําสัง่ ของ WSDL แบ่งออกเป็ น 4 ส่วนประกอบกัน ดังนี ้คือ
1. Port type เพื่ออธิบายฟั งก์ชนั การปฏิบตั ิงานของเว็บเซอร์ วสิ และประกาศ
Messages ที่ใช้ เป็ นข้ อมูลนําเข้ าและผลลัพธ์ของการรับส่ง
ข้ อมูล
2. Message เป็ นส่วนที่อธิบายข้ อความที่ใช้ ติดต่อรับส่งระหว่างกัน
3. Types
เป็ นส่วนที่อธิบายโครงสร้ างข้ อมูลที่ใช้ รับส่ง (message)
4. Binding เพื่ออธิบายวิธีการรับส่งและเรี ยกใช้ บริ การของเซอร์ วิส รวมทั ้งมี
การกําหนดว่า Messages จะส่งข้ อมูลและเข้ ารหัสอย่างไร
การเชื่อมโยงประสานการใช้ ข้อมูลร่ วมกัน
การบูรณาการข้ อมูลสารสนเทศในทางปฏิบตั ิ กําหนดให้ ศนู ย์สารสนเทศ เป็ นศูนย์กลางการ
เชื่อมประสานข้ อมูลระหว่างระบบงานหรื อหน่วยงานต่างๆ โดยมีหลักการเชื่อมประสานข้ อมูลเพื่อ
บูรณาการ 2 ประการ คือ
หลักการที่ 1. การรวบรวมข้ อมูลไว้ ท่ ศี ูนย์ กลาง
หมายถึง การพัฒนาฐานข้ อมูลสารสนเทศ โดยการจัดเก็บ ประมวลผล ตลอดจนถึง
การประยุกต์ ใช้ งานของแต่ละหน่วยงาน มี การนําส่งข้ อมูลทัง้ หมดหรื อบางส่วน มาเก็บ
รวบรวมไว้ ที่ศนู ย์กลาง เพื่อเอื ้อต่อการพัฒนาฐานข้ อมูลในลักษณะที่สามารถนํามาประยุกต์
หรื อประมวลผลภาพรวมของกรมป่ าไม้ โดยมีข้อตกลงเบื ้องต้ นร่ วมกัน ในการนําส่งข้ อมูล
ชุดที่มีการปรับปรุ งล่าสุด (Update) อย่างชัดเจน เช่น จะกําหนดวันที่เท่าไรในการส่งข้ อมูล
เป็ นต้ น
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หลักการที่ 2. การเชื่อมโยงข้ อมูลมายังศูนย์ กลาง
หมายถึง การพัฒนาฐานข้ อมูลสารสนเทศ โดยการจัดเก็บ ประมวลผล ตลอดจนถึง
การประยุกต์ใช้ งานของแต่ละหน่วยงาน มีการเชื่อมโยงข้ อมูลมายังศูนย์กลาง เพื่อเอื ้อต่อ
การพัฒนาหรื อประยุกต์ใช้ ฐานข้ อมูลของแต่ละฝ่ าย ในลักษณะที่สามารถแลกเปลี่ยนบูรณา
การข้ อมูลระหว่างกันได้ อย่างสะดวก เช่น ฐานข้ อมูลสื่อการสอน (Content) เป็ นต้ น
การรวบรวมข้ อมู ล หรื อ การเชื่ อ มโยงข้ อมู ล มายั ง ศู น ย์ ก ลาง (ตามหลั ก การข้ างต้ น)
จําเป็ นต้ องพิจารณาถึงความพร้ อมของหน่วยงานเจ้ าของข้ อมูล (ต้ นกําเนิดของข้ อมูล) โดยอาจ
เลือกใช้ เทคนิคอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างประกอบกัน ดังนี ้คือ
เทคนิคที่ 1. เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)
เพื่อสนับสนุนการประมวลผลข้ อมูลและการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่สามารถ
ดําเนินการได้ ในทํานองเดียวกับการใช้ เว็บไซต์ ซึง่ ผู้ใช้ สว่ นใหญ่ในปั จจุบนั มีความคุ้นเคยเป็ นอย่างดี
หรื ออาจศึกษาเรี ยนรู้วธิ ีใช้ งานได้ ไม่ยากนัก เพราะเป็ นการทํางานผ่านระบบเครื อข่าย ด้ วยรูปลักษณ์
การใช้ งานที่สะดวกสบาย และถือได้ ว่าเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ตังแต่
้ สญ
ั ลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพ
ขณะที่มีการเลื่อนเมาส์ ตลอดจนถึงวิธีเลือกรายการคําสัง่ ต่างๆ (Menu)
หลัก การเบื อ้ งต้ น ทางเทคนิ ค ผู้พัฒ นาจะดํ าเนิ น การจัด ทํ าฐานข้ อ มูล และติ ด ตัง้ ระบบ
สารสนเทศไว้ บนเครื่ องแม่ข่าย (Computer Server) เพื่อคอยให้ บริ การผ่านระบบเครื อข่าย
(Network) แก่ผ้ ใู ช้ ที่ปฏิบตั ิงานด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ จากสถานที่ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงเข้ ามา
ได้ (ไม่จํ ากัด ระยะทาง) เพื่ อที่ จ ะได้ บัน ทึกและปรั บปรุ งฐานข้ อมูล เสมื อ นทํ างานอยู่ในสถานที่
เดียวกันด้ วยคอมพิวเตอร์ เครื่ องเดียวกัน ดังรู ปที่ 5-3

internet

รู ปที่ 5-3 หลักการทางเทคนิคของเว็บแอพพลิเคชัน่
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เทคนิคที่ 2. เว็บเซอร์ วิส (Web service)
เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงรับส่งข้ อมูลผ่านระบบเครื อข่าย ระหว่างระบบสารสนเทศและ
หน่วยงานซึ่งมีข้อตกลงร่ วมกัน โดยปล่อยให้ เป็ นหน้ าที่ของเครื่ องแม่ข่าย (Server) ช่วยดําเนินการ
รับส่งข้ อมูลแบบอัตโนมัติ หรื อแบบกึง่ อัตโนมัติคือ ให้ ผ้ ดู แู ลเครื่ องแม่ข่ายกดปุ่ มสัง่ การทุกครัง้ ที่จะมี
การรับส่งข้ อมูลก็ได้
หลักการเบื ้องต้ นทางเทคนิค จะมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขึ ้นเป็ นพิเศษ (แยกต่างหากจาก
ระบบสารสนเทศและฐานข้ อมูล) เพื่อติดตังอยู
้ ่บนเครื่ องแม่ข่ายของหน่วยงานที่จดั การศึกษาแต่ละ
ฝ่ าย ซึ่งมีข้อตกลงร่ วมกันไว้ ว่าจะรับส่งข้ อมูลระหว่างกันด้ วยเทคนิคนี ้ ตามรู ปแบบข้ อมูลที่ต้องการ
หรื อสามารถนํามาประยุกต์ใช้ งานในแต่ละฝ่ ายได้ ทันที ต่อจากนั ้นจะเป็ นหน้ าที่ของผู้แลเครื่ องแม่
ข่าย ที่จะคอยบํารุ งรักษาหรื อกดปุ่ มสัง่ การ ให้ ระบบเชื่อมโยงทํางานตามกําหนดเวลาที่ตกลงกันไว้
โดยผู้ใช้ ทั่วไปไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องใดๆ แต่จะช่วยอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ใู ช้ ทั ้งสองฝ่ าย ที่ไม่ต้อง
เสียเวลาในการรับส่งข้ อมูลและการปฏิบตั ิงานประจํา เพราะจะช่วยขจัดความยุง่ ยากและปั ญหาบาง
ประการเกี่ยวกับวิธีการรับส่งข้ อมูลแบบอื่นได้ เช่น การรับส่งข้ อมูลด้ วยแผ่นซีดี อาจต้ องใช้ เวลาการ
จัดส่งตามระเบียบราชการ รวมทัง้ การถ่ายโอนข้ อมูลเข้ าระบบอาจติดขัดเรื่ องความบกพร่ องของ
เครื่ องอ่านหรื อตัวแผ่นซีดี เป็ นต้ น ดังรู ปที่ 5-4

รู ปที่ 5-4 หลักการทางเทคนิคของเว็บเซอร์ วสิ
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เทคนิคที่ 3. คลาวด์ คอมพิวติง้ (Cloud Computing)
เพื่อสนับสนุนการประมวลผลข้ อมูลและการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่สามารถ
ดําเนินการได้ ในทํานองเดียวกับการใช้ เว็บไซต์ ซึง่ ผู้ใช้ สว่ นใหญ่ในปั จจุบนั มีความคุ้นเคยเป็ นอย่างดี
หรื ออาจศึกษาเรี ยนรู้ วิธีใช้ งานได้ ไม่ยากนัก เพราะเป็ นการทํางานผ่านระบบเครื อข่ายเช่นเดียว กับ
การประยุกต์ ใช้ เว็บแอพพลิเคชั่น แต่เทคนิคนี ม้ ีการเพิ่มศักยภาพของการประมวลผลข้ อมูล เพื่อ
อํานวยความสะดวกรวดเร็ วให้ ผ้ ใู ช้ ได้ มากขึ ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาจัดฝึ กอบรมทําความเข้ าใจกันใหม่
หลักการเบื ้องต้ นทางเทคนิค อาศัยวิธีการเพิ่มจํานวนเครื่ องแม่ข่าย (Server) จํานวนแหล่ง
และพื ้นที่เก็บข้ อมูล (Storage) ซึ่งอาจติดตังอยู
้ ่ตามสถานที่ต่างๆ และอาจมีคณ
ุ ลักษณะการทํางาน
ที่แตกต่างกัน แต่มีการเชื่อมโยงให้ เป็ นเครื อข่ายเดียวกัน เพื่อช่วยกันหรื อแบ่งกันประมวลผลข้ อมูล
เสมือนอยูใ่ นเครื่ องเดียวกัน ทําให้ ความเร็ วในการประมวลผลเพิ่มขึ ้น โดยผู้ใช้ ไม่ทราบเบื ้องหลังการ
ทํางานดังกล่าว อาทิเช่น การสืบค้ นข้ อมูลในระบบ Google ผู้ใช้ จะไม่เคยทราบว่า มีการใช้ เครื่ องแม่
้ ่ที่ใดในโลก เป็ นต้ น แต่เนื่องจากคลาวด์
ข่ายผสานกับแหล่งจัดเก็บข้ อมูลจํานวนเท่าใด และติดตังอยู
คอมพิวติ ้งเป็ นเทคโนโลยีใหม่ ที่อยู่ในช่วงเริ่ มต้ นของการพัฒนาด้ านสถาปั ตยกรรมระบบ (System
Architecture) จึง อาจมี ข้อจํ ากัดเรื่ องการพัฒนาโปรแกรมและการประยุกต์ ใช้ ที่ มักจะเป็ นแบบ
เฉพาะของแต่ละบริ ษัท จนกว่าจะมีการพัฒนาโปรแกรมแบบเปิ ดเผยรหัส (Open Source) เพื่อให้
เกิดการประยุกต์ใช้ งานได้ อย่างแพร่หลาย ดังรู ปที่ 5-5

รู ปที่ 5-5 หลักการทางเทคนิคของคลาวด์คอมพิวติ ้ง
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เป็ นระบบที่ใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการปฏิบตั ิงาน
การวางแผนงาน การตัดสินใจ และการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยมีข้อมูลเชิงพื ้นที่ (spatial
data) และข้ อมูลองค์ประกอบ (attribute data) ร่วมกันอธิบายสิ่งต่างๆ ในรูปแบบของข้ อมูลเชิงซ้ อน
(multiple layers) ที่แสดงในลักษณะของแผนที่อเิ ล็กทรอนิกส์ (electronic map)
ข้ อมูลเชิงพื ้นที่ของ GIS ปรากฏในรู ปแบบต่างๆ เช่น แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ข้ อมูล
ภาพถ่ายดาวเที ยม และแบบจําลองภูมิประเทศ ส่วนข้ อมูลองค์ประกอบจะปรากฏอยู่ในรู ปฐาน
ข้ อมูลเป็ นตารางประเภทต่างๆ ที่อธิบายคุณลักษณะของสิง่ ต่างๆ ที่ปรากฏอยูบ่ นภูมิประเทศนัน้
และเนื่องจากกรมป่ าไม้ มีภารกิจการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื น้ ฟู ดูแลรักษา ส่งเสริ ม ทํานุ
บํารุงป่ า และการดําเนินการเกี่ยวกับการป่ าไม้ การทําไม้ การเก็บหาของป่ า การใช้ ประโยชน์ในที่ดิน
ป่ าไม้ แ ละการอื่ น เกี่ ย วกับ ป่ าและอุต สาหกรรมป่ าไม้ ให้ เป็ นไปตามระเบี ย บและกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้ องด้ วยกลยุทธ์ เสริ มสร้ างความร่ วมมือของประชาชนเป็ นหลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและพัฒนาคุณภาพชี วิต ของประชาชน และมี ภารกิจ อื่ น ตามที่ กฎหมายกํ าหนดให้
อํานาจหน้ าที่ของกรมป่ าไม้ ดังนั ้นการดําเนินงานของกรมป่ าไม้ จึงมีความสัมพันธ์ กบั ข้ อมูลเชิง
พื ้นที่เป็ นอย่างมาก การนํา GIS มาใช้ งานในด้ านต่างๆ จึงเป็ นสิ่งจําเป็ นของกรมป่ าไม้
ในส่วนนี ้จะกล่าวถึงแผนการพัฒนาการใช้ เทคโนโลยี GIS ที่เหมาะสมในภาพรวมของกรม
ป่ าไม้ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการใช้ GIS สําหรับช่วยในการปฏิบตั ิภารกิจของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในกรมป่ าไม้ รวมทังช่
้ วยในการเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศของกรมป่ าไม้ ให้ แก่หน่วยงาน
หรื อบุคลากรภายนอกที่สนใจงานด้ านป่ าไม้ อาทิเช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ภาครัฐอื่นๆ
องค์กรเอกชน และประชาชนทัว่ ไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและต่อเนื่อง
เพื่อให้ การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภายในกรมป่ าไม้ เป็ นไปตามภารกิจของ กรม
ป่ าไม้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ การออกแบบระบบ GIS
สํ า หรั บ กรมป่ าไม้ จะต้ องเป็ นระบบที่
ก่อให้ เกิดการใช้ งานในด้ าน GIS ของกรมป่ าไม้ อย่างแพร่ หลาย มีการใช้ ระบบฐานข้ อมูลร่วมกันมาก
ที่สดุ และง่ายต่อการใช้ งาน รวมถึงการก้ าวทันต่อเทคโนโลยีของ GIS ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต และ
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวนี ้ การออกแบบ GIS ของกรมป่ าไม้ จึงได้ กําหนดองค์ประกอบ
ของแผนหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของกรมป่ าไม้ นี ้ ออกเป็ น 3 ส่วนหลักคือ
1. ส่วนข้ อมูล GIS ของกรมป่ าไม้
2. ส่วนโครงสร้ างสถาปั ตยกรรมของ GIS ที่สามารถใช้ ได้ อย่างเต็มระบบ
3. ส่วนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้ าน GIS ของกรมป่ าไม้
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ส่ วนข้ อมูล GIS ของกรมป่ าไม้
แผนงานแรกสุดของการพัฒนาระบบ GIS ของกรมป่ าไม้ คือการจัดทํา metadata
ของ
ข้ อมูล GIS ที่ ได้ ถูกจัดสร้ างขึน้ แล้ วในส่วนงานต่างๆ ของกรมป่ าไม้ เดิม พร้ อมกับ การสร้ าง
ฐานข้ อมูล GIS ในลักษณะที่เป็ นแผนที่ป่าไม้ พื ้นฐาน (Base map) ที่หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้
ร่วมกัน
แผนที่ป่าไม้ พื ้นฐานที่กล่าวถึงนี ้สามารถจัดทําขึ ้นโดยใช้ ค่าใช้ จ่ายไม่มากนัก ทังนี
้ เ้ นื่องจาก
ในปั จจุบันกรมป่ าไม้ กําลังดําเนินงานโครงการจัดทํ าแผนที่แนวเขตพืน้ ที่ สวนป่ าเชิงเศรษฐกิจใน
ลักษณะที่เป็ นแผนที่เชิงตัวเลข (digital map) สําหรับใช้ เป็ นข้ อมูล GIS ของในระบบพิกดั UTM บน
แผ่นที่ภมู ิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ภายใต้ โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในพื ้นที่
สวนป่ าเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะสิ ้นสุดโครงการภายในปี 2548 ดังนัน้ การนําแผนที่เชิงตัวเลขที่
กําลังจัดทํานี ้มาทําการปรับปรุ งให้ เป็ นแผนที่ป่าไม้ พื ้นฐานที่ครอบคลุมพื ้นที่ป่าไม้ ทัว่ ประเทศก็จะ
สามารถช่วยให้ สว่ นงานต่างๆ ในกรมป่ าไม้ สามารถดําเนินงานด้ าน GIS ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ ้น
้ อมูลพื ้นฐานดังนี ้
แผนที่ป่าไม้ พื ้นฐานของกรมป่ าไม้ ที่จะจัดสร้ างขึ ้นนี ้ จะประกอบด้ วยชันข้
1. สภาพภูมิประเทศ
2. ทางนํ ้า และแหล่งนํ ้า
3. เส้ นทางคมนาคม
4. ชั ้นข้ อมูลแบบจําลองชั ้นความสูงเชิงตัวเลข (DEM)
5. ขอบเขตหน่วยป้องกันรักษาป่ า
6. ที่ตงหน่
ั ้ วยราชการของกรมป่ าไม้
ั ้ บ่ ้ านและหน่วยราชการอื่นๆ ในพื ้นที่เขตป่ าอนุรักษ์ ทงหมด
ั้
7. ที่ตงหมู
8. พื ้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกทําลาย
9. ขอบเขตแปลงที่ดนิ สวนป่ าเชิงเศรษฐกิจ
10. ขอบเขตที่ตั ้งสวนป่ าของรัฐ
11. แนวเขตป่ าสงวนแห่งชาติที่ประกาศแล้ ว
12. แนวเขตป่ าไม้ ถาวร
13. พื ้นที่ป่าชุมชน
14. พื ้นที่โครงการวิจยั ต่างๆ
15. พื ้นที่โครงการพระราชดําริ
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16. พื ้นที่จดั ให้ ราษฎรถือครอง
17. พื ้นที่อนุญาตให้ เข้ าทําประโยชน์ที่ดิน
18. ที่ตงผู
ั ้ ้ ประกอบอุตสาหกรรมไม้
19. อื่นๆ
โดยมีคณ
ุ สมบัติของข้ อมูลดังนี ้
1. มีโครงสร้ างสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบ Client/Server
2. สามารถจัดเก็บข้ อมูลเชิงพื ้นที่ลงในระบบจัดการฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์ชั ้นนํา ไม่
ว่าจะเป็ น Oracle, Informix, DB2 และ Microsoft SQL Server
3. ทําหน้ าที่เป็ น Middle Tier ในการติดต่อระหว่าง Client และ RDBMS
4. ข้ อมูล GIS ที่จดั เก็บใน RDBMS จะต้ องมีความต่อเนื่องกันทังผื
้ น
5. มีคําสัง่ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูล GIS ต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
1. การสร้ างแนวกันชน (Buffer)
2. ตัดข้ อมูล (Clipping)
3. การสลายข้ อมูล (Dissolve)
4. การเรี ยงซ้ อนข้ อมูล (Overlay)
5. การเท่ากันของข้ อมูล (Equal)
6. การสัมผัสกัน (Touch)
7. ค้ นหาข้ อมูลมีพิกดั ภายในขอบเขตของข้ อมูลที่กําหนด (Within)
8. การตัดกันของข้ อมูล (Cross)
9. การซ้ อนทับกันของข้ อมูล (Overlap)
10. การวิเคราะห์โครงข่าย (Network processing)
6. รองรับการประมวลผลข้ อมูลที่มีการแก้ ไขข้ อมูลแบบ Multi-users
7. รองรั บการทํางานที่ ต้องมี การแก้ ไขข้ อมูลซึ่งต้ องใช้ เวลานาน หรื อที่ เรี ยกว่า Long
Transaction
8. มี API ให้ สําหรับติดต่อกับฐานข้ อมูล GIS ด้ วยภาษามาตรฐาน เช่น ภาษา C และ
ภาษา JAVA
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9. ผู้พฒ
ั นาสามารถใช้ เครื่ องมือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่รวดเร็ ว (Rapid Application
Development or RAD) เช่น Visual Basic และ ภาษา Script แบบ ObjectOriented
10. มีระบบรักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้ ในการเข้ าถึงฐานข้ อมูล
11. สามารถส่งถ่ายข้ อมูลเชิงพื ้นที่จากระบบฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์ที่แตกต่างกันได้ โดย
ที่ข้อมูลมีความถูกต้ องครบถ้ วน เช่น ส่งถ่ายข้ อมูลจากเชิงพื ้นที่จากระบบ จัดการ
ฐานข้ อมูล Oracle ไปยัง Informix เป็ นต้ น
12. มีการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลก่อนการนํ าเข้ าและขณะแก้ ไขข้ อมูล เช่ น
ข้ อมูล polygon ต้ องมีเส้ นรอบรูปแบบปิ ด
13. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื ้นที่ในลักษณะของการสอบถาม
14. มีการเชื่อมโยงระหว่างข้ อมูลภูมิศาสตร์ และข้ อมูลตารางที่ผ้ ใู ช้ กําหนด
15. สามารถใช้ มาตรฐาน ANSI SQL 89
16. เข้ าถึงข้ อมูลทางเครื อข่ายโดยผ่านทางโปรโตคอล TCP/IP ด้ วยวิธี Asynchronous
Buffering ที่สามารถปรับแต่งได้
ใน
17. ใช้ ประโยชน์ของสมรรถภาพของการใช้ งาน CPU บนเครื่ อง Workstation
การคํานวณ
18. Client และ Server สามารถทํางานในแบบ Asynchronous ได้
19. มีการควบคุมการทํางานในแบบ Two-phase Transaction control
20. สามารถใช้ งานเป็ น Application Server ให้ กบั ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทวั่ ไป,
Custom C Application และ Custom JAVA Application
21. สามารถจัดเก็บและเรี ยกค้ นข้ อมูลเชิงพื ้นที่ด้วยข้ อมูลเชิงบรรยายที่เลือกไว้ แล้ วด้ วย
การสอบถามเพียงครัง้ เดียว โดยการใช้ Dynamic attribute masks
22. นอกเหนื อ ไปจากประเภทของข้ อมู ล ที่ มี อ ยู่ ใ นระบบฐานข้ อมู ล สั ม พั น ธ์ ที่ เ ป็ น
มาตรฐานแล้ ว ยังสามารถใช้ ข้อมูลประเภท BLOB ในการจัดเก็บข้ อมูลเชิงบรรยาย
ได้ ด้วย
23. สามารถจัดเก็บและจัดการข้ อมูล Vector ที่อยูใ่ นรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. POINT และ POINTCLUSTER
2. SPAGETTI LINESTRING และ RING
3. POLYGON และ DONUTPOLYGON
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24. สามารถจัดเก็บ และจัดการข้ อมูลภาพ Raster ที่มีรูปแบบดังต่อไปนี ้ได้ เป็ นอย่างน้ อย
Grids, TIFF 6.0 (GeoTIFF), ERDAS IMAGINE, ERDAS LAN, ERDAS GIS,
BIL/BIP/BSQ, BMP, MrSID, JPEG, GIF, ADRG
25. สนับสนุนการทํางานกับข้ อมูลประเภท Table, TIN และ Custom Feature และ
สนับสนุนการทํางานในรูปแบบ Scalable ด้ วย
ส่ วนโครงสร้ างสถาปั ตยกรรมของ GIS ที่สามารถใช้ ได้ อย่างเต็มระบบ
ในแผนแม่บทของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่ าไม้ ฉบับนี ้ นอกจากจะมี แผน
หลักในการพัฒนา GIS นี ้แล้ ว ยังมีแผนหลักของการพัฒนาระบบเครื อข่ายการสื่อสารข้ อมูลของกรม
ป่ าไม้ ที่ให้ มีประสิทธิภาพรองรับความต้ องการในการใช้ งาน ของส่วนงานต่างๆของ กรมป่ าไม้ ใน
ส่วนของการเชื่อมโยงเครื อข่ายระหว่างส่วนงานต่างๆ ที่อยู่ในส่วนกลาง และที่อยู่ ในส่วนภูมิภาค
ให้ ติดต่อเชื่อมโยงกันได้ รวมอยู่ด้วย ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดการใช้ งานด้ าน GIS ของ กรมป่ าไม้ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบโครงสร้ างสถาปั ตยกรรมของ GIS จึงต้ องนําระบบเครื อข่ายที่จะ
พัฒนาขึ ้นตามแผนแม่บทฉบับนี ้มาใช้ ประโยชน์ เพื่อให้ เกิดการใช้ GIS ของกรมป่ าไม้ ได้ อย่างเต็ม
ระบบ และก้ าวทันต่อเทคโนโลยีทางด้ านนี ้
เนื่องจากโครงสร้ างระบบเครื อข่ายที่ได้ ออกแบบจะมีหน่วยงานกลางที่มีอปุ กรณ์สําหรับทํา
หน้ าที่ในการรวบรวมข้ อมูล การเชื่อมโยงข้ อมูล การป้องกันระบบเครื อข่าย เพื่อให้ สนองตอบความ
ต้ องการของผู้ใช้ ในหน่วยงานต่างๆ ของกรมป่ าไม้ ที่อยูใ่ นส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคใน
ระดับเขตและจังหวัด
ดังนัน้ สถาปั ตยกรรมของ GIS ในแผนหลักนี จ้ ะเป็ นระบบที่ ใช้ ระบบเครื อ ข่ายสากล
(internet) มาช่วยในการเชื่อมโยงและส่งผ่านข้ อมูลของ GIS ระหว่างส่วนงานต่างๆ ทั ้งที่อยู่ใน
้
หรื อให้ ข้อมูลข่าวสารความรู้ ที่เกี่ยวกับ
กรม
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทังการการเผยแพร่
ป่ าไม้ แก่บคุ ลากรภายนอกด้ วย
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รู ปที่ 5-6 การเชื่อมโยงเครื อข่ายกับระบบแผนที่
เนื่องจากสถาปั ตยกรรมของ GIS ในแผนหลักนีจ้ ะเป็ นระบบที่ใช้ ระบบเครื อข่ายสากล
(internet) มาช่วยในการเชื่อมโยงและส่งผ่านข้ อมูลของ GIS ดังนันระบบการรั
้
กษาความปลอดภัย
ของระบบจึง มี ค วามจํ า เป็ นต้ อ งมี ไ ว้ เพื่ อ เป็ นการป้ องกัน การขโมยและการโจมตี ข องผู้บุกรุ กซึ่ง
สามารถทําได้ โดยการติดตั ้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสําหรับ Firewall (Firewall Server) ระหว่าง
เครื อข่ายภายในกรมป่ าไม้ กบั เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (Internet) รวมทังการติ
้
ดตั ้งระบบ Firewall
สําหรับ GIS Database Server ด้ วย
การใช้ ระบบเครื อข่ายสากล (Internet) มาช่วยในการเชื่อมโยงและส่งผ่านข้ อมูลของ GIS
ระหว่างหน่วยงานต่ างๆ ทัง้ ที่ อยู่ใ นส่วนกลาง และส่ว นภูมิ ภาค รวมทัง้ การการเผยแพร่ ห รื อ ให้
ข้ อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวกับกรมป่ าไม้ แก่บคุ ลากรภายนอก มีข้อดีดงั นี ้คือ
1. ผู้ใช้ งาน GIS สามารถเข้ าถึงข้ อมูล (GIS Database) ได้ โดยผ่านเครื อข่ายสากล
(Internet) ในระดับ(Level) ที่แตกต่างกันได้
2. ใช้ ประโยชน์ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ กรมป่ าไม้ ที่ออกแบบได้ อย่างคุ้มค่า
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3.
4.
5.
6.

สามารถแบ่งเบาภาระงานให้ กบั GIS Server ได้
การพัฒนาง่ายและงบประมาณการลงทุนด้ าน Software ตํ่า
สามารถนําเผยแพร่ ข้อมูล GIS ให้ กบั สาธารณชนภายนอกได้ ผา่ น Web Site กรมป่ าไม้
รองรับกับเทคโนโลยีด้าน GIS ในอนาคต

ในส่วนผลิตข้ อมูล GIS ที่ทําหน้ าที่ผลิต วิเคราะห์ ประมวลผล และปรับปรุงข้ อมูลของ GIS
รวมทังการนํ
้
าเข้ า และจัดเก็บข้ อมูลของ GIS ไว้ ใน GIS database server จะใช้ GIS ซอฟต์แวร์ ที่มี
ความสามารถดังนี ้
1. มี Graphic User Interface เป็ นรูปแบบเดียวกับ MS-Windows และสนับสนุนการทํางาน
แบบเคลื่อนย้ ายเมนูได้ อย่างอิสระ (Dockable)
2. มีเครื่ องมือในการสอบถามข้ อมูล Attribute (Identify) จาก Graphic ได้ หลายๆ ชั ้นข้ อมูล
พร้ อมๆ กัน
3. ข้ อมูล Graphic สามารถทําเชื่อมโยง (Hot Link) ไปยังแหล่งข้ อมูลได้ หลายรูปแบบ เช่น
แฟ้มข้ อมูลเอกสาร (Document File) ตารางคํานวณ (Spreadsheet) ไฟล์วีดีโอภาพและ
เสียง ASCII Text File และโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ รวมถึง URL Address ของ เว็บไซต์
4. สามารถกําหนดและแสดง Map Tips ได้
5. มีเครื่ องมืออํานวยความสะดวกในการเรี ยกดูข้อมูลแผนที่ได้ อย่างสะดวก โดยมีฟังก์ชัน
พื ้นฐานไม่น้อยกว่าดังนี ้คือ Magnification Windows, Overview Windows และ Spatial
Bookmarks
6. สามารถแสดงแผนที่โดยกําหนดความโปร่ งแสงให้ กับข้ อมูลได้ หลายชั ้นข้ อมูลทัง้ ข้ อมูล
แบบ Raster และ Vector
7. สามารถแสดงแผนที่ทั ้งแบบ Raster และ Vector ที่มีระบบพิกดั แตกต่างกันได้ โดย
อัตโนมัติ (Projection on the fly)
8. สามารถแสดงแผนที่และกําหนดการแบ่งแยกข้ อมูล (Classification) โดยการใช้ ลกั ษณะ
ของ Histogram Interface ซึ่งสนับสนุนการแบ่งแยกข้ อมูล ได้ ไม่น้อยกว่าดังนี ้ 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. มีเครื่ องมือสํ าหรั บจัดการสัญลักษณ์ (Style Manager) ซึ่งสามารถแก้ ไขปรั บปรุ ง
ตกแต่งสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น Point, Line, Shade, North Arrow, Scale Bar ในลักษณะ
ของ Multilayer Symbols
10. สามารถเขียนข้ อความ (Label) ประกอบ Graphic โดยใช้ ข้อมูล Attribute จากหลายๆ
Field ประกอบกัน และสามารถตรวจสอบการเขียน Labels เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียน ทับ
ซ้ อนกันได้ โดยอัตโนมัติ
11. มีเครื่ องมือในการสร้ างรายงานแผนที่ โดยการกําหนดส่วนประกอบของรายงานแผนที่
ต่าง ๆ คือ Title, Text, Neat Line, Legend, North Arrow, Scale Bar, Scale Text,
Picture และ OLE
Object และสามารถที่ จะจัด เก็บส่วนประกอบดังกล่าวไว้ เพื่อ
เรี ยกใช้ งานได้ ในภายหลังกับแผนที่บริ เวณอื่น
12. มี Wizard ที่ใช้ ในการสร้ าง Graticule และ Measured grid แบบอัตโนมัติ
Meta
13. สามารถจัดเก็บภาพแผนที่ในขณะแสดงผลได้ หลายรู ปแบบ เช่น Enhanced
File(*.EMF), Windows Bitmap(*.BMP), Enhanced Postscript(*.EPS), Tagged
Image File Format(*.TIF), Portable Document Format(*.PDF), JPEG(*.JPG),
Computer Metafile Graphics(*.CGM)
14. สามารถใช้ รูปแบบคําสัง่ SQL เพื่อใช้ ในการค้ นหาข้ อมูลต่างๆ ตามที่ต้องการและสามารถ
ที่จะจัดเก็บคําสัง่ SQL ดังกล่าวเพื่อเรี ยกใช้ งานในภายหลัง
15. มี Wizard ในการทํางานด้ านการวิเคราะห์เชิงพื ้นที่ (Geo-Processing) ดังนี ้คือ Buffer,
Clip, Merge, Intersect, Union และ Spatial Join
16. มีความสามารถในการคํานวณด้ านสถิติ เช่น Count, Minimum, Maximum, Sum, Mean
และ Standard Division โดยสามารถแสดงผลลัพธ์ในรู ปของกราฟ และจะเปลี่ยนแปลง
รูปกราฟตามผลลัพธ์ของการคํานวณด้ านสถิติแบบ Dynamic
17. สามารถสร้ างรายงานได้ หลายรู ปแบบ และสามารถจัดเก็บรู ปแบบดังกล่าวไว้ ใช้ งานใน
ภาพหลังกับข้ อมูลบริ เวณอื่น
18. สามารถทําการ Rectify ภาพ Image ที่ไม่มีระบบพิกดั ให้ เข้ ากับข้ อมูลแผนที่ที่มีระบบ
พิกดั ได้ (Georeferencing)
19. สามารถสร้ างและแก้ ไขปรับปรุ งข้ อมูลกราฟฟิ ก โดยใช้ CAD Function เช่นการกําหนด
ระยะ มุม การตั ้งฉาก การขนาน จุดตัดระหว่างเส้ นรอบวงกับเส้ นรอบวง Copy Parallel,
Buffer, Mirror, Merge, Union และ Intersect
5 - 17

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
20. สามารถที่จะแก้ ไขข้ อมูลกราฟิ กได้ โดยวิธีการอย่างน้ อยดังนี ้คือ Select, Move, Rotate,
Delete, Copy, Paste, Reshape, Split, Redo, Undo,Vertex editing(add, delete,
move) และ Shared Edge editing
21. สามารถทําการจัดเก็บข้ อมูลภาพ Image (Raster) ไว้ ภายในระบบฐานข้ อมูลได้
22. สามารถสร้ างความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ มูล กราฟิ กด้ ว ยกัน เองและกราฟิ กกับ ข้ อ มูล
Attribute ได้
23. สนับสนุนการแก้ ไขข้ อมูลให้ สามารถมีได้ หลายเวอร์ ชนั่ เพื่อลดปั ญหาการแก้ ไขที่ซํ ้าซ้ อน
กันจากผู้ใช้ หลายๆ คนพร้ อมกันบนฐานข้ อมูลเดียวกัน
24. สามารถสร้ างข้ อมูลแผนที่จาก Mouse, Digitizing, Keyboards, Text File
25. สามารถแสดงผลข้ อมูลโดยตรงจากรู ปแบบต่างๆ 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. สามารถอ่านและเขียนข้ อมูลในรู ปแบบต่างๆเช่น Geodatabase, TIFF, IMG, DXF หรื อ
AGF
27. สามารถอ่านข้ อมูล e00, mif, และ SDTS
28. มีเครื่ องมือเพื่อช่วยในการทํางานทางด้ าน GIS มากกว่า 150 เครื่ องมือ
29. สามารถทําการสัง่ งานจากเครื่ อง Client ให้ ไปดําเนินการปฏิบตั ิงานทางด้ าน GIS ที่
ต้ องการได้ บนเครื่ อง Server โดยสามารถกําหนดเวลาในส่งงานนั ้นๆ ให้ กบั เครื่ อง Server
ได้
30. สนับสนุนเอกสาร Metadata พร้ อมด้ วยเครื่ องมือที่ใช้ ในการสร้ าง และ Import/Export ซึง่
สนับสนุนรูปแบบต่างๆ เช่น Metadata Styles, FGDC Report Style, FGDC FAQ Style
and XML Data Style.
31. สนับสนุนการทํางานร่วมกับ VBA (Visual Basic for Application)
สําหรั บในส่วนเผยแพร่ ข้อมูล จะมีหน้ าที่ ทําการเผยแพร่ ข้อมูลของ GIS แก่ลูกข่ายซึ่ง
ประกอบด้ วย หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมถึงบุคลากรภายนอก ผ่านทาง GIS web
server โดยมี internet map server ทําหน้ าที่จดั การรับส่งข้ อมูลของ GIS จะใช้ ซอฟต์แวร์ Internet
Map Server ที่มีความสามารถดังนี ้
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1. สนับสนุนข้ อมูลหลายรู ปแบบ ทังข้
้ อมูล Vector ประเภท Spatial Database Engine
layers (สามารถอ่านได้ โดยตรง), ข้ อมูล 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. สามารถทํางานได้ ทั ้งในระบบปฏิบตั ิการที่เป็ น Windows NT, Windows 2000, Solaris
และ IBM
3. สนับสนุน Web Server ประเภทต่างๆ โดยสําหรับ Platform Windows NT สนับสนุน
Internet Information Server, Apache Web Server, IPlanet Web Server, IBM HTTP
Server, Oracle Application Server บน Platform Solaris สนับสนุน Apache Web
Server, IPlanet Web Server, IBM HTTP Server และบน Platform IBM สนับสนุน
Apache Web Server , IPlanet Web Server, IBM HTTP Server
4. สามารถใช้ งานร่วมกับโปรแกรม ColdFusion, ActiveX (เช่น Active Server Page และ
Visual Basic) และ JSP
5. สนับสนุนตังแต่
้ ระบบขนาดเล็กรวมทังสามารถขยายโครงสร้
้
างของระบบโดยเพิ่ม Server
ในการทํางานเพื่อให้ รองรับกับระบบขนาดใหญ่ได้
6. ผู้ให้ บริ การสามารถเผยแพร่ ข้อมูลแผนที่ไปที่ลกู ข่ายบน Web Browser ทังในรู
้ ปแบบ
Raster และ Vector
7. มีเครื่ องมือ เพื่อช่วยผู้บริ หารระบบตรวจสอบระบบขณะใช้ งาน เช่น จํ านวนของผู้ใช้ ที่
เรี ยกใช้ ข้อมูลจาก Server เวลาตอบสนองงานกับผู้ใช้ งาน เพื่อใช้ ในการเพิ่มลดขนาด
โครงสร้ างระบบ
8. มีระบบ Wizard ที่ช่วยในการใช้ งานได้ สะดวกขึ ้น เช่น การสร้ างข้ อมูลแผนที่
การ
ออกแบบ Web Pages และการนําข้ อมูลแผนที่ออกสู่ Internet โดยผู้ใช้ งานไม่จําเป็ นต้ อง
เขียนโปรแกรม
9. สนับสนุน Client Viewer ได้ หลายรู ปแบบทัง้ HTML และ JAVA
10. สนับสนุนภาษา XML
11. สามารถให้ บริ การ download ข้ อมูลแผนที่จากเครื่ อง Server ได้ โดยข้ อมูลจะถูกส่งไป
ในรูปแบบของ zip file
12. ผู้ใช้ ที่เครื่ องลูกข่าย สามารถจัดการภาพแสดงผลข้ อมูลบนแผนที่ เช่น ย่อ ขยาย เป็ นต้ น
และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่แบบ buffer ได้
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
13. ผู้ใช้ ที่เครื่ องลูกข่าย สามารถเพิ่มชันข้
้ อมูลแผนที่ที่จากแหล่งข้ อมูลที่อยู่ในเครื่ องของผู้ใช้
หรื อระบบเครื อข่ายท้ องถิ่น (LAN) เพื่อใช้ งานร่ วมกับข้ อมูลที่ได้ จาก Server
โดย
สนับสนุนข้ อมูลประเภท Images และ ข้ อมูลที่อยูใ่ นรูปของ Spatial Database Engine
14. ผู้ใช้ ที่เครื่ องลูกข่ายสามารถทําการ edit ข้ อมูลแผนที่ที่ Web
Browser แบบ
Dynamic ได้

5 - 20

บทที่ 6
แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผลการวิเคราะห์ ความต้ องการระบบสารสนเทศ
เนื่องจากในปั จจุบันระบบสารสนเทศของกรมป่ าไม้ มีอยู่หลายระบบ ซึ่งแต่ละระบบนั ้นยัง
ไม่ได้ บูรณาการเพื่อเป็ นฐานข้ อมูลที่เชื่อมต่อกันได้ ดังนัน้ จึงควรมีการบูรณาการข้ อมูลของแต่ละ
ระบบเข้ าด้ วยกันโดยยึดตามกรอบแนวทาง TH e-GIF
การพัฒนาการบริ หาร การจัดการ ตลอดจนการให้ บริ การประชาชนของกรมป่ าไม้ ให้ ดี
ขึน้ ถื อเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ ด้ วยการจัดกระบวนงาน (work-flow)
ให้
เหมาะสม กะทัดรัด และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาทดแทนหรื อปรับปรุ งระบบงานปั จจุบนั ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ซึ่งจะสร้ างคุณค่าให้ แก่ผ้ รู ับบริ การในด้ านความสะดวก รวดเร็ ว รวมถึงความ
โปร่ งใสตรวจสอบได้ ของระบบบริ หารราชการอันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื ้อต่อการพัฒนาและ
อนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ ในภาพรวม
จากแผนยุทธศาสตร์ ทัง้ หมดที่ ได้ จากการวิเคราะห์ นํ าไปสู่แนวทางในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้ านต่างๆ ของกรมป่ าไม้ ได้ แก่
1. แผนงานการสนับสนุนการให้ ความรู้ภายในองค์กร และการให้ บริ การประชาชน
2. แผนงานการพัฒนาระบบเครื อข่าย และการสื่อสารข้ อมูลเพื่อเชื่อมโยงประสานงาน
ภายในกรมป่ าไม้
3. แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการภายในองค์ให้ มี
ประสิทธิภาพ
4. แผนงานการบริ หารจัดการด้ านทรัพยากรป่ าไม้

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
แนวทางการบูรณาการและการพัฒนา ICT ตามแนวยุทธศาสตร์ (2554-2557)
จากแนวทางเบื ้องต้ นด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่ าไม้ เพื่อบูรณา
การและพัฒนา ICT อย่างต่อเนื่องและสอดคล้ องกับแนวทางของรัฐบาล สามารถแสดงรายละเอียด
การดําเนินโครงการในปี งบประมาณ 2554-2557 ดังตารางที่ 6-1
ตารางที่ 6-1 การดําเนินโครงการในปี งบประมาณ 2554-2557
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการ

ยุทธศาสตร์
กรมป่ าไม้

แผนงานการสนับสนุนการให้ ความรู้ ภายในองค์ กร และการให้ บริการประชาชน
ระบบการเรี ยนรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ VDO Streamming
1
สอนแบบ Realtime และจัดทําระบบสามารถทําหลักสูตรแบบ Off
line
ระบบบริ หารจัดการองค์ ความรู้ และจัดการเนื อ้ หาพร้ อมอุปกรณ์
1,2
สแกนเอกสาร
ระบบการบริ การประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2
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@

แผนงานการพัฒนาระบบเครือข่ าย และการสื่อสารข้ อมูลเพื่อเชื่อมโยงประสานงานภายในกรมป่ าไม้
การบริ หารความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป่ าไม้
2
@
ระบบตรวจสอบและติดตามการทํางานของเครื อข่าย
2
@
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เสมือน (ระยะที่ 2)
2,3,4
@
จัดจ้ างที่ปรึกษาด้ าน Network Security
2
@
ปรับปรุงระบบห้ องแม่ขา่ ยคอมพิวเตอร์
2,3
@
ระบบจัดเก็บข้ อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Log File) ตาม
2,3
@
พรบ. การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ระบบเครื อข่ายและความปลอดภัยเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (ระยะที่ 2)
2,3
@
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เสมือน (ระยะที่ 3)
2,3,4
@
ระบบห้ องปฏิบตั ิการด้ านป่ าไม้
2,3,4
@
ระบบห้ องปฏิบตั ิการด้ านป่ าไม้ (ระยะที่ 2)
ระบบการเข้ าถึงข้ อมูลแบบรวมศูนย์
2
@
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพทางด้ านความปลอดภัยของระบบเครื อข่าย
2
@
ระบบสนับสนุนการใช้ งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงผ่านทาง
2
@
เครื อข่ายไร้ สาย
ระบบตรวจจับและรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ผา่ นระบบ
2
เครื อข่ายไร้ สาย
จัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการใช้ งานระบบ
2
คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย
ระบบจัดเก็บและแบ่งปั นข้ อมูลแบบศูนย์กลาง
1,2,3,4

6-2
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@
@

@

@
@
@

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการ

ยุทธศาสตร์
กรมป่ าไม้

2554

ปี งบประมาณ
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แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์ ให้ มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบสํารองข้ อมูลอัตโนมัติ กรมป่ าไม้
3
@
จัดหาเครื่ องปรับอากาศ ควบคุมอุณหภูมิและความชื ้น
3
@
บํารุงรักษาระบบงานกรมป่ าไม้
3
@
ระบบการจัดการสารสนเทศป่ าไม้
3,4
@
ระบบบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์
4
@
ระบบบริ หารงานทรัพยากรบุคคล กรมป่ าไม้
3
@
ระบบการรองรับแหล่งกําเนิดไม้ เพื่อประกอบการส่งออกไปนอก
2,3,4
@
ราชอาณาจักร เพื่อรองรับการเชื่อมโยง National Single Window
(ระยะที่ 2)
ระบบ Helpdesk ที่รองรับงานซ่อมบํารุงและการให้ บริ การด้ าน
3
@
สารสนเทศ กรมป่ าไม้
ระบบสารสนเทศและคลังข้ อมูล(ระยะที่ 2)
2,3,4
ระบบเดินสํารวจด้ วยคอมพิวเตอร์ พกพา
4
ระบบช่วยวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและตัวชี ้วัดผลงาน
3,4
ห้ องปฏิบตั กิ ารเพื่อการสัง่ การ
2,3,4
ระบบรองรับการสื่อสารผ่านข้ อมูลและสัญญาณเสียง
2,4
แผนงานการบริหารจัดการด้ านทรัพยากรป่ าไม้
ระบบการส่งเสริมการปลูกป่ าออนไลน์
แผนที่ภมู ิศาสตร์ สารสนเทศเพื่องานบริหาร

4
2,3,4

2557

@
@
@
@
@

@
@

ปี งบประมาณ 2554
เป็ นเป้าหมายในการในการจัดการด้ านเครื อข่าย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้ เครื อข่าย
ได้ แก่
1. การบริ หารความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป่ าไม้
2. ระบบตรวจสอบและติดตามการทํางานของเครื อข่าย
3. โครงการจัดหาเครื่ องปรับอากาศ ควบคุมอุณหภูมิและความชื ้น
4. โครงการพัฒนาระบบสํารองข้ อมูลอัตโนมัติ กรมป่ าไม้
5. โครงการพัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เสมือน (ระยะที่ 2)
6. โครงการบํารุงรักษาระบบงานกรมป่ าไม้
6-3

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
ปี งบประมาณ 2555
เป็ นเป้าหมายในการวางรากฐานในการพัฒนาในเชิงบูรณาการ ได้ แก่ การพัฒนาโครงสร้ าง
พื ้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และเครื อข่ายการติดต่อสื่อสาร ได้ แก่
1. จัดจ้ างที่ปรึกษาด้ าน Network Security
2. ระบบการจัดการสารสนเทศป่ าไม้
3. ปรับปรุงระบบห้ องแม่ขา่ ยคอมพิวเตอร์
4. ระบบจัดเก็บข้ อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Log File) ตาม พรบ. การกระทําความผิด
ทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
5. ระบบเครื อข่ายและความปลอดภัยเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (ระยะที่ 2)
6. ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เสมือน (ระยะที่ 3)
7. ระบบห้ องปฏิบตั ิการด้ านป่ าไม้
8. ระบบบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์
9. ระบบบริ หารงานทรัพยากรบุคคล กรมป่ าไม้
10. ระบบการรองรับแหล่งกําเนิดไม้ เพื่อประกอบการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อ
รองรับการเชื่อมโยง National Single Window (ระยะที่ 2)
11. ระบบ Helpdesk ที่รองรับงานซ่อมบํารุงและการให้ บริ การด้ านสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ปี งบประมาณ 2556
เป็ นเป้าหมายในระยะที่ 2 ของการขยายผลบูรณาการ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
ป่ าไม้ และบูรณาการข้ อมูลภายในกรมฯ ให้ เป็ นข้ อมูลชุดเดียวกัน ไม่ซํ ้าซ้ อน มีความถูกต้ องของ
ข้ อมูล โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้ ในการจัดเก็บข้ อมูล การขยายการให้ บริ การประชาชน
การให้ ความรู้ ภายในองค์กร รวมถึงการดําเนินการตามแผนงานในการปรับปรุ งด้ านความปลอดภัย
สารสนเทศ ได้ แก่
1. ระบบการปลูกป่ าออนไลน์
2. ระบบการเข้ าถึงข้ อมูลแบบรวมศูนย์
3. ระบบเพิ่มประสิทธิภาพทางด้ านความปลอดภัยของระบบเครื อข่าย
4. ระบบสนับสนุนการใช้ งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงผ่านทางเครื อข่ายไร้ สาย
5. ระบบบริ การประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. ระบบสารสนเทศและคลังข้ อมูล (ระยะที่ 2)
7. ระบบเดินสํารวจด้ วยคอมพิวเตอร์ พกพา
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ปี งบประมาณ 2557
เป็ นเป้าหมายของระยะที่ 3 ของการขยายผลของการบูรณาการเพื่อให้ ถึงเป้าหมายที่เป็ น
รู ป ธรรม โดยการเชื่ อ มโยงข้ อมูล จากแหล่ ง ต่ า งๆ มาประมวลผล จั ด ทํ า รายงาน และจัด ทํ า
ห้ องปฏิบตั ิการเพื่อการสัง่ การ เพื่อใช้ เป็ นศูนย์กลางในการรายงานผล การสัง่ การจากจุดเดียว โดยใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาสนับ สนุนในการทํ างานภายในห้ องปฏิ บัติ การสั่ง การ รวมถึ ง การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพด้ านความปลอดภัยของระบบเครื อข่ายให้ มีขีดความสามารถในการรองรับระบบงานที่
เพิ่มขึ ้น ได้ แก่
1. แผนที่ภมู ิศาสตร์ สารสนเทศเพื่องานบริ หาร(GIS)
2. ระบบตรวจจับและรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ผ่านระบบเครื อข่ายไร้ สาย
3. จัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย
4. ระบบจัดเก็บและแบ่งปั นข้ อมูลแบบศูนย์กลาง
5. ระบบบริ หารจัดการองค์ความรู้และจัดการเนื ้อหาพร้ อมอุปกรณ์สแกนเอกสาร
6. ระบบช่วยวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ และตัวชี ้วัดผลงาน
7. ห้ องปฏิบตั ิการเพื่อการสัง่ การ
8. ระบบรองรับการสื่อสารผ่านข้ อมูลและสัญญาณเสียง
9. ระบบห้ องปฏิบตั ิการด้ านป่ าไม้ (ระยะที่ 2)
10. ระบบการบริ การประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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บทที่ 7
แผนการพัฒนาบุคลากร
เนื่องจากการสรุ ปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม(SWOT) ได้ ผล
ออกมาคือ บุคลากรในองค์กรยังไม่เพียงพอต่อการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทัง้
ยังขาดความรู้ ในการดูแลรักษา การใช้ งานระบบสารสนเทศ ดังนัน้ กรมป่ าไม้ ควรที่จะเตรี ยมความ
พร้ อมด้ านบุคลากรซึง่ เป็ นแผนยุทธศาสตร์ ของกรมป่ าไม้ ด้วย เพื่อเป็ นสิ่งสําคัญในการพัฒนาองค์กร
ให้ มีความสามารถสูงขึ ้นในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านอื่นๆต่อไป และสร้ างการแข่งขันกับ
องค์กรอื่นได้ โดยที่กรมป่ าไม้ ควรมีการจัดฝึ กอบรมบุคลากรของกรมป่ าไม้ ให้ มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของกรม และควรมีการ
กําหนดแนวทางในการฝึ กอบรมให้ มีความเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละระดับ แต่ละสายงาน โดย
พิจารณาจากหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคลากร เช่น บุคลากรระดับผู้บริ หาร บุคลากรระดับ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น
แผนการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาระบบ ICT ของกรมป่ าไม้ จําเป็ นต้ องจัดเตรี ยมความพร้ อมด้ านสมรรถนะการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรในฝ่ ายต่างๆที่เกี่ยวข้ อง ตังแต่
้ การกรอกข้ อมูลตลอดจนถึงควบคุมและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งตามปกติ อาจเป็ นผู้มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องด้ านเทคนิคคอมพิวเตอร์ โดยตรง
หรื ออาจเป็ นผู้มีภาระงานด้ านอื่นที่ เกี่ ยวข้ อง ดังนัน้ การพิจารณาแนวทางเพิ่มสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน ICT จึงสมควรจัดแบ่งบุคลากรออกเป็ น 3 กลุม่ ตามบทบาทหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ควบคุม ดูแล และประยุกต์ใช้ ระบบ ICT เพื่อความเหมาะสมสะดวกต่อการทําความเข้ าใจร่ วมกัน
ดังนี ้คือ
กลุ่มที่ 1. เจ้ าหน้ าที่ด้านเทคนิค
หมายถึง ผู้มีตําแหน่ งหน้ าที่ ด้านเทคนิ ค หรื อได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานด้ านเทคนิ ค
ถึงแม้ จะมีตําแหน่งเป็ นอย่างอื่นก็ตาม เช่น ผู้ที่มีตําแหน่งนักวิชาการ แต่ได้ รับมอบหมายหน้ าที่ให้
เขียนโปรแกรม เป็ นต้ น โดยบุคคลเหล่านี ้อาจประจําอยู่ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อหน่วยงาน
ที่มีการดําเนินงานในลักษณะใกล้ เคียงกัน เช่น กลุ่มงานที่ทําหน้ าที่เก็บรวบรวมข้ อมูลให้ สํานักงาน
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ส่วนกลาง เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ ความเป็ นเจ้ าหน้ าที่ด้านเทคนิค อาจพิจารณาจาก
ภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึง่ มีองค์ประกอบ ดังรูปที่ 7-1 คือ

รู ปที่ 7-1 ภาระความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
1. Chief Information Officer (CIO)
หมายถึง ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ (หรื อหน่วยงานที่มีการดําเนินงานในลักษณะใกล้ เคียง
กัน ) มี ห น้ า ที่ ใ นการตัด สิ น ใจ กํ า หนดทิ ศ ทาง รวมทัง้ นโยบายการบริ ห ารงานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในการกํากับ ติดตาม ควบคุม ดูแลภาพรวมการบริ หารงานของศูนย์
สารสนเทศ ด้ วยวิสยั ทัศน์ ทักษะและประสบการณ์ในลักษณะต่างๆทํานองนี ้คือ
1. เข้ าใจการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อนํามาเป็ นเครื่ องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และ
พันธกิจของหน่วยงาน
2. เข้ าใจกระบวนการวางแผน บริ หารจัดการโครงการทางด้ าน ICT รวมทังการบริ
้
หารจัดการ
เกี่ยวกับผู้ประกอบการภายนอก (ICT Outsourcing Management)
3. เข้ าใจวิธีจดั การกระบวนการทํางาน ติดตาม และประเมินผลระบบ ICT
4. เข้ าใจศักยภาพรวมถึงความเสี่ยง ในการประยุกต์ใช้ ระบบ ICT
5. เข้ าใจหลักการเชื่อมประสาน การเจรจาต่อรองกับทุกฝ่ าย และสามารถสื่อสารกับผู้พฒ
ั นา
ระบบฯได้
6. เข้ าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. สามารถแปลงแผนงาน/โครงการสูก่ ารปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
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2. Project Management Officer (PMO)
หมายถึง ผู้บริ หารโครงการ มีหน้ าที่ ในการกํ ากับ ควบคุม ดูแล ตัดสินใจ ให้ คําปรึ กษาและ
แก้ ปัญหาของโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาระบบ ICT รวมถึงการจัดสรรบุคลากรให้
เหมาะสมกับโครงการต่างๆด้ วย
3. Developer and Administrator
หมายถึง ผู้ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบจัดการฐานข้ อมูล ระบบ
คอมพิวเตอร์ หรื อระบบเครื อข่าย ให้ สามารถทํางานได้ อย่างต่อเนื่อง มีความถูกต้ อง มัน่ คงและ
ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ อาจแบ่งภาระหน้ าที่ได้ ดังนี ้คือ
1. Application Owner
หมายถึง ผู้ดแู ลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ มีหน้ าที่ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศและฐานข้ อมูล (System Analysis) ให้ คําปรึ กษาและควบคุมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ได้ รับมอบหมายให้ สําเร็ จ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ งาน รวมทั ้งรายงาน
สถานะในการทํางานหรื อการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ กบั ผู้บริ หารโครงการทราบด้ วย
2. Application Support
หมายถึง ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ ด้ วยการเขี ยนโปรแกรม (Programmer) ให้
คําแนะนํ าและอบรมวิธีการใช้ ระบบสารสนเทศให้ แก่กลุ่มผู้ใช้ งาน รวมทัง้ การรับฟั งปั ญหาที่
เกิดขึ ้นจากการใช้ งาน และหาแนวทางแก้ ไขด้ านเทคนิคที่เกิดจากระบบสารสนเทศ
3. System Administrator
หมายถึง ผู้ควบคุมดูแลภาพรวมของระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริ ม ซึง่ รวมถึงการ
ติดตังโปรแกรม
้
การปรับปรุ งยกระดับสมรรถนะการทํางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ (Upgrade)
และการให้ คําแนะนําปรึกษาด้ านเทคนิคแก่ผ้ ใู ช้ งาน
4. Network & Infrastructure Administrator
หมายถึง ผู้ควบคุมดูแลเครื่ องแม่ข่าย (Server) และระบบเครื อข่าย เพื่อให้ ระบบ
สารสนเทศสามารถทํางานได้ อย่างถูกต้ อง มัน่ คง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด
กลุ่มที่ 2. ผู้ใช้ งานทั่วไป (User)
หมายถึง ผู้ใช้ ระบบ ICT รวมทัง้ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ต่างๆ เพื่อตอบสนองกระบวนการ
ทํางานของหน่วยงาน ด้ วยภาระหน้ าที่ตามโครงสร้ างความรับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้ องกับการประยุกต์ใช้
ICT ซึง่ มีองค์ประกอบ ดังรูปที่ 7-2
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รู ปที่ 7-2 ภาระความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการใช้ ICT
1. ผู้บริ หารระดับสูง (Executive)
หมายถึง ผู้มีอํานาจบริ หารจัดการ กําหนดแนวทางในระดับนโยบายขององค์กร รวมถึงการ
วางแผนภาพรวมกระบวนการทํ างาน การจัด สรรงบประมาณ การตัด สิน ใจอนุมัติโ ครงการที่ มี
ผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น รัฐมนตรี ฯ เลขาธิการสํานักงานฯ คณะกรรมการฯ เป็ นต้ น
2. ผู้บริ หารระดับกลาง (Line Manager)
หมายถึง ผู้มีอํานาจหน้ าที่ในการบริ หารจัดการ รับผิดชอบผลลัพธ์ และเป้าหมายการดําเนิน
พัน ธกิ จ ของหน่ ว ยงาน โดยทํ า หน้ า ที่ ค วบคุม ตัด สิ น ใจ ตัง้ เป้ าหมายและกํ า หนดนโยบายของ
หน่วยงานให้ สอดคล้ องกับนโยบายระดับองค์กร เช่น ผู้อํานวยการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นต้ น
3. ผู้ปฏิบัตกิ าร (Operation)
หมายถึง ผู้ปฏิบตั ิงานหรื อผู้ดําเนินการตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย เป็ นผู้ใช้ งานระบบ ICT
โดยตรง อาทิเช่น เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทัว่ ไป เป็ นต้ น
กลุ่มที่ 3. ผู้ใช้ งานกึ่งเทคนิค (Technical User)
หมายถึง ผู้ใช้ ระบบ ICT รวมทั ้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่างๆ ในสถานะเดียวกับผู้ปฏิบตั ิการ
ในกลุม่ ที่ 2 (Operation) แต่ได้ รับมอบหมายหน้ าที่เพิ่มเติม ในการควบคุมดูแลงานด้ านเทคนิคตาม
สถานการณ์และความจําเป็ นบางประการ
การพัฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะด้ า น ICT ในที่ นี จ้ ะอ้ า งอิ ง ความสอดคล้ อ งกับ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 ที่มี
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
เป้าหมายให้ บคุ ลากรภาครัฐไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 สามารถเข้ าถึงและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ในการทํางานและการเรี ยนรู้ ได้ กรมป่ าไม้ จึงสมควรนํามาตรการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
และพิจารณาดําเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้คือ
1. จัดทําพจนานุกรมสมรรถนะและระดับความคาดหวังขององค์ กร
หมายถึง จัดทําพจนานุกรมสมรรถนะการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT Competency) เพื่อความเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามภารกิจหรื อความ
รับผิดชอบในการทํางาน รวมทังกํ
้ าหนดระดับความคาดหวังขององค์กร ที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ในแต่ล ะบุคคลหรื อแต่ละกลุ่ม โดยเชิญ ผู้บริ หารและผู้ปฏิบัติ งานมาร่ วมกันพิจารณา ตามหลัก
กระบวนการการมีส่วนร่ วม
2. ประเมินสมรรถนะการปฏิบัตงิ าน
หมายถึง ประเมินผลสมรรถนะการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ICT ของแต่ละบุคคลหรื อ
แต่ละกลุ่ม โดยวัด จากระดับ ความคาดหวัง ขององค์ กร เพื่ อนํ ามาประกอบการวางแผนพัฒ นา
สมรรถนะเป็ นรายบุคคล (Individual Development Plan) หรื อเป็ นรายกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีของผู้ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
3. พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัตงิ าน
หมายถึง ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตั ิงาน ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ICT ของแต่ละ
บุค คลหรื อ แต่ ล ะกลุ่ม เพื่ อ ให้ มี ส มรรถนะตามระดับ ความคาดหวัง ขององค์ ก ร หรื อ เท่ า ทัน ต่ อ
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ซึ่ง มีค วามเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและเป็ นสาเหตุห ลักที่ ทําให้
สมรรถนะของบุคลากร อาจมีผลการประเมินตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ต้องการ โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมใน
หลักสูตรต่างๆตามข้ อเสนอแนะ ในภาคผนวก ข
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บทที่ 8
แผนการลงทุน
แผนการลงทุนของโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่ าไม้ จะแบ่งการ
ลงทุนออกเป็ น 3 ระยะ คือระยะเร่ งด่วน ระยะปานกลาง ระยะยาว ตามแผนการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่าย ซึ่งในการกําหนดช่วงของแผนในการพัฒนาจะ
อาศัยปี งบประมาณเป็ นหลัก สําหรับในบทนี ้จะกล่าวถึงแผนการลงทุนในภาพรวม และแผนลงทุน
ตามปี งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554 - 2557
รายละเอียดการลงทุน
รายละเอียดการลงทุนโครงการต่างๆ ในแต่ละปี งบประมาณ แสดงในตารางที่ 8-1
ตารางที่ 8-1 แสดงการลงทุนในแต่ละปี
โครงการ
1. การบริ หารความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมป่ าไม้
2. ระบบตรวจสอบและติดตามการทํางานของเครื อข่าย
3. จัดหาเครื่ องปรับอากาศ ควบคุมอุณหภูมิและความชื ้น
4. พัฒนาระบบสํารองข้ อมูลอัตโนมัติ กรมป่ าไม้
5. พัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เสมือน (ระยะที่ 2)
6. บํารุงรักษาระบบงานกรมป่ าไม้
7. จัดจ้ างที่ปรึกษาด้ าน Network Security
8. ปรับปรุงระบบห้ องแม่ขา่ ยคอมพิวเตอร์
9. ระบบจัดเก็บข้ อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Log File)
ตาม พรบ. การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550
10. ระบบเครื อข่ายและความปลอดภัยเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ (ระยะที่ 2)
11. ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เสมือน(ระยะที่ 3)
12. ระบบห้ องปฏิบตั ิการด้ านป่ าไม้
13. ระบบการจัดการสารสนเทศป่ าไม้
14. ระบบบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์

2554(บาท)
300,000

2555(บาท)
-

2556(บาท)
-

2557(บาท)
-

1,100,000
1,900,000
1,600,000
1,500,000
1,500,000
-

2,000,000
6,000,000
6,500,000

-

-

-

6,000,000

-

-

-

6,000,000
5,000,000
10,000,000
5,000,000

-

-

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

โครงการ
ระบบบริ หารงานทรัพยากรบุคคล กรมป่ าไม้
ระบบการรองรับแหล่งกําเนิดไม้ เพื่อประกอบ การ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อรองรับการเชื่อมโยง
National Single Window (ระยะที่ 2)
ระบบ Helpdesk ที่รองรับงานซ่อมบํารุงและการ
ให้ บริ การด้ านสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ระบบการเรี ยนรู้ผา่ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ VDO
Streamming สอนแบบ Realtime และจัดทําระบบ
สามารถทําหลักสูตรแบบ Off line
ระบบการเข้ าถึงข้ อมูลแบบรวมศูนย์
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพทางด้ านความปลอดภัยของ
ระบบเครื อข่าย
ระบบสนับสนุนการใช้ งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เชื่อมโยงผ่านทางเครื อข่ายไร้ สาย
ระบบสารสนเทศและคลังข้ อมูล(ระยะที่ 2)
ระบบเดินสํารวจด้ วยคอมพิวเตอร์ พกพา
ระบบการส่งเสริมการปลูกป่ าออนไลน์
ระบบบริ หารจัดการองค์ความรู้และจัดการเนื ้อหา
พร้ อมอุปกรณ์สแกนเอกสาร
ระบบการบริ การประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระบบตรวจจับและรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ ผา่ นระบบเครื อข่ายไร้ สาย
จัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการ
ใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย
ระบบจัดเก็บและแบ่งปั นข้ อมูลแบบศูนย์กลาง
ระบบช่วยวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและตัวชี ้วัด
ผลงาน
ห้ องปฏิบตั กิ ารเพื่อการสัง่ การ
ระบบรองรับการสื่อสารผ่านข้ อมูลและสัญญาณเสียง
แผนที่ภมู ิศาสตร์ สารสนเทศเพื่องานบริหาร

2554(บาท)
-

2555(บาท)
3,500,000
15,000,000

2556(บาท)
-

2557(บาท)
-

-

4,500,000

-

-
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-

-

10,000,000

-

-

-

20,000,000
10,000,000

-

-

-

15,000,000

-

-

-

25,000,000
15,000,000
8,000,000
-

20,000,000

-

-

-

8,000,000
14,500,000

-

-

-

19,500,000

-

-

-

7,000,000
15,000,000

-

-

-

20,000,000
21,500,000
20,000,000

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
โครงการปี 2554
ตารางที่ 8-2 ลําดับความโครงการปี 2554
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อโครงการ
งบประมาณ (บาท) ลําดับความสําคัญ
การบริ หารความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป่ าไม้
300,000
1
ระบบตรวจสอบและติดตามการทํางานของเครื อข่าย
1,100,000
2
จัดหาเครื่ องปรับอากาศ ควบคุมอุณหภูมิและความชื ้น
1,900,000
3
พัฒนาระบบสํารองข้ อมูลอัตโนมัติ กรมป่ าไม้
1,600,000
4
พัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เสมือน (ระยะที่ 2)
1,500,000
5
บํารุงรักษาระบบงานกรมป่ าไม้
1,500,000
6
รวมงบประมาณ
7,900,000
-

โครงการปี 2555
ตารางที่ 8-3 ลําดับความโครงการปี 2555
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

ชื่อโครงการ
งบประมาณ (บาท) ลําดับความสําคัญ
จัดจ้ างที่ปรึกษาด้ าน Network Security
2,000,000
1
ปรับปรุงระบบห้ องแม่ขา่ ยคอมพิวเตอร์
6,000,000
2
ระบบจัดเก็บข้ อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Log File) ตาม พรบ. การ
6,500,000
3
กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ระบบการจัดการสารสนเทศป่ าไม้
10,000,000
4
ระบบเครื อข่ายและความปลอดภัยเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (ระยะที่ 2)
6,000,000
5
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เสมือน(ระยะที่ 2)
6,000,000
6
ระบบการรองรับแหล่งกําเนิดไม้ เพื่อประกอบ การส่งออกไปนอก
15,000,000
7
ราชอาณาจักร เพื่อรองรับการเชื่อมโยง National Single Window
(ระยะที่ 2)
ระบบบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์
5,000,000
8
ระบบห้ องปฏิบตั ิการด้ านป่ าไม้
5,000,000
9
ระบบบริ หารงานทรัพยากรบุคคล กรมป่ าไม้
3,500,000
10
ระบบ Helpdesk ที่รองรับงานซ่อมบํารุงและการให้ บริ การด้ าน
4,500,000
11
สารสนเทศ กรมป่ าไม้
รวมงบประมาณ
69,500,000
-
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
โครงการปี 2556
ตารางที่ 8-4 ลําดับความโครงการปี 2556
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อโครงการ
งบประมาณ (บาท) ลําดับความสําคัญ
ระบบการเข้ าถึงข้ อมูลแบบรวมศูนย์
20,000,000
1
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพทางด้ านความปลอดภัยของระบบเครื อข่าย
10,000,000
2
ระบบสารสนเทศและคลังข้ อมูล(ระยะที่ 2)
25,000,000
3
ระบบการเรี ยนรู้ ผา่ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ VDO Streamming สอน
10,000,000
4
แบบ Realtime และจัดทําระบบสามารถทําหลักสูตรแบบ Off line
ระบบสนับสนุนการใช้ งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงผ่านทาง
15,000,000
5
เครื อข่ายไร้ สาย
ระบบเดินสํารวจด้ วยคอมพิวเตอร์ พกพา
15,000,000
6
ระบบการส่งเสริมการปลูกป่ าออนไลน์
8,000,000
7
รวมงบประมาณ
103,000,000
-

โครงการปี 2557
ตารางที่ 8-5 ลําดับความโครงการปี 2557
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อโครงการ
งบประมาณ (บาท) ลําดับความสําคัญ
แผนที่ภมู ิศาสตร์ สารสนเทศเพื่องานบริ หาร
20,000,000
1
ระบบตรวจจับและรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ผ่านระบบ
14,500,000
2
เครื อข่ายไร้ สาย
19,500,000
3
จัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการใช้ งานระบบ
คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย
ระบบจัดเก็บและแบ่งปั นข้ อมูลแบบศูนย์กลาง
7,000,000
4
ระบบบริ หารจัดการองค์ความรู้และจัดการเนื ้อหาพร้ อมอุปกรณ์สแกน
20,000,000
5
เอกสาร
ระบบช่วยวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและตัวชี ้วัดผลงาน
15,000,000
6
ห้ องปฏิบตั กิ ารเพื่อการสัง่ การ
20,000,000
7
ระบบรองรับการสื่อสารผ่านข้ อมูลและสัญญาณเสียง
21,500,000
8
ระบบการบริ การประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8,000,000
9
รวมงบประมาณ
145,500,000
-
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
รายละเอียดคุณสมบัตริ ะบบสารสนเทศ
โครงการปี 2554
1. การบริ หารความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป่ าไม้
เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีแผนการบริ หารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
วิเคราะห์ประเด็นปั ญหา นํามาซึง่ การวางแผนเพื่อบริ หารจัดการระบบเทคโนโลยี สําหรับการวาง
แผนด้ านความปลอดภัย แนวทางการป้องกัน การเฝ้าระวังภัยคุกคามที่ทนั สมัยและเหมาะสมต่อ
สภาวการณ์ปัจจุบนั
2. ระบบตรวจสอบและติดตามการทํางานของเครื อข่าย
เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีระบบตรวจสอบและติดตามการทํางานของเครื อข่าย (e-Monitoring)
โดยเป็ นเครื่ องมือสําหรับใช้ ในการตรวจสอบและติดตามการทํางานของเครื อข่ายภายในหน่วยงาน
เพื่ อวิเคราะห์ ประเด็นปั ญ หาที่ เกิดขึน้ และนํ ามาวางแผนเพื่อบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. จัดหาเครื่ องปรับอากาศ ควบคุมอุณหภูมิและความชื ้น
เพื่ อให้ ศูนย์ คอมพิ วเตอร์ ของกรมป่ าไม้ สามารถรองรั บการให้ บริ การได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ต่อเนื่อง ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมงต่อวัน ด้ วยการทํางานของอุปกรณ์ และระบบสนับสนุนต่างๆ ภายใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ แก่ ระบบเครื่ องปรั บอากาศ ระบบควบคุมความชืน้ ระบบยกพืน้ สําเร็ จรู ป
ระบบสํารองไฟฟ้า และระบบต่าง ๆ ที่ติดตั ้งต้ องสามารถทํางานสัมพันธ์กนั ได้ เป็ นอย่างดี
4. พัฒนาระบบสํารองข้ อมูลอัตโนมัติ กรมป่ าไม้
เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน ค่าดูแลบํารุงรักษาและใช้ ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้
คุ้มค่ามากที่สดุ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ ้นของเครื่ องแม่ขา่ ยห้ องปฏิบตั ิการกรมป่ าไม้
5. พัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เสมือน (ระยะที่ 2)
เพื่อบริ หารจัดการทรัพยากรเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือนให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน ค่าใช้ จา่ ยในการจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายในอนาคตและเพื่อ
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
ความเสถียรภาพของระบบเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือน โดยสามารถรองรับระบบงานเลื่อยโซ่
ยนต์ ระบบพัสดุ ระบบ GIS จากเครื่ องแม่ขา่ ยเดิมมาอยูบ่ นระบบเสมือน
6. บํารุงรักษาระบบงานกรมป่ าไม้
เพื่อให้ อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ยและอุปกรณ์ตอ่ พ่วง รวมไปถึงระบบคอมพิวเตอร์
สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และพร้ อมใช้ งาน
โครงการปี 2555
1. จัดจ้ างที่ปรึกษาด้ าน Network Security
เพื่อจัดระบบความคิดริ เริ่ มขององค์กรในการสร้ างความสามารถในการป้องกันตนเองต่อ
Critical Information Infrastructure และจัดลําดับความสําคัญขององค์กรในทุกภาคส่วน รวมทัง้
เป็ นแผนที่นําทางของกลยุทธ์
2. ปรับปรุงระบบห้ องแม่ขา่ ยคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ ศนู ย์คอมพิวเตอร์ ของกรมป่ าไม้ สามารถรองรับการให้ บริ การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมงต่อวัน ด้ วยการทํางานของอุปกรณ์ และระบบสนับสนุนต่างๆ ภายใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ แก่ ระบบเครื่ องปรับอากาศ และระบบควบคุมการเข้ า-ออกอัตโนมัติ ระบบ
้ องสามารถทํางานสัมพันธ์กนั ได้
สํารองไฟฟ้า ระบบสายสัญญาณข้ อมูล และระบบต่าง ๆ ที่ติดตังต้
เป็ นอย่างดี
3. ระบบจัดเก็บข้ อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Log File) ตาม พรบ. การกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
เพื่อให้ มีระบบบันทึกข้ อมูลในการใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานภายใต้ สงั กัดกรม
ป่ าไม้ สอดคล้ องและรองรั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารเก็ บ รั ก ษาข้ อมู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ ตาม
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และสามารถวิเคราะห์
ถึง ความเสี่ ย งหรื อ ต้ น เหตุ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาด้ า นข้ อ มูล และความปลอดภัย ของเครื อ ข่า ย
คอมพิวเตอร์ ได้
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
4. ระบบการจัดการสารสนเทศป่ าไม้
เพื่อให้ มีระบบฐานข้ อมูลกลางที่ใช้ ในการบันทึกข้ อมูลเพื่อการบริ หาร ลดภาระงานของสํานัก
จัดการทรัพยากรป่ าไม้ ในการจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงานที่มีข้อมูลซํ ้าซ้ อนกัน สามารถบริ หาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพตรงต่อความต้ องการของผู้ใช้ และสามารถนําไปช่วยวิเคราะห์ วางแผน
กําหนดนโยบายของผู้บริ หารกรมป่ าไม้
5. ระบบเครื อข่ายและความปลอดภัยเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (ระยะที่ 2)
เพื่อจัดหาระบบ Proxy Server และอุปกรณ์สํารองการเชื่อมต่อภายในที่สามารถทํางาน
ทดแทนกัน เมื่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักไม่สามารถให้ บริ การได้ ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครื อข่าย โดยใช้ งานช่องสื่อสาร (bandwidth) ซึง่ มีอยู่อย่างจํากัด ได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ลดภาระการใช้ งานของระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตให้ น้อยลง และให้ บริ การข้ อมูลแก่ประชาชน
ตลอดจนผู้เข้ าใช้ งานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ วยิง่ ขึ ้นสามารถรองรับปริ มาณข้ อมูลที่มีอตั รา
การเติบโตได้ อย่างสมบูรณ์
6. ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เสมือน(ระยะที่ 2)
เพื่อบริ หารจัดการทรัพยากรเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือนให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างเต็ม
ประสิทธิ ภาพ ลดการใช้ พลังงานและค่าใช้ จ่ายในการจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายในอนาคต
และรองรับระบบงานอื่นๆ จากระบบจริ งมาอยู่บนระบบเสมือน เพื่อเพิ่มความเสถียรภาพของระบบ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ยเสมือน
7. ระบบการรองรับแหล่งกําเนิดไม้ เพื่อประกอบ การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อรองรับการ
เชื่อมโยง National Single Window (ระยะที่ 2)
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้ อมูลที่ช่วยในการจําแนกไม้ การนําเข้ าข้ อมูล GIS (ประกอบด้ วย
แหล่งกํ าเนิด สวนป่ า ข้ อมูลรายต้ นไม้ แหล่งผลิตอุตสาหกรรมไม้ สต็อกไม้ วัตถุดิบ สินค้ า) การ
นํ า เข้ า ข้ อ มูล ผู้ป ระกอบการเกี่ ย วกับ การนํ า เข้ าและส่ ง ออกไม้ รวมทั ง้ เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพและ
ประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการระบบทั ้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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8. ระบบบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ บริ หารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ทงแก้
ั ้ ไข ติดตังซอฟต์
้
แวร์ ควบคุมโปรแกรมสําเร็ จรู ป ออก
รายงานของคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อในระบบสื่อสารข้ อมูลของกรมภายในส่วนกลาง สามารถบริ หารระบบ
คอมพิวเตอร์ ทงระบบผ่
ั้
านศูนย์ควบคุมกลางของกรม รวมทัง้ ใช้ ในการกําหนดนโยบายด้ านความปลอดภัย
ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกรมป่ าไม้ การป้องกันความเสียหายหรื อการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์
9. ระบบห้ องปฏิบตั ิการด้ านป่ าไม้
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และนําเสนอแนวทางการดําเนินงานและสรุปผล ระบบ
ข้ อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หาร สามารถแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับระบบงานต่างๆได้ โดยแสดงผลหรื อ
แสดงรายงานร่ วมกันบนระบบแสดงผลชุดเดียวกัน ผ่านกําหนดกระบวนการนําเข้ าข้ อมูลสูร่ ะบบใน
รูปแบบต่างๆ และสามารถแสดงผลรายงานในหลากหลายรูปแบบ (Platform) โดยแสดงผลเป็ น
ตัวเลขในรูปแบบตาราง กราฟ และอื่นๆ
10. ระบบบริ หารงานทรัพยากรบุคคล กรมป่ าไม้
จัดหาระบบบริ หารงานทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System :
HRMS) เพื่อสามารถกํ าหนดกรอบโครงสร้ างและบริ หารอัตรากําลัง ให้ อยู่ในสัดส่วนที่ เหมาะสม
สอดคล้ องกับความต้ องการในการจัดทําแผนกําลังคน จัดเก็บประวัติการฝึ กอบรมและการพัฒนา
บุคลากร สามารถปรับปรุ งประวัติของตนในส่วนต่างๆ ที่ไม่ต้องการหลักฐานในการเปลี่ยนแปลงได้
และเป็ นไปตามนโยบาย
11. ระบบ Helpdesk ที่รองรับงานซ่อมบํารุงและการให้ บริ การด้ านสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ แก้ ไข
เพื่อรองรับการให้ บริ การแก้ ไขปั ญหาหรื อคําแนะนําการใช้ งานครุภณ
ปั ญหาหรื อคําแนะนําการใช้ งานซอร์ ฟแวร์ ระบบปฏิบตั ิการ ซอร์ ฟแวร์ อุปกรณ์โครงข่าย ให้ สามารถ
ใช้ งานได้ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
โครงการปี 2556
1. ระบบการเข้ าถึงข้ อมูลแบบรวมศูนย์
เพื่ออํานวยความสะดวกให้ เจ้ าหน้ าที่กรมป่ าไม้ สามารถเข้ าถึงระบบงานต่างๆ ที่ได้ มีการ
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พัฒนาโดยใช้ Login เดียว รวมถึงการจัดการโครงสร้ างการเข้ าถึงเครื อข่าย และกําหนดสิทธิการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ในเครื อข่ายสามารถทําได้ จากจุดเดียว ทําให้ สามารถวางแผนและบริ หารจัดการ
ระบบรักษาความปลอดภัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ระบบเพิ่มประสิทธิภาพทางด้ านความปลอดภัยของระบบเครื อข่าย
เพื่อช่วยเหลือในการบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ สะดวก มีศกั ยภาพใน
การวางแผนการจัดการ รวมถึงสามารถติดตามปั ญหาการใช้ งานเครื อข่ายสารสนเทศ และนํามา
วิเคราะห์ออกแบบแผนการหรื อแนวทางการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศต่อไปในอนาคต
3. ระบบสารสนเทศและคลังข้ อมูล(ระยะที่ 2)
เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีศนู ย์กลางในการเก็บรวบรวมข้ อมูลรูปแบบต่างๆ ที่กระจัดกระจายให้
เป็ นระเบี ย บเรี ยบร้ อย ลดกระบวนการทํ า งานที่ ซํ า้ ซ้ อ นในการบัน ทึก รวบรวมข้ อ มูล และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานของเจ้ าหน้ าที่ อีกทังสามารถนํ
้
าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ
โดยผู้ใช้ ได้ รับข้ อมูลที่ทนั สมัย ถูกต้ อง
4. ระบบการเรี ยนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ VDO Streamming สอนแบบ Realtime และจัดทํา
ระบบสามารถทําหลักสูตรแบบ Off line
เพื่อให้ บคุ ลากรของกรมป่ าไม้ มีแหล่งการเรี ยนรู้ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตแบบไม่จํากัด
เวลา สถานที่ ทํ า ให้ เ กิ ด การพัฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ และปรั บ ตัว ให้ ทัน กับ
วิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ระบบสนับสนุนการใช้ งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงผ่านทางเครื อข่ายไร้ สาย
เพื่อให้ รองรับการให้ บริ การเครื อข่ายไร้ สายสําหรับเจ้ าหน้ าที่กรมป่ าไม้ ให้ ครอบคลุมทัว่ ถึง
โดยไม่ต้องกังวลปั ญหาจากการให้ บริ การระบบเครื อข่ายที่ไม่เพียงพอต่อความต้ องการ รวมถึงลด
ความเสี่ยงในการจัดหาการให้ บริ การเครื อข่ายจากภายนอก ซึง่ ทําให้ ยากต่อการบริ หารจัดการ และ
การควบคุม อีกทั ้งเกิดความเสี่ยงต่อการโจมตีของผู้ไม่หวังดีในการใช้ งานระบบของกรมป่ าไม้
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6. ระบบเดินสํารวจด้ วยคอมพิวเตอร์ พกพา
พัฒนาระบบเดินสํารวจด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ พกพา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ข้ อมูล การบันทึกข้ อมูล ตรวจสอบข้ อมูล ก่อนนําข้ อมูลมาใช้ ในระบบสารสนเทศกรมป่ าไม้ ทําให้
ข้ อมูลที่ ใช้ ง านมี ความถูกต้ อง สมบูรณ์ พร้ อมสําหรั บการนํ าไปใช้ งานในการบริ ห ารจัดการ และ
พัฒนาหน่วยงานให้ มีประสิทธิภาพ
7. ระบบการส่งเสริ มการปลูกป่ าออนไลน์
เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีระบบที่ให้ ประชาชนมีสว่ นร่วม และสร้ างจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริ มการปลูกป่ า ลดปั ญหาภาวะโลกร้ อนที่กําลังทวีความรุนแรงขึ ้นทุกวัน
โครงการปี 2557
1. แผนที่ภมู ิศาสตร์ สารสนเทศเพื่องานบริ หาร
เพื่อพัฒนาระบบงานสําหรับบริ หารจัดการข้ อมูลแผนที่ภมู ิศาสตร์ สารสนเทศของหน่วยงาน
ให้ มีข้อมูลที่ถกู ต้ องเป็ นปั จจุบนั สามารถจัดการข้ อมูล Metadata ของข้ อมูลการให้ บริ การ ให้ รองรับ
และสนับสนุนการใช้ งานร่ วมกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร และสามารถให้ บริ การแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลแผนที่ภมู ิศาสตร์ สารสนเทศระหว่างหน่วยงานได้
2. ระบบตรวจจับและรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ผ่านระบบเครื อข่ายไร้ สาย
เพื่อลดความรุ นแรงหรื อโอกาสที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อเครื อข่ายไร้ สายของกรมป่ า
ไม้ ให้ เหลือน้ อยที่สุด รวมถึงลดความเสี่ยงในการโจมตี และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานด้ าน
การรั กษาความปลอดภัยด้ านระบบเครื อข่ายไร้ สายของกรมป่ าไม้ ให้ มีแนวทางที่ชัดเจน สามารถ
ปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นระบบ มีมาตรฐาน และง่ายต่อการตรวจสอบ
3. จัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของการเข้ าใช้ งานระบบเครื อข่ายจากภายใน
และป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ ้นกับระบบงานหรื อฐานข้ อมูลของกรมป่ าไม้ ให้ มีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง
ในการเข้ าถึงข้ อมูลของการเรี ยกใช้ ระบบผ่านทางระบบเครื อข่ายจากภายใน แลภายนอกองค์กรทัง้
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
4. ระบบจัดเก็บและแบ่งปั นข้ อมูลแบบศูนย์กลาง
เพื่อจัดเก็บ รวบรวมข้ อมูลต่างๆ ทัง้ ในอดีตและปั จจุบันของกรมป่ าไม้ ไว้ ที่ศูนย์กลาง ให้
สามารถบริ ห ารจัด การได้ อ ย่ า งสะดวก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถแบ่ ง ปั น ข้ อ มูล ต่ า งๆ ระหว่า ง
หน่วยงานได้ สะดวก และมีประสิทธิภาพ
5. ระบบบริ หารจัดการองค์ความรู้และจัดการเนื ้อหาพร้ อมอุปกรณ์สแกนเอกสาร
เพื่ อ พั ฒ นาระบบการจั ด การความรู้ ภายในหน่ ว ยงานที่ เ ป็ นรู ป ธรรม ให้ บุ ค ลากรมี
แหล่งข้ อมูลในการศึกษาและค้ นคว้ าข้ อมูลที่มีประโยชน์ต่อการทํางานในอนาคต รวมถึงกระตุ้นให้
บุคลากรในหน่วยงานเกิดการตื่นตัวในเรื่ องการจัดการความรู้ในกรมป่ าไม้ ให้ มีมากยิ่งขึ ้น
6. ระบบช่วยวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและตัวชี ้วัดผลงาน
เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีระบบสร้ างรายงานได้ ในหลากหลายมุมมอง สําหรับใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูลทัง้ เชิงกว้ าง เชิงลึก และนําข้ อมูลมาใช้ ในในการประกอบการพิจารณา ตัดสินใจได้ แม่นยํา
รวดเร็ ว
7. ห้ องปฏิบตั ิการเพื่อการสัง่ การ
เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีห้องปฏิบัติการที่ สามารถแสดงข้ อมูลจากระบบสารสนเทศ ในแต่ละ
มุมมองจากระบบสารสนเทศกรมป่ าไม้ ใช้ เปรี ยบเทียบระหว่างข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง สําหรับเป็ นข้ อมูล
ในการประกอบการตัดสินใจ
8. ระบบรองรับการสื่อสารผ่านข้ อมูลและสัญญาณเสียง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารส่งผ่านข้ อมูลสัญญาณต่างๆ ให้ หน่วยงานของกรมป่ าไม้
ทังส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายอันเนื่องมาจากการติดต่อสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต รวมถึงเสริ มประสิทธิภาพในการสัง่ การจากห้ องปฏิบตั ิการเพื่อการ
สัง่ การ ให้ ผ้ บู ริ หารสามารถสัง่ การไปยังทุกหน่วยงานภายในสังกัดได้
9. ระบบการบริ การประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีศนู ย์กลางในการให้ บริ การประชาชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อื่นๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่จํากัดเวลา สถานที่
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บทที่ 9
แผนปฏิบัตกิ ารประกอบแผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติการประกอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่ าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2554-2557 นี ้ ประกอบไปด้ วยแผนงานและ
โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานตามภารกิจ
ของกรมโดยใช้ ไอซีที และสนับสนุนการเป็ นต้ นแบบการใช้ เทคโนโลยีสีเขียว (Green IT) การ บูรณา
การสารสนเทศภายในกรม รวมทัง้ การพัฒนาเครื อข่ายสู่เครื อข่ายยุคหน้ า (Next Generation
Network, NGN) มีกรอบแนวทางการยกระดับโครงสร้ างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตลอดจนมีแผนการปรับปรุงกระบวนงาน และการบริ หารการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน เป็ นรู ปธรรมและ
ได้ มาตรฐาน มีแผนงานปรับปรุ งระบบเครื อข่าย เชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิม และพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพิ่ ม ขึ น้ ให้ ร องรั บ ภารกิ จ ของกรม ให้ ส ามารถเชื่ อ มโยง แลกเปลี่ ย นข้ อ มูล มี
มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
อย่างไรก็ดี แผนงาน/โครงการที่นําเสนอในแผนปฏิบตั ิการนี ้เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการ
ทังหมดที
้
่จะมีขึ ้นในระยะเวลาของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมเท่านัน้
หน่ ว ยงานภายในกรมสามารถที่ จ ะปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม ได้ โดยการปรั บ แผนงาน/โครงการ
(Rolling Plan) ในแต่ละปี ขึ ้นกับนโยบายและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
แผนปฏิบัตกิ าร ปี 2554 เรี ยงตามลําดับความสําคัญ ดังนี ้
1. โครงการ : บริ หารความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป่ าไม้ (Risk Management)
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ปี งบประมาณ : 2554
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 1
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีแผนการบริ หารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อใช้ สําหรับการวางแผนด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ ้น และนํามาวางแผนเพื่อบริ หารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
4. เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีแนวทางการป้องกันและเฝ้ าระวังภัยคุกคามที่ทนั สมัยและ
เหมาะสมต่อสภาวการณ์ปัจจุบนั
งบประมาณ : 300,000 บาท
2. โครงการ : พัฒนาระบบตรวจสอบและติดตามการทํางานของเครื อข่าย (e-Monitoring)
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ปี งบประมาณ : 2554
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 2
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีระบบตรวจสอบและติดตามการทํางานของเครื อข่าย
(e-Monitoring) โดยเป็ นเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ใช้ ใ นการตรวจสอบและติ ด ตามการ
ทํางานของเครื อข่ายภายในหน่วยงาน
2. เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ ้น และนํามาวางแผนเพื่อบริ หารจัดการระบบ
เครื อข่ายให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย และเหมาะสมต่อ
สภาวการณ์ปัจจุบนั
งบประมาณ : 1,100,000 บาท
3. โครงการ : จัดหาเครื่ องปรับอากาศ ควบคุมอุณหภูมิและความชื ้น
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ปี งบประมาณ : 2554
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 3
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ อให้ ศู นย์ คอมพิ วเตอร์ ของกรมป่ าไม้ สามารถรองรั บการให้ บริ การได้ อย่ างมี
ประสิทธิ ภาพต่อเนื่ อง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน ด้ วยการทํ างานของอุปกรณ์
และระบบสนับสนุนต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ แก่ ระบบเครื่ องปรับอากาศ
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
ระบบควบคุมความชื ้น ระบบยกพื ้นสําเร็ จรู ป ระบบสํารองไฟฟ้า และระบบต่าง ๆ
ที่ติดตังต้
้ องสามารถทํางานสัมพันธ์กนั ได้ เป็ นอย่างดี
งบประมาณ : 1,900,000 บาท
4. โครงการ : พัฒนาระบบสํารองข้ อมูลอัตโนมัติ กรมป่ าไม้
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ปี งบประมาณ : 2554
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 4
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน ค่าดูแลบํารุ งรักษาและใช้ ประโยชน์ทรัพยากรที่มี
อยูใ่ ห้ ค้ มุ ค่ามากที่สดุ
2. เพื่อรองรับการเพิ่มขึ ้นของเครื่ องแม่ขา่ ยห้ องปฏิบตั ิการกรมป่ าไม้
งบประมาณ : 1,600,000 บาท
5. โครงการ : พัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เสมือน (ระยะที่ 2)
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2,3,4
ปี งบประมาณ : 2554
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 5
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อบริ หารจัดการทรั พยากรเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือนให้ สามารถใช้ งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. เพื่อประหยัดพลังงานและค่าใช้ จ่ายในการจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ยใน
อนาคต
3. เพื่อความเสถียรภาพของระบบเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ยเสมือน
4. เพื่อทําการย้ ายเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย ระบบ งานเลื่อยโซ่ยนต์ ระบบพัสดุ
ระบบ GIS และ ระบบงานอื่นๆจากระบบจริ งมาอยู่บนระบบเสมือน
งบประมาณ : 1,500,000 บาท
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
6. โครงการ : บํารุงรักษาระบบงานกรมป่ าไม้
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ปี งบประมาณ : 2554
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 6
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ อ ให้ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แม่ ข่ า ยและอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง รวมไปถึ ง ระบบ
คอมพิวเตอร์ สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และพร้ อมใช้ งาน
งบประมาณ : 1,500,000 บาท
แผนปฏิบัตกิ าร ปี 2555 เรี ยงตามลําดับความสําคัญ ดังนี ้
1. โครงการ : จัดจ้ างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผนความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมป่ าไม้ (ICT Security Plan)
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ปี งบประมาณ : 2555
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 1
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อที่จะจัดระบบความคิดริเริ่ มขององค์กรในการสร้ างความสามารถในการป้องกัน
ตนเองต่อ Critical Information Infrastructure
2. เพื่อที่จะจัดทําลําดับความสําคัญขององค์กรในทุกภาคส่วน
3. เป็ นแผนที่นําทางของกลยุทธ์
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
2. โครงการ : ปรับปรุงระบบห้ องแม่ขา่ ยคอมพิวเตอร์
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2,3
ปี งบประมาณ : 2555
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 2
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ ศูนย์ คอมพิวเตอร์ ของกรมป่ าไม้ สามารถรองรั บการให้ บริ การได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมงต่อวัน ด้ วยการทํางานของอุปกรณ์
และระบบสนับสนุนต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ แก่ ระบบเครื่ องปรับอากาศ
และระบบควบคุมการเข้ า-ออกอัตโนมัติ ระบบสํารองไฟฟ้ า ระบบสายสัญญาณ
ข้ อมูล และระบบต่าง ๆ ที่ติดตั ้งต้ องสามารถทํางานสัมพันธ์กนั ได้ เป็ นอย่างดี
งบประมาณ : 6,000,000 บาท
3. โครงการ : ระบบจัดเก็บข้ อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Log File) ตาม พรบ. การ
กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2,3
ปี งบประมาณ : 2555
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 3
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ มีระบบบันทึกข้ อมูลในการใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานภายใต้
สังกัดกรมป้าไม้ สอดคล้ องและรองรับหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้ อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550
2. เพื่อให้ สามารถวิเคราะห์ ถึงความเสี่ยง หรื อ ต้ นเหตุ ที่อาจก่อให้ เกิดปั ญหาด้ าน
ข้ อมูลและความปลอดภัยของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้
งบประมาณ : 6,500,000 บาท
4. โครงการ : พัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศป่ าไม้
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 3,4
ปี งบประมาณ : 2555
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 4
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ มีระบบฐานข้ อมูลกลางที่ใช้ ในการบันทึกข้ อมูลเพื่อการบริ หาร สามารถนําไป
วิเคราะห์ วางแผน และกําหนดนโยบายของผู้บริหารกรมป่ าไม้
2. เพื่อลดภาระงานของสํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ในการจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานที่มีข้อมูลซํ ้าซ้ อนกัน
3. เพื่อให้ การรายงานผลการปฏิบตั ิงานของสํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ เป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพตรงต่อความต้ องการของผู้ใช้
งบประมาณ : 10,000,000 บาท
5. โครงการ : ระบบเครื อข่ายและความปลอดภัยเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2,3
ปี งบประมาณ : 2555
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 5
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อจัดหาระบบ Proxy Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื อข่ายของกรมป่ าไม้
2. เพื่อเป็ นการลดภาระการใช้ งานของระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของกรมป่ าไม้ ให้
น้ อยลง และใช้ งานช่องสื่อสาร (bandwidth)

ซึ่งมีอยู่อย่างจํ ากัด ได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ สํารองการเชื่อมต่อภายในที่สามารถทํางานทดแทนกันได้ เมื่อ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักตัวหนึ่งตัวใดไม่สามารถให้ บริ การได้
4. เพื่อประสิทธิภาพการทํางาน และให้ บริ การข้ อมูลแก่ประชาชนตลอดจนผู้เข้ าใช้ งาน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ วยิ่งขึ ้นและสามารถรองรับปริ มาณข้ อมูลที่มี
อัตราการเติบโต ได้ อย่างสมบูรณ์
5. เพื่อควบคุมนโยบายด้ านการรั กษาความปลอดภัยและให้ บริ การเข้ าถึงข้ อมูลแก่
ผู้ใช้ งานระบบเครื อข่าย
งบประมาณ : 6,000,000 บาท
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
6. โครงการ : ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เสมือน ระยะที่ 2 กรมป่ าไม้
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2,3,4
ปี งบประมาณ : 2555
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 6
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อบริ หารจัดการทรั พยากรเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือนให้ สามารถใช้ งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. เพื่อประหยัดพลังงานและค่าใช้ จ่ายในการจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ยใน
อนาคต
3. เพื่อความเสถียรภาพของระบบเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ยเสมือน
4. เพื่อทําการย้ ายเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย ระบบ งานเลื่อยโซ่ยนต์ ระบบพัสดุ
ระบบ GIS และ ระบบงานอื่นๆจากระบบจริ งมาอยู่บนระบบเสมือน
งบประมาณ : 6,000,000 บาท
7. โครงการ : ระบบการรองรับแหล่งกําเนิดไม้ เพื่อประกอบการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
เพื่อรองรับการเชื่อมโยง National Single Window ระยะที่ 2
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2,3,4
ปี งบประมาณ : 2555
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 7
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้ อมูลเพื่อช่วยการจําแนกชนิดไม้
2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้ อมูลและนําเข้ าข้ อมูล GIS (แหล่งกําเนิด สวนป่ า ข้ อมูลราย
ต้ นไม้ )
3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้ อมูลและนําเข้ าข้ อมูล GIS (แหล่งผลิตอุตสาหกรรมไม้
สต๊ อกไม้ วัตถุดิบ สินค้ า)
4. เพื่อพัฒนาระบบนําเข้ าข้ อมูลผู้ประกอบการเพื่อการนําเข้ า-ส่งออก
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการระบบทั ้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
งบประมาณ : 15,000,000 บาท
8. โครงการ : ระบบบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ปี งบประมาณ : 2555
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 8
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อใช้ บริ หารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ภายในส่วนกลาง ที่เชื่อมต่อในระบบสื่อสารข้ อมูล
ของกรมป่ าไม้ สามารถบริ หารระบบคอมพิวเตอร์ ทงระบบ
ั้
ผ่านศูนย์ควบคุมกลางของกรม
ป่ าไม้
2. เพื่อใช้ แก้ ไขปั ญหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในระบบของกรมป่ าไม้ โดยสามารถแก้ ไขปั ญหา
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ระยะไกล ผ่านระบบควบคุมระยะไกลจากศูนย์กลางได้
3. เพื่อใช้ ในการติดตัง้ ซอฟต์แวร์ ลงบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในเครื อข่ายได้ จากระยะไกลทีละ
เครื่ องหรื อพร้ อมๆ กันทั ้งเครื อข่าย
4. เพื่อใช้ ทํารายงานรายการอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ และตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ของกรมป่ าไม้ โดยสามารถทํ ารายงานอุปกรณ์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ใน
ระบบทัง้ หมดผ่านศูนย์ กลาง โดยไม่ต้องส่งเจ้ าหน้ าที่ไปสํารวจทุกเครื่ องที่อยู่ในรายการ
ทรั พ ย์ สิ น และหากเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงรายการอุป กรณ์ ภ ายในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จ ะ
สามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนันๆ
้ ได้ ทนั ที
้
่ องคอมพิวเตอร์ ของกรม
5. เพื่อใช้ ทํารายงานและควบคุมโปรแกรมสําเร็ จรู ปติดตังภายในเครื
ป่ าไม้ และสามารถทํารายงานโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ติดตั ้งอยู่ภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่อยู่
ในระบบได้ และเป็ นข้ อมูลเพื่อควบคุมการใช้ ลิขสิทธิ์ของโปรแกรมที่ติดตั ้งได้
6. เพื่อใช้ ในการกําหนดนโยบายด้ านความปลอดภัยของเครื่ องคอมพิวตอร์ ของกรมป่ าไม้ เช่น
ป้องกันการใช้ โมเด็ม การตังค่
้ าระบบ หรื อการนําอุปกรณ์บนั ทึกข้ อมูลเข้ ามาเชื่อมต่อระบบ
เป็ นต้ น
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
7. เพื่ อ ใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ตรวจสอบและติ ด ตั ง้ แพตซ์ ข องระบบปฏิ บั ติ ก ารไปยั ง เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ และทํารายงานสถานการณ์ติดตั ้งแพตซ์ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในระบบได้
8. เพื่อใช้ ในการบันทึกสถิติการใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสําเร็ จรูปของกรมป่ าไม้ เพื่อ
ใช้ วางแผนระบบสารสนเทศภายในอนาคตได้ อย่างแม่นยําและถูกต้ อง
9. เพื่อใช้ ในการป้องกันความเสียหายหรื อการแพร่ กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ ของ
กรมป่ าไม้ สามารถป้องกันการแพร่ กระจายของไวรั สคอมพิวเตอร์ ภายในองค์กร
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรมกํ า จัด ไวรั ส
คอมพิวเตอร์ ให้ ทํางานได้ อย่างเต็มที่
งบประมาณ : 5,000,000 บาท
9. โครงการ : ระบบห้ องปฏิบตั ิการด้ านป่ าไม้
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2,3,4
ปี งบประมาณ : 2555
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 9
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และนําเสนอแนวทางการดําเนินงานและสรุ ปผล
ระบบข้ อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
2. เพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับระบบงานต่างๆให้ สามารถแสดงผล หรื อแสดงรายงาน
ร่ วมกันบนระบบแสดงผลชุดเดียวกัน โดยผ่านกําหนดกระบวนการนําเข้ าข้ อมูลสู่
ระบบในรู ป แบบต่ า งๆ และสามารถแสดงผลรายงานในหลากหลายรู ป แบบ
(Platform) โดยแสดงผลเป็ นตัวเลขในรูปแบบตาราง กราฟ และ/หรื ออื่นๆ
3. เพื่อให้ มีเครื่ องมือ (Tools) เพื่อช่วยในการบริ หารงาน และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจที่มีความยืดหยุ่น ช่วยให้ ผ้ บู ริ หารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
หลากหลายมุมมอง รวมถึงสามารถนําเสนอรายงานในรูปแบบต่างๆ ได้
งบประมาณ : 5,000,000 บาท
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
10. โครงการ : ระบบบริ หารงานทรัพยากรบุคคล กรมป่ าไม้
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ปี งบประมาณ : 2555
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 10
วัตถุประสงค์ :
1. จัดหาระบบบริ หารงานทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System
: HRMS)
2. เพื่ อสามารถกํ า หนดกรอบโครงสร้ างและบริ ห ารอัตรากํ าลัง ให้ อ ยู่ใ นสัด ส่ว นที่
เหมาะสม สอดคล้ องกับความต้ องการในการจัดทําแผนกําลังคน และเป็ นไปตาม
นโยบายของกรมป่ าไม้
3. เพื่อจัดเก็บประวัติการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรกรมป่ าไม้
4. เพื่อข้ าราชการสามารถปรับปรุ งประวัติของตนในส่วนต่างๆ ที่ไม่ต้องการหลักฐาน
ในการเปลี่ยนแปลงได้
งบประมาณ : 3,500,000 บาท
11. โครงการ : จัดหาระบบ Helpdesk ที่รองรับงานซ่อมบํารุงและการให้ บริ การด้ าน
สารสนเทศ กรมป่ าไม้
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ปี งบประมาณ : 2555
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 11
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อรองรับการให้ บริ การแก้ ไขปั ญหาหรื อคําแนะนําการใช้ งานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์โครงข่าย ให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อรองรับการให้ บริ การแก้ ไขปั ญหาหรื อคําแนะนําการใช้ งานซอร์ ฟแวร์
ระบบปฏิบตั ิการ ซอร์ ฟแวร์ สํานักงานกรมป่ าไม้
3. เพื่อจัดหาระบบ Helpdesk รองรับงานซ่อมบํารุ งและการให้ บริ การด้ านสารสนเทศ
งบประมาณ : 4,500,000 บาท
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
แผนปฏิบัตกิ าร ปี 2556 เรี ยงตามลําดับความสําคัญ ดังนี ้
1. โครงการ : ระบบการเข้ าถึงข้ อมูลแบบรวมศูนย์
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ปี งบประมาณ : 2556
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 1
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อรองรับการทํางานภายในหน่วยงานของเจ้ าหน้ าที่กรมป่ าไม้ ในการวางแผนและ
บริ หารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับ
ระบบงานอื่นๆ ที่จะพัฒนาในอนาคต
2. เพื่ออํานวยความสะดวกให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ในการเข้ าใช้ ระบบงานต่างๆ ของกรมป่ าไม้
3. เพื่อติดตามและตรวจสอบการเข้ าใช้ งานของเจ้ าหน้ าที่ สําหรับวางแผนและบริหาร
จัดการเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของกรมป่ าไม้
4. เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยและเหมาะสมต่อ
สภาวการณ์
งบประมาณ : 20,000,000 บาท
2. โครงการ : ระบบเพิ่มประสิทธิภาพทางด้ านความปลอดภัยของระบบเครื อข่าย
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ปี งบประมาณ : 2556
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 2
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้ กบั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผ่านระบบเครื อข่ายสารสนเทศ ให้ สามารถรองรับการใช้ งานอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
2. เพื่อช่วยเหลือในการบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ให้ สะดวกและมี
ศักยภาพในการวางแผนการจัดการอย่างดียิ่งขึ ้น
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
3. เพื่อสามารถตรวจสอบติดตามปั ญหาของการใช้ งานระบบเครื อข่ายสารสนเทศ
และสามารถนํามาวิเคราะห์ออกแบบแผนการหรื อแนวทางการดําเนินการการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปในอนาคต
งบประมาณ : 10,000,000 บาท
3. โครงการ : ระบบสารสนเทศและคลังข้ อมูล(ระยะที่ 2)
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2,3,4
ปี งบประมาณ : 2556
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 3
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีระบบที่เป็ นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้ อมูลรูปแบบต่างๆ ที่
กระจัดกระจายให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
2. เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีระบบที่ใช้ สําหรับนําเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลจัดเก็บผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีระบบสําหรับบันทึกข้ อมูลเพื่อการบริ หาร สามารถนําไปวิเคราะห์
วางแผน และกําหนดนโยบายของผู้บริ หาร
4. เพื่อลดกระบวนการทํางานที่ซํ ้าซ้ อนในการบันทึกและรวบรวมข้ อมูลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของเจ้ าหน้ าที่
งบประมาณ : 25,000,000 บาท
4. โครงการ : ระบบการเรี ยนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ VDO Streamming สอนแบบ
Realtime และจัดทําระบบสามารถทําหลักสูตรแบบ Off line
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ปี งบประมาณ : 2556
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 4
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถ และปรับตัวให้ ทนั กับวิทยาการและ
เทคโนโลยี
2. เพื่อเสรอมสร้ างให้ บคุ ลากรมีการพัฒนาตนเอง ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างเป็ น
รูปธรรม
3. เพื่อสนับสนุนให้ หน่วยงานมีศกั ยภาพก้ าวทันการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและ
เทคโนโลยีปัจจุบนั
4. เพื่อให้ มีแหล่งการเรี ยนรู้ ผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตแบบไม่จํากัดเวลา และ
สถานที่ในการเรี ยนรู้
งบประมาณ : 10,000,000 บาท
5. โครงการ : ระบบสนับสนุนการใช้ งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงผ่านทาง
เครื อข่ายไร้ สาย
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ปี งบประมาณ : 2556
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 5
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ บริ การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในของกรม
ป่ าไม้ ให้ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ ้น
2. สามารถช่วยในการรองรับการให้ บริ การระบบเครื อข่ายไร้ สายให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของ
กรมป่ าไม้ ได้ อย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง โดยไม่ต้องกังวลปั ญหาจากการให้ บริ การ
ระบบเครื อข่ายไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
3. เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดหาการให้ บริ การระบบเครื อข่ายจากภายนอกของ
เจ้ าหน้ าที่ของกรมป่ าไม้ ซึง่ อาจทําให้ ยากต่อการบริ หารจัดการและการควบคุมดูแล
อีกทั ้งอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการโจมตีของผู้ไม่หวังดีในการใช้ งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่ าไม้
งบประมาณ : 15,000,000 บาท
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
6. โครงการ : ระบบเดินสํารวจด้ วยคอมพิวเตอร์ พกพา
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ปี งบประมาณ : 2556
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 6
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบเดินสํารวจด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ พกพาให้ มีความทันสมัย รองรับ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ ว ถูกต้ อง และเป็ นมาตรฐาน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกรมป่ าไม้ สามารถดําเนินการจัดเก็บ
การบันทึก การสืบค้ น และตรวจสอบข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว
3. เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารมีข้อมูลที่พร้ อมสําหรับการวางแผนในการบริ หารจัดการและพัฒนา
หน่วยงานให้ มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ : 15,000,000 บาท
7. โครงการ : ระบบการส่งเสริ มการปลูกป่ าออนไลน์
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ปี งบประมาณ : 2556
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 7
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนองแนวพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ที่ทรงห่วงใยทรัพยากร
ป่ าไม้ และสิง่ แวดล้ อม
2. เพื่อร่ วมแก้ ไขปั ญหาสภาวะโลกร้ อนที่กําลังทวีความรุนแรงขึ ้นในปั จจุบนั
3. เพื่อฟื น้ ฟูสภาพพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ เสื่อมโทรมและพื ้นที่ป่าสาธารณประโยชน์ให้
กลับคืนความอุดมสมบูรณ์
4. เพื่อให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมและสร้ างจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
งบประมาณ : 8,000,000 บาท
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
แผนปฏิบัตกิ าร ปี 2557 เรี ยงตามลําดับความสําคัญ ดังนี ้
1. โครงการ : แผนที่ภมู ิศาสตร์ สารสนเทศเพื่องานบริ หาร (GIS)
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2,3,4
ปี งบประมาณ : 2557
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 1
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบงานสําหรับการบริ หารจัดการข้ อมูลแผนที่ภมู ศิ าสตร์ สารสนเทศ
ของหน่วยงานได้ ให้ ข้อมูลมีความถูกต้ องเป็ นปั จจุบนั
2. เพื่อการบริ หารจัดการข้ อมูล Metadata ของข้ อมูลที่ให้ บริ การ ให้ รองรับและ
สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ภมู ศิ าสตร์ สารสนเทศ
3. เพื่อพัฒนาระบบงานสําหรับการแลกเปลี่ยนข้ อมูลแผนที่ภมู ิศาสตร์ สารสนเทศ
ระหว่างหน่วยงานแบบออนไลน์
งบประมาณ : 20,000,000 บาท
2. โครงการ : ระบบตรวจจับและรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ผ่านระบบเครื อข่าย
ไร้ สาย
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ปี งบประมาณ : 2557
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 2
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อทําการดูแลและควบคุมการใช้ งานระบบเครื อข่ายไร้ สายภายในอาคารและ
หน่วยงานของกรมป่ าไม้ ให้ มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ งานได้ อย่างถูกต้ องตาม
วัตถุประสงค์
2. เพื่อลดความรุนแรงหรื อโอกาสที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อระบบเครื อข่ายไร้
สายของกรมป่ าไม้ ให้ เหลือน้ อยที่สดุ
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
3. เพื่อลดความเสียงในการโจมตี และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานด้ านการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยด้ านระบบเครื อข่ายไร้ สายของกรมป่ าไม้ มีแนวทางที่ชดั เจน
สามารถปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นระบบ มีมาตรฐานและง่ายต่อการตรวจสอบ
งบประมาณ : 14,500,000 บาท
3. โครงการ : จัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์
เครื อข่าย
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ปี งบประมาณ : 2557
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 3
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของการเข้ าใช้ งานระบบเครื อข่าย
จากภายใน และป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ ้นกับระบบงานหรื อฐานข้ อมูลของกรมป่ า
ไม้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ทนั สมัยมาใช้ สําหรับกําหนดและเฝ้ าระวังการ
โจมตี เพื่อให้ การใช้ งานระบบเครื อข่ายของกรมป่ าไม้ มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อช่วยในการเฝ้ าระวังในการเข้ าถึงข้ อมูลของการเรี ยกใช้ ระบบงานผ่านระบบ
้ วนกลางและส่วนภูมิภาค
เครื อข่ายจากภายใน และภายนอกองค์กรทังส่
4. เพื่อสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายให้ มากขึ ้น
งบประมาณ : 19,500,000 บาท
4. โครงการ : ระบบจัดเก็บและแบ่งปั นข้ อมูลแบบศูนย์กลาง
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 1,2,3,4
ปี งบประมาณ : 2557
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 4
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
วัตถุประสงค์ :
1. สามารถรวบรวมข้ อมูลความรู้ตา่ งๆ ทังอดี
้ ตและปั จจุบนั เข้ ามาไว้ ที่ศนู ย์กลาง ซึง่
สามารถบริ หารจัดการได้ อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่มนั สมัยมาจัดเก็บและแบ่งปั นข้ อมูลความรู้
ต่างๆ ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของกรมป่ าไม้ ได้ ทําการศึกษาพัฒนาความรู้
3. เพื่อช่วยในการแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสารซึง่ กันและกันระหว่างเจ้ าหน้ าที่ของกรมป่ าไม้
ในแต่ละหน่วยงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพที่ดียงิ่ ขึ ้น
งบประมาณ : 7,000,000 บาท
5. โครงการ : ระบบบริ หารจัดการองค์ความรู้และจัดการเนื ้อหาพร้ อมอุปกรณ์สแกนเอกสาร
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 1,2
ปี งบประมาณ : 2557
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 5
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ภายในองค์กร
2. เพื่อรวบรวมความรู้ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกรมป่ าไม้ เพื่อพัฒนาเป็ นระบบการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงานที่เป็ นรูปธรรม
3. เพื่อกระตุ้นให้ บคุ ลากรในหน่วยงานเกิดการตื่นตัวในเรื่ องของการจัดการความรู้ใน
กรมป่ าไม้ ให้ มีมากยิ่งขึ ้น
4. เพื่อให้ บคุ ลากรในหน่วยงานได้ ศกึ ษาและค้ นคว้ าให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ การทํางานใน
อนาคต
งบประมาณ : 20,000,000 บาท
6. โครงการ : ระบบช่วยวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและตัวชี ้วัดผลงาน
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 3,4
ปี งบประมาณ : 2557
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 6
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีระบบที่ใช้ สําหรับนําเสนอและเผยแพร่ข้อมูลจัดเก็บผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารสามารถวิเคราะห์ข้อมูล สําหรับตัดสินใจได้ อย่างแม่นยํา และ
รวดเร็ ว
3. เพื่อให้ กรมป่ าไม้ สามารถนําข้ อมูลที่มีอยูม่ าสร้ างรายงานได้ ในหลากหลายมุมมอง
สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลทังเชิ
้ งกว้ างและเชิงลึก
4. เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อ
สภาวการณ์
งบประมาณ : 15,000,000 บาท
7. โครงการ : ห้ องปฏิบตั ิการเพื่อการสัง่ การ
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2,3,4
ปี งบประมาณ : 2557
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 7
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีห้องประชุมสําหรับระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่ าย เพื่อ
ร่วมหาแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงานให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้ องสําหรับช่วยในการตัดสินใจ
ในกิจกรรมของหน่วยงานทุกรูปแบบ
3. เพื่อช่วยให้ ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที่มีข้อมูลที่ครบถ้ วน สําหรับร่วมพิจารณา รวมถึง
เปรี ยบเทียบข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง สําหรับเป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ องและ
มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ : 20,000,000 บาท
8. โครงการ : ระบบรองรับการสื่อสารผ่านข้ อมูลและสัญญาณเสียง
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2,4
ปี งบประมาณ : 2557
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 8
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารส่งผ่านข้ อมูลสัญญาณต่างๆ ให้ กบั หน่วยงาน
ของกรมป่ าไม้ ทั ้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ สามารถใช้ งานได้ ดี
2. สามารถนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ทนั สมัยมาช่วยในการสื่อสารผ่านข้ อมูล
สัญญาณต่างๆ ผ่านระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมป่ าไม้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. สามารถช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายอันเนื่องมาจากการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ของกรมป่ าไม้ ทั ้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
4. เพื่อสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่ าไม้ ให้ มี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้ องการในการใช้ งานด้ านต่างๆ ของ
เจ้ าหน้ าที่ของกรมป่ าไม้ ให้ ดียิ่งขึ ้นไป
งบประมาณ : 21,500,000 บาท
9. โครงการ : ระบบการบริ การประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับผิดชอบ : สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้
ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ปี งบประมาณ : 2557
ลําดับความสําคัญ (Priority) : 9
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ บริ การประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่
จํากัดเวลา และสถานที่
2. เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีระบบสําหรับเป็ นศูนย์กลางในการให้ บริ การประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน
3. เพื่อให้ กรมป่ าไม้ มีระบบที่ช่วยลดขันตอนความยุ
้
ง่ ยากต่างๆ ในกระบวนการทํางาน
ของเจ้ าหน้ าที่
4. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ กบั ประชาชน ในการใช้ บริ การของหน่วยงาน สร้ างความ
สะดวกรวดเร็ ว และได้ รับข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
งบประมาณ : 8,000,000 บาท
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บทที่ 10
ข้ อเสนอแนะเพื่อความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนแม่ บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การกํากับติดตามและประเมินผลในทางปฏิบัติ
แนวทางการกํากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบ ICT ตามแผนแม่บทฯ ควรมีการ
กําหนดผู้รับผิดชอบ พร้ อมทัง้ ขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานอย่างพร้ อมเพรี ยงกัน เพราะการบูร
ณาการสารสนเทศมักมีความเกี่ยวข้ องกับหน่วยงาน/บุคคลหลายฝ่ าย หากขาดความร่ วมมือจาก
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง อาจจะทําให้ การใช้ ระบบงานนัน้ มีความเสี่ยงต่อการประสบความสําเร็ จ ในทาง
ปฏิบตั ิจงึ สมควรดําเนินกิจกรรม ดังนี ้คือ
1. แต่งตังคณะกรรมการกํ
้
ากับติดตามประเมินผลการประยุกต์แผนแม่บท ICT ของกรมป่ าไม้
โดยมี ผ้ ู แทนจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องร่ วมเป็ นคณะทํ า งาน หรื อมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการบริ หารข้ อมูลสารสนเทศ ทําหน้ าที่กํากับติดตามและประเมินผลดังกล่าว
2. จัดให้ มีการกําหนดตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายในระดับหน่วยงานต่างๆ โดยอ้ างอิงจากตัวชี ้วัด
ที่กําหนดไว้ ในแผนแม่บทฯฉบับนี ้ หรื อปรับปรุ ง/กําหนดเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสมใน
การดําเนินพันธกิจของแต่ละระดับ
3. จัดให้ มีการประเมินผลโครงการเพื่อการบูรณาการ และการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยใน
ระบบ ICT เป็ นประจําตามคาบเวลาที่กําหนดไว้
4. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อกํากับการติดตามความก้ าวหน้ า รวบรวมผลการดําเนินงาน
และผลการประเมินโครงการต่างๆ
5. ทบทวนและปรั บ แผนการดํ า เนิ น งานตามความจํ า เป็ นอย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความสําเร็ จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ที่ได้ กําหนดไว้
ปั จจัยเกือ้ หนุนต่ อความสําเร็จของการดําเนินงาน
ความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ จําเป็ นต้ องอาศัยกระบวนการการมีส่วน
ร่ วมของทุกฝ่ าย ตลอดจนช่วยกันเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งระบบ ICT ให้ เป็ นประโยชน์ร่วมกัน
ซึ่งอาจพบปั ญหาอุปสรรคนานัปการที่สามารถฟั นฝ่ าให้ ผ่านพ้ นไปได้ อย่างไม่ยากเย็นนัก หากทุก
ฝ่ ายจะร่วมกันตระหนักถึงปั จจัยแห่งความสําเร็ จดังต่อไปนี ้คือ

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
1. ผู้บริ หาร/ผู้มีอาํ นาจตัดสินใจของกรมป่ าไม้ ต้ องให้ ความสําคัญและความร่ วมมือ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะประสบความสําเร็ จได้ ผู้บริ หารและผู้มีอํานาจ
ตัดสินใจ ต้ องให้ ความสําคัญและความร่ วมมือ ดังนี ้
1. เห็นความสําคัญและประโยชน์ของระบบสารสนเทศว่า สามารถช่วยในการบริ หารงาน
ได้
2. ให้ ความร่ วมมือกับคณะทํางานและทีมงานผู้พฒ
ั นาระบบสารสนเทศอย่างเต็มที่
3. ผลักดันให้ เกิดการใช้ ระบบสารสนเทศอย่างจริ งจัง
4. เป็ นแบบอย่างแก่เจ้ าหน้ าที่ในการใช้ ระบบสารสนเทศ ชักชวนและสร้ างความตระหนัก
ในความสําคัญของระบบสารสนเทศ
5. สัง่ การให้ เจ้ าหน้ าที่ให้ ความร่ วมมือในการพัฒนาและใช้ งานระบบสารสนเทศ รวมทัง้
นํามากําหนดเป็ นตัวชี ้วัดในการประเมินผลงานสําหรับตัวเจ้ าหน้ าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อการพัฒนาระบบและการใช้ งานประสบความสําเร็ จ
2. ความเข้ าใจในขัน้ ตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Implementation)
ผู้บริ หารและผู้ปฏิบตั ิงานส่วนหนึ่งมักมองการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็ นเรื่ องง่ายๆ และ
เป็ นเรื่ องของนักเทคนิคผู้พัฒนาเพียงฝ่ ายเดียว ทัง้ ที่จริ งทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องสมควรมีความรู้ ความ
เข้ าใจในกระบวนการ หรื อขั ้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศตามลําดับในภาพรวม ดังนี ้คือ
1. ทราบความต้ อ งการด้ านสารสนเทศที่ จ ะพัฒ นาให้ ชั ด เจน
(Requirement
Specification) ก่อนที่จะจัดซื ้อจัดจ้ างผู้พฒ
ั นา โดยร่วมกันหาข้ อสรุปความต้ องการด้ าน
สารสนเทศที่กําลังจะพัฒนาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง เพราะจะมีผลต่อการออกแบบ
พัฒนา ตลอดจนถึงการประยุกต์ใช้ งาน
2. หลังจากการวิเคราะห์ออกแบบระบบฯ ควรมีการยืนยันความเข้ าใจระหว่างผู้พฒ
ั นากับ
ผู้ ใช้ งานว่ า มี ค วามถู ก ต้ องตรงกั น หรื อ ไม่ เพราะในขั น้ ตอนนี ย้ ัง ถื อ ว่ า สามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ ไขได้ ง่ายกว่าจะรอให้ การพัฒนาเสร็ จสิ ้นลง
3. การพัฒนาและติดตัง้ (Implement) สมควรทดสอบร่ วมกันระหว่างผู้พฒ
ั นาและผู้ใช้
ตลอดจนถึง การฝึ กอบรม เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ าใจในการใช้ ง าน และการปรั บปรุ ง ที่
เหมาะสมตามสภาพการณ์จริ ง
4. การบันทึกและตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล (Data entry & Verify) เพราะ
้ านบริ หารและการ
ฐานข้ อมูลที่เกิดขึ ้นสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ได้ อย่างกว้ างขวาง ทังด้
จัดการด้ านอื่นๆ จึงสมควรจะมีการตรวจสอบความถูกต้ องจากต้ นทางของแหล่งข้ อมูล
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
เสมอ เนื่องจากข้ อมูลที่มีความผิดพลาดบางส่วนอาจจะลดความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่
เหลือทังหมดได้
้
5. การบํารุ งรั กษา (Maintenance) ถื อเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้ วย เพราะในทางปฏิบตั ิมกั มีความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการใช้
ระบบสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา
เช่น ความเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความ
เปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและลักษณะงาน เป็ นต้ น
3. ประสิทธิภาพของระบบเครื อข่ าย
ระบบเครื อข่าย (Network) เป็ นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมต่อการใช้ งานสารสนเทศใน
ปั จจุบนั เพราะช่วยลดเวลาและประหยัดค่าใช้ จ่ายกว่าการติดต่อสื่อสารด้ วยวิธีอื่น อีกทังยั
้ งสามารถ
ประยุกต์ ใช้ กับการเรี ยนการสอนได้ อย่างกว้ างขวาง จึงควรตระหนักในประเด็นต่างๆอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี ้
1. การกระจายอย่างทัว่ ถึงของระบบเครื อข่าย เพื่อให้ ทกุ ฝ่ ายสามารถเข้ าถึงสารสนเทศได้
อย่างเท่าเทียมกัน
2. ความรวดเร็ วในการรับ-ส่งข้ อมูลด้ วยอัตราคงที่ เพราะถ้ าอัตราความเร็ วไม่สมํ่าเสมอ
หรื อมีความล่าช้ าจนเกินไป จะยิ่งเป็ นการเสียเวลาจนถึงขันใช้
้ การไม่ได้ เลย
3. ความมั่น คงปลอดภัย จากการถูกบุ ก รุ ก เช่ น ไวรั ส ผู้ ไม่ ป ระสงค์ ดี เป็ นต้ น รวมถึ ง
เสถียรภาพของเครื อข่ายเอง ซึ่งล้ วนมีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้ อมูลและผู้ใช้ งานทุก
ฝ่ าย
4. การบูรณาการระบบสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยทัว่ ไป มักจะพัฒนาทีละระบบตามความต้ องการของแต่ละ
ส่วนงานในแต่ละช่วงเวลา จึงค่อนข้ างพัฒนาอย่างเป็ นอิสระ ขาดมุมมองหรื อแผนการที่จะบูรณา
การระบบเหล่านันด้
้ วยกัน ทําให้ เกิดปั ญหาในการทํางาน เช่น ต้ องกรอกข้ อมูลซํ ้าซ้ อนกันในแต่ละ
ระบบ เป็ นต้ น จึงสมควรที่ทกุ ฝ่ ายจะบูรณาการด้ วยความตระหนักในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1. ความตั ้งใจของทุกฝ่ ายในการบูรณาการสารสนเทศร่ วมกัน เพราะเทคโนโลยีปัจจุบัน
เอื ้อให้ เกิดการบูรณาการได้ อย่างแน่นอน
2. ความยอมรั บ ข้ อบกพร่ องของข้ อ มูลที่ จัด เก็บ ไว้ ตัง้ แต่ อดี ต จนถึงปั จจุบัน เพราะเป็ น
ธรรมดาที่การบูรณาการข้ อมูลมักจะแสดงให้ เห็นความคลาดเคลื่อนของข้ อมูลระหว่าง
ระบบเสมอ
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
3. ความยอมรั บ ของผู้บ ริ ห ารในการไม่ ถื อ โทษ หรื อ ถื อ เป็ นความผิ ด กรณี ที่ พ บความ
บกพร่ องคลาดเคลื่อนของข้ อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเริ่ มต้ นของการบูรณาการ
สารสนเทศ
5. กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรื อข้ อตกลงเพื่อการบริหารงานร่ วมกัน
กรมป่ าไม้ ควรวางกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรื อข้ อตกลงเพื่อการบริ หารงานด้ าน ICT เป็ น 2 กลุม่
เพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็ นจริ งดังนี ้คือ
1. กลุม่ ที่ 1 กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรื อข้ อตกลงตามภารกิจหลักของกรมป่ าไม้ โดยพยายาม
รักษาให้ มีความมัน่ คงแน่นอน (ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ) ซึ่งจะส่งให้ เกิดการพัฒนาอย่าง
ถาวรต่อเนื่อง
2. กลุ่มที่ 2 กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรื อข้ อตกลงตามนโยบายของรัฐบาลหรื อรัฐมนตรี ฯ ซึ่ง
มักจะเป็ นเรื่ องจําเป็ นเร่งด่วนหรื อมีความสําคัญตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
6. ผลประโยชน์ ท่ เี กิดขึน้ ร่ วมกัน
หมายความว่า ผลประโยชน์จะที่ได้ รับหรื อที่จะเกิดขึ ้นกับการทํางานของแต่ละฝ่ าย สามารถ
ั นา ผู้ให้ ข้อมูล และผู้ดแู ลระบบสมควรที่จะได้ รับประโยชน์ด้วย เช่น
ปรากฏได้ อย่างชัดเจน คือ ผู้พฒ
ถือเป็ นคะแนนตัวชี ้วัดการทํางาน ที่สําคัญเทียบเท่าการปฏิบตั ิงานตามตําแหน่งหน้ าที่ เป็ นต้ น
7. กําลังใจในการพัฒนา
การพัฒนาระบบสารสนเทศแม้ จะเป็ นเพียงงานเบื ้องหลังภารกิจ ของกรมป่ าไม้ ก็ตาม แต่
เมื่อสําเร็ จตามวัตถุประสงค์แล้ ว มักส่งผลให้ การทํางานของทุกฝ่ ายเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ ้นไม่มากก็น้อย เช่น ทํางานได้ รวดเร็ วขึ ้น ทํางานได้ สะดวกขึ ้น เป็ นต้ น ฉะนัน้ สมควรที่ทุกฝ่ ายจะ
เห็นความสําคัญและตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้ รับจากการใช้ ระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงการพัฒนาและเตรี ยมการนําระบบงานไปใช้ ผู้ปฏิบตั ิงานต้ องทํางานอย่างหนักทังงานประจํ
้
า
ที่ทําอยู่และงานด้ านข้ อมูล ดังนั ้น ผู้บริ หารควรจะให้ ขวัญกําลังใจแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน เห็นความสําคัญ
และคุณค่าในงานที่เจ้ าหน้ าที่ดําเนินงานอยู่
8. ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปั จจุบนั ความรู้ ความเข้ าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการขยายตัวครอบคลุมพื ้นที่
ต่างๆได้ อย่างกว้ างขวาง การเข้ าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทําได้ ค่อนข้ างสะดวกกว่าในอดีต
ส่งผลให้ การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆในกรมป่ าไม้ ทั ้งที่เป็ นส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคนัน้
เป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
อํานาจหน้ าที่ของแต่ ละหน่ วยงาน

อํานาจหน้ าที่ของแต่ ละหน่ วยงาน
สํานักบริหารกลาง
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริ หารงานทัว่ ไป งานสารบรรณ และงานช่วยอํานวยการของกรมป่ า
ไม้
2. ดํ า เนิ น การเกี่ ยวกับ การเงิ น การบัญ ชี การงบประมาณ การพัส ดุ อาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะของกรมป่ าไม้
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล การพัฒนาข้ าราชการ การเสริ มสร้ างวินัย และ
รักษาระบบคุณธรรมของกรมป่ าไม้
4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรม ความรู้ ความก้ าวหน้ า และผลงานของ
กรมป่ าไม้
5. ดําเนินการด้ านงานสื่อสารของกรมป่ าไม้
6. ดําเนินการอื่นใดที่มิได้ กําหนดให้ เป็ นอํานาจหน้ าที่ของส่วนราชการใดของกรมป่ าไม้
7. ปฏิบัติงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่ เกี่ ยวข้ องหรื อที่ ได้ รับ
มอบหมาย
ส่วนอํานวยการ
1. ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป ได้ แก่
1. งานธุรการ งานสารบรรณ และการเจ้ าหน้ าที่สงั กัดสํานักบริ หารกลาง
2. จัดทําหนังสือเวียนของสํานักบริ หารกลางให้ กบั หน่วยงานในสังกัดกรมป่ าไม้
3. ร่างโต้ ตอบหนังสือตามที่ได้ รับมอบหมาย
4. งานจัดซื ้อ จัดจ้ าง จัดหา เบิกจ่าย พัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ของสํานักบริ หารกลาง
5. ควบคุม และดูแลอาคารสถานที่ของสํานัก และการใช้ ห้องประชุมของกรม
6. ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื องานที่ได้ รับมอบหมาย
2. ฝ่ ายสารบรรณ ได้ แก่
1. รับ-ส่งหนังสือราชการ จดหมาย โทรเลข ธนาณัติ พัสดุของกรม

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
2. ลงรั บ หนัง สื อ ราชการตามระเบี ย บงานสารบรรณ และจัด ส่ ง หนัง สื อ ราชการไปยัง
หน่วยงานเจ้ าของเรื่ องของกรม
3. เก็บรักษาทะเบียนรับ-ส่งหนังสือของกรม
4. ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื องานที่ได้ รับมอบหมาย
3. ฝ่ ายแผนงาน ได้ แก่
1. รวบรวมข้ อมูล ศึกษาพิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ด้านแผนงานและงบประมาณของ
สํานักบริ หารกลาง
2. จัดทําแผนการปฏิบตั ิงาน และแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ประสานด้ านแผนงานและ
งบประมาณภายในหน่วยงาน ของสํานักบริ หารกลาง
3. เร่งรัด ติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิงานของสํานักบริ หารกลาง
4. ปฏิบตั ิประสานราชการทัว่ ไปของกรม
5. ดําเนินการอื่นใดที่มิได้ กําหนดให้ เป็ นอํานาจหน้ าที่ของส่วนใดในสํานักบริ หารกลาง
6. ปฏิบตั ิงานเลขานุการ และการประชุมของผู้บริ หารกรมป่ าไม้
7. ปฏิบตั ิอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื องานที่ได้ รับมอบหมาย
4. ฝ่ ายสื่อสาร ได้ แก่
1. ดําเนินการด้ านการสื่อสารของกรม
2. ดูแลอาคาร สถานที่ เกี่ยวกับงานไฟฟ้าของสํานัก
3. ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื องานที่ได้ รับมอบหมาย
สํานักป้องกันรั กษาป่ าและควบคุมไฟป่ า
ส่วนด่านป่ าไม้ อํานาจหน้ าที่รับผิดชอบ
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตนําไม้ และของป่ าเคลื่อนที่ ตามกฎหมายว่าด้ วยการป่ าไม้
2. ควบคุม กํากับ และตรวจสอบการนําไม้ และของป่ าเคลื่อนที่
3. ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบและควบคุ ม การนํ า ไม้ และของป่ าเข้ าและออก
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้ วยการป่ าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
4. ตรวจสอบ รับรอง แนะนํา และควบคุมเกี่ยวกับไม้ ที่เคยอยู่ในสภาพไม้ เรื อนเก่า หรื อไม้ ที่เคย
อยูใ่ นสภาพเครื่ องใช้ ซึง่ พ้ นจากสภาพเป็ นสิ่งปลูกสร้ างหรื อเครื่ องใช้
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5. ดําเนินการตัง้ ยุบ ปรับปรุ ง เขตด่านป่ าไม้ และการทํางานด้ านด่านป่ าไม้ ให้ ประสานงานได้
ทัว่ ประเทศ
6. ปฏิบตั ิงานร่วม หรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อที่ได้ รับมอบหมาย
ส่วนควบคุมไฟป่ า
ฝ่ ายอํานวยการและแผนงาน มีหน้ าที่รับผิดชอบ ดังนี ้
1. ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับ งานด้ านธุรการ งานด้ านสารบรรณ
งานด้ านบุคคล ควบคุมอัตรากําลังของข้ าราชการ ลูกจ้ างประจํา พนักงานราชการ
ั ฑ์ และยานพาหนะ
พนักงานจ้ างเหมา และบริ หารงานด้ านพัสดุ ครุภณ
2. ปฏิบตั ิงานด้ านงบประมาณ การเงิน และบัญชี
3. ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแผนปฏิบตั ิงาน จัดทําคําขอตังงบประมาณ
้
กํากับ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องทางด้ านไฟป่ า
4. จัดทําแผนฝึ กอบรม เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานด้ านไฟป่ า ราษฎรและเยาวชน เพื่อส่งเสริ ม
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการควบคุมไฟป่ า การอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากร
ป่ าไม้ ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
5. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
โดยแบ่งงานในหน้ าที่รับผิดชอบ ออกเป็ น 2 งาน ดังนี ้
1. งานบริ หารทัว่ ไป มีหน้ าที่รับผิดชอบ
1. ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับ งานด้ านธุรการ งานด้ านสาร
บรรณ งานด้ านการเงินและบัญชี งานด้ านบุคคล ควบคุมอัตรากําลังของ
ข้ าราชการ ลูกจ้ างประจํา พนักงานราชการ พนักงานจ้ างเหมา และบริ หารงาน
ด้ านพัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ และยานพาหนะ
2. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
2. งานแผนและงบประมาณ มีหน้ าที่รับผิดชอบ
้
กํากับ
1. ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแผนปฏิบตั ิงาน จัดทําคําขอตังงบประมาณ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องทางด้ านไฟป่ า
2. ปฏิบตั ิงานด้ านงบประมาณ จัดทําแผนการฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานด้ าน
ไฟป่ า ราษฎรและเยาวชน เพื่อส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
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ควบคุมไฟป่ า การอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากรป่ าไม้ ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
3. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
ฝ่ ายส่งเสริ มและประสานการควบคุมไฟป่ า มีหน้ าที่รับผิดชอบ ดังนี ้
1. สร้ างความเข้ าใจและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการควบคุมไฟป่ าในพื ้นที่
รับผิดชอบ
2. สร้ างความเข้ มแข็ง พัฒนาสังคม และการมีส่วนร่ วมของชุมชน ทั ้งในและรอบพื ้นที่
รับผิดชอบตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เสนอแผนและโครงการแหล่งที่ควรเป็ นชุมชน ป้องกันไฟป่ าที่เข้ มแข็งและยัง่ ยืน
4. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการ รวมถึงสร้ างนวัตกรรม การมีส่วนร่ วมในการ
ควบคุมไฟป่ าอย่างยัง่ ยืน
5. วางแผน และกําหนดมาตรการในการบริ หารจัดการเพื่อส่งเสริ มและพัฒนาการควบคุม
ไฟป่ าอย่างยัง่ ยืน
6. ฝึ กอบรม สนับสนุน และประสานการปฏิบตั ิกบั หน่วยงานภายในและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
7. ประสานการถ่ายโอนภารกิจงานด้ านควบคุมไฟป่ าให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
8. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล การปฏิบตั ิงานควบคุมไฟป่ าขององค์กรปกครอง
ท้ องถิ่น รวมถึงการปฏิบตั ิงานร่ วมและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานการควบคุมไฟป่ ากับ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นหรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
9. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
ฝ่ ายวิชาการและปฏิบตั ิการควบคุมไฟป่ า มีหน้ าที่รับผิดชอบ ดังนี ้
1. ศึกษา วิจยั และพัฒนา งานด้ านวิชาการไฟป่ า ผลกระทบจากไฟป่ า และการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการควบคุมไฟป่ า รวมถึงการจัดทําแผนและโครงการศึกษาและวิจยั
ด้ านไฟป่ าและการมีส่วนร่ วมในการควบคุมไฟป่ า ติดตามประเมินผล วิเคราะห์และ
ประมวลผลงานวิจยั ทางด้ านไฟป่ าและการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการควบคุม
ไฟป่ า
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2. ศึกษา วิเคราะห์หามาตรการ แนวทาง รูปแบบ และวิธีการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหาไฟรวมทั ้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ บริ การด้ านวิชาการ และผลงานด้ านวิจยั
3. จัดทําฐานข้ อมูลภูมิสารสนเทศไฟป่ า เพื่อตรวจติดตาม วิเคราะห์ สภาพปั ญหาไฟป่ า
และสถานการณ์ไฟป่ า
4. ประสานงานด้ านไฟป่ ากับองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ องทั ้งในและต่างประเทศ
ประสานงานและปฏิบตั ิตามพันธะข้ อตกลง ASEAN Agreement on Haze
Transboundary Pollution
5. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการจัดตังหน่
้ วยงานส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการ
ควบคุมไฟป่ าในพื ้นที่รับผิดชอบ
6. ประสานงานการควบคุม การระดมพล และสนับสนุน การดับไฟป่ าและบรรเทาภัย
ธรรมชาติ ในพื ้นที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
ศูนย์สง่ เสริ มการควบคุมไฟป่ าภาคจํานวน 4 ศูนย์ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. สํารวจและรวบรวมข้ อมูลพื ้นฐานด้ านการควบคุมไฟป่ า
2. ส่งเสริ ม และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการควบคุม
ไฟป่ า
3. ประสานการปฏิบตั ิภารกิจต่าง ๆ ทางด้ านไฟป่ ากับองค์กรปกครองท้ องถิ่น ที่รับการถ่าย
โอนไปแล้ วและการยังไม่ได้ รับถ่ายโอน
4. ประสานการระดมพลดับไฟป่ า ตามแผนระดมพลดับไฟป่ าและการบรรเทาภัยธรรมชาติ
5. ประสานงานและตรวจติดตามการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานในพื ้นที่รับผิดชอบ
6. เป็ นสถานที่ เ ก็ บ สํ า รองเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ดับ ไฟป่ าทั ง้ โดยตรงและในส่ ว นที่ ใ ช้ ในการ
สนับสนุน
7. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
หน่วยส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมในการควบคุมไฟป่ า มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. สํารวจและรวบรวมข้ อมูลพื ้นฐานด้ านการควบคุมไฟป่ า
2. ส่งเสริ ม และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการควบคุม
ไฟป่ า
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3. ประสานการปฏิบตั ิภารกิจต่าง ๆ ทางด้ านไฟป่ า กับองค์กรปกครองท้ องถิ่น ที่รับการ
ถ่ายโอนไปแล้ วและการยังไม่ได้ รับถ่ายโอน
4. ประสานงานการระดมพลดับไฟป่ า ตามแผนการระดมพลดับไฟป่ าและการบรรเทาภัย
ธรรมชาติ
5. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการควบคุมไฟป่ า มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ศึกษา วิจยั และพัฒนา งานด้ านวิชาการไฟป่ า ผลกระทบจากไฟป่ า ดําเนินการด้ าน
การจัดทําโครงการศึกษาและวิจัยด้ านไฟป่ า การควบคุมไฟป่ า ติดตามประเมินผล
วิเคราะห์ และประมวลผลงานวิจยั ทางด้ านไฟป่ าและการมีส่วนร่ วม ของประชาชนใน
การควบคุมไฟป่ า
2. ศึกษา วิเคราะห์หามาตรการ แนวทาง รูปแบบ และวิธีการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหาไฟป่ ารวมทังการถ่
้
ายทอดเทคโนโลยี ให้ บริ การด้ านวิชาการ และผลงานด้ านวิจยั
3. จัดทําฐานข้ อมูลภูมิสารสนเทศไฟป่ า ในพื ้นที่เพื่อตรวจติดตามวิเคราะห์ สภาพปั ญหา
ไฟป่ าและสถานการณ์ไฟป่ า
ศูนย์ประสานงานทรัพยากรป่ าไม้ จงั หวัด จํานวน 45 จังหวัด มีหน้ าที่ในส่วนของงานควบคุมไฟ
ป่ า ดังนี ้
1. สํารวจและรวบรวมข้ อมูลพื ้นฐานด้ านการควบคุมไฟป่ า
2. ส่งเสริ ม และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการควบคุม
ไฟป่ า
3. ประสานการปฏิบตั ิภารกิจต่าง ๆ ทางด้ านไฟป่ ากับองค์กรปกครองท้ องถิ่น ที่รับการถ่าย
โอนไปแล้ วและการยังไม่ได้ รับถ่ายโอน
4. เป็ นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนและให้ ข้อมูลในด้ านวิชาการไฟป่ าแก่ประชาชนทัว่ ไป
5. ประสานงานการระดมพลดับไฟป่ า ตามแผนการระดมพลดับไฟป่ าและการบรรเทาภัย
ธรรมชาติ
6. ทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนงานควบไฟป่ ากับทางจังหวัดนั ้นๆ
7. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
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ส่วนป้องกันและปราบปราม มีหน้ าที่รับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดกลยุทธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามให้ บรรลุผลตาม
เป้าหมาย
2. ควบคุม กํากับ ดูแล การกระทําผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับป่ าไม้
3. ส่งเสริ มให้ ชมุ ชนในท้ องถิ่นมีสว่ นร่วมในการป้องกันรักษาป่ า
4. ประสานงานเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่ าในพื ้นที่ป่าของรัฐ
5. แนะนํา กํากับ ควบคุม ผู้รับอนุญาตต่างๆ ในกิจการด้ านป่ าไม้ ให้ ดําเนินการให้ ถกู ต้ อง
ตามระเบียบและกฎหมายทางราชการ
6. ประสานและปฏิบตั ิงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อที่ได้ รับมอบหมาย
สํานักจัดการป่ าชุมชน มีอํานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบดังนี ้
1. ศึกษา วิจยั เพื่อกําหนดแผนงานและมาตรการในการจัดการป่ าชุมชน ป่ าในเมือง และระบบ
วนเกษตร
2. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้ วยป่ าชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
3. ดําเนินการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ชมุ ชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์กรเอกชน และ
สถาบันต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และบริ หารจัดการป่ าชุมชน ป่ าในเมือง และ
ระบบวนเกษตร
4. ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนางานด้ านวนศาสตร์ ชุมชนกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
5. ปฏิบัติ ง านร่ วมกับหรื อ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของหน่ วยงานอื่ น ที่ เ กี่ ยวข้ อ งหรื อได้ รั บ
มอบหมาย
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่ าไม้ มีอํานาจหน้ าที่ ดังนี ้
1. ศึกษา วิเ คราะห์
และประเมิน สถานการณ์ ป่าเศรษฐกิ จ ของตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ และผลิตผลป่ าเศรษฐกิจ
2. ศึกษา ค้ นคว้ า ทดลอง วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวนวัฒนวิจัย การใช้
ประโยชน์จากไม้ และของป่ า ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ ป่ าเศรษฐกิจ วัสดุทดแทนไม้ วัสดุเหลือใช้
รวมทั ้งงานวิจยั อื่นที่เกี่ยวข้ อง
ก-7

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
3. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อที่ได้ รับ
มอบหมาย
สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้ านป่ าไม้ มีบทบาทหน้ าที่ ดังนี ้
1. สํารวจและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพด้ านป่ าไม้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและการใช้
ประโยชน์
2. จัดทําฐานข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและสารสนเทศ
3. ส่งเสริ มและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้ านป่ าไม้
4. ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับอนุสญ
ั ญาความหลากหลายทางชีวภาพด้ านป่ าไม้ และที่
เกี่ยวข้ อง
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้ านป่ าไม้
6. ปฏิบตั ิงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องและตามที่ได้ รับมอบหมาย
สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้ านป่ าไม้ ประกอบ ด้ วย 1 ฝ่ าย 2 กลุม่ งาน คือ
1. ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
1. ปฏิบตั ิงานธุรการทัว่ ไป งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานการเจ้ าหน้ าที่
ั ฑ์และยานพาหนะ
2. ปฏิบตั ิงานด้ านการเงิน บัญชี พัสดุ ครุ ภณ
3. ปฏิบัติงานด้ านแผนงาน งบประมาณ และติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
4. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมาย
2. กลุ่มงานสํารวจและพัฒนาระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้ านป่ าไม้
1. สํ า รวจความหลากหลายทางชี ว ภาพด้ านป่ าไม้ แ ละภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น ที่
เกี่ยวข้ อง
2. รวบรวม พัฒนาระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพ
3. ส่งเสริ มพัฒนาการใช้ ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพด้ าน ป่ า
ไม้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง
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4. บริ การเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพป่ า
ไม้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง
5. ประสานความร่ วมมือกับองค์กรท้ องถิ่น หน่วงงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน
6. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
3. กลุม่ งานส่งเสริ มและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้ านป่ าไม้
1. ส่งเสริ มและพัฒนาความร่ วมมือในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ป่ าไม้ ในทุกมิติ เพื่อการใช้ ประโยชน์ป่าไม้ อย่างยัง่ ยืน
2. ส่งเสริ มการอนุรักษ์ ชนิดพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่ าไม้ หายากและ
ใกล้ สญ
ู พันธุ์
3. ประสานความร่ วมมือกับองค์กรท้ องถิ่น หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
รวมทังองค์
้ กรระหว่างประเทศ เพื่อให้ สอดคล้ องกับอนุสญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
4. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมาย
สํานักส่ งเสริมการปลูกป่ า มีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกําหนดนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ในการดําเนินการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู
และพัฒนาพื ้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่ าไม้
2. ส่ง เสริ มและสนับ สนุนการปลูกป่ าในที่ ดิ นของรั ฐและการปลูกสร้ างสวนป่ าในที่ ดิ นของ
เอกชน การดําเนินการในรู ปสหกรณ์ สวนป่ า และการปลูกป่ าเศรษฐกิจทุกรู ปแบบ รวมทัง้
การดําเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้ วยสวนป่ าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
3. ศึกษา ค้ นคว้ า ทดลอง และพัฒนารู ปแบบการเพาะชํากล้ าไม้ การขยายพันธุ์ไม้ สง่ เสริ มและ
ประชาสัม พัน ธ์ เ ผยแพร่ ค วามรู้ เกี่ ยวกับเทคนิ ค การเพาะชํ า กล้ า ไม้ แ ก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
ภาคเอกชน และประชาชน
4. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการจัดศูนย์การเรี ยนรู้ ด้ านทรัพยากรป่ าไม้ และ
นันทนาการ รวมทั ้งการจัดระบบสื่อความหมาย เพื่อการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับ
การป่ าไม้
5. ปฏิบัติงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่ เกี่ ยวข้ องหรื อที่ ได้ รับ
มอบหมาย
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สํานักจัดการที่ดนิ ป่ าไม้ อํานาจหน้ าที่ ดังนี ้
1. ศึกษา วิเคราะห์ สํารวจและประมวลผลข้ อมูลทรัพยากรป่ าไม้ การจัดทําแผนที่ป่าไม้ และ
กําหนดยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ในเขตพื ้นที่รับผิดชอบของ
กรมป่ าไม้
2. กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทางเพื่อดําเนินการสํารวจ รังวัดหมายแนวเขตพื ้นที่เพื่อกําหนดเขต
พื ้นที่ป่าไม้ และที่ดินป่ าไม้ เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและควบคุม
การใช้ ประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยป่ าไม้
3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทํ าข้ อมูลภูมิสารสนเทศป่ าไม้ เพื่อเป็ นฐานข้ อมูลในการจัด
ทรัพยากรป่ าไม้
4. ติด ตามและประเมิ น ผลการใช้ ประโยชน์ ใ นพื น้ ที่ ป่ าไม้ ให้ เป็ นไปตามนโยบายกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่ าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําหนังสืออนุญาตให้ ทําประโยชน์และอยูอ่ าศัยในเขตปรับปรุงป่ า
สงวนแห่งชาติการแก้ ไขปั ญหาข้ อขัดแย้ งในเรื่ องที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยหรื อการใช้ ประโยชน์
อื่นๆ
6. ปฏิบัติงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่ เกี่ ยวข้ องหรื อที่ ได้ รับ
มอบหมาย
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้ มีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานและ
แผนงบประมาณของกรมป่ าไม้ รวมทังการติ
้
ดตามและประเมินผล
ส่วนอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ
1. ฝ่ ายธุรการ มีหน้ าที่ดําเนินงานด้ านสารบรรณทั่วไป จัดทําบัญชีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตรวจสอบใบสําคัญในการเบิกจ่ายเงิน การยืม การหักล้ างเงินทดรองราชการ และตรวจสอบ
หลักฐานการเบิกจ่าย ค่าสวัสดิการต่าง ๆ จัดทํางบเดือนเวลาทําการ ตรวจสอบวันลาทุก
ประเภท ของข้ าราชการและลูกจ้ างชั่วคราว ดําเนินการเบิกจ่ายค่าจ้ างลูกจ้ างชั่วคราว
รายวัน ขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ข้าราชการ ตรวจสอบการเสนอขอหนังสือ
รับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการ และลูกจ้ างชัว่ คราว ปฏิบตั ิงาน
ร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้ องหรื อที่ได้ รับมอบหมาย
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2. ฝ่ ายการเงิ น บัญ ชีและพัสดุ มีหน้ าที่ ดําเนินการจัดหาพัสดุสําหรั บใช้ ในราชการของกอง
จัดทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์บญ
ั ชีวสั ดุ ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายพัสดุให้ เป็ นไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ . ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ดําเนินการเบิกจ่ายค่าใช้
สอย และค่าวัสดุของกอง ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ ยวข้ องหรื อที่ได้ รับมอบหมายควบคุมดูแลการใช้ ยานพาหนะให้ เป็ นไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยรถราชการ พ . ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม อํานวยความ
สะดวกในการจัดยานพาหนะสําหรับเจ้ าหน้ าที่ของกอง ในการไปปฏิบตั ิราชการนอกสถานที่
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อที่ได้ รับ
มอบหมาย
ส่วนติดตามและประเมินผล มีหน้ าที่รับผิดชอบคือ
1. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกําหนดรู ปแบบ และแนวทางในการวางระบบติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน กิจกรรม/โครงการ ของกรมป่ าไม้
2. เร่ งรัด ติดตามความก้ าวหน้ า ปั ญหาอุปสรรคเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน/โครงการ
3. จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานของกรมป่ าไม้ และรายงานการดําเนินงานของ
รัฐต่อสาธารณะรายปี
4. ประสานการดําเนินงานในการตรวจติดตามผลการดําเนินงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ศูนย์สารสนเทศ มีอํานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. วางแผนจัดระบบการสํารวจและประสานการจัดเก็บข้ อมูลของหน่วยงาน ตลอดจนการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายเพื่อการใช้ ประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับทรัพยากร ป่ าไม้ กบั หน่วยงานต่างๆ
2. ควบคุม กํากับ ดูแล และสนับสนุนการจัดหาระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ ให้ เป็ นไปตาม
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่ าไม้
3. เป็ นศูนย์ข้อมูลของกรมป่ าไม้ ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับงาน
ป่ าไม้
4. ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ศูนย์สารสนเทศ มีการแบ่งงานภายในดังนี ้
1. งานธุรการ หน้ าที่ ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบตั ิงานธุรการของศูนย์สารสนเทศ
2. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
2. ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ ในการวางแผนจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่ าไม้
2. ควบคุมกํากับดูแลและ สนับสนุนการจัดหาระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ ให้ เป็ นไป
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศของกรมป่ าไม้
3. ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
3. ฝ่ ายข้ อมูลสารสนเทศ หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผนจัดระบบการสํารวจและประสานการจัดเก็บข้ อมูลของหน่วยงาน ตลอดจนการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายเพื่อการใช้ ประโยชน์ ร่วมกันเกี่ยวกับทรั พยากรป่ าไม้ กับหน่วยงาน
ต่างๆ
2. เป็ นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงข้ อมูลสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริ หารและการบริ หารงานทังส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. เป็ นศูนย์ข้อมูลของกรมป่ าไม้ ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับงาน
ป่ าไม้
4. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
ส่วนแผนงานและงบประมาณ มีภารกิจหน้ าที่
1. งานธุรการ
1. ปฏิบตั ิงานด้ านระบบงานสารบรรณและธุรการของส่วนแผนงานและงบประมาณ
2. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
2. ฝ่ ายนโยบายและแผน
1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบตั ิงานประจําปี ของกรมป่ าไม้
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2. ประสานและจัดเตรี ยมข้ อมูลเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี การตอบกระทู้ ญัตติ คํา
อภิปราย การนําเรื่ องเสนอคณะรัฐมนตรี และการประมวลมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่
เกี่ยวข้ องต่อไป
3. ประสานงานและดําเนินงาน ด้ านงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่ าไม้ แห่งชาติ
4. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
3. ฝ่ ายงบประมาณ
1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําคําขอตังงบประมาณประจํ
้
าปี ของกรมป่ าไม้
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน/โครงการ เพื่อกําหนดกิจกรรมและเป้าหมาย
ปริ มาณงาน ให้ สอดคล้ องกับสภาพปั ญหา สภาพเศรษฐกิจสังคมและศักยภาพของ
พื ้นที่
3. วิเคราะห์แผนงานงบประมาณ อัตราค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสมของงาน/โครงการ เพื่อจัดทํา
คําของบประมาณ
4. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการประชุมเตรี ยมการและดําเนินการ เกี่ยวกับการ
ปรับลด/ปรับเพิ่ม คําขอตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของงาน/โครงการ การจัดทํา
รายละเอียดข้ อมูลสําหรั บการชี แ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจําปี การแปรญัตติ
งบประมาณประจําปี
5. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
4. ฝ่ ายแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้ จ่ายเงิน
1. ดําเนินงานการจัดทําแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจําปี
2. ตรวจพิจารณาแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้ จ่ายเงินนอกงบประมาณ
3. ตรวจสอบและพิจารณาการปรับแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
ประจําปี ตลอดจนการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ
4. เร่งรัดและรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
5. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
สํานักการอนุญาต มีภารกิจหน้ าที่แบ่งตามฝ่ าย และกลุม่ งานดังนี ้
1. ฝ่ ายตรวจสอบรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
1. กํากับดูแลการส่งไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ออกไปนอกราชอาณาจักรให้ เป็ นไปด้ วย
ความเรี ยบร้ อยและเป็ นไปตามระเบียบและข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
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2. ให้ บริ การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร
3. ให้ คําปรึกษาแก่ผ้ ปู ระกอบการ นิติบคุ คล และประชาชน เกี่ยวกับการส่งไม้ ผลิตภัณฑ์
ไม้ และถ่านไม้ ออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ
4. ปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้บงั คับบัญชา
2. ฝ่ ายเลื่อยโซ่ยนต์
1. ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตต่างๆตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.
2545 โดยมีกิจกรรมที่ต้องดําเนินการดังนี ้
2. ตรวจสอบพิจารณาอนุญาตให้ มี ผลิต หรื อนําเข้ าเลื่อยโซ่ยนต์
1. ออกใบรับรองให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์
2. ตรวจสอบออกใบอนุญาตให้ มี ผลิต หรื อนําเข้ าเลื่อยโซ่ยนต์และทําเครื่ องหมาย
เลื่อยโซ่ยนต์
3. ตรวจสอบอนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้ มีกําลังเครื่ องจักรกลเพิ่มขึ ้น
4. ตรวจสอบอนุญาตให้ ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพื่อสินจ้ าง
5. ตรวจสอบอนุญาตเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ให้ มีหรื อใช้ เลื่อยโซ่ยนต์
6. ออกหนังสืออนุญาตให้ นําเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้ นอกพื ้นที่ที่ได้ รับอนุญาตชัว่ คราว
7. ตรวจสอบจัดทําทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์และออกหนังสือรับรองการมอบเลื่อยโซ่
ยนต์ที่ตกเป็ นของแผ่นดิน/ศาลสัง่ ริ บ ไปใช้ ในราชการ
3. ปฏิบตั ิการในการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบตั ิงานและ การดําเนินการ
ของนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ท้องที่จังหวัดต่างๆ รวมทัง้ ของผู้รับอนุญาต ตาม
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์
4. ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและ
การออกใบอนุญาตต่างๆ ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 เพื่อให้ มีผลการ
บังคับใช้ อย่างรัดกุม เข้ มงวด และสามารถตรวจสอบได้
5. ตอบข้ อหารื อ และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
ให้ เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิงานตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว
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3. กลุม่ งานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
1. กํ าหนดมาตรฐาน วิธีการ ปรั บปรุ งระเบียบการดําเนินการเกี่ ยวกับการอนุญาต
อุตสาหกรรมไม้ เพื่อการบริ การประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามกฎหมาย ว่า
ด้ วยการป่ าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2. ควบคุม กํากับ และตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ให้
เป็ นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการอนุญาต ตามกฎหมาย ว่าด้ วยการ
ป่ าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
3. ดําเนินการเกี่ ยวกับการออกระเบียบหนังสือกํากับไม้ แปรรู ป และหนังสื อกํ ากับ
สิ่งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําด้ วยไม้ หวงห้ าม
4. ส่งเสริ มและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ ให้ มีการใช้ ไม้ อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สงู สุด
4. กลุม่ งานอนุญาตใช้ ประโยชน์ป่าไม้
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ บุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรั ฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจเข้ าใช้ ประโยชน์ หรื ออยู่อาศัยในพื ้นที่ป่าไม้ ตามกฎหมายว่าด้ วยการป่ าไม้
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2. ควบคุม กํากับและตรวจสอบการดําเนินการใช้ ประโยชน์ พื ้นที่ป่าไม้ ให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้ วยการป่ าไม้ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5. ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
1. ปฏิบตั ิงานธุรการทัว่ ไป งานสารบรรณ งานการเจ้ าหน้ าที่ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
ครุ ภณ
ั ฑ์ และยานพาหนะ ของกอง
2. ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของกอง
6. กลุม่ งานอนุญาตไม้ และของป่ า
1. กําหนดมาตรฐาน วิธีการ ปรับปรุงระเบียบการดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ และ
ของป่ า และการอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อการบริ การประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยป่ าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2. ควบคุม กํากับ และตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ และของป่ า ให้
เป็ นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยป่ า
ไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
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กลุ่มตรวจสอบภายใน มีอํานาจหน้ าที่ ดังนี ้
1. ตรวจสอบความถูกต้ องและเชื่ อถื อได้ ข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้ วยเทคนิคหรื อวิธีการตรวจ
สอบที่ ยอมรั บโดยทั่วไป ปริ มาณ มากน้ อยตามความจํ าเป็ นและเหมาะสม โดยคํ านึงถึง
ประสิทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายในและความสําคัญ ของเรื่ องที่ตรวจสอบ รวมทัง้
วิเคราะห์และประเมินผลการบริ หารและการปฏิบตั ิงานของหน่วยรับตรวจ
2. ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณ การบริ หารการเงิน การบริ หารพัสดุ
และทรัพย์สิน รวมทังการบริ
้
หารด้ านอื่นๆ ของส่วนราชการให้ เป็ นไปตามนโยบายกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับ คําสัง่ และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลทรัพย์สินและการ
ใช้ ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็ นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีหรื อมาตรการในการปรั บปรุ งแก้ ไขเพื่อให้ การ
ปฏิบตั ิงาน (1) และ (2) เป็ นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ ้น รวมทัง้
เสนอแนะเพื่ อป้ องปรามมิ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายหรื อ ทุจ ริ ต รั่ ว ไหล เกี่ ยวกับ การเงิ น หรื อ
ทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ของทางราชการ
4. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะให้ คําปรึกษาแก่ผ้ บู ริ หารของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ การ
ปรับปรุงแก้ ไขของหน่วยรับตรวจ ถูกต้ องตามที่ผ้ ตู รวจสอบภายในเสนอแนะ
5. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในในระดับกระทรวง ในการประชุมร่ วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตงาน แผนงานและผลการตรวจสอบ ข้ อจํากัดและปั ญหาต่าง ๆ ที่
ตรวจพบรวมทังหารื
้ อเพื่อขอรับรองความเห็นและข้ อเสนอแนะ วิธีการหรื อมาตรการในการ
ปรับปรุ งแก้ ไขร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประสานงานกับสํานักงาน ตรวจเงิน
แผ่นดิน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานตรวจสอบของส่วนราชการ บรรลุเป้าหมายเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. ในกรณีที่หัวหน้ าส่วนราชการเห็นชอบให้ ว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่ วมปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบ ให้ เสนอขอบเขตและรายละเอียดของงาน คุณ สมบัติของผู้รั บจ้ าง ระยะเวลา
ดําเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้ างรวมทัง้ ข้ อเสนอ โครงการของผู้รับจ้ างให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะก่อนเสนอให้ หัวหน้ าส่วน
ราชการพิจารณาอนุมตั ิให้ วา่ จ้ างผู้เชี่ยวชาญต่อไป
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้ องกับตรวจสอบภายใน ตามที่ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้ าส่วน
ราชการนอกเหนือจากแผน การตรวจสอบประจําปี
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1. เสนอแนะให้ คําปรึกษาแก่หวั หน้ าส่วนราชการในกรมป่ าไม้ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การ พัฒนา
ระบบราชการ
2. ติดตามประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรมป่ าไม้
3. ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และ
หน่วยงานกรมป่ าไม้
4. ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องหรื อได้ รับ
มอบหมาย
สํานักกฎหมาย
1. ส่วนอํานวยการ มีอํานาจหน้ าที่
1. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานสารบรรณทัว่ ไป ของกลุม่ นิติการ และงานอื่นที่ได้ รับมอบหมาย
2. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานงบประมาณการเงิน และพัสดุ และงานอื่นที่ได้ รับมอบหมาย
3. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานการเจ้ าหน้ าที่ และงานอื่นที่ได้ รับมอบหมาย
2. ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา มีอํานาจหน้ าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุ งแก้ ไขกฎหมายเกี่ยวกับการป่ าไม้ และระเบียบของกรมให้
เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
2. พิจารณาวินิจฉัยตอบปั ญหาข้ อกฎหมาย และระเบียบของทางราชการที่อยู่ในอํานาจ
หน้ าที่ของกรม
3. ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญาที่อยูใ่ นอํานาจหน้ าที่ของกรม
3. ส่วนคดี มีอํานาจหน้ าที่
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการฟ้ องร้ องและแก้ ตา่ งคดีแพ่งที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกรม
2. ดําเนินการแก้ ต่างคดีอาญา กรณี ข้าราชการหรื อพนักงานของกรมป่ าไม้ ถูกฟ้องเป็ น
จําเลยคดีอาญา อันเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมาย
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการฟ้ องร้ องคดีปกครองและยื่นคําให้ การในคดีที่อยูใ่ นอํานาจหน้ าที่
ของกรม
4. ดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาในคดีแพ่ง และตามคําสัง่ ศาลในคดีปกครอง
5. ดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดการของกลางในคดีความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการป่ าไม้
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
4. ส่วนสืบสวนสอบสวน มีอํานาจหน้ าที่
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวน การกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่ าไม้
2. สอบสวนข้ อเท็จจริ งและความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่
3. ตอบข้ อหารื อ เรื่ องความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่
ศูนย์ ประสานราชการใสสะอาด
หน้ าที่รับผิดชอบศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กรมป่ าไม้
1. จัดทําแผนกลยุทธ์ “หน่วยงานใสสะอาด” ของกรมป่ าไม้ และจัดทําตัวชี ้วัดประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใส
2. ประสานการทํางานกับสํานักงาน ก.พ. หน่วยงานกลางอื่น ตลอดจนส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ที่เกี่ยวข้ องในกรมป่ าไม้
3. รณรงค์เผยแพร่ คณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมด้ านสื่อต่างๆ ตลอดจนแสวงหา ยกย่องส่งเสริ มคนดี
ฯลฯ
4. รณรงค์เพื่อปลูกฝั งให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐมีจิตสํานึกและตระหนักรู้ เกี่ยวกับการ ดํารงชีพตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้ วยการดําเนินชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงานตามรอยพระยุคลบาท
5. รณรงค์เพื่อปลูกฝั งให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐยึดถือแนวทางการบริ หารตามหลัก
ทศพิธราชธรรม เพื่อเป็ นแบบอย่างอันเป็ นเลิศในการบริ หารงานและปฏิบตั ิราชการ รวมทัง้
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม จากบุคคลผู้เป็ นแบบอย่างที่ดี
6. รณรงค์เพื่อปลูกฝั งให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐมีจิตสํานึกและความตระหนักรู้ เกี่ยวกับการดํารงชีวิต
ส่วนตัวและชีวิตการงานตามรอยพระยุคลบาท ปลูกฝั งให้ ปฏิบตั ิตนตามหลัก
4 พ (พึง่ ตนเอง พอดี พอเพียง และพอใจ)
7. จัดทํารายงานผลการดําเนินการและปั ญหา อุปสรรค ตามยุทธศาสตร์ ที่กําหนด และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่ องแผนปฏิบตั ิการสร้ างราชการใสสะอาด
ในรอบไปยังสํานักงาน ก.พ. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ภายในวันที่
30 ตุลาคมของทุกปี
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แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
หน้ าที่ความรับผิดชอบมีองค์ประกอบดังนี ้
1. รองอธิบดีกรมป่ าไม้
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดมีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล
ติดตาม เสนอแนะ และให้ คําปรึกษา เพื่อให้ แผนและมาตรการสร้ างราชการใสสะอาดกรม
ป่ าไม้ บรรลุผลตามมติคณะรัฐมนตรี
2. หัวหน้ ากลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร ผู้จดั การศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมป่ าไม้
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาดกรมป่ าไม้
2. ประสานการทํางานกับสํานักงาน ก.พ. หน่วยงานกลางอื่น ตลอดจนส่วนราชการ
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในกรมป่ าไม้
3. รายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่ อง แผนปฏิบตั ิการสร้ างราชการ
ใสสะอาดกรมป่ าไม้ ไปยังผู้อํานวยการศูนย์
4. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ผ้ อู ํานวยการศูนย์ฯ มอบหมาย
3. คณะทํางานประจํากลุม่ งานในศูนย์ ได้ แก่
1. กลุม่ งานส่งเสริ มแผนสร้ างราชการใสสะอาดและจริ ยธรรม มีหน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทําและส่งเสริ มแผนกลยุทธ์ “หน่วยงานใสสะอาด” โดย เฉพาะอย่างยิ่ง
เพื่อให้ สร้ างระบบป้องกันและเตือนภัยในหน่วยงาน
2. เป็ นศูน ย์ ก ลางเพื่ อ ติ ด ต่ อ กับ หน่ ว ยงานกลางต่ า งๆ ในอัน ที่ จ ะส่ ง เสริ ม
ราชการใสสะอาด
3. ให้ คําปรึกษา แนะนํา การจัดทําแผนกลยุทธ์และการจัดทํารายงานผลงาน
ประจําปี
4. เป็ นศูนย์กลางการดําเนินการตามมาตรฐานทางคุณธรรม และค่านิยม
สร้ างสรรค์โดยประสานกับหน่วยงานกลาง รวมทั ้งกํากับดูแลให้ หน่วยงาน
ในสังกัดดําเนินการ
5. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
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2. กลุ่มงานตรวจสอบความโปร่ งใสและประเมินความใสสะอาด มีหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ
1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและความโปร่ งใสในการทํางาน โดยใช้ ดชั นีที่
กําหนดขึ ้นเป็ นเครื่ องมือ
2. จัดทํ ารายงานการตรวจสอบ เพื่อเป็ นข้ อมูลป้อนกลับแก่ฝ่ายบริ หารเพื่อ
ปรับปรุงหรื อพัฒนาแผนกลยุทธ์ “หน่วยงานใสสะอาด” ต่อไป
3. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
3. กลุม่ งานปรับปรุ งประสิทธิภาพและวิธีการทํางาน มีหน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดหรื อพัฒนารู ปแบบ หรื อวิธีการบริ หาร หรื อกระบวนการทํางานที่ทําอยู่
เดิม หรื อกําหนดขึ ้นใหม่ให้ เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และโปร่ งใสใน
การทํางานและการบริ การประชาชนนําไปสูร่ าชการใสสะอาด พร้ อมจัดทํา
ดัชนีชี ้วัดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
2. ประสานการดําเนินการเพื่อการพัฒนาตัวแบบและนําความรู้ ใหม่ ๆ เพื่อ
พัฒนาการบริ หารงานให้ มีประสิทธิภาพกับสํานักงาน ก.พ. และหน่วยงาน
กลางอื่น ๆที่เกี่ยวข้ อง
3. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
สํานักจัดการทรั พยากรป่ าไม้
สํานักงานจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 1-13 มีหน้ าที่ในส่วนของงานควบคุมไฟป่ า ดังนี ้
1. สํารวจและรวบรวมข้ อมูลพื ้นฐานด้ านการควบคุมไฟป่ า
2. ส่งเสริ ม และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการควบคุมไฟป่ า
3. ประสานการปฏิบตั ิภารกิจต่าง ๆ ทางด้ านไฟป่ ากับองค์กรปกครองท้ องถิ่น ที่รับการถ่าย
โอนไปแล้ วและการยังไม่ได้ รับถ่ายโอน
4. เป็ นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนและให้ ข้อมูลในด้ านวิชาการไฟป่ าแก่ประชาชนทัว่ ไป
5. ประสานงานการระดมพลดับไฟป่ า ตามแผนการระดมพลดับไฟป่ าและการบรรเทาภัย
ธรรมชาติ
6. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
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สํานักงานจัดการทรัพยากรป่ าไม้ (สาขา) จํานวน 6 สาขา มีหน้ าที่ในส่วนของงานควบคุมไฟป่ า
ดังนี ้
1. สํารวจและรวบรวมข้ อมูลพื ้นฐานด้ านการควบคุมไฟป่ า
2. ส่งเสริ ม และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการควบคุมไฟป่ า
3. ประสานการปฏิบตั ิภารกิจต่าง ๆ ทางด้ านไฟป่ ากับองค์กรปกครองท้ องถิ่น ที่รับการถ่าย
โอนไปแล้ วและการยังไม่ได้ รับถ่ายโอนเป็ นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนและให้ ข้อมูลใน
ด้ านวิชาการไฟป่ าแก่ประชาชนทัว่ ไป
4. ประสานงานการระดมพลดับไฟป่ า ตามแผนการระดมพลดับไฟป่ า และการบรรเทาภัย
ธรรมชาติ
5. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
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ภาคผนวก ข
รายละเอียดหลักสูตรการฝึ กอบรม

รายละเอียดหลักสูตรการฝึ กอบรม
ลําดับที่
1

ชื่อหลักสูตรและรายละเอียด
การบริ หารจัดการระบบสารสนเทศ
(Management Information System)
1. ความหมายของข้ อมูลและสารสนเทศและองค์ประกอบที่สําคัญ
2. ภาพรวมระบบสารสนเทศที่จําเป็ นต่อการบริ หารงานในองค์กร
3. เข้ าใจกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศและการปรับปรุง
กระบวนการทํางานให้ สอดคล้ องกับการใช้ งานระบบสารสนเทศ
4. ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้ อมูล
5. การวิเคราะห์และการนําเสนอสารสนเทศที่เหมาะสม

ระยะเวลา
12 ช.ม.

2

การใช้ ประโยชน์จาก Business Intelligence
1. ความหมายและหลักการทํางานของระบบ Business Intelligence
2. ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการใช้ เครื่ องมือของระบบ Business
Intelligence
3. ข้ อมูลที่จําเป็ นของระบบ Business Intelligence
4. ผลลัพธ์ที่ได้ จากระบบ Business Intelligence

3 ช.ม.

3

การบูรณาการข้ อมูลสารสนเทศ
1. ความหมายและประโยชน์ของการบูรณการข้ อมูลสารสนเทศ
2. เครื่ องมือและระบบที่จําเป็ นต่อการบูรณาการข้ อมูลสารสนเทศ
3. การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้ อมูลแบบ Interoperability
4. กระบวนการเพื่อให้ เกิดการบูรณาการข้ อมูลสารสนเทศ

6 ช.ม.

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
ลําดับที่
4

ชื่อหลักสูตรและรายละเอียด
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับความมัน่ คงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
2. ความหมายและความสําคัญของนโยบายการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัย
3. ภัยคุกคามในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. แนวทางการรักษาความลับและความถูกต้ องของข้ อมูล
5. ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับเครื่ องมือรักษาความมัน่ คงปลอดภัย

ระยะเวลา
6 ช.ม.

5

การใช้ ระบบอินเทอร์ เน็ตอย่างปลอดภัย
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
2. การจัดเก็บข้ อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log file)
3. ภัยคุกคามในระบบอินเทอร์ เน็ต
4. การป้องกันและแนวทางการแก้ ปัญหาเบื ้องต้ น

3 ช.ม.

6

การประยุกต์ใช้ คลังข้ อมูลและเหมืองข้ อมูล (Data warehouse &
Data mining)
1. ความหมายและประโยชน์ของการบริ หารจัดการคลังข้ อมูล
2. ความหมายและหลักการทําเหมืองข้ อมูล
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการจัดทําคลังข้ อมูลและเหมืองข้ อมูล
4. แนวทางการจัดทําเหมืองข้ อมูลและการประยุกต์

3 ช.ม.

ข-2

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
ลําดับที่
7

ชื่อหลักสูตรและรายละเอียด
การพัฒนาระบบคลังข้ อมูลและเหมืองข้ อมูล
1. ความหมายและหลักการทําคลังข้ อมูล
2. การใช้ เครื่ องมือหรื อภาษาที่จําเป็ นต่อระบบจัดการคลังข้ อมูล
3. ความหมายและหลักการทําเหมืองข้ อมูล
4. การใช้ เครื่ องมือหรื อภาษาที่จําเป็ นต่อระบบจัดทําเหมืองข้ อมูล
5. การวิเคราะห์และจัดทําเหมืองข้ อมูล
6. ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมหรื อการพัฒนาระบบ

ระยะเวลา
12 ช.ม.

8

การวิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
1. เข้ าความหมายของกระบวนการทํางาน
2. แนวทางและวิธีการในการปรับกระบวนการทํางาน
3. การวิเคราะห์ปัญหากระบวนการทํางานในปั จจุบนั
4. การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหม่

3 ช.ม.

9

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
1. ขันตอนกระบวนการพั
้
ฒนาระบบงาน (IT Life cycle
development)
2. การวิเคราะห์และออกแบบรายงานผลลัพธ์
3. การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้ อมูล
4. การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

6 ช.ม.

10

การตรวจสอบการดําเนินงานทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (IT Audit fundamental and concept)
1. ความสําคัญและประโยชน์ของการทํา IT Audit
2. การตังข้
้ อกําหนดหรื อขอบเขตในการตรวจสอบฯ
3. แนวทางการพิจาณาเลือกผู้ตรวจสอบ (IT Auditor)
4. ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับขันตอนการตรวจสอบฯ
้
5. ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับเครื่ องมือที่ใช้ ในการตรวจสอบฯ

6 ช.ม.

ข-3

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
ลําดับที่
11

ชื่อหลักสูตรและรายละเอียด
การพัฒนาระบบเว็บเซอร์ วสิ (Web services developments)
1. ความหมายและหลักการทํางานของเว็บเซอร์ วสิ
2. ความแตกต่างของเว็บแอพพลิเคชัน่ และเว็บเซอร์ วิส
3. องค์ประกอบของเว็บเซอร์ วิส
4. ระบบการลงทะเบียนเว็บเซอร์ วสิ
5. แนวทางการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในระบบเว็บเซอร์ วิส
6. ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเว็บเซอร์ วสิ และการเรี ยกใช้ งาน

ระยะเวลา
12 ช.ม.

12

ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
1. หลักการทํางานของระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
2. ฐานข้ อมูลและระบบจัดการ
3. ตัวอย่างการนําเสนอผลงาน
4. การประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

6 ช.ม.

13

ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการบริ หารจัดการระบบฐานข้ อมูลขององค์กร
1. การใช้ เครื่ องมือดูแลระบบจัดการฐานข้ อมูล
2. การติดตังและดู
้
แลระบบจัดการฐานข้ อมูล
3. การบริ หารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ ในแต่ละระบบ
4. ปั ญหาที่พบบ่อยและการแก้ ไขเบื ้องต้ น (Trouble shooting)
5. หลักการสํารองข้ อมูลและการกู้คืน

6 ช.ม.

ข-4

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
ลําดับที่ ชื่อหลักสูตรและรายละเอียด
14
การใช้ โปรแกรมสํานักงาน (Office) ขันสู
้ ง
1. เทคนิคการคํานวณและการตกแต่งแก้ ไขข้ อมูล
2. การใช้ เมนูที่มีความยุง่ ยากซับซ้ อน
3. การเขียนชุดคําสัง่ งาน (macro) เบื ้องต้ น
4. การสร้ างเว็บเพจด้ วยโปรแกรมสํานักงาน
5. ศิลปะในการนําเสนอผลงาน

ระยะเวลา
12 ช.ม.

15

การบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายขององค์กร (Network management)
1. หลักการออกแบบระบบเครื อข่าย
2. การติดตังและดู
้
แลระบบเซิร์ฟเวอร์ แต่ละประเภท
3. ภัยคุกคามที่มีต่อระบบเครื อข่าย
4. ปั ญหาที่พบบ่อยและการแก้ ไขเบื ้องต้ น (Trouble shooting)
5. การบริ หารจัดการข้ อมูลเครื อข่ายการจราจรคอมพิวเตอร์ (Log file)
6. การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย

12 ช.ม.

16

การจัดการความรู้ (Knowledge management)
1. ข้ อมูลที่จําเป็ นต่อการจัดการความรู้
2. สาระสําคัญของ Tacit knowledge และ Explicit knowledge
3. หลักการจัดเก็บความรู้ และแหล่งจัดเก็บความรู้ (Knowledge
capture and Knowledge process mapping)
4. แนวคิดในการจัดทําโครงสร้ างการจัดการความรู้
6. เครื่ องมือที่ใช้ ในการจัดการความรู้

12 ช.ม.

ข-5

แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของกรมป่ าไม้ พ.ศ. 2554-2557
ลําดับที่
17

ชื่อหลักสูตรและรายละเอียด
ระยะเวลา
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 12 ช.ม.
Strategic planning)
1. ศักยภาพและความเสี่ยงของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
2. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นกลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
3. กระบวนการวางแผน/บริ หารจัดการโครงการทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั ้งการบริ หารจัดการผู้ให้ บริ การ
ภายนอก (ICT Outsourcing management)
4. การจัดการกระบวนการทํางาน การติดตาม และประเมินผลการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. การแปลงแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
6. การเจรจาต่อรอง และการสือ่ สารกับผู้พฒ
ั นาระบบสารสนเทศ
7. กระบวนการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
8. กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข-6

