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บทสรุปผู้บริหาร 
 
กรมป่าไม้ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง 

ท านุบ ารุงป่า การจัดการป่าชุมชน และการด าเนินงานเกี่ยวกับการป่าไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินป่าไม้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถของ     
กรมป่าไม้โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสนับสนุนงานตามพันธกิจ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้  
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในด้านคุณค่าที่จะยังประโยชน์แก่ประเทศในการพัฒนาด้านป่าไม้ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ. 2558-2561 

การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ ได้มีการทบทวนกรอบ
นโยบายที่ส าคัญ ได้แก่  

(1) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2558 (2015)  
(2) แผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการของอาเซียนด้านอาหาร เกษตรกรรมและป่าไม้  
(3) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย 

(ICT2020)  
(4) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-

2561  
(5) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2555-2559  
(6) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการป่าไม้ พ.ศ. 2554–2557 
 
รวมทั้งได้ด าเนินการประเมินสถานภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ       

กรมป่าไม้ ที่ใช้งานในปัจจุบันการรวบรวมข้อมูลได้จากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของผู้บริหารกรมป่าไม้ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การส ารวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายที่ใช้งานในปัจจุบัน รวมถึงสัมภาษณ์บุคลากรในศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการส ารวจได้น าไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้  ซึ่งผลการประเมิน
บ่งบอกถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาและบูรณาการแอปพลิเคชั่น ให้สามารถสนับสนุนพันธกิจที่
ด าเนินการโดยแต่ละส่วนงานของกรมป่าไม้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

จากการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน
และพิจารณาดูปัจจัยภายนอก สามารถสรุปจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ซึ่งได้น าไปก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 1 : ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโดยใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

“กรมป่าไม้จักต้องด าเนินการประยุกต์เทคโนโลยีสานสนเทศในเชิงรุกเพ่ือด าเนินงานตามพันธกิจที่
สามารถส่งเสริมยุทธศาสตร์และการแข่งขันของประเทศตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
เพ่ือให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการป่าอย่างเป็น
ระบบเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยการน าระบบคอมพิวเตอร์
ก้อนเมฆมาประยุกต์ใช้” 
 

ยุทธศาสตร์ 2 : ให้ก าหนด ICT Competency ของบุคลากรของกรมป่าไม้ทุกระดับ 
“การบริหารจัดการป่า บุคลากรของกรมป่าไม้จะต้องมีทักษะในการใช้ ICT ในทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งหมายในการยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือให้สามารถรองรับเทคโนโลยี
สารสนเทศยุคใหม่ทีน ามาประยุกต์ใช้” 

 
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนากระบวนงานให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน 

“การพัฒนาการบริหารงานภายในตามแผนปฏิบัติราชการและแผนบริหารงานบุคคลตลอดจน
กฎระเบียบอ่ืนๆ ท าให้เกิดกระบวนงานเฉพาะกิจที่รู้เฉพาะคนปฏิบัติท าให้ผู้บริหารไม่มีโอกาส
ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงต้องมียุทธศาสตร์ในการสร้างผังกระบวนงานว่างานภายในกรมป่า
ไม้เดินอย่างไรเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ” 

 
ยุทธศาสตร์ 4 : ส่งเสริมการวิจัยด้านประยุกติใช้ ICT ด้านป่าไม้ 

“การวิจัยและพัฒนาเป็นหัวใจในการสร้างความสามารถของกรมป่าไม้ดังนั้นจะต้องมียุทธศาสตร์
ในการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่จะหาวิธีการใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือ
สนับสนุนพันธกิจของกรมป่าไม้” 

 
ยุทธศาสตร์ 5 : สร้างความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

“การเพ่ิมความสามารถการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ ICT จะต้องระวังเรื่องความมั่นคงปลอดภัย
และเรื่องไวรัสซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานอย่างมาก” 

 
ยุทธศาสตร์ 6 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล 

“การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ ของกรมป่าไม้จ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
ประชาชนรับทราบและเพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรมป่าไม้ซึ่งจะท าให้
เกิดเจตคติที่ดีต่อ กรมป่าไม้อีกทั้งยังได้แนวคิดใหม่ๆ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามรอยตะเข็บของป่า” 
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จากแผนยุทธศาสตร์ได้มีการก าหนดโครงการต่างๆ ที่จะแปลงยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการ โดย
มีโครงการที่มีจุดเด่น เช่น โครงการไทยดิจิทัลฟอเรสทรี โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนพันธกิจภายในและ
ภายนอก ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารป่าและโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลป่าไม้แห่งประเทศไทย 
โครงการทั้ง 15 โครงการมีดังต่อไปนี้ 

โครงการ 1 ไทยดิจิทัล ฟอเรสทร ี(Thai Digital Forestry) 
โครงการ 2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารป่า (Forestry Management Information 

System) 
โครงการ 3 ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ (Forestry Cloud Computing) 
โครงการ 4 การย้ายแอปพลิเคชั่นสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ (Application Migration to 

Forestry Cloud Computing) 
โครงการ 5 ระบบบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Management System) 
โครงการ 6 หลักสูตรพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์โดยใช้ ICT Competency (ICT Competency 

HRD) 
โครงการ 7 ระบบการฝึกอบรมออนไลน์โดยใช้ MOOC (Massive Open Online Courses) 
โครงการ 8 การจัดท าผังกระบวนงานเพื่อการบริหารแบบวัดผล (Forestry Business Process 

Modeling) 
โครงการ 9 การประเมินความเสี่ยงและต่อเนื่องในพันธกิจตามมาตรฐาน ISO 23001 (Business 

Continuity Management) 
โครงการ 10 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลป่าไม้แห่งประเทศไทย (Thailand Forest Information Center) 
โครงการ 11 การศึกษาสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบ Internet of Thing เพ่ือการรักษาป่า

(Forestry Internet of Thing) 
โครงการ 12 ระบบบริหารจัดการไฟป่า (Wildfire Management System) 
โครงการ 13 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายสื่อสารข้อมูล(Computer Network 

Improvement) 
โครงการ 14 โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสผ่านคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ (Anti-Virus for 

Cloud Computing) 
โครงการ 15 การประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง (Multichannel Forest PR) 
ในการด าเนินการพัฒนาระบบต่างๆ ได้สามารถก าหนดสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของ

กรมป่าไม้ ที่ใช้คอมพิวเตอร์กลุ่มก้อนเมฆ (Cloud Computing) การใช้อุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือและ
แท็บเล็ต เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและสื่อสาร ส่วนระบบซอฟต์แวร์จะใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น SOA 
(Service Oriented Architecture) ในการลดความซับซ้อนของการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ และ BPM (Business 
Process Management) ในการพัฒนากระบวนงานที่เชื่อมโยงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังได้ก าหนดให้มี
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การด าเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยใช้มาตรฐาน ISO 27001 และการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่อง
การปฏิบัติงานโดยใช้มาตรฐาน ISO 23001/BS25999 

การขับเคลื่อนการปฏิบัติการตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ จะต้องใช้
งบประมาณการด าเนินการประกอบด้วย 

 งบประมาณส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชั่น 
 งบประมาณส าหรับโครงการที่ปรึกษา 
 งบประมาณส าหรับปรับปรุงระบบสารสนเทศเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
 งบประมาณบ ารุงรักษาระบบ 

 
โดยมีกรอบงบประมาณส าหรับปีงบประมาณท่ี 1 ถึง ปีงบประมาณที่ 4 ดังนี้ 

1. งบประมาณปีที่ 1       94.88  ล้านบาท 
2. งบประมาณปีที่ 2       65.55 ล้านบาท 
3.  งบประมาณปีที่ 3     104.53 ล้านบาท 
4. งบประมาณปีที่ 4       58.63 ล้านบาท 

 
การติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของกรมป่าไม้ จะใช้ระเบียบวิธีลิขิตสมดุลย์ (Balanced Scorecard) เนื่องจากแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้ เป็นแผนที่ต้องมีการบูรณาการหลายด้านในเชิงปฏิบัติ ในการนี้จึงจะ
พิจารณาใน 4 มิติ ได้แก่ มิติการพัฒนาองค์กรและเทคโนโลยี มิติกระบวนการขององค์กรในการสนับสนุนการ
ด าเนินการเพื่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลและสร้างความพึงพอใจแก่กรมป่าไม้ และประชาชนมีความมั่นใจในการ
บริหารจัดการด้านป่าไม้รวมทั้งการพิทักษ์รักษาและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนตลอดจนการด าเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศ จะส่งผลให้เกิดความส าเร็จในมิติประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ.2558-2561 

 

   
 

สารบัญ 
 

หัวข้อ           หน้า 
 
บทที่ 1 โครงสร้างการบริหารราชการกรมป่าไม้      1-1 
 
บทที่ 2 กรอบแนวคิดและหลักการ       2-1 

2.1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2558 (2015)  2-1 
2.2 แผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการของอาเซียนด้านอาหาร เกษตรกรรม และป่าไม้ 2-2 
2.3 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563  2-3 

ของประเทศไทย (ICT2020) 
2.4 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย  2-5 

พ.ศ.2557-2561 
2.5 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 2-8 

และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 
2.6 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554 – 2557 2-10 

 
บทที่ 3 สภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3-1 

และการสื่อสาร 
3.1 สถานภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  3-1 

สารสนเทศในปัจจุบัน 
3.2 สภาพปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3-10 
3.3 สรุปความต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ     3-11 
3.4 การวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในอนาคต  3-12 
3.5 การประเมินความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 3-13 

และอนาคต 
3.6 สรุป         3-14 

 
บทที่ 4 การก าหนดยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   4-1 

4.1 ระเบียบวิธี         4-1 
4.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการพัฒนา ICT   4-3 
 ของกรมป่าไม้ 
4.3 การก าหนดยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   4-6 

  



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ.2558-2561 

 

   
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หัวข้อ           หน้า 
 

4.4 การก าหนดโครงการ        4-7 
4.5 แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่าไม้  4-11 
4.6 โครงการสนับสนุนพันธกิจหลังของกรมป่าไม้และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 4-12 

 
บทที่ 5 งบประมาณและการด าเนินแผนงาน      5-1 

5.1 การก าหนดงบประมาณ       5-1 
5.2 การแยกเป็นงบประมาณรายปี      5-3 

 
บทที่ 6 สถาปัตยกรรมสารสนเทศ        6-1 

6.1 สถาปัตยกรรมสารสนเทศองค์กร      6-1 
6.2 สถาปัตยกรรมแบบ 3 Tier       6-2 
6.3 ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ (Cloud Computing)    6-6 
6.4 นโยบายเชิงสถาปัตยกรรม       6-7 
6.5 ความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล      6-8 
6.6 TH e-GIF (Thailand e-Government Interoperability Framework)  6-9 
6.7 การบูรณาการระบบ        6-10 
6.8 ความมั่นคง ความปลอดภัย สารสนเทศ     6-11 
6.9 โครงสร้างโครงการตามแผนยุทธศาสตร์     6-11 

 
บทที่ 7 การติดตามประเมินผล        7-1 

7.1 ค าน า         7-1 
7.2 ดัชนีชี้วัดเพ่ือการติดตามประเมินผล      7-1 

 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ.2558-2561 

 

บทที่ 1 โครงสร้างการบริหารราชการกรมป่าไม้ หน้า 1-1 
 

บทท่ี 1 
โครงสร้างการบริหารราชการกรมป่าไม ้

 
กรมป่าไม้ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง 

ท านุบ ารุงป่า การจัดการป่าชุมชน และการด าเนินงานเกี่ยวกับการป่าไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินป่าไม้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีความมุ่งมั่นที่จะน านโยบายของรัฐบาลแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน และปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การปฏิบัติ
ให้บังเกิดผลส าเร็จ โดยมีจุดมุ่งหมายใน 4 ปีข้างหน้า คือการป้องกัน ดูแลรักษา ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และป่าไม้ถาวรให้คงอยู่ให้ได้ รวมถึงการด าเนินการตรวจสอบและ
พิสูจน์สิทธิท ากินให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้แล้วเสร็จ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ประชาชนในเขตชนบทและเขตเมือง 

ในปัจจุบันที่โลกมีการจัดระเบียบใหม่ หรือที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์ ถือเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขัน โดยอาศัยภูมิปัญญาที่อยู่บนฐานของเทคโนโลยี การชี้น าการบริหารการตัดสินใจ การแจ้งให้
ประชาชนโดยทั่วไปให้ความสนใจยอมรับ และเห็นด้วยที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ได้ ส าหรับสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศนั้น กล่าวโดยรวม
พบว่าการบุกรุกถือครอบครองที่ดินป่าไม้และตัดไม้ท าลายป่ายังคงมีอยู่ การสั่งไม้จากต่างประเทศเข้ามาสนอง
ความต้องการใช้ภายในประเทศมีมากขึ้น และที่ส าคัญความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษา
ป่า และประชาชนที่บุกรุกเข้าไปท ากินอยู่ในป่ามีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นในอนาคต ทิศทางการท างานของ       
กรมป่าไม้ในอนาคตนอกจากจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องท า
หน้าที่ดูแลรักษาป่าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดด้วย ดังนั้นการให้ความส าคัญต่อบทบาทขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงการให้การบริการที่ดีต่อประชาชนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในขณะนี้ การปฏิบัติ
ดังกล่าวจะประสบความส าเร็จต้องให้ความส าคัญกับสิ่งต่อไปนี้ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คือ 

1) การร่วมมือกับประชาชนในท้องที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรณรงค์ท าความเข้าใจ
การเข้าถึงประชาชนที่บุกรุกเข้าไปท ากินในพ้ืนที่ป่าไม้ ปรับเปลี่ยนวิธีการเกษตร มาเป็นการปลูกต้นไม้แบบ  
วนเกษตร การท าสวนป่า 

2) ปรับปรุงการบริการประชาชนให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
3) มีกระบวนการก ากับดูแลที่ดี หมายถึงการสร้างและเพ่ิมความแข็งแรงให้กับระบบการตรวจสอบ

การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ และพร้อมที่รับการตรวจสอบของสังคม ซึ่งน าไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ดังวิสัยทัศน์ของกรมป่าไม้ที่ว่า “บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้สมประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม” 

ทั้งนี้การด าเนินการดังข้างต้นจะต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนจึงจะสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรอบทิศทางในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ. 2558-2561 ฉบับนี้ ได้อาศัยแนวนโยบายและหลักการของกรอบนโยบาย
ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องได้แก่ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2558 
(2015) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 
2020) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2555-2559 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ. 2554-2557 ทั้งนี้ นับตั้งแต่
ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการเมื่อปี 2545 แผนการบริหารราชการทุกระดับต่างมุ่งเน้น
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือตอบสนองความ
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บทที่ 1 โครงสร้างการบริหารราชการกรมป่าไม้ หน้า 1-2 
 

ต้องการต่างๆ ของประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยยึดหลักทางสายกลางอันประกอบด้วย ความ
พอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลักด้านจัดการทรัพยากรป่าไม้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศ มีหน้าที่
ส าคัญในการควบคุม ก ากับ ดูแล และป้องกันการบุกรุก การท าลายป่าและการกระท าผิดในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ตามกฎหมาย รวมถึงการศึกษา วิจัย วางแผนและประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าส่งเสริมการปลูกป่า การ
จัดการป่าชุมชน การปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สวนป่า
เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ. 2558-2561 ได้
ค านึงถึงการพัฒนาขีดความสามารถของกรมป่าไม้โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
สนับสนุนงานตามพันธกิจ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในด้านคุณค่าที่จะยังประโยชน์แก่ประเทศในการ
พัฒนาด้านป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสนับสนุนให้เกิดการ
เชื่อมโยงระหว่างนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศและนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
และสนับสนุนให้เกิดการน าไปปฏิบัติภายในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและสามารถน าสารสนเทศมาสร้างมูลค่าเพ่ิมต่องานตามพันธกิจด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่าไม้ โดยสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตามประเด็น 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
 
วิสัยทัศน์ กรมป่าไม้ 

“บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้สมประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1) การอนุรักษ์และจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างสมดุลและสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2) การบริหารจัดการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและ     
เป็นธรรม 

3) การบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมและมีบูรณา
การในทุกระดับ 

4) การบริหารจัดการไปสู่ความเป็นเลิศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 :  การอนุรักษ์และจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้เป็นไปอย่างสมดุล และ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
กลยุทธ์หลัก 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองดูแลรักษาป้องกันการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
2) เร่งรัดฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กับคืนความสมบูรณ์ 
3) ลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินของรัฐ  โดยการให้สิทธิการท ากิน

และจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ 
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เจ้าภาพหลัก 

กลุ่มภารกิจทรัพยากรธรรมชาติกรมป่าไม้ 
- ส านักจัดการและควบคุมป่าไม้ 
- ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 
- ส านักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ 
- กองการอนุญาต 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 :  การบริหารจัดการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้และชีวภาพ 

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
กลยุทธ์หลัก 

1) สร้างกระบวนการเรียนรู้และส ารวจจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ  องค์ความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) วิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมคุณค่าการใช้ทรัพยากรป่าไม้และชีวภาพอย่างยั่งยืน 
3) วิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการเชิงรุกในด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และชีวภาพตลอดจน

การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
4) ส ารวจส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 

 
เจ้าภาพหลัก 

กลุ่มภารกิจทรัพยากรธรรมชาติกรมป่าไม้ 
- ส านักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 :  การบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม
และมีบูรณาการในทุกระดับ 
 
กลยุทธ์หลัก 

1) ส่งเสริมให้ชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ฟ้ืนฟูจัดการและพัฒนาทรัพยากร
ป่าไม้อย่างยั่งยืน 

2) ศึกษา วิจัย และจัดการองค์ความรู้เพ่ือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และส่งเสริมการถ่ายทอด
ความรู้เทคโนโลยี แลกเปลี่ยนภูมิปัญญา รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวัง
ภัยธรรมชาติให้กับกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน 

3) คุ้มครองรักษาแหล่งธรรมชาติ ซากดึกด าบรรพ์ รวมทั้งจัดการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่ง
นันทนาการทางธรรมชาติให้มีคุณภาพ มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการเปิดโอกาสให้
ชุมชนท้องถิ่นและเอกชนร่วมบริหารจัดการ 

4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ 
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5) บริการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสาธารณะชน ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ
ปรับปรุง 

6) บูรณาการเชิงรุกด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการเชิงรุก 
 

เจ้าภาพหลัก 
กลุ่มภารกิจทรัพยากรธรรมชาติกรมป่าไม้ 

- ส านักจัดการป่าชุมชน 
- ส านักจัดการและควบคุมป่าไม้ 
- ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 
- ส านักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ 
- กองการอนุญาต 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 :  การบริหารจัดการไปสู่ความเป็นเลิศ 
 
กลยุทธ์หลัก 

1) ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบและกระบวนการท างาน รวมทั้งกฎระเบียบด้านทรัพยากรป่าไม้ให้มี
ความเหมาะสมและทันสมัยควบคู่ไปกับการเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลากรและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  การตัดสินใจ และการบริหารด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย รวมทั้งบูรณาการเครือข่ายข้อมูลให้เกิดความ
เชื่อมโยง 

3) จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรป่าไม้ ส าหรับการบริหารและบริการประชาชน 
4) พัฒนากลไกและระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
5) เร่งรัดด าเนินการภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้ตามกฎหมายงานต่อเนื่อง รวมทั้งนโยบายข้อ     

สั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีใหม่ให้แล้วเสร็จตามก าหนด 
 

เจ้าภาพหลัก 
กลุ่มภารกิจทรัพยากรธรรมชาติ 

กรมป่าไม้ 
- ส านักงานเลขานุการกรม 
- กองแผนงาน 
- กองการอนุญาต 
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นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

เพ่ือให้การจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สามารถกระท าโดยต่อเนื่องในระยะยาวและประสาน
สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืน จึงสมควรก าหนด นโยบายการ ป่าไม้แห่งชาติไว้ให้เป็น
การแน่นอน เพ่ือให้ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจร่วมกันและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
อันจะท าให้การพัฒนาป่าไม้เป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ดังนี้  

1) ให้มีการก าหนดแนวทางการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ในระยะยาวอันจะท าให้
ประเทศได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าทางสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยเน้นให้มีการ
ประสานกันระหว่างทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน  

2) ส่งเสริมบทบาทและหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชนให้มีส่วนรับผิดชอบในการ
จัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน  

3) ปรับปรุงระบบการบริหารงานป่าไม้ของชาติให้สอดคล้องกับปริมาณคุณภาพและสภาพ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป  

4) ก าหนดให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือ
ประโยชน์ 2 ประการ ดังนี้  

4.1) ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ ก าหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่
หายากและป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ าทว่มและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และนันทนาการของประชาชนในอัตราร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ประเทศ 

4.2) ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ ก าหนดไว้เพ่ือการผลิตไม้และของป่าเพ่ือประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจในอัตราร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ 
5) รัฐและภาคเอกชน จะพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และจะจัดการพัฒนาให้

อ านวยประโยชน์ทั้งในทางตรงและทางอ้อมโดยสม่ าเสมอตลอดไป 
6) เพ่ิมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรเพ่ือ

ลดการท าลายพ้ืนที่ป่าไม้  
7) เพ่ือก่อให้เกิดการประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติชนิด

อ่ืนๆ เช่น ที่ดิน แหล่งน้ า และทรัพยากรธรณี รวมทั้งเพ่ือก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐและหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่น รัฐจะจัดให้มีแผนพัฒนาป่าไม้ไว้เป็นส่วน
หนึ่งของแผน พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

8) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ด้วยการจัดการป่าไม้ทั้งในระบบวนวัฒน์แบบเลือกตัดและระบบ
วนวัฒน์แบบตัดหมด ตามหลักวิชาการโดยเฉพาะในระบบตัดหมดนี้ เมือ่ตัดแล้วให้ปลูกทดแทนในพ้ืนที่ที่ถูกตัด
ทันที  

9) เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์และการป้องกันภัยอันเกิดจากสิ่งแวดล้อม  รัฐจะต้องเร่งรัด
ปรับปรุงการวางผังเมืองและก าหนดพ้ืนที่ป่าไม้ให้แน่นอนเพ่ือก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส าหรับเป็น
พ้ืนทีท่ีอ่ยู่อาศัย พ้ืนที่ประเภทชนบทและพ้ืนที่เกษตรกรรมในแต่ละจังหวัดที่แน่นอนเพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
ป่าไม ้

10) การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้ระดับชาติให้ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
11) เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้สึกรักและหวงแหน รู้จักใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่าง

ประหยัด รัฐจะต้องให้ความรู้ ทัศนคติ ความส านึก ความรู้สึก และทักษะ แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่
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จะได้รับจากทรัพยากรป่าไม้และผลเสียจากการตัดไม้ ท าลายป่า การใช้สอยไม้อย่างฟุ่มเฟือย จัดให้มีการ
เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่มีต่อส่วนรวม 

12) ให้มีการพัฒนาด้านป่าไม้ โดยส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนและภาครัฐบาลเพ่ือใช้ภายใน 
ประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการอุตสาหกรรม และสนับสนุนให้มีการส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ ส่งเสริมการ
ปลูกป่าชุมชน การปลูกป่าในที่ดินของรัฐ และการปลูกป่าตามหัวไร่ปลายนา หรือการปลูกป่ารายย่อยเพ่ือ
ประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือน 

13) สนับสนุนให้มีโรงงานอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่องและโรงงานเยื่อกระดาษ เพ่ือน าทุกส่วนของ
ไม้มาใช้ประโยชน์ และส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุอื่นทดแทนไม้ 

14) ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพ่ืออ านวยผลให้การรักษาและเพ่ิมทรัพยากรป่าไม้และการ
ตัดไม้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

15) การด าเนินการวิจัยด้านป่าไม้ ให้กรมป่าไม้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบัน 
การศึกษาระดับสูงต่างๆ แทนการตั้งสถาบันวิจัยป่าไม้ระดับชาติ 

16) เพ่ือลดการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิง จึงให้มี การใช้ไม้เพ่ือพลังงาน โดยให้มีการปลูกป่าเพ่ือเป็น
แหล่งพลังงาน 

17) ก าหนดพ้ืนที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย 35 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ไว้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่อนุญาต
ให้มีการออกโฉนดหรือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

18) ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานที่แน่นอนชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการท าลายป่าในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การท าไร่เลื่อนลอย ภัยจากไฟป่า การท าลายป่าจากชนกลุ่มน้อย การรุกล้ าพ้ืนที่ป่าจากเชิงเขา โดย
ให้มีการก าหนดมาตรการและขั้นตอนที่แน่นอนชัดเจน เกี่ยวกับการปราบปรามและการ ลงโทษผู้กระท าผิด 
รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์รวมการปราบปรามในแต่ละภาค และให้มีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีอิทธิพล 
และผู้กระท าผิดไว้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของหน่วยราชการและภาคเอกชน 

19) ก าหนดให้มีสิ่งจูงใจในการส่งเสริมการปลูกป่า ภาคเอกชน 
20) ก าหนดให้มีการวางแผน ทรัพยากรมนุษย์ และการตั้งถิ่นฐานในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการ

ใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  
อ านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ 

1) ป้องกันรักษาป่าควบคุมดูแล จัดท าแผนกลยุทธ์ในการป้องกันการบุกรุกท าลายป่า และการ
กระท าผิดในพ้ืนที่ ป่าไม้ ตามระเบียบกฎหมายป่าไม้ 

2) วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพป่า และระบบนิเวศ 
3) ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และการปลูกสร้างสวนป่า

เชิงเศรษฐกิจ 
4) อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้และการอนุญาตที่

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรม ที่ดินป่าไม้ และผลิตผลป่าไม้ 
5) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามท่ีกระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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หน่วยงานภายในกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งหน่วยงานออกเป็น 
2 หน่วยงานดังนี้ 
 
1. หน่วยงานส่วนกลาง 
 

ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานภายใต้ก ากับ หน้าท่ีรับผิดชอบ 
1.1 ส านักบริหารกลาง 1) ส่วนอ านวยการ 

2) ส่วนการเจา้หน้าท่ี 
3) ส่วนการคลัง 
4) ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่
5) ส่วนเสริมสร้างวินัย 
6) ส่วนฝึกอบรม 
7) ส่วนพัสด ุ
 

1) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสาร
บรรณ และงานช่วยอ านวยการของกรมป่าไม้ 

2) ด า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ งิ น  ก า ร บั ญ ชี 
การงบประมาณ การพัสดุ อาคาสถานที่  และ
ยานพาหนะของกรมป่าไม้ 

3) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
พัฒนาข้าราชการ การเสริมสร้างวินัย และรักษา
ระบบคุณธรรมของกรมป่าไม้ 

4) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรม ความรู้ 
ความก้าวหน้า และผลงานของกรมป่าไม้ 

5) ด าเนินการด้านงานสื่อสารของกรมป่าไม้ 
6) ด าเนินการอื่นใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่

ของส่วนราชการใดของกรมป่าไม้ 
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
1.2 ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคมุไฟป่า 

1) ส่วนอ านวยการส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า 

2) ส่วนควบคุมไฟป่า 
3) ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบ 

ปราม 
4) ส่วนแผนการป้องกันและปราบปราม 
5) ส่วนส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วม 
6) ส่วนสารสนเทศและพัฒนาการป้องกัน

รักษาป่า  

1) ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการ
ป้องการรักษาป่า การควบคุมไฟป่าและการปราม
ปราบการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

2) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทาง รูปแบบ และ
วิธีการในการป้องกันรักษาป่าและการปราบปราม
การกระท าผิดโดยกลยุทธ์การมีส่วนรวม การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัครเพื่อป้องกันรักษา
ป่าและคุมไฟป่า 

3) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อหาแนวทาง รูปแบบ 
และวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 

4) ปฏิบัติงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

1.3 ส านักจดัการป่าชุมชน 1) ส่วนอ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน 
2) ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
3) ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
4) ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
5) ส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ 

1) ศึกษา วิจัย เพื่อก าหนดแผนงานและมาตรการใน
การจัดการป่าชุมชน ป่าในเมือง และระบบ 
วนเกษตร 

2) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานภายใต้ก ากับ หน้าท่ีรับผิดชอบ 
 3) ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และสถาบัน
ต่างๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหาร
จัดการป่าชุมชน ป่าในเมือง และระบบวนเกษตร 

4) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนางาน
ด้านวนศาสตร์ชุมชนกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

1.4 ส านักวิจัยและพัฒนาการ
ป่าไม ้

1) ส่วนอ านวยการ 
2) กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม้ 
3) กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ 
4) กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ 
5) กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย 
6) กลุ่มงานแมลงและจุลชีววิทยา 
7) กลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
8) กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านป่าไม้ 
 

1) ก าหนดแผนงาน แนวทางการวิจัยและพัฒนาด้าน
ป่าไม้ 

2) ศึกษาค้นคว้าวิจัย ทดลองและพัฒนาวิชาการด้าน
ป่าไม้รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 

3) ศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ
ด้านป่าไม้ การตลาดไม้ และการตรวจสอบรับรอง
คุณภาพไม้จากสวนป่า 

4) ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านป่าไม้ 
และบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ป่าไม้ 

5) ให้บริการตรวจพิสูจน์ เพื่อตรวจสอบ และรับรอง
ชนิด และคุณสมบัติได้ รวมทั้งผลิตผลป่าไม้ 

6) ถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ความรู้และบริการทาง
วิชาการด้านป่าไม้ 

7) ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

1.5 ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 1) ส่วนอ านวยการส านักส่งเสริมการ 
ปลูกป่า 

2) ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน 
3) ส่วนปลูกป่าภาครัฐ 
4) ส่วนเพาะช ากล้าไม้ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อก าหนดนโยบาย ทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
พัฒนาพ้ืนท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าในท่ีดินของรัฐและ
การปลูกสร้างสวนป่าในที่ดินของเอกชน การ
ด าเนินการในรูปสหกรณ์สวนป่า และการปลูก 
ป่าเศรษฐกิจทุกรูปแบบ รวมทั้ งการด าเนินงาน
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่าและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

3) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนารูปแบบการเพาะ
ช า ก ล้ า ไ ม้  ก า ร ข ย า ย พั น ธุ์ ไ ม้ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ
เพาะช ากล้าไม้แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ
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ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานภายใต้ก ากับ หน้าท่ีรับผิดชอบ 
ประชาชน 

4) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการจัดศูนย์
การเรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ และนันทนาการ 
รวมทั้งการจัดระบบสื่อความหมาย เพื่อการเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการป่าไม้ 

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

1.6 ส านักจดัการที่ดินปา่ไม ้ 1) ส่วนอ านวยการ 
2) ส่วนก าหนดเขตที่ดินป่าไม้ 
3) ส่วนจัดการสิทธ์ิการใช้ที่ดินป่าไม้ 
4) ส่วนส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากร   

ป่าไม ้
5) ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ 
6) ส่วนจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจและประมวลผลข้อมูล
ทรัพยากรป่าไม้ การจัดท าแผนที่ป่าไม้ และก าหนด
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้  

2) ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางเพื่อด าเนินการส ารวจ 
รังวัดหมายแนวเขตพื้นที่เพื่อก าหนดเขตพื้นที่ป่าไม้
และที่ดินป่าไม้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและควบคุมการใช้ประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  

3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
ป่าไม้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทรัพยากรป่าไม้ 

4) ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี 
ป่าไม้ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการ 
ป่าไม้ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าหนังสืออนุญาตให้ท า
ประโยชน์และอยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวน
แห่งชาติ การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในเรื่องที่ดิน 
เพื่อการอยู่อาศัยหรือการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการในพ้ืนท่ี 
ป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการ 

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมายโดย 
มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ 

1.7 ส านักแผนงานและ
สารสนเทศ 

1) ส่วนอ านวยการส านักแผนงานและ
สารสนเทศ 

2) ส่วนแผนงานและงบประมาณ 
3) ส่วนติดตามและประเมินผล 
4) ศูนย์สารสนเทศ 
5) ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ 

1) ศึกษา วิ เคราะห์ เพื่อเสนอแนวนโยบาย และ
วางแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
การวิ เคราะห์แผนงานและโครงการการจัดตั้ ง
งบประมาณประจ าปี รวมทั้งการติดตามและ 
ประเมิลผลการปฏิบัตงิานตามแผนงานและโครงการ 

2) จัดระบบการส ารวจ การเก็บ และการใช้ประโยชน์

http://www.forest.go.th/planning_fitc
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ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานภายใต้ก ากับ หน้าท่ีรับผิดชอบ 
 ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดและเป็นศูนย์ข้อมูลของ

กรมป่า ไม้  รวมทั้ ง เ ช่ือมโยงเครื อข่ าย เพื่ อ ใ ช้
ประโยชน์ร่ วมกันเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้กับ
หน่วยงานในสังกัด 

3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับหมอบหมาย 

1.8 ส านักโครงการ
พระราชด าริและกิจการพเิศษ 

1) ส่วนอ านวยการ 
2) ส่ วนส่ ง เ ส ริ มแล ะพัฒนาตามแนว

พระราชด าริ 
3) ส่วนปฏิบัติการโครงการ 
4) ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
5) ส่วนประสานงานโครงการพื้นท่ี 1 
6) ส่วนประสานงานโครงการพื้นท่ี 2 
 

เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับ การ
ประสานการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและกิจการพิเศษตามที่ทรงมีพระราชด าริ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป่าไม้ ปัจจุบัน
กรมป่าไม้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
โครงการกิจการพิเศษ ซึ่งสนองงานตามพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยแบ่ง เป็น
โครงการด้านการอนุรักษ์ โครงการด้านการฟื้นฟู
พัฒนา และโครงการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1.9 ส านักความร่วมมือด้าน
การป่าไม้ระหว่างประเทศ 

1) ส่วนอ านวยการ 
2) ส่วนวิเทศสัมพันธ์ 
3) ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ 
4) ส่วนอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่าง

ประเทศ 
 

1) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือ 
การเจรจา การก าหนดท่าที และการด าเนินงานด้าน
การป่าไม้ระหว่างประเทศ 

2) ศึกษา ส ารวจ และรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และ
ประมวลผล ในการก าหนดท่าทีของกรมป่าไม้ 
ส าหรับการเจรจาและปฏิบัติงานตามความร่วมมือ
ด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 

3) ด าเนินการบริหารจัดการเรื่องทุน แผนงาน และ
งบประมาณ ส าหรับการปฏิบัติงานตามโครงการ
ระหว่างประเทศและการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศของข้าราการ และการอนุมัติตัวบุคคล 

4) ด าเนินการขออนุญาตเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 

5) ปฏิบัติ งาน และสนับสนุนการปฏิบัติ งานของ
หน่วยงานในการด าเนินงานตามอนุสัญญาและ
พันธกรณีระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี พหุภาคี 
อนุภูมิภาค และภูมิภาค รวมถึงความร่วมมือกับ
สหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศด้านการ
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ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานภายใต้ก ากับ หน้าท่ีรับผิดชอบ 
ป่าไม้ 

6) ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านความ
ร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ  

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

1.10 ส านักการอนุญาต 1) ส่วนอ านวยการส านักการอนุญาต 
2) ส่วนอนุญาตไม้และของป่า 
3) ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้ 
4) ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
5) ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ 
 

1) ศึกษาวิเคราะห์นโยบายเพื่อก าหนดแนวทางด้าน
การอนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูลด้านการอนุญาต 

2) ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการอนุญาตที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ป่าไม้ การท าไม้และเก็บหาของป่า ตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3) ควบคุม  ก ากับ  บริหารจั ดการ  และติ ดตาม
ตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าและ
การปลูกป่าใช้สอยในที่ดินของรัฐในพื้นที่ที่เป็น
อ านาจหน้าที่ของกรม ป่าไม้ 

4) ตรวจสอบรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

1.11 ส านักรับรองการป่าไม ้ 1) ส่วนอ านวยการ 
2) ส่วนข้อมูลและประสานงาน 
3) ส่วนการรับรองไม้ 

1) ก าหนดมาตรฐาน วิธีการ ปรับปรุงระเบียบการ
ด า เนินการเกี่ ยวกับการตรวจสอบรับรองไม้ 
ผลิตภัณฑ์ไม้  และถ่านไม้  เพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร เพื่ อการบริ การประชาชนที่ มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2) ด าเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแก่ประชาชน หรือ
ผู้ประกอบการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพทางป่าไม้ รวมทั้งการ ศึกษา วิจัย 
และพัฒนาวิธีการในการตรวจพิสูจน์ไม้ 

4) ด าเนินการจัดฝึกอบรมด้านการตรวจพิสูจน์ไม้และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ 

5) ด าเนินการและสนับสนุนการใช้ การจัดท า และการ
พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) 
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ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานภายใต้ก ากับ หน้าท่ีรับผิดชอบ 
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) และแสดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้
ในการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิ-
บาล และการค้า จากสหภาพยุโรป (EU-FLEGT) 

6) ประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
ใน เ รื่ อ งของความร่ วมมื อ ในการปฏิบั ติ ตาม
กฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่ง
สินค้าไม้ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ 

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

1.12 ส านักกฎหมาย 1) ส่วนอ านวยการ 
2) ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา 
3) ส่วนสืบสวนสอบสวน 
4) ส่วนคดี 
5) ส่วนคดีปกครอง 

1) ก ากับ ดูแล และควบคมุการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
พระราชบัญญัตสิวนป่า พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติ
เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

2) ศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้และระเบียบทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจน
การให้ความเห็นและค าแนะน าเกีย่วกับนิติกรรม
สัญญาที่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของกรม 

3) ด าเนินการพิจารณาวินิจฉัยตอบปัญหาข้อกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการที่อยูใ่นอ านาจหน้าที่
ของกรม 

4) ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องและแก้ต่างคดี
แพ่งและคดีปกครองที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรม รวมทั้งแก้ต่างคดีอาญาและคดีปกครองให้กับ
ข้าราชการ หรือพนักงานของกรมที่ถูกฟ้องร้องเป็น
จ าเลยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย 

5) ด าเนินการบังคับคดตีามค าพิพากษาในคดีแพ่งและ
คดีปกครอง การสืบสวนการกระท าผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้การสอบสวนข้อเท็จจริงและความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

6) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องและที่ไดร้บัมอบหมาย 

1.13 ส านักด่านปา่ไม ้ 1) ส่วนอ านวยการ 
2) ส่วนด่านป่าไม้ 
3) ส่วนอนุญาตและบริการ 

1) ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตน าไม้หรือของป่า
เคลื่อนที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

2) ควบคุม ก ากับ และตรวจสอบการน าไม้หรือของป่า
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บทที่ 1 โครงสร้างการบริหารราชการกรมป่าไม้ หน้า 1-13 
 

ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานภายใต้ก ากับ หน้าท่ีรับผิดชอบ 
4) ส่วนสารสนเทศด่านป่าไม้ 
 

เคลื่อนที่ 
3) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุม

เกี่ยวกับไม้ที่เคยอยู่ในสภาพไม้เรือนเก่า หรือไม้ที่
เคยอยู่ในสภาพเครื่องใช้ ซึ่งพ้นจากสภาพเป็นสิ่ง
ปลูกสร้างเครื่องใช้ 

4) ตรวจสอบ รับรอง แนะน า และควบคุมเกี่ยวกับไม้ที่
เคยอยู่ในสภาพไม้เรือนเก่า หรือไม้ที่เคยอยู่ในสภาพ
เครื่องใช้ ซึ่งพ้นจากสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือ
เครื่องใช้ 

5) ด าเนินการตั้ง ยุบ ปรับปรุง เขตด่านป่าไม้ และการ
ท างานด่านป่าไม้ให้ประสานงานได้ทั่วประเทศ 

6) ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

1.14 กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 1) ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
2) ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน 
3) ฝ่ายเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลง 
 

1) เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการใน
กรมป่าไม้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบ
ราชการ 

2) ติดตามประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบราชการในกรมป่าไม้ 

3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงาน
กรมป่าไม้ 

4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

1.15 ศูนย์ประสานราชการใส
สะอาด 

1) กลุ่มงานส่งเสริมแผนสร้างราชการใส
สะอาดและจริยธรรม 

2) กลุ่มงานตรวจสอบความโปร่งใสและ
ประเมินความใสสะอาด 

3) กลุ่มงานปรับปรุงประสิทธิภาพและ
วิธีการท างาน 

 

1) จัดท าแผนกลยุทธ์ “หน่วยงานใสสะอาด” ของ   
กรมป่าไม้ และจัดท าตัวช้ีวัดประสิทธิภาพและความ
โปร่งใส  

2) ประสานการท างานกับส านักงาน ก.พ. หน่วยงาน
กลางอ่ืน ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องในกรมป่าไม้  

3) รณรงค์เผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมด้วยสื่อต่างๆ 
ตลอดจนแสวงหา ยกย่องส่งเสริมคนดี ฯลฯ   

4) รณรงค์เพื่อปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึก
และตระหนักรู้ เกี่ยวกับการ ด ารงชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการด าเนินชีวิตส่วนตัวและ
ชีวิตการงานตามรอยพระยุคลบาท 

5) รณรงค์เพื่อปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือแนว
ทางการบริหารตามหลักทศพิธราชธรรม เพื่อเป็น
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บทที่ 1 โครงสร้างการบริหารราชการกรมป่าไม้ หน้า 1-14 
 

ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานภายใต้ก ากับ หน้าท่ีรับผิดชอบ 
แบบอย่างอันเป็นเลิศในการบริหารงานและปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลผู้เป็นแบบอย่างท่ีดี  

6) รณรงค์เพื่อปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึก
และความตระหนักรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิตส่วนตัว
และชีวิตการงานตามรอยพระยุคลบาท ปลูกฝังให้
ปฏิบัติตนตามหลัก 4 พ (พึ่งตนเอง  พอดี  พอเพียง 
และพอใจ) 

7) จัดท ารายงานผลการด า เนินการและปัญหา 
อุปสรรค ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  และจัดท า
รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง
แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดในรอบไปยัง
ส านักงาน ก.พ. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภายในวันท่ี 30 ตุลาคมของทุกปี 

1.16 กลุ่มตรวจสอบภายใน   
1.17 ส านักงานบริหาร
โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า
ต้นน้ า และโครงการประชา
อาสาปลูกป่า  ๘๐๐ ล้านกล้า 
๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลมิ
พระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๕ 

  

1.18 ส านักจัดการเครือข่าย
ป่าไม ้
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บทที่ 1 โครงสร้างการบริหารราชการกรมป่าไม้ หน้า 1-15 
 

2. หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
 

ชื่อหน่วยงาน หน้าท่ีรับผิดชอบ 

1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

2) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 

3) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 

4) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

5) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 

6) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

7) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 

8) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสมีา) 

9) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 

10) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

11) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
12) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 
13) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

14) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแมฮ่่องสอน 
15) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 

16) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค ์
17) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

18) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

19) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธาน ี
20) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจีนบุร ี
21) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

22) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

23) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 

1) จัดท าแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบให้
สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรพัยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบด้าน
งานป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ งานจัดการที่ดินปา่ไม้ งานส่งเสริม
การปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม ้
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่า
ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
และรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรมป่าไม้ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

4) ให้การสนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในภาระหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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บทท่ี 2 
กรอบแนวคิดและหลักการ 

 
ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศแบบศูนย์รวม จ าเป็นต้องมี

การศึกษาทบทวนนโยบาย แผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านทรัพยากรป่าไม้ 
ในระดับประเทศ และระดับกระทรวง เพ่ือให้การพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมป่าไม้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการทบทวนกรอบนโยบายที่ส าคัญ ได้แก่  

(1) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2558 (2015)  
(2) แผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการของอาเซียนด้านอาหาร เกษตรกรรมและป่าไม้  
(3) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย 

(ICT2020)  
(4) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-

2561  
(5) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2555-2559  
(6) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการป่าไม้ พ.ศ. 2554–2557 

 
2.1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2558 (2015) 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียนเป็นนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระหว่างประเทศ (International Communications and Information Policy: ICIP) ที่ช่วย
ปรับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีบริบทของ
ประเทศแตกต่างกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นคัมภีร์การพัฒนาประชาคมอาเซียนไปสู่การเป็นสังคม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Society) หรือสังคมสารสนเทศ (Information Society) โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบการบริหารของรัฐบาลให้สามารถอ านวยความสะดวกต่อการ
เติบโตด้านเศรษฐกิจและการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมมากกว่ามิติอ่ืนๆ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอาเซียนได้ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 

“มุ่งสู่การสร้างพลังและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) สร้าง
ความเท่าเทียมความเจริญ และการบูรณาการในอาเซียน” 

 
ยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2558 (2015) ก าหนดยุทธศาสตร์ 
เพ่ือการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเปลี่ยนรูปแบบทางเศรษฐกิจ (Economic Transformation) อาเซียนจะ
สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่จูงใจและสนับสนุนการท าการค้า การลงทุน 
และการประกอบการธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นกลไกในการเปลี่ยนแปลงส่วน
อ่ืนๆ ของเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างพลังอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (People 
Empowerment and Engagement) อาเซียนจะยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในราคาที่สามารถ
จ่ายได้และเป็นราคาที่ยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างนวัตกรรม (Innovation) อาเซียนจะสนับสนุนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green ICT) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Development) อาเซียนจะ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุน
การจัดให้มีบริการต่างๆ ในทุกชุมชนของอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development)  อาเซียนจะพัฒนา
ทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีทักษะและเพียงพอต่อ
การเติบโตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และช่วยเปลี่ยนรูปแบบ
ส่วนอื่นๆ ของเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การลดความเหลื่อมล้ าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Bridging 
the Digital Divide) อาเซียนจะให้ความส าคัญกับปัญหาของความแตกต่าง
ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในระดับบุคคล 
ประเทศ และระหว่างประเทศ โดยจะเน้นการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น 

 
2.2 แผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการของอาเซียนด้านอาหาร เกษตรกรรมและป่าไม้ 

ความร่วมมือในกลุ่ม ASEAN เรื่องอาหารและป่าไม้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงด้าน ASEAN Free 
Trade Area (AFTA) 1992 แผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการนี้จะเป็นการชี้น าความร่วมมือการปฏิบัติการของแต่
ละประเทศในอาเซียนที่ควรจะด าเนินการเพ่ืออ านวยความสะดวกการด้านขายสินค้าไม่แปรรูปด้านอาหาร 
การเกษตรและป่าไม ้

ในส่วนที่เกี่ยวกับป่าไม้จะมีประเด็นยุทธศาสตร์คือการบริหารป่าแบบยั่งยืน (Sustainable Forest 
Management : SFM) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ด าเนินการ 9 แนวทางดังนี้ 

1) ให้พัฒนาและใช้ Timber Certification แบบเดียวกันในภูมิภาคอาเซียน 
2) ให้ด าเนินการตามข้อเสนอ IPF/IFF (Intergovernmental Panel on 

Forest/Intergovernmental Forum on Forest) 
3) ให้มีการจัดหาฐานข้อมูลด้านสารสนเทศป่า (ASEAN Forestry Information System) 
4) ให้มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านป่าสงวนใน ASEAN 
5) การป้องกันไฟป่าในอาเซียนโดยสร้างเครือข่ายการป้องกันไฟป่าและการใช้เทคโนโลยี ในกลุ่ม

สมาชิกอาเซียน 
6) สนับสนุนการลดทอนการตัดไม้ป่าและสร้างแบบจ าลองด้านการเติบโตของป่าไม้ 
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7) สนับสนุนการบริหารจัดการป่าแบบต่างๆ 
8) สนับสนุนการปลูกป่า 
9) สนับสนุนการพัฒนาป่าเชิงสังคม (Social Forestry Development) 
ทั้งนี้การด าเนินงานยังอยู่ภายใต้ CPF (Collaborative Partnership on Forest 2000 – 

ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรนานานาชาติ 14 แห่ง ของสถาบันที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนงาน
ของ UNFEC (United Nation Forum on Forest) และประเทศสมาชิกเพ่ือความร่วมมือด้านป่าไม้ 

 เงินทุนสนับสนุนการบริหารป่าอย่างยั่งยืน 
 การจัดท ารายงานเกี่ยวกับป่าในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนเกินไป (Streamline) 
 การก าหนดนิยามที่เกี่ยวกับป่าแบบฮาร์โมไนซ์ 
 การให้บริการสารสนเทศป่าระดับโลก (Global Forest Information Service) 

 
2.3 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย 

(ICT2020) 
ประเทศไทยได้ประกาศกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ. 2539 (IT2000) 

ประกอบด้วยภารกิจที่ส าคัญ 3 ประการ คือ การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศแห่งชาติที่เสมอภาค 
การลงทุนในด้านการศึกษาที่ดีของพลเมืองและบุคลากรด้านสารสนเทศ และการปรับปรุงบทบาทภาครัฐ 
ต่อมาได้มีการจัดท ากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย หรือ
IT2010 โดยยังคงเจตนารมณ์ของ IT2000 อย่างครบถ้วน ภายใต้การด าเนินยุทธศาสตร์ 5e’s ที่เน้นการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขายุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน ได้แก่ e-Commerce, 
e-Government, e-Industry, e-Education และ e-Society เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไทย และน าพาประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

ส าหรับกรอบนโยบาย ICT2020 เป็นแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะยาว
ในระดับมหภาคของประเทศไทย ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2554-2563) โดยการจัดท ากรอบนโยบายฉบับนี้ ตั้งอยู่
บนหลักการส าคัญ คือ 

 ใช้แนวคิดกระแสหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ต้องค านึงถึงการพัฒนาอย่างสมดุลใน 
3 มิติ คือ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความเป็นธรรมในสังคมควบคู่กันไป เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ 

 ให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จาก ICT ในการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาส
ให้กับประชาชนในการรับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 

 ใช้แนวคิดในการพัฒนาที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความเชื่อมโยงและต่อเนื่องทางนโยบายและยุทธศาสตร์กับกรอบนโยบาย IT2010 และ

แผนแม่บทฯ ที่มีมาก่อนหน้านี้ เพ่ือให้เกิดแรงผลักดันอย่างจริงจัง 
 สมมติฐาน คือ งบประมาณของรัฐเพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความ

ต้องการทั้งหมดได้ ดังนั้น รัฐควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนา ICT 
เพ่ิมมากข้ึน 
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วิสัยทัศน์ 
“ICT เป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญในการน าพาคนไทยสู่ความรู้และปัญญา เศรษฐกิจไทยสู่การเติบโต

อย่างยั่งยืน สังคมไทยสู่ความเสมอภาค” 
กล่าวโดยสรุป ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 จะมีการพัฒนาอย่างฉลาด การด าเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคมจะอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และปัญญา โดยให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาคน าไปสู่การเติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน (Smart Thailand 2020) 
 

 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2554) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 
ของประเทศไทย 

 

รูปที่ 2-1 แสดงกรอบนโยบาย ICT2020 
 
เป้าหมาย 

1) มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานทั่วไป 

2) มีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ ในปริมาณที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการ และฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) เพ่ิมบทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) 
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

4) ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทยในการประเมินวัดระดับระหว่าง
ประเทศ 

5) เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม) 

6) ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของ ICT ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ 
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย 

(ICT2020) ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสาร

รูปแบบอ่ืนที่เป็น Broadband ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง 
และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ 
ได ้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มี
ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและน ารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรี และประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้ ICT เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการ
ประชาชนและธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นค ง
ปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต ให้สามารถ
พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาคเกษตร ภาคบริการ และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจ
โดยรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
สร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะ 
ส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
อย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
2.4  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 
เป็นแผนที่อยู่ภายใต้ขอบเขตกรอบนโยบาย ICT2020 โดยต่อยอดจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เป็นการยกระดับน าไปสู่ 
(1) การบูรณาการที่สมบูรณ์แบบ (2) เพ่ือให้สังคม ชุมชน ท้องถิ่นเข้มแข็ง ปลอดภัย เศรษฐกิจเติบโตยั่งยืน 
และ (3) เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาสังคมอุดมปัญญาด้วย ICT เพ่ือก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนโดยทั่วถึง เท่าเทียม และ

มั่นคงปลอดภัย ในทุกชุมชนและท้องถิ่น (Shape-up Smart Thailand toward Digital Society)” 
ภาครัฐและภาคเอกชนบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารอย่างฉลาด (Smart) เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการได้เท่าเทียมกัน เพ่ือการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ส่งเสริมให้ธุรกิจสดใส (Vibrant) เติมโตอย่างยั่งยืนด้วย
โครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศที่คุ้มค่า (Optimal) ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาทักษะทางสายอาชีพ ICT ให้
ทัดเทียมระดับความร่วมมือภูมิภาค สร้างโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
(Participatory) พร้อมเข้าสู่ประชาคมเพ่ือความมั่นคั่งและมั่นคงของภูมิภาค มุ่งสู่สังคมดิจิทัล (Digital 
Society) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 
ก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพ่ือการด ารงชีวิตและประกอบ
อาชีพอย่างพอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและใช้ประโยชน์จากบริการ ICT (Participatory People) 

ทุนมนุษย์ด้าน ICT มีขีดความสามารถในการเข้าถึงและรู้เท่าทันในการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง (Sufficient) ด้วยแนวคิด
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (Innovative) มีความเป็นมืออาชีพในสายงาน ICT 
(Professional) และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการ ICT ที่
หลากหลายในสังคมยุคดิจิทัล (Participatory People) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง 
(Sufficient) และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure) 

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสู่ยุค
การพัฒนาแบบพอเพียงคุ้มค่า ต่อการลงทุนและอัตราค่าบริการที่เหมาะสม 
(Optimal Infrastructure) พร้อมด้วยระบบความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม 
(Security) กับความเป็นส่วนตัว (Privacy) และสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร (Right to Access) ประกอบด้วยโครงข่ายความเร็วสูงเข้าสู่ทุก
ชุมชนและท้องถิ่น โครงข่ายความเร็วสูงส าหรับภาคส่วนการพัฒนาที่ส าคัญ 
ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร บริการท่องเที่ยว แรงงาน และ
การประกอบธุรกิจเป็นส าคัญ พร้อมทั้งจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
สาธารณะ เพื่อบริการชุมชนในที่สาธารณะและย่านธุรกิจที่เหมาะสม และการ
ให้บริการในด้านความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ และมีโครงข่าย
เชื่อมโยงกับต่างประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอในการเป็นศูนย์กลางด้านการ
บริการข้อมูลในอาเซียน เพ่ือมุ่งสู่ประเทศเศรษฐกิจชั้นน าของโลก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ท้องถิ่นในแนวทางนวัตกรรมบริการ และมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาค (Smart Government) 

บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐอยู่ภายใต้การด าเนินการของรัฐอย่าง
ฉลาด (Smart Government) ที่ให้บริการแบบเปิด (Open) ไร้ตะเข็บ
ระหว่างหน่วยงาน (Seamless) และอยู่บนพ้ืนฐานของความเข้าใจความ
ต้องการของประชาชน (Anticipated) เน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากชุมชนและท้องถิ่น และความ
โปร่งใสในด้านข้อมูลข่าวสารและบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม
ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใส มีขีด
ความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับ
สากลโดยเฉพาะอุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์ และการใช้ ICT ในธุรกิจ
และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Vibrant Business) 

ภาคธุรกิจจะเติบโตสดใส (Vibrant Business) ด้วยพลังจากธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ICT ในเชิงสร้างสรรค์ (Creative) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green) รวมทั้งประยุกต์ใช้ ICT เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ (Productive) ด้วย
แนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมที่จะเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคโดยเฉพาะ SME ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ทั้งในด้านข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจที่ทันสมัยและทันการณ์ 
และด้านการบริการและอ านวยความสะดวกในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ใหม ่ตลอดจนการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม 
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ที่มา: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (สิงหาคม พ.ศ. 2557) 
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 
 

รูปที่ 2-2 แสดงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
(ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 

 
2.5 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

พ.ศ. 2555-2559 
 
วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างคุณค่าข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับความต้องการของทุกภาคส่วนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความ
มั่นคงปลอดภัยและประหยัดพลังงาน” 

จากวิสัยทัศน์ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องมีระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ มีระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเชื่อมโยง บูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเป็นระบบ ข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบและปลอดภัย ช่วยลดข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการและมีข้อมูลที่ถูกต้องสนับสนุน
การบริหารจัดการองค์กรได้ รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีสานสนเทศที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม 
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พันธกิจ 
1) บูรณาการระบบงานและข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) เสริมสร้างคุณค่าข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการแก่ทุกภาคส่วน 
3) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล และใช้เทคโนโลยีที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
4) เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเพ่ือการสร้างมูลค่าของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5) ประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือข้อมูล/สารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมาย 
ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้กล่าวข้างต้น สามารถน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1) เพ่ือบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศมีมาตรฐานเพ่ือการบูรณาการและสนับสนุนกระบวนการท างานของ

องค์การ 
3) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยข้อมูลที่มีคุณค่ารองรับการตัดสินใจ 
4) เพ่ือพัฒนาสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน 
5) เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในกรณีการเกิด      

ภัยพิบัต ิ
6) เพ่ือส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7) เพ่ือยกระดับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องตาม

มาตรฐานสากล 
8) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงานให้มีความมั่นคง

ปลอดภัยสามารถสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9) เสริมสร้างความต่อเนื่องในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10) เพ่ือยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพแก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างการ

บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีกรอบอัตราก าลัง
และการเจริญก้าวหน้าในสายงาน 

11) เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12) เพ่ือสร้างคุณค่าแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13) เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของภารกิจขององค์กร 
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ยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมบรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้นั้น จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมี 5 ด้าน ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ 1 : มุ่งเน้นการจัดการระบบงานและข้อมูลอย่างบูรณาการเพ่ือประสิทธิภาพด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ 2 : มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณค่าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจและการบริการแก่ทุกภาคส่วน  

ยุทธศาสตร์ 3 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน มีการจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ 4 : มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีสมรรถนะและสามารถสร้างคุณค่าแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

ยุทธศาสตร์ 5 : สร้างจิตส านึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เต็มประสิทธิภาพ มีความ
เหมาะสมกับภารกิจขององค์การ 

 
2.6 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมป่าไม้ พ.ศ. 2554 – 2557 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT 

เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของการพัฒนา ICT อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้เงื่อนไขที่เป็น
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2557 
กรมป่าไม้ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการจัดการ 
4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 
 “เป็นองค์กรหลักที่น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพ่ือ 

ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน” 
 
นโยบาย 

1) บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความ สามารถ และใช้สารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การท างาน การด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณภาพ 

2) พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม ให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลสารสนเทศให้ทั่วถึงกันทั้งหมดทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ให้มีความสมบูรณ์ทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนการท างานต่างๆของกรม ได้อย่างรวดเร็วและมีความมั่นคง
ปลอดภัยสูงสุด 
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พันธกิจ 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่าไม้ ให้มี

ประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาการบริหารงาน การจัดการ และการบริการ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้าน ICT รวมทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและ

มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับ ICT 
4) พัฒนา ICT และน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ืองานวิจัยและพัฒนา เพ่ิม

คุณค่าการใช้ทรัพยากรป่าไม้และชีวภาพ 
5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเตือนภัยและ/หรือแจ้งเตือนและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมาใช้เพ่ือการเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ และการเผยแพร่ข้อมูลสู่ประชาชน 
 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
1) ก าหนดระเบียบการใช้ระบบข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงานโดยให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และ

พนักงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
2) ก าหนดมาตรการและมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของกรมป่าไม้ร่วมกันทั้งที่

ผ่านระบบเครือข่าย และไม่ผ่านระบบเครือข่าย 
3) วางระบบควบคุมสิทธิของผู้ใช้ (Access Control) ให้หน่วยงานภายใต้กรมป่าไม้ใช้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน 
4) ก าหนดระเบียบและวิธีในการจัดการข้อมูล โดยค านึงถึงระดับชั้นความลับ และก าหนดสิทธิใน

การเข้าถึงข้อมูล (Access Control) 
5) ก าหนดระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยวางแผนในการส ารองข้อมูล และการ

ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) 
6) ก าหนดระเบียบและระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้ระบบ IT Office โดยเฉพาะการ

แลกเปลี่ยน ติดต่อผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยี Digital Signature และ Encryption ในการ
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

“เร่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอที่จะรองรับการพัฒนาองค์กร 
โดยเฉพาะบุคลากรที่เก่ียวข้องกับ ICT ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ และรู้เท่าทัน (Information Literacy)” 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

“พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการเชื่อมโยงไปสู่
หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมป่าไม้อย่างทั่วถึง และมีระบบสารสนเทศและโครงข่ายที่มีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้
จะต้องเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีศักยภาพทันกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการขยายตัวของการ
ท างานที่มากข้ึน สามารถให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสังคมแห่งการเรียนรู้” 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการจัดการ   
“พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานการจัดการ เพ่ือสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการ

บริหารและการบริการของกรมป่าไม้ สามารถตอบสนองต่อการให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงานและนอก
หน่วยงาน รวมทั้งประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

“พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ตอบสนองต่อการ
ให้บริการในการบริหารทรัพยากรป่าไม้แก่บุคลากรภายในกรมป่าไม้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ รวมถึงการวิจัย การเฝ้าระวัง การเตือนภัย และการป้องกันรักษาป่า” 
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บทท่ี 3 
สภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค 

และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
 

การประเมินสถานภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่าไม้ ที่ใช้งาน
ในปัจจุบันการรวบรวมข้อมูลได้จากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารกรมป่าไม้ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การส ารวจ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายที่ใช้งานในปัจจุบัน รวมถึงสัมภาษณ์บุคลากรในศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการส ารวจได้น าไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ 

 
3.1 สถานภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 

กรมป่าไม้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กว่าสองทศวรรษ ดังนั้น ระบบงานต่างๆ ที่ใช้
งานในปัจจุบันจะมีระบบดั้งเดิมที่ใช้เทคโนโลยีตามช่วงเวลาที่จัดซื้อ จึงมีปัญญาเรื่องความต้องการ 
Upgrade ระบบงานและความต้องการในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่น าสมัยแต่ราคาต่ ามาใช้ 
นอกจากนั้นยังต้องมีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ 

สถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไมใ้นปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้    
3.1.1 อุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และแอปพลิเคชั่น

ของกรมป่าไม้ 
กรมป่าไม้มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเครื่องแม่ข่าย และ

เครื่องลูกข่าย ตามที่แสดงในตารางที่ 3-1 ตารางที่ 3-2 และตารางที่ 3-3 โดยทั้งหมดนี้ตั้งเป็นเครือข่าย 
LAN ทั้งแบบใช้สาย และแบบไร้สาย โดยมีรูปแบบโครงข่ายตามรูปที่ 3-1 ซึ่งใช้ Core Switch 2 ตัว เป็น
ตัวจ่ายและรับสัญญาณจากระบบเครือข่ายภายในและระบบอินเทอร์เน็ตที่อยู่ภายนอก   
 
ตาราง 3-1 : รายการอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย : ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้ กันยายน 2557 

ล าดับ รายละเอียด ยี่ห้อ 
ปีที่รับ 

อุปกรณ์ 
ระบบปฏิบัติการ โครงการ 

1 next_message HP 2552 Linux ระบบอีเมล์ 
2 HP Proliant DL380 G6 HP 2552 Windows  

Server 2008 
ระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้ 

3 HP Proliant DL380 G6 HP 2552 Windows  
Server 2008 

ระบบงานพัสดุ 

4 HP Proliant ML350 HP 2550 Windows  
Server 2003 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นที่
สวนป่าเชิงเศรษฐกิจ 

5 DELL PoweEdge 2900 DELL 2552 Windows ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
6 DELL PoweEdge 2950 DELL 2552 Linux ระบบฐานข้อมูลเลื่อยโซ่ยนต์ 
7 DELL PoweEdge 2950 DELL 2550 Linux ระบบฐานข้อมูลเลื่อยโซ่ยนต์ 
8 HP Proliant ML350 HP 2550 Windows  

Server 2003 
ระบบฐานข้อมูลกรมป่าไม้ 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ.2558-2561 
 

บทที่ 3 สภาพปัจจบุัน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  หน้า 3-2 

ล าดับ รายละเอียด ยี่ห้อ 
ปีที่รับ 

อุปกรณ์ 
ระบบปฏิบัติการ โครงการ 

9 HP StroageWorks MSA 200 HP 2552 Windows  
Server 2008 

ฐานข้อมูลเว็บไซต์ 

10 IBM 520 IBM 2551 Linux ระบบงาน National Single 
Window 

11 IBM 520 IBM 2551 Linux ฐ า น ข้ อ มู ล โ ค ร ง ก า ร  National 
Single Window 

12 Acer Acer 2552 Windows  
Server 2008 

ระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า
และควบคุมไฟป่า 

13 Acer Acer 2552 Windows  
Server 2008 

ฐานข้อมูลระบบติดตามการบุกรุก
ท าลายป่าและควบคุมไฟป่า 

14 HP Proliant BL680c G5 HP 2552 Linux ระบบแผนงานและงบประมาณ 
15 HP Proliant BL680c G5 HP 2552 Linux ฐานข้ อมู ล ระบบแผนงานและ

งบประมาณ 
16 HP Proliant BL680c G7 HP 2554 Linux ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน 
17 HP Proliant BL680c G7 HP 2554 Linux/ Windows ระบบตรวจสอบและติดตามการ

ท างานของเครือข่าย    
(e-Monitoring) 

18 Acer Altos G330 Acer 2550 Windows XP ระบบสื่อสารและเช่ือมต่อข้อมูล
สารสนเทศ 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ.2558-2561 

บทที่ 3 สภาพปัจจบุัน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร        หน้า 3-3 

ตารางที่ 3-2 รายการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องส่วนกลาง : ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้  กันยายน 2557 
สรุปจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณท์ี่เกี่ยวข้องส่วนกลางประจ ากรมปา่ไม ้ปี 2557 (ที่ระบุหมายเลข ปม.) 

ที่ หน่วยงาน 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครื่องพิมพ ์ สแกนเนอร์ 

52 53 54 55 56 57 รวม 52 53 54 55 56 57 รวม 52 53 54 55 56 57 รวม 52 53 54 55 56 57 รวม 
1 ส านักบริหารกลาง                             
2 ส านักแผนงานและสารสนเทศ 32 0 0 0 10 6 48 4 0 0 0 0 0 4 13 0 0 2 0 0 15 2 0 0 0 0 0 2 
3 ส านักโครงการพระราชด าริและ

กิจการพิเศษ 
                            

4 ส านักป้องกันรักษาปา่และ
ควบคุมไฟป่า 

9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

5 ส านักจัดการที่ดินป่าไม ้ 47 0 2 0 2 0 51 6 0 2 0 7 0 15 27 0 0 0 7 0 34 2 0 0 0 0 0 2 
6 ส านักวิจยัและพัฒนาปา่ไม้                             
7 ส านักความรว่มมือด้านการป่าไม้

ระหว่างประเทศ 
3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

8 ส านักอนุญาต 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 4 
9 ส านักกฎหมาย 8 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 
10 ส านักด่านปา่ไม้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 
13 ส านักจัดการป่าชุมชน 32 1 0 1 3 0 37 12 0 0 0 1 0 13 17 0 0 0 1 0 18 0 0 0 0 2 0 2 
14 ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 57 1 0 1 3 0 62 37 0 0 0 2 0 39 26 1 1 1 1 0 30 3 0 0 0 0 0 3 
15 ส านักรับรองป่าไม ้ 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
 รวมทั้งสิ้น 205 2 3 2 21 6 239 61 1 3 0 14 0 79 104 2 1 3 12 0 122 13 0 0 0 2 0 15 

 รวมทั้งสิ้นส่วนกลาง 239 79 122 15 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ.2558-2561 

บทที่ 3 สภาพปัจจบุัน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร        หน้า 3-4 

 
ตารางที่ 3-3 รายการคอมพิวเตอร์และอุปกรณท์ี่เกี่ยวข้องส่วนกลางส่วนภูมิภาค : ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้  กันยายน 2557 

สรุปจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องส่วนภูมิภาคประจ ากรมป่าไม้ ปี 2557 (ที่ระบุหมายเลข ปม.) 

ที ่ หน่วยงาน 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ 

52 53 54 55 56 57 รวม 52 53 54 55 56 57 รวม 52 53 54 55 56 57 รวม 52 53 54 55 56 57 รวม 
1 สจทป ท่ี 1 (เชียงใหม่) 7 1 3 0 1 0 12 0 1 0 1 0 0 2 6 1 3 1 0 0 11 1 0 1 1 0 0 3 
2 สจทป ท่ี 2 (เชียงราย) 7 6 9 13 0 0 35 1 0 0 2 1 0 4 1 6 1 0 15 0 23 0 0 1 4 0 0 5 
3 สจทป ท่ี 3 (ล าปาง) 10 9 14 0 2 0 35 2 0 0 33 1 0 36 5 0 2 0 35 0 42 2 0 1 7 0 0 10 
4 สจทป ท่ี 4 (ตาก) 3 0 10 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
5 สจทป ท่ี 5 (สระบุรี)            0                 
6 สจทป ท่ี 6 (อุดรธานี) 7 9 12 10 0 0 38 1 0 0 2 0 0 3 5 7 9 0 24 0 45 1 0 3 5 1 0 10 
7 สจทป ท่ี 7 (ขอนแก่น) 16 6 4 0 0 0 26 1 0 0 2 0 0 3 6 6 11 4 1 0 28 1 0 4 0 1 0 6 
8 สจทป ท่ี 8 (นครราชสีมา) 15 2 13 10 3 0 43 1 0 0 0 0 0 1 4 1 10 4 3 0 22 1 0 3 0 1 0 5 
9 สจทป ท่ี 9 (ชลบุรี) 12 3 8 12 0 0 35 5 0 0 2 0 0 7 11 3 8 0 14 0 36 1 0 3 0 1 0 5 
10 สจทป ท่ี 10 (ราชบุรี) 13 4 10 3 1 0 31 4 0 0 1 0 0 5 18 2 9 0 4 0 33 1 0 4 1 0 0 6 
11 สจทป ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) 10 8 12 18 1 0 49 1 0 0 1 0 0 2 6 5 15 0 3 0 29 1 2 2 0 0 0 5 
12 สจทป ท่ี 12 

(นครศรีธรรมราช) 
4 1 5 0 3 0 13 1 0 0 1 0 0 2 5 1 6 4 2 0 18 1 0 1 0 2 0 4 

13 สจทป ท่ี 13 (สงขลา) 6 4 8 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 1 4 4 8 0 0 0 16 1 0 2 0 0 0 3 
14 สจทป ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 2 0 0 0 5 0 7 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 5 0 7 0 0 1 0 1 0 2 
15 สจทป ท่ี 3 สาขาแพร่ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 สจทป ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 8 1 4 5 0 0 18 1 0 0 1 0 0 2 7 0 4 0 6 0 17 3 0 2 0 4 0 9 
17 สจทป ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 1 0 12 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 3 0 0 0 3 
18 สจทป ท่ี 6 สาขานครพนม 6 3 3 4 0 0 16 3 0 0 1 0 0 4 3 3 3 0 5 0 14 1 0 1 4 1 0 7 
19 สจทป ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 11 1 4 0 0 0 16 1 0 0 1 0 0 2 4 1 1 0 1 0 7 1 0 1 1 0 0 3 
20 สจทป ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
21 สจทป ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 1 0 6 9 0 0 16 4 0 0 3 0 0 7 2 0 9 1 12 0 24 1 0 4 0 2 0 7 
22 สจทป ท่ี 12 สาขากระบี่ 4 9 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 
23 สจทป ท่ี 13 สาขานราธิวาส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ.2558-2561 

บทที่ 3 สภาพปัจจบุัน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร        หน้า 3-5 

สรุปจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องส่วนภูมิภาคประจ ากรมป่าไม้ ปี 2557 (ที่ระบุหมายเลข ปม.) 

ที ่ หน่วยงาน 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ 

52 53 54 55 56 57 รวม 52 53 54 55 56 57 รวม 52 53 54 55 56 57 รวม 52 53 54 55 56 57 รวม 
 รวมทั้งสิ้น 149 67 139 84 16 0 455 27 1 0 51 4 0 83 100 44 112 14 130 0 400 17 2 37 23 14 0 93 
 รวมทั้งสิ้นส่วนภูมิภาค 455 83 400 93 
 ส่วนกลาง+ส่วนภูมิภาค 694 162 522 108 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ.2558-2561 
 

บทที่ 3 สภาพปัจจบุัน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  หน้า 3-6 

 
ระบบงานที่วิ่งอยู่บนเครือข่ายประกอบด้วยแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่หน่วยงานของกรมป่าไม้ใช้สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ ดังที่แสดงในตารางที่ 3-4 ระบบงานทั้งหมดพัฒนาในช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาโดยใช้
เทคโนโลยีหลากหลาย เช่น Oracle, My-SQL, SQL-Server, ASP.net, PHP, Visual Basic, Java ซ่ึงส่งผลให้มี
ปัญหาต่อการก ากับดูแล การบูรณาการข้อมูล และการบ ารุงรักษา โดยข้อมูลสารสนเทศของกรมป่าไม้ต่างๆ นั้นจะ
แสดงในตารางที่ 3-5  
 
ตาราง 3-4 : แอปพลิเคชั่นของกรมป่าไม ้: ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้  กันยายน 2557 

ล าดับ ชื่อระบบ 
ภาษาคอมพิวเตอร์ 

ที่ใช้พัฒนา 
ระบบฐานข้อมูล 

(RDBMS) 
1 ระบบอีเมล์ Application  
2 ระบบเวบ็ไซต์กรมป่าไม้ PHP MySQL 
3 ระบบการจัดการการเรียนรู้กรมป่าไม้ PHP MySQL 
4 ระบบงานพัสดุ PHP MySQL 
5 ระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ ASP SQL Server 
6 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ASP MS SQL Server 
7 ระบบฐานข้อมูลเลื่อยโซ่ยนต์ PHP MySQL 
8 ระบบฐานข้อมูลกรมป่าไม้ Oracle Oracle 10g 
9 ระบบงาน National Single Window ASP.NET Oracle 11 
10 ระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่าและควบคุมไฟป่า PHP postgresql 
11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม PHP Oracle 10g 
12 ระบบแผนงานและงบประมาณ PHP MySQL 
13 ระบบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ PHP MySQL 
14 ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน PHP Oracle 10g 
15 ระบบบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ PHP Oracle 10g 

 
ตาราง 3-5 : ข้อมูลสารสนเทศของกรมป่าไม้ : ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้  กันยายน 2557 

สารสนเทศกรมป่าไม ้
(เง่ือนไขการแสดงข้อมูล ส านักจัดการฯ จังหวัด ค าค้นหา) 

ในรูปแบบ เป็นฐานข้อมูล 
หรือแฟ้มข้อมูล 

มAีpplication 
ครอบหรือไม ่

แผนที่ป่า 
 เนื้อท่ีป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2556 
 เนื้อท่ีป่าไม้ของประเทศไทยแยกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2547 - 2556 
 เนื้อท่ีป่าไม้ของประเทศไทย แยกรายภาค ปี พ.ศ. 2516 - 2551 
 แผนทีป่่าไม้โดยภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ. 2551 
 พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 

GIS ฐานข้อมูลเพื่อ
ออกรายงานได ้

ไม่ม ี

การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
 การตรวจพิสูจน์ไม้และคุณภาพไม้ 
 การประเมินมูลค่าของป่าในพ้ืนท่ีป่าชุมชน 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย 
 ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเมล็ดพันธ์ุไม้ป่า 
 ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

Manual แฟ้มข้อมูล ไม่ม ี



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ.2558-2561 
 

บทที่ 3 สภาพปัจจบุัน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  หน้า 3-7 

สารสนเทศกรมป่าไม ้
(เง่ือนไขการแสดงข้อมูล ส านักจัดการฯ จังหวัด ค าค้นหา) 

ในรูปแบบ เป็นฐานข้อมูล 
หรือแฟ้มข้อมูล 

มAีpplication 
ครอบหรือไม ่

 การวิจัยแมลงป่าไม้ 
 ป่าสงวนแห่งชาติ 

การป้องกันรักษาป่า 
 รายงานสถานการณ์การบุกรุกท าลายป่า 
 การเกิดไฟไหม้ป่า 
 คดีการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ 
 จุดเกิดเหตุคดีบุกรุกท าลายป่า 

Manual แฟ้มข้อมูล ไม่ม ี

การส่งเสริมปลูกป่า    
 อัตราราคางานต่อหน่วย (งานปลูกป่า) 
 ข้อมูลราคาไม้ 
 แผนการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ 
 กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

Manual แฟ้มข้อมูล ไม่ม ี

การอนุญาตด้านป่าไม้ 
 การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้ 
 โรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ 
 การอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 
 การตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อ

ส่งออก 

Manual 
 
 
 

NSW 

แฟ้มข้อมูล 
 
 
 

ฐานข้อมูล 
 

ไม่ม ี
 
 
 
ม ี

งบประมาณ-การเงิน    
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554-2556 
 วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 รายได้กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 2547 – 2555 

Manual 
 

แฟ้มข้อมูล ไม่ม ี

เรื่องร้องเรียน สรุปรายเดือน 
 ปีงบประมาณ   
 ประเภทเรื่องร้องเรียน   
 ช่องทางการร้องเรียน  
 หน่วยงานรับผิดชอบ   
 สรุปตามจังหวัด   

ข้อมูล
ร้องเรียน

บันทึกผ่านเว็บ 

แฟ้มข้อมูลเพื่อ
อกรายงาน 

ไม่ม ี

บทสรุปผู้บริหาร 
 วิสัยทัศน์ 
 พันธกิจ 
 หน่วยงานส่วนกลาง 
 หน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
 จ านวนบุคลากร  
 พื้นที่ป่าไม้ 
 ข้อมูล สทก.      
 การอนุญาต     

สรุปด้วยวิธี 
Manual 

Word/PDF ไม่ม ี
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สารสนเทศกรมป่าไม ้
(เง่ือนไขการแสดงข้อมูล ส านักจัดการฯ จังหวัด ค าค้นหา) 

ในรูปแบบ เป็นฐานข้อมูล 
หรือแฟ้มข้อมูล 

มAีpplication 
ครอบหรือไม ่

 ป่าชุมชน 
 การฟื้นฟูป่าไม้    
 การอนุญาตเคลื่อนที่ไม้ 
 พื้นที่ปลูกป่าตามพระราชด าริ 
 การวิจัย   
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 สรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

สถิติป่าไม้ สรุปด้วยวิธี 
Manual 

Excel ไม่ม ี

คู่มือการใช้งาน 
 คู่มือการใช้งานข้อมูลสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
 ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์สารสนเทศเบื้องต้น 
 คูม่ือการใช้งาน Google Earth 
 คู่มือการใช้งานระบบอีเมล์กรมป่าไม้ 
 คู่มือการปฏิบัติงานตามแนวทางการจัดการท าป่าชุมชน 
 คู่มือการรายงานการเกิดไฟป่าและผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า 
 คู่มือประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 คู่มือ 5 วิธีการเรียกรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ 
 คู่มือการปฏิบัติงานส านักบริหารกลาง 
 คู่มือระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่า 
 คู่มือส านักรับรองป่าไม้ 

Manual Word/PDF ไม่ม ี

 
3.1.2 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล 
ระบบเครือข่ายกรมป่าไม้ทั้งส่วนกลางและส านักงานต่างจังหวัด (รูปที่ 3-1 และภาคผนวก) โดยระบบ

เครือข่ายส่วนกลางใช้อุปกรณ์ Core Switch 2 ตัว เพ่ือให้เกิดเส้นทาง 2 เส้นทาง ซึ่งจะเพ่ิมความน่าเชื่อถือได้เชิง
ประมวลผล (Reliability) และมีอายุการใช้งานกว่า 4 ปี มีการต่อเชื่อมกับ ISP ด้วยสัญญาณขนาด 120/30 Mbps 
จ านวน 2 เส้นทาง เพ่ือรองรับผู้ใช้จ านวนกว่า 1,000 คน ส่วนปัญหาของเครือข่ายนั้นจะเป็น เรื่องการบริหารจัดการ
Server Farm เรื่องไวรัส เรื่องการกระจายสัญญาณไร้สาย เรื่องนโยบายการใช้เช่น การแอบ Download ภาพยนตร์
จากอินเทอร์เน็ต และการบ ารุงรักษาที่ไม่สามารถท าได้อย่างครบถ้วน ท าให้ เกิดจุดคอขวดการสื่อสารตลอดเวลา    
จุดคอขวดในที่นีห้มายความว่า ความเร็วการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต บางครั้งอาจช้ามาก หรืออาจท าให้การสื่อสารช้าทั้งชั้น
ก็ได้ ในอนาคตอันใกล้ความเร็วเครือข่ายจะช้าลง เนื่องจากจะมีผู้ใช้ที่ต้องส่งแฟ้มข้อมูลแบบมัลติมีเดียมากขึ้น และ
ระบบสารสนเทศเริ่มมีมากขึ้น ซึ่งต้องการสื่อสารระหว่างเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย ปริมาณจราจรจะมากขึ้น 
อย่างต่ าหนึ่งเท่าตัวภายใน 3 ปี ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง Core Switch หรือจัดหา Core Switch ใหม่ที่
สามารถรองรับปริมาณจราจรที่มากขึ้น ส าหรับระบบเครือข่ายส านักงานต่างจังหวัดนั้นแต่ละแห่งใช้ อุปกรณ์Core 
Switch 2 ตัว มีการต่อเชื่อมกับ ISP ด้วยสายสัญญาณ 2 เส้น มีความเร็วแต่ละเส้นในระดับ 4 Mbps, 12/3 Mbps, 
16/1Mbps, 20Mbps, 20/1Mbps, 20/3Mbps, 30/1Mbps, 30/3Mbps, 30/5Mbps, 35/5Mbps, 40/5Mbps, 
50/5Mbps ขึ้นอยู่กับการใช้งาน งบประมาณและผู้ให้บริการ ณ จังหวัดนั้น ปัญหาคือเริ่มไม่มีงบบ ารุงรักษา ท าให้
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ฟังก์ชันงานบางอย่างไม่ได้รับการติดตั้งขึ้นมา เช่น ไม่มี IPS นอกจากนี้การตั้งนโยบายการต่อเชื่อมก็ต้องอาศัย         
ผู้ให้บริการท าให้เกิดข้อขัดข้องมากเพราะไม่ได้ต่อสัญญาบ ารุงรักษา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้  กันยายน 2557 
รูปที่ 3-1 เครือข่ายส่วนกลาง 

 
3.1.3 ด้านบุคลากร 
บุคลากรของกรมป่าไม ้มีความกระตือรือร้นสนใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากร

ส่วนใหญ่มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูป และมีพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งบุคลากรเหล่านี้สามารถที่จะพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงขึ้น โดย
ต้องมีการอบรมโดยหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในการดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
นั้น ศูนย์สารสนเทศมีบุคคลากรจ านวนไม่เพียงพอต่อภาระงาน ดังนั้นจึงมีการว่าจ้างผู้พัฒนาระบบเข้ามาเป็นผู้ดูแล
ระบบงานต่างๆ แนวทางการปฏิบัติแทน (Outsourcing) นี้ เป็นกระบวนงานที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะกรมป่าไม้
สามารถด าเนินงานสารสนเทศได้โดยไม่ต้องเพ่ิมบุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งที่กรมป่าไม้ขาดอย่างยิ่ง คือ
การน าเทคโนโลยีมาตรฐาน เช่น ITIL (Information Technology Infrastructure Library) มาใช้ในการก ากับดูแล
งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ว่าจ้างบุคลากรภายนอกมาด าเนินการแทน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการให้ความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายถึง
คุณภาพของงานสารสนเทศว่ามีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ 
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3.2 สภาพปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สภาพปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะสรุปใน 4 ด้านได้แก่  
 ด้านบริหารจัดการ 

1) เทคโนโลยีเว็บไซต์ของกรมป่าไม้และการบริหารจัดการสื่ออินเทอร์เน็ต อยู่ในรูปแบบที่เป็น
อุปสรรคต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากระบบเกิดจากการพัฒนาเพ่ิมเติม
และปรับปรุงต่อเนื่องเป็นส่วนๆ โดยไม่มีโครงสร้างระบบที่แข็งแกร่งเพียงพอ 

2) การบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่รวมศูนย์ โดยหน่วยงานย่อยของกรมป่าไม้หลายหน่วย
มีการบริหารจัดการเองซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมภาพการบริการและก่อเกิดปัญหาการ
ต่อเชื่อม 

 ด้านการใช้งาน 
1) ด้านข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ยังไม่ได้รับการสนับสนุนระดับนโยบายให้เป็นภารกิจงานที่

จ าเป็นทั้งในและนอกกรมป่าไมร้วมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงท าให้ไม่สามารถใช้งานระบบ
ซอฟต์แวร์ได้ตามความตอ้งการ   

2) การจัดเก็บข้อมูลยังขาดความเป็นระบบ ซึ่งในบางครั้งข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาด ท าให้
การน าข้อมูลมาใช้ในการท า Query Report (รายงานที่เกิดจากการเลือกข้อมูล) ของบางระบบ
ไม่ตรงกัน และ/หรือ แตกต่างจากข้อเท็จจริง 

 ด้านเทคโนโลยี 
1) ขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติการเชิงรุกในทุกๆ หน่วยงานของกรมป่าไม ้
2) อุปกรณฮ์าร์ดแวร์และระบบเครือข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพต่ ากว่าความต้องการและ

ไม่มีสถาปัตยกรรมระบบที่ดี ท าให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ 
 ด้านบุคลากร 

1) ศูนย์สารสนเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของ    
กรมป่าไมไ้ด้เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอและขาดงบประมาณ 

2) ระบบสารสนเทศขาดการเชื่อมต่อระดับแอปพลิเคชั่นและฐานข้อมูลที่เพียงพอส่งผลให้การ
ประสานงานและค้นหาข้อมูลเป็นไปได้โดยล าบาก 

3) กรมป่าไม้ยังขาดความพร้อมในการพัฒนาความรู้ด้านสารสนเทศให้แก่บุคลากรที่มีอยู่และ
ต้องการการสนับสนุนในการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจริงจังตามแนวทาง
ด้าน ICT Competency 

4) จ านวนบุคลากรในส่วนสารสนเทศมีไม่เพียงพอต่อการก ากับดูแลพัฒนาระบบสารสนเทศ ท าให้
ไม่สามารถติดตาม ตรวจสอบ และเรียนรู้ ทักษะการปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศที่ว่าจ้างให้
บริษัทภายนอกเป็นผู้พัฒนาได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่าง
หลีกเลี่ยงมิได้ 

 ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
กรมป่าไม้ขาดนโยบายการจัดการระบบสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยเรื่องการป้องกัน
ไวรัส เรื่องการป้องกันการ Hack เรื่องการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล และการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศที่ส าคัญ จะต้องมีการใช้นโยบายและการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่ง
กรมป่าไม้ขาดการด าเนินการ นอกจากนั้นการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ตามมาตรฐาน ISO 23001 ก็ยังต้องเป็นข้อพิจารณาในการด าเนินการในอนาคต 
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3.3 สรุปความต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการส ารวจในส่วนความต้องการใช้ระบบสารสนเทศ สามารถสรุปความต้องการในภาพรวมได้ดังนี ้
1) ต้องการพัฒนาเว็บไซต์ของกรมป่าไม้เพ่ือการตลาดให้มีประสิทธิภาพและเปลี่ยนแปลงไปตาม

เทคโนโลยีได้ตลอดเวลา โดยจะต้องมีการวางแผนและก าหนดกรอบควบคุมการสร้างเว็บไซต์ของสาขาย่อย และ
เว็บไซต์เฉพาะกิจของกรมป่าไม้อย่างชัดเจน โดยใช้เทคโนโลยี Enterprise Content Management และเป็นแบบ 
Responsive Design เพ่ือให้สะดวกต่อการบริหารการจัดการ การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลผ่านอุปกรณ์หลากหลาย 
เช่น PC, MAC, iPad, Android Tablet, Smart Phone โดยที่หน้าจอใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดหน้าจอ
อุปกรณ ์

2) ต้องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรป่าไม้เพ่ือใช้สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนใช้
เป็นฐานข้อมลูหลักในการให้บริการข้อมูลผ่านทางช่องทางต่างๆ  

3) ต้องการให้การท างานภายในแต่ละหน่วยงาน สามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรม
ป่าไม้ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และการแก้ไขปัญหางาน
ด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการป่าสงวน การบริหารจัดการทรัพยากรของป่า 

4) ต้องการน าระบบสารสนเทศแบบ Business Process Management เข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานต่างๆ การปฏิบัติงานตามกระบวนงานต่างๆ ให้ลุล่วง โดยให้มีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนตลอดจนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชนและธุรกิจ สร้างความพึงพอใจแก่ทุกภาคส่วน 

5) ต้องการนโยบายในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงรุกในทุกหน่วยงานของกรมป่าไม้ 
6) ต้องการนโยบายในการส่งเสริมด้านความมั่นคงปลอดภัย การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน 
7) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ ทั้งของส านักงานใหญ่กรมป่าไม้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ของกรมป่าไม้

และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนความพร้อมด้าน
การสื่อสารของกรมป่าไม้ 

8) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ ของกรมป่าไม้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุน
ความพร้อมและการท างานด้านการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 

9) ต้องการระบบบริหารงานภายใน (Back-office) และระบบสื่อสารภายในองค์กร ด้วยการใช้ ID และ 
PASSWORD ของแต่ละบุคคล เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร และท างานผ่าน 
Internet / Intranet ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

10) ต้องการสร้างระบบบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Based System) เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ขององค์กรและให้ชุมชนช่วยแก้ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงประชาชน
ทั่วไป  

11) พัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และให้หน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้มีความสามารถในการปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างทันท่วงที 

12) พัฒนาบุคลากรระดับผู้ใช้ให้มีความคล่องตัวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะส่วนที่แต่ละบุคคล
ใช้งานและรับผิดชอบ 

13) ปรับปรุงแอปพลิเคชั่นที่มีอยู่ของกรมป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันโดย
ต้องมีการวางแผนที่ค านึงถึงเทคโนโลยีในอนาคตอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ต้องพิจารณากระบวนงานแบบ Business 
Process Management ที่ใช้มาตรฐาน BPMN 2.0 

14) ปรับปรุงการเชื่อมต่อกันระหว่างแอปพลิเคชั่นที่จ าเป็นของกรมป่าไม ้
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15) ในการบริหารจัดการก ากับดูแลระบบสารสนเทศโดยการว่าจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมา
ด าเนินการนั้น จะต้องพิจารณาบุคคลหรือหน่วยงานที่มีประสบการณ์ตรงกับระบบงานที่ต้องเป็นผู้ด าเนินการแทน   
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
 
3.4 การวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในอนาคต 

อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และป่าไม้ยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตและจะยังคงเป็นฐานส าคัญในการสร้าง
รายได้แก่ประเทศ กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่ดูแลทรัพยากรป่าอันมีค่าของประเทศที่สามารถเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศไทย กรมป่าไม้มีความต้องการข้อมูล/สารสนเทศที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง และทันสมัย ทั้งใน
แนวกว้าง แนวลึก และสามารถใช้สารสนเทศที่มีอยู่ เพ่ือขับเคลื่อนกรมป่าไม้ไปสู่องค์กรที่มีความเชื่อถือได้สูง ระบบ
สารสนเทศกรมป่าไม้ต้องมีขีดความสามารถในการรองรับความเจริญเติบโต ความต้องการ และความคาดหวังของ
รัฐบาลและประชาชน ท าให้กรมป่าไม้ต้องการที่ปรึกษาระดับนานาชาติที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับ
สหประชาชาติในการให้ค าปรึกษาในการวางแผน การบูรณาการและการติดตั้ง เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรสารสนเทศป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ทั่วไปได้มีความพยายามในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนอง
และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจด้วยระบบต่างๆ ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานและช่วยสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหาร
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร อีกทั้งยังช่วยให้องค์กร
สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเติบโต การปฏิบัติงาน และกระบวนการทางธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันได้
อย่างไม่หยุดยั้ง 

ในการด าเนินการให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จะมีการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล และติดต่อสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นในระดับประเทศและระดับนานาชาติ กรมป่าไม้จะต้องเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านข้อมูล 
และเป็นช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานด้านป่าไม้ของภูมิภาคและของโลก 

นอกจากนี้แล้วกรมป่าไม้ยังเป็นหน่วยงานที่สามารถใช้ศักยภาพเพ่ือให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้าน  
ป่าไม้โดยบริการเหล่านั้นไม่ได้จ ากัดแค่เว็บไซต์ของกรมป่าไม้เอง แต่กรมป่าไม้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่เช่น Web 
Service เพ่ือให้หน่วยงานภายนอก และ/หรือเว็บไซต์อ่ืนๆ สามารถน าข้อมูลไปใช้ และน าเสนอในรูปแบบที่ตนเอง
ต้องการได้ ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และป่าไม้โดยรวมของประเทศ  

เว็บเซอร์วิส (Web Service) คือ ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบให้มีการเชื่อมต่อ และส่งข้อมูลระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย โดยไม่จ ากัดเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ที่จะเชื่อมต่อกัน ในทางทฤษฎีนั้น ถ้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการใช้ HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) แล้ว ก็จะสามารถเข้าถึง Web 
Service ได้  

Web Service นั้นประกอบด้วยส่วนย่อยๆ ในลักษณะวัตถุ (Object) ซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัวเอง สามารถ
ติดตั้ง ค้นหา เริ่มท างานได้ผ่านเว็บ Web Service สามารถใช้เขียนโปรแกรมได้ตั้งแต่งานง่ายๆ เช่นดึงข้อมูล จนถึง
กระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อน โดยพ้ืนฐานของ Web Service จะประกอบด้วยมาตรฐานเทคโนโลยี XML 
(eXtended Markup Language), SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Service 
Description Language) และ UDDI (Universal Description, Discovery and Integration Protocol) 

Web Service สามารถท างานหรือให้บริการบางอย่างจากการร้องขอจากเครือแม่ข่ายอ่ืนๆ ได้ ด้วยเหตุนี้
ท าให้เทคโนโลยี Web Service เอ้ือต่อแนวคิดการประมวลผลแบบกระจายมากกว่าการประมวลผลแบบรวมศูนย์  
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และเมื่อประกอบกับการที่ Web Service มี UDDI ซึ่งท าหน้าที่ระบุว่า Web Service นั้นอยู่ที่ใด ท าให้ Web 
Service สามารถค้นหาบริการต่างๆ ที่ต้องการได้จากทั่วทุกมุมโลก ในอนาคตอาจเป็นไปได้ว่าโปรแกรมต่างๆ อาจ
เป็นเพียงแค่การรวมบริการที่แต่ละ Web Service ให้มีบริการเฉพาะทางเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การประมวลผลที่ต้องการ 

ดังนั้นแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคตคือ การพัฒนาระบบที่สามารถติดต่อสื่อสารกันโดยใช้มาตรฐานการ
เดียวกัน ท าให้ระบบงานต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างราบรื่น ลดความซ้ าซ้อน โดย Web Service สามารถถูก
เรียกใช้งานจากภายในองค์กรหรือจากภายนอกองค์กรได้โดยผ่านไฟร์วอลล์ ดังนั้นกรมป่าไม้จึงจ าเป็นจะต้องปรับปรุง
ระบบที่มีอยู่ให้เข้ากับ Web Service ซึ่งนับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เนื่องจาก Web Service สามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศขององค์กร นอกจากนั้น Web Service ยังสามารถใช้ร่วมกับ Web Application 
โดยส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซึ่งนับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับพันธมิตรหรือคู่ค้า ถึงแม้จะต้อง
ค านงึถึงระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการรายการของข้อมูลอยู่ก็ตาม  

 
3.5 การประเมินความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันของกรมป่าไม้จะมีขั้นตอนการจัดท า
ข้อก าหนดการว่าจ้าง เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วก็เริ่มงานพัฒนา และทดสอบ จากนั้นก็มีการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งาน 
ประเด็นเรื่องการต่อเชื่อมข้อมูลมักเป็นเรื่องที่ไม่ได้น าเข้ามาพิจารณาในช่วงออกแบบและพัฒนา ท าให้ระบบ
สารสนเทศปัจจุบันเป็นรูปแบบอิสระ โดยแต่ละส่วนงานมีระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนงานค่อนข้างอิสระจาก
หน่วยงานอื่น (เป็น Silo) เช่น การพัฒนาและใช้งานระบบ MIS และ EIS ควรจะมีการเชื่อมต่อข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น 
แต่ที่ผ่านมาระบบงานระดับของกรมป่าไม้ได้รับการพัฒนาโดยการว่าจ้างบริษัทภายนอกมาพัฒนาแต่ละระบบงานซึ่ง
ท าให้ระบบงานหลายๆ ระบบงานที่ควรต้องมีการต่อเชื่อมเชิงข้อมูล ก็ไม่ได้มีการออกแบบรองรับท าให้ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันต้องอาศัยกรรมวิธีที่ใช้วิธีการปกติ (Manual Process) ในการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือจัดท า
รายงานหรือประมวลผลต่อเนื่อง  

จากการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต สามารถสรุปได้ว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับกรมป่าไม้ในอนาคตควรจะสอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีสารส นเทศที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยรวม กล่าวคือ ในส่วนของ Back Office ของกรมป่าไม้ควรต้องมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความต้องการขององค์กรและความต้องการจากทางภายนอก เช่น การบูรณาการข้อมูลป่าไม้ การค านวณดัชนีชี้วัด
อย่างอัตโนมัติ การรวบรวมข้อมูลเป็นคลังข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์แนวโน้ม ระบบต่างๆ ของกรมป่าไม้จะต้องมี
ความสามารถในการปรับตัว และเพ่ิมขีดความสามารถด้านสื่อสารกันมากขึ้น  

ส าหรับองค์กรที่การพัฒนาระบบสารสนเทศ ต้องอาศัยผู้พัฒนาที่ได้จากกระบวนการว่าจ้างแบบทางการ 
ซึ่งท าให้ระบบสารสนเทศขององค์กรพัฒนาโดยผู้พัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งท าให้ระบบเหล่านี้มีปัญหาในการท างาน
ร่วมกัน 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหานี้คือ กรมป่าไม้ต้องก าหนดสถาปัตยกรรมมาตรฐานที่กรมป่าไม้
ต้องการใช้ เพ่ือให้ผู้พัฒนาด าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 

ดังนั้น กรมป่าไม้ควรมีการประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมที่เอ้ืออ านวยการยืดหยุ่นที่สูง สถาปัตยกรรมดังกล่าว
นี้ก็คือสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (SOA–Service-Oriented Architecture) ซึ่งท าให้การพัฒนาระบบเป็นการสร้าง
บริการที่สนองตอบต่อความต้องการขององค์กร โดยบริการที่จัดสร้างขึ้นสามารถสนองต่อความต้องการใน
กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร (BPM-Business Process Management) ซึ่งบริการที่ก าหนดภายใต้กระบวนการ
ให้บริการขององค์กรจะผูกร้อยกันโดยใช้มาตรฐานการเชื่อมโยง (ESB - Enterprise Service Bus และ Web 
Service) เพ่ือให้แต่ละส่วนที่ถูกออกแบบไว้สามารถเชื่อมโยงกันได้ภายใต้ขอบเขตและมาตรฐานเดียวกัน  โดย



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ.2558-2561 
 

บทที่ 3 สภาพปัจจบุัน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  หน้า 3-14 

เทคโนโลยีที่นิยมเอามาใช้เป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐานของ SOA ก็คือ Web Service นั่นเอง การพัฒนาแอปพลิเคชั่นจะท า
ได้ง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องมีการเขียนโปรแกรมใหม่ แต่เป็นการออกแบบกระบวนงานตามพันธกิจและใช้เครื่องมือ BPM 
ที่สามารถเป็นผังงานที่ฝ่ายบริหารสามารถเข้าใจได้  

ดังนั้น กรมป่าไม้จ าเป็นต้องมีการก าหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมการออกแบบระบบสารสนเทศขององค์กร 
ให้มีมาตรฐานและระบบงานต่างๆ นอกจากนั้นยังสนับสนุนการเชื่อมโยงกันได้โดยสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือลดการ
หยุดชะงักของบริการที่ให้แก่ประชาชน บูรณาการสารสนเทศท่ีกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคให้มีเอกภาพการใช้งาน    

การออกแบบระบบงานจะเป็นการเชื่อมโยงบริการต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการต่อยอดการพัฒนาระบบ
ท าให้สามารถสามารถเชื่อมโยงและใช้งานร่วมกับบริการที่มีอยู่แล้วได้ และสามารถใช้ฟังก์ชันระหว่างแพลตฟอร์มชนิด
ใดก็ได้ โดยมิต้องค านึงถึงภาษาการใช้เครื่องมือ BPM ที่ใช้เขียนโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ และประเภทของ
คอมพิวเตอร์ 

การออกแบบความมั่นคงปลอดภัยและพัฒนาระบบงาน จะต้องค านึงถึงความมั่นคงความปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ โดยจะต้องน ามาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยมาใช้เป็นฐานอ้างเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติการ 
เช่น นโยบายความมั่งคงปลอดภัยจะต้องอิงมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และอุปกรณ์เครือข่ายจะต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน Common Criteria นอกจากนี้การออกแบบระบบแอปพลิเคชั่นจะต้องค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัย
ซอฟต์แวร์เพ่ือไม่ให้มีการฝัง Trojan Horse หรือ Worm ท าให้เกิดจุดโหว่ให้ถูกโจมตีได้ ขั้นตอนส าคัญเรื่องหนึ่งที่   
กรมป่าไม้ต้องก าหนดเป็นขั้นตอนบังคับ คือ Code Inspection ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้พัฒนา ชี้แจงให้ชัดเจนโดย
กระบวนการตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมในซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบ 

ส่วนเรื่องการป้องกันข้อมูลดิจิตอลที่ต้องสงวนลิขสิทธิ์นั้น ก็จะต้องน าเทคโนโลยี DRM (Digital Right 
Management) มาใช้เพ่ือสร้างความม่ันใจในกระบวนการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกรมป่าไม้ต้องเกี่ยวข้อง
ในด้านการใช้ข้อมูลดิจิตอล 
 
3.6 สรุป 

1) แผนขยายระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้ออกแบบมานั้น จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

และคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุดเมื่อบุคลากรในทุกระดับของกรมป่าไม้สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบต่างๆ ที่จ าเป็น
และเก่ียวข้องกับภาระงานของตนเองได้อย่างสะดวก ดังนั้นสิ่งที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จะต้องสามารถรองรับความต้องการนี้ได้ โครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวจะประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์  
เจ้าหน้าที่ส าหรับเครือข่ายที่รองรับการเข้าถึงระบบประมวลผลและอินเทอร์เน็ตเครื่องแม่ข่าย  ส าหรับแอปพลิเคชั่น
ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral) ที่จ าเป็น 

ระบบเครือข่ายของกรมป่าไม้ในปัจจุบันยังมีความต้องการด้านพ้ืนฐานทั้งในส านักงานใหญ่ และส านักงาน
สาขา กล่าวคือ ความต้องการด้านเสถียรภาพและความปลอดภัยของระบบเครือข่ายโดยรวม ในส านักงานใหญ่นั้นมี
เครื่องแม่ข่าย และลูกข่ายเป็นจ านวนมาก โดยแต่ละเครื่องมีลักษณะเฉพาะและระบบปฏิบัติการที่หลากลายท าให้
เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่ดูแลจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างสูงในการบ ารุงรักษา 

ในทางตรงกันข้าม ส านักงานสาขาหลายส านักงานขาดอุปกรณ์ และแอปพลิเคชั่นที่จ าเป็นกับการใช้งาน 
รวมทั้งปัญหาด้านเสถียรภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  เช่น การมีบริการอินเทอร์เน็ตที่
ขาดเสถียรภาพ (ปัญหาคุณภาพของ ISP) การขาดอุปกรณ์ แอปพลิเคชั่นที่เหมาะสมและทันสมัยเพียงพอกับภัยต่างๆ
นอกจากนี้บุคลากรของสาขาย่อยยังมีความต้องการด้านทักษะทั้งในการใช้งานขั้นสูงและการบ ารุงรักษาเบื้องต้น  
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นอกจากนี้ จากผลการศึกษาของ “Bill Jenson” ผู้เขียนเรื่อง “Simplicity” ได้ศึกษาจ านวนข้อมูล
องค์กร พบว่า ข้อมูลในองค์กรจะเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าในทุกๆ 1,100 วัน ซึ่งท าให้องค์กรจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 19 
ชั่วโมงต่อวัน (1,140 นาที) หรือ 79% ต่อวัน ในการจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่ จึงส่งผลให้องค์กรต้องเพ่ิมบุคลากรด้าน
การจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มิเช่นนั้นองค์กรอาจสูญเสียข้อมูลอันส าคัญและอาจส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก ดังนั้น 
เพ่ือการแก้ปัญหาดังกล่าวองค์กรจ าเป็นต้องเรียนรู้ในการมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับข้อมูล /สารสนเทศที่จ าเป็น
ส าหรับธุรกิจ 

ดังนั้นการเก็บและบริหารข้อมูลต่างๆ จะต้องรองรับกับอนาคต สิ่งที่ Bill Jenson กล่าวไว้นั้นเป็นการอ้าง
ถึงข้อมูลที่เป็นอักษรเท่านั้น ข้อมูลของกรมป่าไม้ยังมีข้อมูลที่เป็นสื่ออ่ืนๆ เช่น ภาพ เสียง และวีดีโอ (สื่อวีดีโอนั้น 
รวมถึง Footage ที่เกิดจาก Video Conference ด้วย) การเก็บข้อมูลเหล่านี้มีความจ าเป็นกับองค์กรเป็นอย่างสูง
เพ่ือให้สามารถอ้างอิง และค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การค านวณปริมาณการเก็บที่จ าเป็นในแต่ละแอปพลิเคชั่น
แยกกัน ความต้องการด้านนี้จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของแอปพลิเคชั่น ดังนั้น
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชั่นหรือเพ่ิมแอปพลิเคชั่นใหม่ ความต้องการด้านเครือข่ายและการจัดเก็บต้องมี
การค านวณและพิจารณาใหม่เสมอ กรมป่าไม้จ าเป็นต้องสร้างระบบการขอสร้างแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ ของทุกหน่วยงาน
ย่อย ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยรวมของกรมป่าไม้เป็นไปอย่างมี
ระบบและควบคุมได้ โดยการสร้างระเบียบเหล่านี้จะใช้การตรวจสอบด้าน IT (IT Audition) เป็นมาตรการช่วยในการ
ควบคุมคุณภาพโดยรวมของระบบสารสนเทศขององค์กร 

ในการขยายระบบเครือข่ายของกรมป่าไม้ ให้มีประสิทธิภาพโดยขจัดคอขวดในจุดต่างๆ นั้น จะต้อง
ด าเนินการดังนี้ 

1. ส ารวจลักษณะการใช้งานแอปพลิเคชั่นและลักษณะแอปพลิเคชั่นของฝ่ายต่างๆ ให้แยกงาน
แอปพลิเคชั่นที่ต้องการส่งและรับแฟ้มข้อมูลขนาดใหญ่ให้เป็นวง LAN อิสระ เพ่ือจะได้ไม่ไปรบกวน
การจราจรของระบบอื่น 

2. ด าเนินการทดสอบเครือข่ายอย่างเป็นทางการ เพ่ือหาจุดคอขวดและท าการปรับปรุงนโยบาย
การใช้งานและการเชื่อมต่อ เพ่ือให้สามารถใช้ Bandwidth ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

3. ส าหรับต่างจังหวัดต้องเพ่ิมความเร็วสายเช่าไปที่ ISP เป็น 30 Mbps จากที่ใช้ความเร็วเดิม 
เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณจราจรที่มากขึ้น เนื่องจากระบบแอปพลิเคชั่นใหม่ที่ใช้มัลติมีเดีย และการ
เพ่ิมปริมาณข้อมูลจากการด าเนินการด้าน e-Marketing ที่เข้มข้นขึ้น 

4. ให้ท าการทดสอบ Penetration Testing เพ่ือหาจุดโหว่ของเครือข่าย และเพ่ือความแข็งแกร่ง 
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2) ความต้องการระบบงาน 
1. หน่วยงานส่วนกลาง 

ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานภายใต้ก ากับ หน้าที่รับผิดชอบ โครงการ 
1.1.ส านักบริหารกลาง 1) ส่วนอ านวยการ 

2) ส่วนการเจ้าหน้าที ่
3) ส่วนการคลัง 
4) ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
5) ส่วนเสริมสร้างวินัย 
6) ส่วนฝึกอบรม 
7) ส่วนพัสดุ 
 

1) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ และ
งานช่วยอ านวยการของกรมป่าไม้ 

2) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ       
การพัสดุ อาคาสถานที่ และยานพาหนะของกรมป่าไม ้

3) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาข้าราชการ 
การเสริมสร้างวินัย และรักษาระบบคุณธรรมของกรมป่าไม้ 

4) ประชาสั ม พันธ์ และ เผ ยแพร่ ข้ อมู ล กิ จ กร รม  คว าม รู้ 
ความก้าวหน้า และผลงานของกรมป่าไม้ 

5) ด าเนินการด้านงานสื่อสารของกรมป่าไม้ 
6) ด าเนินการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วน

ราชการใดของกรมป่าไม้ 
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

1) พัฒนากระบวนงานบริหารกลาง 
 งานสารบรรณ 
 ติดตามการใช้งบประมาณ 
 บ ารุงรักษา 
 พัฒนาข้าราชการและลูกจ้าง 
 ผลงานกรมป่าไม ้
 ติดตามโครงการ 
 เผยแพร่ผลงาน 

1.2.ส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า 

1) ส่วนอ านวยการส านักป้องกันรักษา
ป่าและควบคุมไฟป่า 

2) ส่วนควบคุมไฟป่า 
3) ส่วนยุทธการด้านป้องกันและ

ปราบปราม 
4) ส่ ว น แ ผ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ

ปราบปราม 
5) ส่ ว นส่ ง เ ส ริ ม แล ะส ร้ า ง ก า ร มี    

ส่วนร่วม 

1) ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการป้องการรักษา
ป่า การควบคุมไฟป่าและการปรามปราบการกระท าผิด
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

2) ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทาง รูปแบบ และวิธีการใน
การป้องกันรักษาป่าและการปราบปรามการกระท าผิดโดยกล
ยุทธ์การมีส่ วนรวม การพัฒนาศักยภาพบุคลาก รและ
อาสาสมัครเพื่อป้องกันรักษาป่าและคุมไฟป่า 

3) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพ่ือหาแนวทาง รูปแบบและวิธีการใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 

2) พัฒนาระบบป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า 
 ระบบแจ้ งเตือนและจัดการ   
ไฟป่า 
 ระบบติดตามคดีการท าผิ ด
กฎหมาย 
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ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานภายใต้ก ากับ หน้าที่รับผิดชอบ โครงการ 
6) ส่วนสารสนเทศและพัฒนาการ

ป้องกันรักษาป่า  
4) ปฏิบัติงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
1.3 ส านักจัดการป่าชุมชน 1) ส่ วนอ านวยการส านั กจั ดการ     

ป่าชุมชน 
2) ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
3) ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
4) ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
5) ส่วนประสานงานและโครงการ

พิเศษ 
 

1) ศึกษา วิจัย เพ่ือก าหนดแผนงานและมาตรการในการจัดการ 
ป่าชุมชน ป่าในเมือง และระบบวนเกษตร 

2) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

3) ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรเอกชน และสถาบันต่างๆ มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการป่าชุมชน ป่าในเมืองและ
ระบบวนเกษตร 

4) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนางานด้าน      
วนศาสตร์ชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

3) พัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร  
ป่าชุมชน 

 กิจกรรมป่าชุมชน ป่าในเมือง 
และงานเกษตร 
 บริหารจัดการป่าชุมชน ป่าใน
เมือง และงานเกษตร 
 

1.4.ส านักวิจัยและพัฒนา 
การป่าไม้ 

1) ส่วนอ านวยการ 
2) กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม ้
3) กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ 
4) กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ 
5) กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย 
6) กลุ่มงานแมลงและจุลชีววิทยา 
7) กลุ่ ม ง าน พัฒนาและถ่ ายทอด

เทคโนโลยี 
8) กลุ่มงานความหลากหลายทาง

ชีวภาพด้านป่าไม้ 

1) ก าหนดแผนงาน แนวทางการวิจัยและพัฒนาด้านป่าไม้ 
2) ศึกษาค้นคว้าวิจัย ทดลองและพัฒนาวิชาการด้านป่าไม้รวมทั้ง

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
3) ศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจด้านป่าไม้ 

การตลาดไม้ และการตรวจสอบรับรองคุณภาพไม้จากสวนป่า 
4) ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านป่าไม้ และ

บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ป่าไม้ 
5) ให้บริการตรวจพิสูจน์เ พ่ือตรวจสอบและรับรองชนิดและ

คุณสมบัติได้ รวมทั้งผลิตผลป่าไม้ 
6) ถ่ายทอดเทคโนโลยีเผยแพร่ความรู้และบริการทางวิชาการด้าน

4) พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและ
เศรษฐกิจป่าไม ้
 สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา 
 สารสนเทศประเมินสถานการณ์
เศรษฐกิจด้านป่าไม้ ตลาดไม ้
 สนับสนุนการตรวจสอบรับรอง
คุณภาพไม้จากสวนป่า 

 
5) พัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร
ผลิตภัณฑ์ป่าไม ้
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ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานภายใต้ก ากับ หน้าที่รับผิดชอบ โครงการ 
 ป่าไม ้

7) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านป่าไม้ 
 ระบบตรวจพิสูจน์และรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ป่าไม้ 

1.5.ส านักส่งเสริมการ   
ปลูกป่า 

1) ส่วนอ านวยการส านักส่งเสริมการ
ปลูกป่า 

2) ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน 
3) ส่วนปลูกป่าภาครัฐ 
4) ส่วนเพาะช ากล้าไม้ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือก าหนดนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์
ในการด าเนินการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่ป่าในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าในที่ดินของรัฐและการปลูก
สร้างสวนป่าในที่ดินของเอกชน การด าเนินการในรูปสหกรณ์
สวนป่า และการปลูกป่าเศรษฐกิจทุกรูปแบบ รวมทั้งการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่าและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

3) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนารูปแบบการเพาะช ากล้าไม้ 
การขยายพันธุ์ไม้ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการเพาะช ากล้าไม้แก่หน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน 

4) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการจัดศูนย์การเรียนรู้
ด้านทรัพยากรป่าไม้ และนันทนาการ รวมทั้งการจัดระบบสื่อ
ความหมาย เพ่ือการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการ
ป่าไม ้

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

6) พัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร
การปลูกป่า 
 ติดตามและประเมินผลการปลูก
ป่าเศรษฐกิจทุกรูปแบบ 
 ระบบคลังความรู้กรมป่าไม ้

1.6.ส านักจัดการที่ดิน 
ป่าไม ้

1) ส่วนอ านวยการ 
2) ส่วนก าหนดเขตที่ดินป่าไม้ 
3) ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจ และประมวลผลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ 
การจัดท าแผนที่ป่าไม้ และก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายใน
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบของ       

7) พัฒนาระบบบริหารกรรมสิทธิ์
ที่ดินป่าไม ้
8) พัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร
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4) ส่ ว น ส า ร ว จ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์

ทรัพยากรป่าไม้ 
5) ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ 
6) ส่วนจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 
 

กรมป่าไม ้ 
2) ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางเพ่ือด าเนินการส ารวจ รังวัดหมาย

แนวเขตพ้ืนที่เพ่ือก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าไม้และที่ดิน 
ป่าไม้เพ่ือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  

3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศป่าไม้ เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดทรัพยากรป่าไม้ 

4) ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ให้เป็นไป
ตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

5) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าหนังสืออนุญาตให้ท าประโยชน์
และอยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติการแก้ไขปัญหา
ข้อขัดแย้งในเรื่องที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยหรือการใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าสงวน
แห่งชาติแบบบูรณาการ 

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในด้านต่างๆ 

ทรัพยากรป่าไม ้
 ระบบแผนที่ป่าไม้ (ปรับปรุง) 
 ระบบคลังทรัพยากรป่าไม้ 
 ระบบติดตามการใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่าไม ้
 ก า ร อ อก ใ น อ นุ ญ า ต ใ ห้ ท า
ประโยชน์และอยู่อาศัย 

1.7.ส า นั ก แผ น ง าน แ ล ะ
สารสนเทศ 

1) ส่วนอ านวยการส านักแผนงานและ
สารสนเทศ 

2) ส่วนแผนงานและงบประมาณ 
3) ส่วนติดตามและประเมินผล 

1) ศึกษา วิ เคราะห์  เ พ่ือเสนอแนวนโยบาย และวางแผน
ยุทธศาสตร์ในการจัดการทรัพยากร ป่าไม้ การวิเคราะห์
แผนงานและโครงการการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี รวมทั้ง
การติดตามและประเมิลผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ

9) พัฒนาระบบสารสนเทศระบบ
คลังข้อมูลและอนาลิทติกส์ 
 บริหารจัดการแผนงานโครงการ 
 ระบบคลังข้อมูลและอนาลิท-
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4) ศูนย์สารสนเทศ 
5) ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ 
 

โครงการ 
2) จัดระบบการส ารวจ การเก็บ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของ

หน่วยงานในสังกัดและเป็นศูนย์ข้อมูลของกรมป่าไม้ รวมทั้ง
เชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับทรัพยากร
ป่าไม้กับหน่วยงานในสังกัด 

3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย 

ติกส์ข้อมูลกรมป่าไม ้

1.8.ส านักโครงการ
พระราชด าริและกิจการ
พิเศษ 

1) ส่วนอ านวยการ 
2) ส่วนส่งเสริมและพัฒนาตามแนว

พระราชด าริ 
3) ส่วนปฏิบัติการโครงการ 
4) ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
5) ส่วนประสานงานโครงการพื้นที่ 1 
6) ส่วนประสานงานโครงการพื้นที่ 2 
 

เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับ การประสานการ
ด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจการพิเศษ
ตามที่ทรงมีพระราชด าริในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป่า
ไม้ ปัจจุบันกรมป่าไม้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
โครงการกิจการพิเศษ ซึ่ งสนองงานตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนา งเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎ
ราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี โดยแบ่งโครงการด้านการอนุรักษ์ โครงการด้านการฟ้ืนฟู
พัฒนา และโครงการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

10) ระบบสารสนเทศสนับสนุน
โครงการตามพระราชด าริและกิจการ
พิเศษ 

1.9.ส านักความร่วมมือด้าน
การป่าไม้ระหว่างประเทศ 

1) ส่วนอ านวยการ 
2) ส่วนวิเทศสัมพันธ์ 
3) ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ 
4) ส่วนอนุสัญญาและพันธกรณี

ระหว่างประเทศ 
 

1) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือ การเจรจา 
การก าหนดท่าที และการด าเนินงานด้านการป่าไม้ระหว่าง
ประเทศ 

2) ศึกษา ส ารวจ และรวบรวมข้อมูล  เ พ่ือวิ เคราะห์และ
ประมวลผล ในการก าหนดท่าทีของกรมป่าไม้ ส าหรับการ
เจรจา และปฏิบัติงานตามความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่าง

11) ระบบติดตามโครงการระดับ
นานาชาติและประมวลสารสนเทศ
กลางฐานข้อมูลป่าไม้ระดับนานาชาติ 
 FRA The Global Forest 
Resource Assessment 
 FAOSTAT Two statistical 

http://www.forest.go.th/planning_fitc


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ.2558-2561 
 

บทที่ 3 สภาพปัจจบุัน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร        หน้า 3-21 

ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานภายใต้ก ากับ หน้าที่รับผิดชอบ โครงการ 
ประเทศ 

3) ด าเนินการบริหารจัดการเรื่องทุน แผนงาน และงบประมาณ 
ส าหรับการปฏิบัติงานตามโครงการระหว่างประเทศและการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการ และการอนุมัติ
ตัวบุคคล 

4) ด าเนินการขออนุญาตเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อต่างประเทศ 
5) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการ

ด าเนินงานตามอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศใน
ระดับทวิภาคี พหุภาคี อนุภูมิภาค และภูมิภาค รวมถึงความ
ร่วมมือกับสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศด้านการ
ป่าไม ้

6) ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านความร่วมมือด้านการ
ป่าไม้ระหว่างประเทศ  

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 

 
 
 

information systems 
managed by FAO are the 
Forestry country profiles and 
the FAOSTAT system 
 CountrySTAT is a 
technology that FAO offer to 
help developing countries to 
establish national databases 
of statistical data 
 Key Indicator Data System 
(KIDS) is a FAO software tool 
for development of Web 
Map Services. 
 NFMA This is an 
abbreviation for the National 
Forest Monitoring and 
Assessment programme 
within FAO -15 countries 
have implemented the NFMA 
methodology 
 GeoNetwork 13 
GeoNetwork is a web portal 
for primarily geospatial 
information 
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 The Global Land Cover 
Network (GLCN) is an 
initiative to establish a global 
collaboration for developing 
harmonized land cover and 
land cover change data 
accessible to local, national 
and international initiatives 
and the Land Cover 
Classification System – LCCS 
 The Global Terrestrial 
Observing System (GTOS) is a 
programme for observations 
and analysis of terrestrial 
ecosystems that aims to 
facilitate access to such 
information 
 The Global Forest 
Information Service (GFIS) is a 
web based gateway to forest 
information resources from 
around the world 
 The Global Land Cover 
Facility (GLCF) provides earth 
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science data and products to 
help everyone to better 
understand global 
environmental systems 
 GLC2000 In collaboration 
with a network of 
international partners from 
around the world, the Global 
Vegetation Monitoring (GVM) 
unit of the European 
Commission Joint Research 
Centre (JRC) has compiled a 
harmonized global land 
cover classification for the 
year 2000 called GLC2000 
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1.10 ส านักการอนุญาต 1) ส่วนอ านวยการส านักการอนุญาต 

2) ส่วนอนุญาตไม้และของป่า 
3) ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์ พ้ืนที่   

ป่าไม ้
4) ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
5) ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ 
 

1) ศึกษาวิเคราะห์นโยบายเพื่อก าหนดแนวทางด้านการอนุญาต
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูล
ด้านการอนุญาต 
2) ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการอนุญาตที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ การท าไม้และเก็บหา
ของป่า ตามกฎหมายที่เก่ียวกับการป่าไม้และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
3) ควบคุม ก ากับ บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับ
การอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือการ
ปลูกสร้างสวนป่าและการปลูกป่าใช้สอยในที่ดินของรัฐในพ้ืนที่ที่
เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ 
4) ตรวจสอบรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร 

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

12) พัฒนาระบบควบคุมก ากับและ
บริหารจัดการและติดตามเกี่ยวกับ
การอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินเขต   
ป่าสงวนแห่งชาติ 
 

1.11 ส านักรับรองการ 
ป่าไม ้

1) ส่วนอ านวยการ 
2) ส่วนข้อมูลและประสานงาน 
3) ส่วนการรับรองไม้ 

1) ก าหนดมาตรฐาน วิธีการ ปรับปรุงระเบียบการด าเนินการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือการบริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2) ด าเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรแก่ประชาชน หรือผู้ประกอบการให้เป็นไป
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

3) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการตรวจสอบและรับรอง

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ.2558-2561 
 

บทที่ 3 สภาพปัจจบุัน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร        หน้า 3-25 

ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานภายใต้ก ากับ หน้าที่รับผิดชอบ โครงการ 
คุณภาพทางป่าไม้ รวมทั้งการ ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการใน
การตรวจพิสูจน์ไม้ 

4) ด าเนินการจัดฝึกอบรมด้านการตรวจพิสูจน์ไม้และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ 

5) ด าเนินการและสนับสนุนการใช้ การจัดท า และการพัฒนา
ระบบ National Single Window (NSW) เพ่ือรองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และแสดงความถูกต้องตาม
กฎหมายของไม้ในการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้    
ธรรมาภิบาล และการค้า จากสหภาพยุโรป (EU-FLEGT) 

6) ประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในเรื่อง
ของความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการส่งสินค้าไม้ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ 

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

1.12 ส านักกฎหมาย 1) ส่วนอ านวยการ 
2) ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา 
3) ส่วนสืบสวนสอบสวน 
4) ส่วนคด ี
5) ส่วนคดีปกครอง 

1) ก ากับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติเลื่อย
โซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) ศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการป่า
ไม้และระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการให้ความเห็นและ
ค าแนะน าเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กรมป่าไม้ 

3) ด าเนินการพิจารณาวินิจฉัยตอบปัญหาข้อกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม 

13) ระบบสารสนเทศติดตามคดีฟ้อง 
ร้องทางกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ.2558-2561 
 

บทที่ 3 สภาพปัจจบุัน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร        หน้า 3-26 

ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานภายใต้ก ากับ หน้าที่รับผิดชอบ โครงการ 
4) ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องและแก้ต่างคดีแพ่งและคดี

ปกครองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม รวมทั้งแก้ต่าง
คดีอาญาและคดีปกครองให้กับข้าราชการ หรือพนักงานของ
กรมท่ีถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย 

5) ด าเนินการบังคับคดีตามค าพิพากษาในคดีแพ่งและคดี
ปกครอง การสืบสวนการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้
การสอบสวนข้อเท็จจริงและความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ 

6) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

1.13 ส านักด่านป่าไม ้ 1) ส่วนอ านวยการ 
2) ส่วนด่านป่าไม้ 
3) ส่วนอนุญาตและบริการ 
4) ส่วนสารสนเทศด่านป่าไม้ 
 

1) ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

2) ควบคุม ก ากับ และตรวจสอบการน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ 
3) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมเกี่ยวกับไม้ที่เคย

อยู่ในสภาพไม้เรือนเก่า หรือไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเครื่องใช้ ซึ่ง
พ้นจากสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างเครื่องใช้ 

4) ตรวจสอบ รับรอง แนะน า และควบคุมเกี่ยวกับไม้ที่เคยอยู่ใน
สภาพไม้เรือนเก่า หรือไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเครื่องใช้ ซึ่งพ้นจาก
สภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ 

5) ด าเนินการตั้ง ยุบ ปรับปรุง เขตด่านป่าไม้ และการท างานด่าน
ป่าไม้ให้ประสานงานได้ทั่วประเทศ 

6) ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

14) ระบบควบคุม ก ากับการน าไม้
หรือของป่าเคลื่อนที่ 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ.2558-2561 
 

บทที่ 3 สภาพปัจจบุัน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร        หน้า 3-27 

ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานภายใต้ก ากับ หน้าที่รับผิดชอบ โครงการ 
1.14.กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2) ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างและระบบ 

งาน 
3) ฝ่ายเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลง 
 

1) เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการในกรมป่าไม้
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบราชการ 

2) ติดตามประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการในกรมป่าไม ้

3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานกรมป่าไม้ 

4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

15) ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 

1.15.ศูนย์ประสานราชการ
ใสสะอาด 

1) กลุ่มงานส่งเสริมแผนสร้างราชการ
ใสสะอาดและจริยธรรม 

2) กลุ่มงานตรวจสอบความโปร่งใส
และประเมินความใสสะอาด 

3) กลุ่มงานปรับปรุงประสิทธิภาพ
และวิธีการท างาน 

 

1) จัดท าแผนกลยุทธ์ “หน่วยงานใสสะอาด” ของกรมป่าไม้ และ
จัดท าตัวชี้วัดประสิทธิภาพและความโปร่งใส  

2) ประสานการท างานกับส านักงาน ก.พ. หน่วยงานกลางอ่ืน 
ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ที่เกี่ยวข้องใน     
กรมป่าไม้  

3) รณรงค์เผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมด้วยสื่อต่างๆ ตลอดจน
แสวงหา ยกย่องส่งเสริมคนดี ฯลฯ   

4) รณรงค์เพ่ือปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกและตระหนัก
รู้เกี่ยวกับการ ด ารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการ
ด าเนินชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงานตามรอยพระยุคลบาท 

5) รณรงค์เพ่ือปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือแนวทางการ
บริหารตามหลักทศพิธราชธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างอันเป็นเลิศ
ในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี  

6) รณรงค์เพ่ือปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกและความ
ตระหนักรู้เกี่ยว กับการด ารงชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงานตาม

16) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
กิจกรรมเผยแพร่คุณธรรมและ
จริยธรรม 
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บทที่ 3 สภาพปัจจบุัน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร        หน้า 3-28 

ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานภายใต้ก ากับ หน้าที่รับผิดชอบ โครงการ 
รอยพระยุคลบาท ปลูกฝังให้ปฏิบัติตนตามหลัก 4 พ 
(พ่ึงตนเอง  พอดี  พอเพียง และพอใจ) 

7) จัดท ารายงานผลการด าเนินการและปัญหา อุปสรรค ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  และจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิบัติการสร้างราชการใส
สะอาดในรอบไปยังส านักงาน ก.พ. และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม
ของทุกปี 

1.16.กลุ่มตรวจสอบภายใน    
1.17.ส านักงานบริหาร
โครงการปลูกป่าและฟ้ืนฟู
ป่าต้นน้ า และโครงการ
ประชาอาสาปลูก
ป่า 800 ล้านกล้า 80 
พรรษามหาราชินี เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
2555 

   

1.18.ส านักจัดการเครือข่าย
ป่าไม้ 
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บทที่ 3 สภาพปัจจบุัน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  หน้า 3-29 

2. หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
ชื่อหน่วยงาน หน้าท่ีรับผิดชอบ 

1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
2) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 
3) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 
4) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
5) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 
6) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 
7) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 
8) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 8 (นครราชสีมา) 
9) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 
10) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
11) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
12) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
13) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 
14) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 
15) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 
16) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
17) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
18) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 
19) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 
20) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 
21) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 
22) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 
23) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 

1) จัดท าแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบให้
สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรพัยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบด้าน
งานป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ งานจัดการที่ดินปา่ไม้ งานส่งเสริม
การปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่า
ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
และรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรมป่าไม้ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

4) ให้การสนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในภาระหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องหรือท่ีไดร้ับมอบหมาย 
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บทที่ 4 
การก าหนดยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
4.1 ระเบียบวิธี 

ภายใต้พันธกิจที่ก าหนดตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้นี้  การ
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรม
ป่าไม้ พ.ศ. 2558-2561 จ าเป็นต้องพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับกรอบหลักของนโยบายของประเทศใน
ระดับต่างๆ ควบคู่กับกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส าร กระบวนการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและยอมรับโดยในการด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ. 2558-2561 นี้ ได้มีการศึกษาข้อมูลโดยการส ารวจ สัมภาษณ์ และการจัดประชุมร่วม
ของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดของกรมป่าไม้ท าให้ผู้ เก่ียวข้องที่ เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง) และสภาพแวดล้อมภายนอก (ภัยคุกคาม โอกาส) ของ กรม-
ป่าไม้ ตามรูปแบบการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis อันจะน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ กิจกรรม แผนงาน 
โครงการ ภายในช่วงระยะเวลาการด าเนินงานของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกล่าว 
เพ่ือก าหนดข้อวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กิจกรรม แผนงาน โครงการ รวมทั้งก าหนดตารางเวลา
ที่สอดประสานกัน เพ่ือให้การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถด าเนินการได้
อย่างมีระบบและแบบแผน ตามขั้นตอนโดยสังเขปดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์จากแนวนโยบายของประเทศ และแผนพัฒนาระดับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกรมป่า
ไม้ ได้แก่ 

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมป่าไม้ 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2558 (2015) 
 แผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการของอาเซียนด้านอาหาร เกษตรกรรมและป่าไม้ 
 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563  
 ของประเทศไทย (ICT2020) 
 ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 3  
 (พ.ศ.2557-2561) 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ. 2554–2557 

(2) ส ารวจความต้องการในทุกระดับของหน่วยงานภายใต้กรมป่าไม้ เพ่ือพัฒนากรอบการใช้งาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ 

(3) การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของกรมป่าไม้ ทั้งปัจจัยภายในที่
สามารถควบคุมได้และปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้  

(4) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
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นิยาม 
S แทนค าว่า Strength หรือจุดแข็งขององค์กร   
W แทนค าว่า Weakness หรือจุดอ่อนขององค์กร 
O แทนค าว่า Opportunity หรือโอกาส (จากภายนอก)  
T แทนค าว่า Threat หรือภัยคุกคามหรืออุปสรรคที่เกิดจากภายนอก 

วัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ว่าองค์กรมีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไร มีโอกาสที่จะสร้างผลงาน 
ปรับปรุงระบบ เดินหน้าตามพันธกิจอะไร และองค์กรมีอุปสรรคหรือภัยคุกคามอะไรบ้าง 
วิธีการ  

1)  ก าหนด “เขา” และ “เรา” ให้ชัดเจน 
2)  ตัวแปร “เรา” ซ่ึงจะท าให้เกิดจุดแข็งหรือจุดอ่อนได้ 
3)  ตัวแปร “เขา” ซ่ึงจะท าให้เกิดโอกาสหรือภัยคุกคามได้ 
4)  พิจารณาตัวแปร “เรา” เพ่ือก าหนดจุดแข็ง/จุดอ่อน  
5)  พิจารณาตัวแปร “เขา” เพ่ือก าหนดโอกาส/ภัยคุกคาม  
6)  หลังจากที่ได้ชุดของ S,W,O และ T แล้ว ควรจะต้องตัดหัวข้อที่ไม่มี ผลกระทบต่อ

ความส าเร็จ หรือล้มเหลวของการด าเนินการ 
7)  น าเสนอผลการวิเคราะห์  

(5) Strategic Business Area Analysis  
นิยาม Strategic Business Area คือแนวยุทธศาสตร์ที่ใช้ก าหนดระบบ ICT ขององค์กร  
วัตถุประสงค์ ต้องการแนวยุทธศาสตร์ด้าน ICT ที่เหมาะสม โดยให้มี 

ระบบ ICT ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เชิง “รุก” โดยพิจารณาจุดแข็งและโอกาส 
ระบบ ICT ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เชิง “รับ” โดยพิจารณาจุดแข็งและภัยคุกคาม 
ระบบ ICT ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เชิง “ทดแทน” โดยพิจารณาจุดอ่อนและ 
ระบบ ICT โอกาส 
ระบบ ICT ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เชิง “บรรเทา” โดยพิจารณาจุดอ่อนและ    
ระบบ ICT ภัยคุกคาม 

วิธีการ  
1) ก าหนดยุทธศาสตร์ ICT เชิง “รุก” โดยให้น าแต่ละข้อของ จุดแข็งจับคู่กันกับแต่ละ

ข้อของโอกาส แล้วใช้ความรู้  ประสบการณ์ ความคิด สร้างสรรค์ สังเคราะห์ว่าควรเปิด
ยุทธศาสตร์ ICT อะไร 

2) ก าหนดยุทธศาสตร์ ICT เชิง “เพ่ิมทางเลือก” โดยให้น าแต่ละข้อของจุดแข็ง ไป
จับคู่กันกับแต่ละข้อของภัยคุกคาม เพ่ือก าหนดว่ามียุทธศาสตร์ ICT อะไรที่จะรับกับภัย
คุกคามนั้นได้ 

3) ก าหนดยุทธศาสตร์ ICT เชิง “ทดแทน”โดยให้น าแต่ละข้อของจุดอ่อน ไปจับคู่กับ
แต่ละข้อของโอกาส เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ ICT ที่สามารถใช้โอกาสไปลดจุดอ่อนหรือขจัด
จุดอ่อนได้ 

4) ก าหนดยุทธศาสตร์ ICT เชิง “รับ”โดยพิจารณาจับคู่จุดอ่อนกับภัย คุกคาม เพ่ือ
ก าหนดยุทธศาสตร์ ICT ที่หลีกเลี่ยงภัยคุกคามและปิดจุดอ่อน 
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5) ให้พิจารณาดูยุทธศาสตร์ ICT แต่ละประเภท ให้ตัดงานที่ซ้ าซ้อนออก และอาจจะมี
การยุบรวมยุทธศาสตร์ 

6) ให้น าเสนอ Strategic Business Area 
(6) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักที่

ตอบสนองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร 
(7) เสนอแนวทางการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่าไม้ 
 

 
รูปที่ 4-1 การวิเคราะห์ SWOT 

 
4.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการพัฒนา ICT ของกรมป่าไม้ 

จากการวิเคราะห์แนวนโยบายของประเทศ แผนพัฒนาระดับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก เทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน ของกรมป่าไม้ ท าให้สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ต่อการพัฒนา ICT ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 
จุดแข็ง (Strength) 

S1 มีแผนปฏิบัติราชการที่สนับสนุนการใช้ ICT 
S2 บุคลากรด้าน ICT ท างานเป็นทีม และมีความเชี่ยวชาญระดับที่ขยายต่อได้ง่าย 
S3 ผู้บริหารเห็นความส าคัญของ IT และผลักดันให้น า ICT มาใช้ 
S4 มีหน่วยงานรองรับโดยตรง คือ ศูนย์สารสนเทศ 

 
จุดอ่อน (Weakness) 

W1 ขาดความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่นระบบ Cloud, ระบบ Mobile, การ
พัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบใช้ BPM 
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W2 ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกรมให้เกิด Intelligent Operation Center 
ส่งผลให้ผู้บริการขาดข้อมูลในการก าหนดนโยบาย แผนงานและตัวชี้วัด ที่สามารถติดตามได้
อย่างเป็นทางการและต่อเนื่อง 

W3 ขาดการผลักดันงาน e-Service ที่ควรมี ตามแผนแม่บท ICT แห่งชาติฉบับที่ 3 
W4 ขาดการน ามาตรฐาน ICT มาใช้ เช่น ISO 23001, ISO 27001   
W5 ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ไม่สามารถมาใช้ได้อย่างจริงจังเนื่องจากขาดการพัฒนา

แบบบูรณาการและต่อเนื่อง 
W6 การอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับของกรม 
W7 หน่วยงานสาขาไม่สา มารถใช้เทคโนโลยีส า รสนเทศและการสื่อสารร่วมกันได้อย่าง มี

ประสิทธิผล 
W8 หน่วยงานภายในมีการพัฒนาและใช้แอปพลิเคชั่นตามความต้องการของหน่วยงานโดยไม่ได้

พิจารณาบูรณาการกับระบบอ่ืน 
W9 จ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่เพียงพอกับภาระงาน 
W10 ยังมีความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
 

โอกาส (Opportunity) 
O1 กระแสสังคมโลก สังคมไทย และรัฐบาลไทย ให้มีการใช้ ICT เพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้างประสิทธิภาพ

และความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
O2 เทคโนโลยี ICT ในปัจจุบัน น ามาใช้ได้ง่ายขึ้นและราคาถูก 
O3 ตัวอย่างจากหน่วยและการน าเสนอแนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหม่ๆ มา

ประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลา เช่น การใช้เทคโนโลยี IOT (Internet of Thing) และการใช้
แนวคิด Digital Forest ในการบริหารจัดการป่าไม้อย่างบูรณาการและทันเวลา งานด้าน   
ป่าไม้ทั่วโลกมีการน า ICT มาใช้อย่างกว้างขวางและได้ผล 

O4 นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนให้หน่วยราชการพัฒนาระบบ ICT มาใช้สนับสนุนพันธกิจ
และหน่วยงานด้วยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ e-Service บริการ
ประชาชน 

 
อุปสรรค (Threat) 

T1 ความขัดแย้งทางนโยบายของหน่วยงานต่างๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ  

T2 หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องมีระบบ ICT ที่ต่อเชื่อมกับระบบ ICT ของกรมได้ล าบากในด้าน
เทคโนโลยีและด้านระเบียบ 

T3 ความร่วมมือของชุมชนในการช่วยจัดเก็บข้อมูล 
T4 ส านักงานงบประมาณอนุมัติงบประมาณที่ตัดทอนแล้วท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการ

ลงทุนพัฒนาระบบ ICT ให้มีคุณภาพครอบคลุมและใช้งานได้จริง 
T5 สูญเสียโอกาสที่เกิดจากกระบวนงานระดับองค์กรนานาชาติและระดับชาติที่ได้พัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านป่าไม้และต้องการก าหนดให้กับนานาประเทศแต่ไ ด้มองข้าม
ประเทศไทยไป เนื่องจากคาดคิดว่าประเทศไทยคงไม่พร้อม  
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S 

S1 มีแผนปฏิบัติราชการท่ีสนับสนุนการใช้ ICT 
S2 บุคลากรด้าน ICT ท างานเป็นทีม และมี ความเช่ียวชาญระดับ  
ท่ีขยายต่อได้ง่าย 
S3 ผู้บริหารเห็นความส าคัญของ IT และผลักดันให้น า ICT มาใช้ 
S4 มีหน่วยงานรองรับโดยตรง คือ ศูนย์สารสนเทศ  

O 
O1 กระแสสังคมโลก สังคมไทย และรัฐบาลไทย ให้มีการใ ช้ ICT 
เพ่ิมข้ึนเพ่ือสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
O2 เทคโนโลยี ICT ในปัจจุบัน น ามาใช้ได้ง่ายข้ึนและราคาถูก 
O3 ตัวอย่า งจากหน่ วยและการน าเสนอแนวคิดเทคโน โล ยี
สารสนเทศและการส่ือสารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลา เช่น 
การใช้เทคโนโลยี IOT (Internet of Thing) และการใ ช้แนวคิด 
Digital Forest ในการบริหารจัดการป่าไม้อย่างบูรณาการและ
ทันเวลา งานด้านป่าไม้ท่ัวโลกมีการน า ICT มาใช้อย่างกว้างขวาง
และได้ผล 
O4 นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนให้หน่วยราชการพัฒนาระบบ 
ICT มาใช้สนับสนุนพันธกิจและหน่วยงานด้วยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ e-Service บริการประชาชน 

W 
W1 ขาดความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่นระบบ 
Cloud, ระบบ Mobile, การพัฒนาแอปพลิเคช่ันแบบใช้ BPM 
W2 ขาดการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกรมให้เกิ ด 
Intelligent Operation Center ส่งผลให้ผู้บริการขาดข้อมูลในการ
ก าหนดนโยบาย แผนงานและตัว ช้ีวัด  ท่ีสามารถติดตามได้อ ย่างเป็น
ทางการและต่อเน่ือง 
W3 ขาดการผลักดันงาน e-Service ท่ีควรมี ตามแผนแม่บท ICT 
แห่งชาติฉบับท่ี 3 
W4 ขาดการน ามาตรฐาน ICT มาใช้ เช่น ISO 23001, ISO 27001   
W5 ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ไม่สามารถมาใช้ได้อ ย่างจริงจัง
เน่ืองจากขาดการพัฒนาแบบบูรณาการและต่อเน่ือง 
W6 การอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ไม่ เพียงพอและไม่ครอบคลุม
บุคลากรทุกระดับของกรม 
W7 หน่วยงานสาขาไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล 
W8 หน่วยงานภายในมีการพัฒนาและใช้แอปพลิเค ช่ันตามความ
ต้องการของหน่วยงานโดยไม่ได้พิจารณาบูรณาการกับระบบอื่น 
W9 จ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไ ม่
เพียงพอกับภาระงาน 
W10 ยังมีความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเพียงพอกับภาระงาน 
W11 ยังมีความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 

T 
T1 ความขัดแย้งทางนโยบายของหน่วยงานต่างๆ เ ก่ียวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ  
T2 หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องมีระบบ ICT ท่ีต่อเช่ือมกับระบบ 
ICT ของกรมได้ล าบากในด้านเทคโนโลยีและด้านระเบียบ 
T3 ความร่วมมือของชุมชนในการช่วยจัดเก็บข้อมูล 
T4 ส านักงานงบประมาณอนุมัติงบประมาณท่ีตัดทอนแล้วท าใ ห้มี
งบประมาณไม่เพียงพอในการลงทุนพัฒนาระบบ ICT ให้มีคุณภาพ
ครอบคลุมและใช้งานได้จริง 
T5 สูญเสียโอกาสท่ีเกิดจากกระบวนงานระดับองค์กรนานาชาติและ
ระดับชาติท่ีได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านป่าไม้และต้องการ
ก าหนดให้กับนานาประเทศแต่ได้มองข้ามประเทศไทยไป เนื่องจาก
คาดคิดว่าประเทศไทยคงไม่พร้อม 

 
รูปที่ 4-2 ผัง SWOT 
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4.3 การก าหนดยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ยุทธศาสตร์เชิงรุก S-O (Aggressive หรือ Quest) 

ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการขยายขีดความสามารถด้าน ICTเพ่ือแก้ไขปัญหาของกรมป่าไม้ 
 

ยุทธศาสตร์ 1 : ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโดยใช้เทคโนโลยีท่ีประหยัดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 
 
ยุทธศาสตร์เชิงต้ังรับระยะส้ัน W-T (Defensive หรือ Parlay) 

ปรับปรุงการบริหารจัดการด้าน ICT และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือลดผลกระทบของปัญหาอัน
เกิดขึ้นมาจากการมีทรัพยากร ICT ที่จ ากัด นอกจากนี้ ให้พัฒนาบุคลากร และว่าจ้างที่ปรึกษาด้าน  ICT จาก
ภายนอก 

 
ยุทธศาสตร์ 2 : ให้ก าหนด ICT Competency ของบุคคลากรกรมป่าไม้ทุกระดับ 
 
ยุทธศาสตร์เชิงเพ่ิมทางเลือกหรือเชิงรับระยะยาว S-T (Diversification หรือ Saga) 

ใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถในหน่วยงานต่างๆ เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานด้าน ICT ของ  
กรมป่าไม้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ละปัญหาที่พบให้หาค าตอบโดยใช้ ICT หรือวิธีอ่ืน 
 
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนากระบวนงานให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ 4 :  ส่งเสริมการวิจัยด้านประยุกต์ใช้ ICT ด้านป่าไม้ 
 
ยุทธศาสตร์เชิงฟ้ืนฟูหรือเชิงรุกระยะส้ัน W-O (Turnaround หรือ Venture) 

ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้าน ICT และการน ามาตรฐานที่ผ่านการยอมรับในระดับสากล
เข้ามาประยุกต์ เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานด้าน ICT ของกรมป่าไม้  
 
ยุทธศาสตร์ 5 : สร้างความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ 6 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล 
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4.4 การก าหนดโครงการ 
ยุทธศาสตร์ 1 : ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโดยใช้เทคโนโลยีท่ีประหยัดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 
“กรมป่าไม้จักต้องด าเนินการประยุกต์เทคโนโลยีสานสนเทศในเชิงรุกเพ่ือด าเนินงานตามพันธ กิจที่สามารถ
ส่งเสริมยุทธศาสตร์และการแข่งขันของประเทศตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพ่ือให้มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการป่าอย่างเป็นระบบเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและ
เพ่ิมความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยการน าระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆมาประยุกต์ใช้” 
 
เป้าหมาย 

1. บริหารจัดการป่าไม้ระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงในระดับอาเซียนและระดับสหประชาชาติได้ 
2. สร้างระบบดิจิทัล ฟอเรสต์ เป็นระบบอัตลักษณ์ของไทยในการบูรณาการเทคโนโลยีเซ็นเซอร์

แบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือการบริหารจัดการ การสอดส่อง การแจ้งเตือน และการเผยแพร่ข้อมูลที่ มีประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

 
โครงการ 

1. ไทยดิจิทัล ฟอเรสทรี (Thai Digital Forestry) 
2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารป่า (Forestry Management Information System) 
3. ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ (Forestry Cloud Computing) 
4. การย้ายแอปพลิเคชั่นสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ  (Application Migration to Forestry  

Cloud Computing) 
5. ระบบบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Management System) 

 
ยุทธศาสตร์ 2 : ให้ก าหนด ICT Competency ของบุคลากรของกรมป่าไม้ทุกระดับ 
“การบริหารจัดการป่า บุคลากรของกรมป่าไม้จะต้องมีทักษะในการใช้ ICT ในทุกระดับ ยุทธศาสตร์นี้ มุ่งหมาย
ในการยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือให้สามารถรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ทีน ามาประยุกต์ใช้” 
 
เป้าหมาย 

1. หลักสูตรฝึกอบรมด้าน ICT ในระดับผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ และระดับสนับสนุน 
2. มีระบบฝึกอบรมผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนผ่านเนื้อหาวีดิโอแบบ MOOC 

 
โครงการ 

1. หลักสูตรพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์โดยใช้ ICT Competency (ICT Competency HRD) 
2. ระบบการฝึกอบรมออนไลน์โดยใช้ MOOC (Massive Open Online Courses) 
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ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนากระบวนงานให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน 
“การพัฒนาการบริหารงานภายในตามแผนปฏิบัติราชการและแผนบริหารงานบุคคลตลอดจนกฎระเบียบอ่ืนๆ 
ท าให้เกิดกระบวนงานเฉพาะกิจที่รู้เฉพาะคนปฏิบัติท าให้ผู้บริหารไม่มีโอกาสก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด  ดังนั้นจึง
ต้องมียุทธศาสตร์ในการสร้างผังกระบวนงานว่างานภายในกรมป่าไม้เดินอย่างไรเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
บริหารจัดการ” 
 
เป้าหมาย 

1. ท าให้มี Business Process Model ของงานในกรมป่าไม้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยเพ่ือ
สนับสนุนงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
 
โครงการ 

1. การจัดท า ผังกร ะบวนงาน เพ่ือการบริห าร แบบวั ดผล ( Forestry Business Process 
Modeling) 

2. การประเมินความเสี่ยงและต่อเนื่องในพันธกิจตามมาตรฐาน ISO 23001 (Business 
Continuity Management) 
 
ยุทธศาสตร์ 4 : ส่งเสริมการวิจัยด้านประยุกติใช้ ICT ด้านป่าไม้ 
“การวิจัยและพัฒนาเป็นหัวใจในการสร้างความสามารถของกรมป่าไม้ดังนั้นจะต้องมียุทธศาสตร์ในการส่งเสริม
ให้เกิดงานวิจัยที่จะหาวิธีการใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของกรมป่าไม้” 
 
เป้าหมาย 

1. ด าเนินการวิจัยเพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับจัดต้ังศูนย์ข้อมูลป่าไม้แห่งประเทศไทย 
2. วิจัยในการใช้เซ็นเซอร์แบบ Internet of Thing เพ่ือการรักษาป่า ตรวจจับไฟป่า และความ

หายนะเชิงชีวภาพ 
 
โครงการ 

1. จัดต้ังศูนย์ข้อมูลป่าไม้แห่งประเทศไทย (Thailand Forestry Information Center) 
2. การศึกษาสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบ Internet of Thing เพ่ือการรักษาป่า  (Forestry 

Internet of Thing) 
3. ระบบบริหารจัดการไฟป่า (Wildfire Management System ) 

 
ยุทธศาสตร์ 5 : สร้างความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
“การเพ่ิมความสามารถการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ ICT จะต้องระวังเรื่องความม่ันคงปลอดภัยและเรื่อง
ไวรัสซ่ึงจะมีผลกระทบต่อความม่ันคงปลอดภัยของหน่วยงานอย่างมาก” 
 
เป้าหมาย 

1. เพ่ือให้มีการทดสอบความแกร่งของระบบป้องกันการโจมตีจากภายนอก 
2. เพ่ือรับทราบจุดอ่อนของระบบ จะได้มีการเสริมความแกร่ง (Hardening) ตามความเหมาะสม 
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3. เพ่ือป้ องกันการติดไวรั สจากแหล่ง ต่างๆ ในร ะดับผู้ ใช้งา น ซ่ึง ไวรัสจะเป็ นปัจจั ยที่ลด
ประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ 
 
โครงการ 

1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายสื่อสารข้อมูลกรมป่าไม้  (Computer Network 
Improvement) 

2. โครงการติดต้ังระบบตรวจสอบไวรัสผ่านคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ  (Anti-Virus for Cloud 
Computing) 
 
ยุทธศาสตร์ 6 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล 
“การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ ของกรมป่าไม้จ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชน
รับทราบและเพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรมป่าไม้ซ่ึงจะท าให้เกิดเจตคติที่ ดีต่อ  
กรมป่าไม้อีกทั้งยังได้แนวคิดใหม่ๆ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ตามรอย
ตะเข็บของป่า” 
 
เป้าหมาย 

1. เพ่ือท าการประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัลผ่านเว็ปไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์ และสื่อสังคมอ่ืนๆ 
 
โครงการ  

1. การประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง (Multichannel Forest PR) 
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ตารางที่ 4-1 ตางรางสรุปยุทธศาสตร์และโครงการ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

ชื่อย่อ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ 

ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีประหยัด
ค่าใช้จ่ายและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

โครงการ 1-1 : ไทยดิจิทัล ฟอเรสทรี Project 1-1 : Thai Digital Forestry TDF 
โครงการ -12 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารป่า 

Project 1-2 : Forestry 
Management Information 
System 

FMIS 

โครงการ 1-3 : ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ Project 1-3 : Forestry Cloud 
Computing 

FCC 

โครงการ 1-4 : การย้ายแอปพลิเคช่ันสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 

Project 1-4 : Application 
Migration to Forestry Cloud 
Computing 

AMFCC 

โครงการ 1-5 : ระบบบริหารสินทรัพย์
ดิจิทัล 

Project 1-5 : Digital Asset 
Management System 

DAMS 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ  
ให้ก าหนด ICT 
Competency ของ
บุคคลากรของกรมป่าไม้   
ทุกระดับ 

โครงการ 2-1 : หลักสูตรพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์โดยใช้ ICT Competency 

Project 2-1 : ICT Competency 
HRD 

ICTC 
HRD 

โครงการ 2-2 : ระบบการฝึกอบรม
ออนไลน์โดยใช้ MOOC 

Project 2-2 : Massive Open 
Online Courses 

MOOC 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ  
พัฒนากระบวนงานให้อยู่ใน
รูปแบบมาตรฐาน 
 
 
 

โครงการ 3-1 : การจัดท าผังกระบวนงาน
เพ่ือการบริหารแบบวัดผล 

Project 3-1 : Forestry Business 
Process Modeling 

FBPM 

โครงการ 3-2 : การประเมินความเส่ียงและ
ต่อเนื่องในพันธกิจตามมาตรฐาน   
ISO23001 

Project 3-2 : Business Continuity 
Management 

FBCM 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ  
ส่งเสริมการวิจัยด้าน
ประยุกต์ใช้ ICT ด้านป่าไม้ 

โครงการ 4-1 : จัดต้ังศูนย์ข้อมูลป่าไม้แห่ง
ประเทศไทย 

Project 4-1: Thailand Forestry 
Information Center 

TFIC 

โครงการ 4-2 : การศึกษาสร้างเครือข่าย
เซ็นเซอร์แบบ Internet of Thing เพ่ือการ
รักษาป่า 

Project 4-2 : Forestry Internet of 
Thing 

FIOT 

โครงการ 4-3 : ระบบบริหารจัดการไฟป่า Project 4-3 : Wildfire 
Management System 

WMS 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ  
สร้างความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 

โครงการ 5-1 : โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงข่ายส่ือสารข้อมูล     
กรมป่าไม้ 

Project 5-1 : Computer Network 
Improvement 
 

CNI 

โครงการ 5-2 : โครงการติดต้ังระบบ
ตรวจสอบไวรัสผ่านคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 

Project 5-2 : Anti-Virus for Cloud 
Computing 

AVCC 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ  
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
แบบดิจิตอล 

โครงการ 6-1 : การประชาสัมพันธ์หลาย
ช่องทาง 

Project 6-1 : Multichannel Forest 
PR 

FPR 
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4.5 แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมป่าไม้ 
 
วิสัยทัศน์ 

ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมป่าไม้สามารถบริหารจัดการป่าและอนุรักษ์
ทรัพยากรในอาณาบริเวณป่าแบบยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ 
  
พันธกิจ 

(1) วางแผนจัดระบบการส ารวจและประสานการจัดเก็บข้อ มูลของหน่วยงาน ตลอดจนการ
เชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันเก่ียวกับทรัพยากร ป่าไม้กับหน่วยงานต่าง ๆ 

(2) ควบคุม ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการจัดหาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตาม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้ 

(3) เป็นศูนย์ข้อมูลของกรมป่าไม้ ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เก่ียวข้องกับงานป่าไม้ 
(4) ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 1 : ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโดยใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพ่ิม 
ยุทธศาสตร์ 1 : ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ 2 : ให้ก าหนด ICT Competency ของบุคคลากรของกรมป่าไม้ทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนากระบวนงานให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ 4 : ส่งเสริมการวิจัยด้านประยุกต์ใช้ ICT ด้านป่าไม้  
ยุทธศาสตร์ 5 : สร้างความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  
ยุทธศาสตร์ 6 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล       

 
โครงการ 

โครงการ 1 ไทยดิจิทัล ฟอเรสทรี (Thai Digital Forestry) 
โครงการ 2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารป่า (Forestry Management Information 

System) 
โครงการ 3 ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ (Forestry Cloud Computing) 
โครงการ 4 การย้ายแอปพลิเคชั่นสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ (Application Migration to 

Forestry Cloud Computing) 
โครงการ 5 ระบบบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Management System) 
โครงการ 6 หลักสูตรพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์โดยใช้ ICT Competency (ICT Competency 

HRD) 
โครงการ 7 ระบบการฝึกอบรมออนไลน์โดยใช้ MOOC (Massive Open Online Courses) 
โครงการ 8 การจัดท าผังกระบวนงานเพ่ือการบริหารแบบวัดผล (Forestry Business Process 

Modeling) 
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โครงการ 9 การประเมินความเสี่ยงและต่อเนื่องในพันธกิจตามมาตรฐาน ISO 23001 (Business 
Continuity Management) 

โครงการ 10 จัดต้ังศูนย์ข้อมูลป่าไม้แห่งประเทศไทย (Thailand Forest Information Center) 
โครงการ 11 การศึกษาสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบ Internet of Thing เพ่ือการรักษาป่า

(Forestry Internet of Thing) 
โครงการ 12 ระบบบริหารจัดการไฟป่า (Wildfire Management System) 
โครงการ 13 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายสื่อสารข้อมูลกรมป่าไม้(Computer 

Network Improvement) 
โครงการ 14 โครงการติดต้ังระบบตรวจสอบไวรัสผ่านคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ (Anti-Virus for 

Cloud Computing) 
โครงการ 15 การประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง (Multichannel Forest PR) 

 
4.6 โครงการสนับสนุนพันธกิจหลังของกรมป่าไม้และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานของกรมป่าไม้ในบทท่ี 3 สามารถสรุปโครงการ
อันเกิดจากพันธกิจที่ต้องด าเนินการโครงการ A1 ถึง A15 ที่ปรากฏในตารางที่ 4-2 เป็นโครงการตามพันธกิจ 
ซ่ึงโครงการเหล่านี้แยกอยู่ในโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ ซ่ึงได้มีการระบุในตารางดังกล่าว รายละเอียด
ของโครงการ 15 โครงการอันเกิดจากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้จะ
อธิบายโดยสังเขปภายในโครงการที่ 1 ถึง โครงการที่ 15 
 
ตารางที่ 4-2 สารสนเทศสนับสนุนพันธกิจ 

ชื่อโครงการ 
อยู่ในระบบสารสนเทศ

ตามยุทธศาสตร์ 
A1 พัฒนากระบวนงานบริหารกลาง 
o งานสารบรรณ 
o ติดตามการใช้งบประมาณ 
o บ ารุงรักษา 
o พัฒนาข้าราชการและลูกจ้าง 
o ผลงานกรมป่าไม้ 
o ติดตามโครงการ 

โครงการที่ 8 
FBPM 

A2 ระบบบริหารจัดการไฟป่า 
o ระบบแจ้งเตือนและจัดการไฟป่า 
o ระบบติดตามคดีการท าผิดกฎหมาย 

โครงการที่ 12 
WMS 

A3 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารป่าชุมชน 
o กิจกรรมป่าชุมชน ป่าในเมือง และงานเกษตร 
o บริหารจัดการป่าชุมชน ป่าในเมือง และงานเกษตร 

โครงการที่ 2 
FMIS 

A4 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและเศรษฐกิจป่าไม้ 
o สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา 
o สารสนเทศประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจด้านป่าไม้ ตลาดไม้ 

โครงการที่ 10 
TFIC 
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ชื่อโครงการ 
อยู่ในระบบสารสนเทศ

ตามยุทธศาสตร์ 
o สนับสนุนการตรวจสอบรับรองคุณภาพไม้จากสวนป่า 
o พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารผลิตภัณฑ์ป่าไม้ 
o มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านป่าไม้ 
o ระบบตรวจพิสูจน์และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ป่าไม้ 

A5 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารการปลูกป่า 
o ติดตามและประเมินผลการปลูกป่าเศรษฐกิจทุกรูปแบบ 
o ระบบคลังความรู้กรมป่าไม้ 

โครงการที่ 2 
FMIS 

A6 พัฒนาระบบบริหารกรรมสิทธ์ิที่ดินป่าไม้ โครงการที่ 10 
TFIC 

A7 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรป่าไม้ 
o ระบบแผนที่ป่าไม้ )ปรับปรุง(  
o ระบบคลังทรัพยากรป่าไม้ 
o ระบบติดตามการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ 
o การออกในอนุญาตให้ท าประโยชน์และอยู่อาศัย 

โครงการที่ 10 
TFIC 

A8 พัฒนาระบบสารสนเทศระบบคลังข้อมูล 
o บริหารจัดการแผนงานโครงการ 
o ระบบคลังอนาลิทติกส์กรมป่าไม้ 

โครงการที่ 10 
TFIC 

A9 ระบบสารสนเทศสนับสนุนโครงการตามพระราชด าริและกิจการพิเศษ โครงการที่ 10 
TFIC 

A10 ระบบประมวลสารสนเทศกลางฐานข้อมูลป่าไม้ระดับนานาชาติ 
o The Global Forest Resource Assessment (FRA) 
o FAOSTAT Two statistical information systems managed 

by FAO are the Forestry country profiles and the 
FAOSTAT system 

o CountrySTAT CountrySTAT is a technology that FAO 
offer to help developing countries to establish national 
databases of statistical data 

o Key Indicator Data System (KIDS) is a FAO software tool 
for development of Web Map Services. 

o NFMA This is an abbreviation for the National Forest 
Monitoring and Assessment programme within FAO -15 
countries have implemented the NFMA methodology 

o GeoNetwork 13GeoNetwork is a web portal for primarily 
geospatial information 

o The Global Land Cover Network (GLCN) is an initiative 
to establish a global collaboration for developing 

โครงการที่ 10 
TFIC 
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ชื่อโครงการ 
อยู่ในระบบสารสนเทศ

ตามยุทธศาสตร์ 
harmonized land cover and land cover change data 
accessible to local, national and international initiatives 
and the Land Cover Classification System – LCCS 

o The Global Terrestrial Observing System (GTOS) is a 
programme for observations and analysis of terrestrial 
ecosystems that aims to facilitate access to such 
information 

o The Global Forest Information Service (GFIS) is a web 
based gateway to forest information resources from 
around the world. 

o  The Global Land Cover Facility (GLCF) provides earth 
science data and products to help everyone to better 
understand global environmental systems 

o GLC2000 In collaboration with a network of 
international partners from around the world, the 
Global Vegetation Monitoring (GVM) unit of the 
European Commission Joint Research Centre (JRC) has 
compiled a harmonized global land cover classification 
for the year 2000 called GLC2000 

A11 พัฒนาระบบควบคุมก ากับและบริหารจัดการและติดตามเก่ียวกับการ
อนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

โครงการที่ 8 
FBPM 

A12 ระบบสารสนเทศติดตามคดีฟ้องร้องทางกฎหมายเก่ียวกับป่าไม้ โครงการที่ 8 
FBPM 

A13 ระบบควบคุม ก ากับการน าไม้ หรือของป่าเคลื่อนที่ โครงการที่ 8 
FBPM 

A14 ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ โครงการที่ 8 
FBPM 

A15 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกิจกรรมเผยแพร่คุณธรรมและ
จริยธรรม 

โครงการที่ 8 
FBPM 
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โครงการท่ี 1 ไทยดิจิทัล ฟอเรสทรี (Thai Digital Forestry : TDF) 
 

1. หลักการเหตุผล 
ดิจิทัล ฟอเรสทรี เป็นแนวคิดสากลที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศจีน อเมริกา แคนาดา และ

ทวีปยุโรป ดิจิทัล ฟอเรสทรีเป็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลป์ ในการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ บูรณาการ 
และประยุกต์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหา รจัดการอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืน ในการนี้  
กรมป่าไม้จักสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวทางดิจิทัล ฟอเรสทรี เพ่ือบริหารจัดป่าตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ ในระยะเริ่มต้นจึงได้ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบต่างๆ ของไทยดิจิทัล ฟอร์เรสทรี  

 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับพันธกิจของกรมป่าไม้ 
2) เพ่ือจัดท าโครงการภายใต้แบรนด้ิงชื่อ Thai Digital Forestry 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
พัฒนาระบบดังต่อไปนี้ 
1) ระบบ Remote Sensing for Forest Resources เป็นระบบที่ใช้เซนเซอร์แบบต่างๆ ในการ

ค้นหาและระบุทรัพยากรของป่า 
2) ระบบดิจิทัลเกมส าหรับป่าไม้ (Digital Forest Game) เป็นระบบที่สร้างเป็นเกมเพ่ือกระตุ้นให้

เยาวชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเช่น การทายปัญหาให้นับจ านวนต้นไม้ในอาณาบริเวณที่ก าหนดโดยให้
ประเมินจากภาพดิจิทัล 

3) ระบบดิจิทัลคาลิเปอร์ (Digital Caliper) เป็นระบบที่ใช้วัดขนาดของต้นไม้โดยสามารถส่งข้อมูล
ไปยังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดเก็บในฐานข้อมูลกลาง 

4) ระบบรอยตะเข็บต่อเชื่อมระหว่างเมืองและป่า (Digital Forestry in the Wild land Urban 
Interface) เพ่ือการบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการด ารงชีพของชุมชนหรือการรบกวนจากสัตว์ป่า
เช่น ช้าง 

5) Forest Social Media ระบบสื่อสังคมที่เกิดจากการบูรณาการสื่อสังคมที่เผยแพร่ เช่น 
Facebook IG Line Google Plus ฯลฯ เพ่ือสร้างชุมชนที่สนใจในเรื่องป่าไม้ 
4. ระยะเวลา  

12 เดือน 
5. งบประมาณ 

26.5 ล้านบาท 
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โครงการท่ี 2 ระบบบริหารจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน (Forestry Management Information System : 
SFMIS) 

 
1. หลักการเหตุผล 

การบริหารจัดการป่าซ่ึงมีระบบนิเวศที่ซับซ้อนและอ่อนไหว จะต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
บริหารจัดการพ้ืนที่ ทรัพยากร โดยต้องสามารถบริหารจ านวน ประเภท ชนิดของต้นไม้ สัตว์ป่า ผลิตภัณฑ์ที่
เก่ียวเนื่องและเหตุการณ์ด้านดินฟ้าอากาศ สภาพดิน สภาพแหล่งน้ า การเกิดภัยทางชีวภาพ ตลอดจนสามารถ
บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงินที่เก่ียวเนื่อง รวมทั้งใบอนุญาตต่างๆ ตลอดจนการบริหารจัดการที่ ดิน
และสิ่งก่อสร้าง สถานีวิจัยทั้งหมดนี้เม่ือประมวลเป็นข้อมูลสารสนเทศแล้วยังต้องมีระบบจัดเก็บเป็นข้อมูล
ประวัติศาสตร์ที่สามารถน ามาวิเคราะห์ เพ่ือพยากรณ์แนวโน้ม งานวางแผน ก าหนดยุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการป่าตามพันกิจที่ก าหนด 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
2) ระบบบริหารจัดการกรรมสิทธ์ิที่ดิน การบริหารผลิตภัณฑ์ป่าไม้ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการป่าไม้อย่าง

ยั่งยืนด้วย 
1) ระบบบริหารกรรมสิทธ์ิที่ดินป่าไม้ (A6) 
2) ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรป่าไม้ (A7) 
3) ระบบสารสนเทศบริหารป่าชุมชน (A3) 
4) ระบบสารสนเทศบริหารการปลูกป่า (A5) 

4. ระยะเวลา  
10 เดือน 

5. งบประมาณ 
41.6 ล้านบาท  
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โครงการท่ี 3 ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ (Forestry Cloud Computing: FCC) 
 

1. หลักการเหตุผล 
ระบบนี้เป็นฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายที่ ติดต้ังระบบ Virtualization และระบบบริหาร

จัดการคอมพิวเตอร์แบบแม่ข่ายเสมือน ซ่ึงท าให้เครื่องแม่ข่ายที่ติดต้ังท างานเป็นระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆที่
เป็นของกรมป่าไม้นั่นคือ Private Cloud ทั้งนี้ เพ่ือให้กรมป่าไม้สามารถน าแอปพลิเคชั่นที่ มีอยู่แล้วหรือ
สร้างใหม่ให้ใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย  (ลดค่า TCO : Total Cost of 
Ownership) 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือน าเทคโนโลยี Private Cloud มาใช้ในองค์กรที่สามารถรองรับกับงานเพ่ิมเติมได้ โดยไม่
ต้องจัดซ้ือเครื่องแม่ข่ายใหม่ 

2) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ขอบเขตการด าเนินงาน 

1) จัดหาเครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง 8 ชุด และอุปกรณ์ประกอบติดต้ังเป็นระบบเครือข่าย
เฉพาะถิ่น 

2) ติดต้ังซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆที่เป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด 
3) ท าการทดสอบการท างานระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 
4) จัดท าคู่มือบริหารจัดการระบบที่ติดต้ัง 
5) ฝึกอบรมฝ่ายบริหารระบบให้สามารถบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆได้ 

4. ระยะเวลา  
4 เดือน 

5. งบประมาณ 
22.78 ล้านบาท 
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โครงการท่ี 4 การย้ายแอปพลิเคชั่นสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆของกรมป่าไม้ (Application Migration 
to Forestry Cloud Computing : AMFCC) 

 
1. หลักการเหตุผล 

หลังจากการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆแล้วก็จะต้องด าเนินการปรับแอปพลิเคชั่นที่ มีอยู่ เดิม
ให้ไปใช้งานบน Virtual Server ในระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ แอปพลิเคชั่นที่ควรต้องปรับให้ท างานบนระบบ
คอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือประหยัดงบประมาณการจัดซ้ือเครื่องแม่ข่ายและการติดต้ังเครื่องแม่ข่าย 
2) เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการบริหารจัดการโดยบริหารจัดการที่ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ

เพียงระบบเดียว 
3) เพ่ือให้มีความเสถียรภาพ เนื่องจากแอพพลิเคชั่นของเครื่องแม่ข่ายเสมือนตัวเดียวตัวหนึ่ง

ล้มเหลวก็ไม่กระทบต่อแอปพลิเคชั่นชุดอ่ืนๆ ในระบบ 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
1) ก าหนดแอปพลิเคชั่นเดิมที่มีอยู่แล้วท่ีต้องโยกย้ายไปอยู่ใน Forestry Cloud Computing 
2) ศึกษาถึงความสามารถของการท างานของแต่ละระบบเดิม เพ่ือจัดท าคุณสมบัติให้ครบถ้วน 
3) ศึกษาถึงคุณสมบัติการท างานแต่ละตัวเชื่อม เพ่ือก าหนดส่วนที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้สามารถ

เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆได้ 
4) ด าเนินการพัฒนาส่วนปรับปรุงและบูรณาการกับระบบเดิม 
5) ติดต้ังระบบที่ปรับปรุงแล้วในระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 
6) ท าการทดสอบและแก้ไข 
7) ท าการโยกย้ายข้อมูลเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ 
8) ท าการทดสอบการใช้งานจริงและแก้ไข 
9) ประกาศใช้บนระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆอย่างเป็นทางการ 

4. ระยะเวลา  
10 เดือน 

5. งบประมาณ 
22 ล้านบาท  
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โครงการท่ี 5 ระบบบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Management System : DAMS) 
 

1. หลักการเหตุผล 
สืบเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการแพร่หลายของสื่อสังคมและ

โทรทัศน์ดิจิทัล ท าให้องค์กรมีการลิตและใช้สื่อดิจิทัลมากขึ้น เช่น เอกสารในรูปแบบของไฟล์หรือแฟ้มข้อมูล
คอมพิวเตอร์ สื่อวีดิโอ สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อเว็บไซต์ สื่อฝึกการอบรม สื่อดิจิทัลต่างๆ ที่ผลิตขึ้นถือว่าเป็น
ทรัพยากรของหน่วยงานซ่ึงในปัจจุบันยังไม่มีการจัดเก็บเป็นระบบ จึงท าให้ไม่สามารถน าสื่อที่ มีอยู่มาปรับใช้
ใหม่หรือน ามาใช้ในบริบทอ่ืนๆ เป็นการประหยัดงบประมาณและเวลา ดังนั้นระบบการบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล
จึงมีความส าคัญต่อการด าเนินพันธกิจของกรมป่าไม้อย่างมากในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการสื่อแบบต่างๆ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้มีการจัดเก็บทรัพย์สินดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อ
ดิจิทัล 

2) พิทักษ์สื่อดิจิทัลท่ีเป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร 
3) สามารถสนับสนุนการใช้ซ้ าสื่อดิจิทัลเพ่ือน ามาปรับปรุงเป็นชิ้นงานใหม่ท าให้การผลิตสื่อท าได้

รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
จัดหาระบบบริหารสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีมีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1) สามารถน าเข้าไฟล์แบบต่างๆ ได้ และสามารถก าหนด Metadata ของไฟล์ได้ 
2) สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินดิจิทัลได้ เช่น เพ่ิม watermark ให้สามารถจัดการกับ 

Metadata ได้ 
3) สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Digital asset ได้ 
4) สามารถค้นหา Digital asset ได้ 
5) สามารถ download ได้ โดยมีการก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน 
6) สามารถแต่งรูปภาพได้ 
7) สามารถจัดตะกร้าส่วนตัวในภาพรวม Digital asset เพ่ือน าไปใช้ 

4. ระยะเวลา  
3 เดือน 

5. งบประมาณ 
19 ล้านบาท 
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โครงการท่ี 6 หลักสูตรพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์โดยใช้ ICT Competency (ICT Competency HRD : 
ICTC HRD) 
 
1. หลักการเหตุผล 

ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจให้ส าเร็จลุล่วงโดยมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า จ าเป็นอย่างยิ่งที่
บุคลากรทุกระดับต้องสามารถเข้าใจและท างานกับระบบสารสนเทศได้ ในการนี้ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรทั้ง 
3 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหารระดับสูง ระดับผู้บริหารระดับกลาง ระดับผู้บริหารชั้นต้นและผู้ปฏิบัติงาน ตาม
กรอบหลักสูตรที่ก าหนด 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือยกระดับสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทุกระดับของกรมป่าไม้ 
2) เพ่ือให้สามารถท างานกับระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารและด าเนินงาน 
3) เพ่ือให้สามารถใช้อุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
1) จัดท าแผนการฝึกอบรมของบุคคลากร 3 ระดับ 
2) คัดเลือกวิชาที่เหมาะสมในแต่ละระดับ 
3) จัดท ารายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละวิชา 
4) ด าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่สามารถให้บริการสอนตามหลักสูตรที่ก าหนด 
5) เม่ือมีการด าเนินการสอน ให้ติดตามการสอนและการประเมินผลร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ 

4. ระยะเวลา  
6 เดือน 

5. งบประมาณ 
10.8 ล้านบาท 
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โครงการท่ี 7 ระบบการฝึกอบรมออนไลน์โดยใช้ MOOC (Massive Open Online Courses : FMOOC) 
 

1. หลักการเหตุผล 
เทคโนโลยีการฝึกอบรมได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ระบบการเรียนด้านข้อมูลหน้าเว็บ ต่อมา

ก็ได้มีเทคโนโลยีการเรียนผ่านระบบ Learning Management System : LMS ตามมาตรฐาน  SCORM ในยุค
ที่มีอุปกรณ์พกพาแพร่หลายก็มีการใช้ e-Book เป็นสื่อการเรียน ในที่สุดปี 2011 ก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีการ
เรียนผ่านระบบที่เรียกว่า Massive Open Online Course : MOOC ซ่ึงเนื้อหาวิชาจะต้องสร้างเป็นคลิปวีดิโอ 
กรมป่าไม้จะน าเทคโนโลยีนี้มาใช้เพ่ือพัฒนาเนื้อหาฝึกอบรมแบบวีดิโอที่ใช้ฝึกอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมป่าไม้ที่กระจายอยู่ทั้งประเทศ รวมทั้งการร่วมมือจากสถาบันการศึกษาเพ่ือจัดเป็นหลักสูตรวุฒิบัตรและ
หลักสูตรปริญญาบัตรที่ใช้เนื้อหา MOOC ของกรมป่าไม้ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือจัดท าองค์ความรู้ด้านป่าไม้ให้อยู่ในรูปแบบวีดิโอ 
2) เพ่ือน าองค์ความรู้ด้านป่าไม้มาประมวลเป็นหลักสูตรวิชาการและหลักสูตรปฏิบัติการ 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
1) จัดหาระบบผลิตวีดิโอส าหรับ Forest MOOC โดยหน้าจอประกอบด้วยส่วนแสดงข้อมูลและ

ส่วนแสดงการบรรยายของผู้สอน 
2) จัดหาระบบ Forest MOOC ที่สามารถบริหารจัดการเนื้อหา MOOC 
3) สรรหาผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของป่าไม้ (Subject Matter Expert : SME) เพ่ือเชิญเป็น

วิทยากรจัดท าเนื้อหาวิชา 
4) ด าเนินการจัดท า Storyboard ของแต่ละวิชาชุดสอนที่ SME ส่งมอบ 
5) ด าเนินการถ่ายท าการบรรยายทั้งในและนอกสถานที่ 
6) ทดสอบและรับฟังข้อคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงรายละเอียดบางประเด็น 
7) ด าเนินการ Post Production แต่ละวิชาที่ปรับปรุงแล้ว 
8) จัดเก็บวิชาที่ผลิตเรียบร้อยแล้วใน Forest MOOC 

4. ระยะเวลา  
3 เดือน 

5. งบประมาณ 
5.12 ล้านบาท  
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โครงการท่ี 8 การจัดท าผังกระบวนงานเพ่ือการบริหารแบบวัดผล (Forestry Business Process 
Modeling: FBPM) 
 
1. หลักการเหตุผล 

การด าเนินงานตามพันธกิจและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ในแต่ละสายงานจะมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ บางครั้งก็ชัดเจน บางครั้งก็คลุมเครือ โดยที่การด าเนินงานส่วนใหญ่ ไม่มี
ระบบคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนท าให้การติดตาม การแจ้งเตือน การวัดผล ท าไม่ได้ตามที่ผู้บริหารระดับสูงได้
ก าหนดไว้ เพ่ือให้การท างานมีกระบวนงานและกิจกรรมที่ชัดเจน กรมป่าไม้จักด าเนินการโครงการน าร่อง โดย
ใช้เทคโนโลยี Business Process Management : BPM มาวิเคราะห์และออกแบบในสายงานที่ส า คัญอย่าง
น้อย 3 สายงานที่เก่ียวเนื่องกัน เพ่ือให้สามารถสร้างเป็นแอปพลิเคชั่นที่ชัดเจน มีความยืดหยุ่น บริหารจัดการ
ได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ 
2) เพ่ือให้สามารถจัดท าดัชนีชี้วัดสมรรถนะของบุคลากร 
3) เพ่ือให้สามารถติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ได้อย่างทันเวลา 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดต้ังระบบงานต่อไปนี้ ด้วยเครื่องมือ BPMS ที่อิงมาตรฐาน 

BPMN 2.0 
1) พัฒนากระบวนงานบริหารกลาง (A1) 

o งานสารบรรณ 
o ติดตามการใช้งบประมาณ 
o บ ารุงรักษา 
o พัฒนาข้าราชการและลูกจ้าง 
o ผลงานกรมป่าไม้ 
o ติดตามโครงการ 

2) พัฒนาระบบควบคุมก ากับและบริหารจัดการและติดตามเก่ียวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ (A11) 

3) ระบบสารสนเทศติดตามคดีฟ้องร้องทางกฎหมายเก่ียวกับป่าไม้ (A12) 
4) ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ (A14) 
5) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกิจกรรมเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรม (A15) 
6) ระบบควบคุม ก ากับการน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ (A13) 

4. ระยะเวลา  
10 เดือน 

5. งบประมาณ 
34 ล้านบาท  
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โครงการท่ี 9 การประเมินความเส่ียงและต่อเน่ืองในพันธกิจตามมาตรฐาน ISO 23001 (Business 
Continuity Management : BCM) 
 
1. หลักการเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบหรือการด าเนินพันธกิจของภาครัฐ ในการน าเรื่อง
ขบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของพันธกิจในสภาวะที่เกิดปัญหาที่มีความ
รุนแรงในระดับต้นๆ จะต้องมีการน ามาตรฐานสากล เช่น ISO 23001 Business Continuity Management 
: BCM มาประยุกต์ใช้ ในกรณีนี้กรมป่าไม้ซ่ึงมีความประสงค์พัฒนาระบบ BCM มาสนับสนุนพันธกิจของ   
กรมป่าไม้ โดยระบบ BCM ดังกล่าวจะต้องสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบ ISO 23001 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินการภายใต้เหตุการณ์วิกฤติและภัยธรรมชาติ 
2) เพ่ือด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ 
3) เพ่ือให้เกิดความม่ันใจและการสื่อสารในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างต่อเนื่อง 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ BCM ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
1) ซอฟต์แวร์ BCM พัฒนาสอดรับกับมาตรฐาน ISO 23001 หรือ BS 25994 
2) สามารถรับข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็นฐานในการด าเนินการ 
3) สามารถสร้างกลุ่มสื่อสารเพ่ือการติดต่อในยามฉุกเฉิน 
4) สามารถสร้างระเบียบวิธีปฏิบัติในช่วงฉุกเฉิน 
5) สามารถจัดการทดลองเทียมเพ่ือจ าลองภาวะฉุกเฉิน 
6) สามารถแจ้งเตือนเม่ือเหตุการณ์ที่ก าหนดเกิดขึ้น 
7) จัดหาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายเตรียมระบบที่จ าเป็นในการใช้งานซอฟต์แวร์ BCM 
8) ท าการฝึกอบรมให้สามารถใช้งานระบบได้ 

4. ระยะเวลา  
4 เดือน 

5. งบประมาณ 
20.7 ล้านบาท 
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โครงการท่ี 10 จัดต้ังศูนย์ข้อมูลป่าไม้แห่งประเทศไทย (Thailand Forestry Information Center : 
TFIC) 
 
1. หลักการเหตุผล 

ประเทศไทยซ่ึงเป็นสมาชิกของโครงการ Sustainable Forest Management Monitoring 
Assessment and Reporting : SFM – MAR ซ่ึงเป็นโครงการที่มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้มีการสร้าง 
Forest Information System ขึ้นมาภายใต้มาตรฐานข้อมูลเดียวกัน ข้อมูลที่ประกอบเป็นสารสนเทศป่าไม้จะ
ประกอบด้วย ข้อมูลทรัพยากรป่า ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลสภาพป่า ข้อมูลไฟป่า ข้อมูลอาชญากรรม ข้อมูลการ
บริหารจัดการป่า ข้อมูลบริหารแหล่งน้ า ข้อมูลการคมนาคม ข้อมูลเส้นทางในป่า ข้อมูลส าหรับสาธารณชน 
ข้อมูลกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับป่า ข้อมูลชุมชนตามรอบตะเข็บ เป็นต้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณส าหรับการด าเนินการศูนย์ข้อมูลป่าไม้แห่งประเทศ
ไทย 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศดังไปนี้ 
1) ระบบสารสนเทศระบบคลังข้อมูลและอนาลิทติกส์ (A8) 
2) ระบบสารสนเทศสนับสนุนโครงการตามพระราชด าริและกิจการพิเศษ (A9) 
3) ระบบติดตามโครงการระดับนานาชาติและประมวลสารสนเทศกลางฐานข้อมูลป่าไม้ระดับ

นานาชาติ (A10) 
4) ระบบบริหารงานวิจัยและเศรษฐกิจป่าไม้ (A4) 

4. ระยะเวลา  
12 เดือน 

5. งบประมาณ 
22.4 ล้านบาท  
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โครงการท่ี 11 การศึกษาสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบ Internet of Thing เพ่ือการรักษาป่า (Forestry 
Internet of Thing : FIOT) 
 
1. หลักการเหตุผล 

ในการอนุรักษ์ป่าที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่และมีบริเวณที่เข้าถึงล าบาก การสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์เพ่ือ
รับค่าสัญญาณที่ส าคัญต่างๆ เช่น ค่าความชื้น ค่าอุณหภูมิ ค่าสารเคมีบางประเภท ค่าปริมาณก๊าซบางประเภท 
ค่าความสว่าง ค่าความห่าง (ความหนาแน่น) ของจ านวนต้องไม้ ค่าความเคลื่อนไหวของสัตว์ป่า ค่าความเร็ว
ลม ค่าปริมาณน้ าฝน โครงการนี้เป็นโครงการที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาถึงเทคโนโลยีและความเหมาะที่จะน ามาใช้ใน
ประเทศไทย ทั้งนี้จะมีการสร้างต้นแบบเพ่ือน าร่องให้รับรู้ เชิงประจักษ์ว่าเทคโนโลยี Internet of Thing 
เหมาะสมกับประเทศไทย 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาเทคโนโลยี Internet of Thing ในการประยุกต์ใช้กับการรักษาป่า 
2) เพ่ือขีดความสามารถด้าน Internet of Thing ของประเทศไทย 
3) เพ่ือจัดท าแผน Roadmap การใช้ Internet of Thing ในการรักษาป่า 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
1) ศึกษาเทคโนโลยี Internet of Thing ในด้านรักษาป่า 
2) ศึกษาถึงกรณีศึกษาในต่างประเทศ ที่ประเทศจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และอีก 2 

ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 
3) ส ารวจขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยภาครัฐ 10 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 5 แห่ง ในด้าน 

Internet of Thing  
4) ศึกษานโยบาย Internet of Thing ของกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัล สภาวิจัยแห่งชาติ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัด 
5) จัดท า Roadmap การใช้ Internet of Thing ในด้านป่าไม้ 
6) จดัท าโครงการต้นแบบในการประยุกต์ใช้ Internet of Thing เพ่ือการรักษาป่า 

4. ระยะเวลา  
10 เดือน 

5. งบประมาณ 
25 ล้านบาท  
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โครงการท่ี 12 ระบบบริหารจัดการไฟป่า (Wildfire Management System : WMS) 
 
1. หลักการเหตุผล 

ไฟป่าเป็นไฟที่เกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากไฟที่จุดโดยชาวบ้านหรือนักเดินทาง ไฟป่าอาจ
ขยายตัวลุกลามไปใกล้บริเวณรอยต่อระหว่างป่าและเมือง ท าให้เกิดอันตรายกับประชาชนและทรัพย์สิน ไฟป่า
ยังก่อให้เกิดควันไฟที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและพ้ืนป่าที่ไหม้ไปแล้วจะเป็นแหล่งที่เกิดแมลง การกร่อนของดิน 
และอาจเกิดดินถล่ม นอกจากนี้ไฟป่าอาจท าให้ภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นนั้นเปลี่ยนแปลงไป ความสามารถในการ
บริหารจัดการไฟป่าจะต้องมีระบบแจ้งเตือนที่ทันเวลาและการเข้าไปบริหารการดับเพลิงอย่างทันท่วงที และยัง
ต้องมีการบริหารจัดการการอพยพอีกด้วย 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการไฟป่า 
2) พัฒนาระบบแจ้งเตือน  

 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการไฟป่าและแจ้งเตือน  
3. ขอบเขตการด าเนินงาน 

1) จัดท าระบบบริหารจัดการไฟป่า 
2) จัดท าระบบโทรศัพท์อัตโนมัติแบบ IP พร้อมระบบปฏิบัติการ 
3) จัดท าระบบรับแจ้งเรื่องการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ผ่าน Mobile Application 
4) จัดท าระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามผ่าน Mobile Application 
5) จัดท าระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร 

4. ระยะเวลา  
10 เดือน 

5. งบประมาณ 
16.1 ล้านบาท 
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โครงการท่ี 13 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายส่ือสารข้อมูลกรมป่าไม้ (Computer Network 
Improvement : CNI) 
 
1. หลักการเหตุผล 

ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของกรมป่าไม้ในสภาพปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการท างานที่คอขวด
ท าให้ประสิทธิภาพลดลงอย่างมาก อีกทั้งระบบเครือข่ายยังขาดอุปกรณ์ที่ส าคัญในการท าให้การสื่อสารข้อมูล
สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเนื่องจากคาดคะเนว่าระบบสารสนเทศที่ เริ่มท างานได้อย่างจริงจังจะ
ส่งผลให้มีการรับส่งข้อมูลมากขึ้น ซ่ึงเครือข่ายเป็นเสมือนหนึ่งทางด่วนข้อมูลที่ ต้องให้บริการ ได้อย่างไม่ติดขัด 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเครือข่ายและท าให้เครือข่ายมีความม่ันคงปลอดภัย โดยทั่วไปแล้ว ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบติดต้ังและใช้งานแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการต่อเชื่อมระบบ เช่น มีการติดต้ัง
อุปกรณ์เพ่ิม และมีการโยกย้ายอุปกรณ์ไปต่อเชื่อมอีกแบบ มีการติดต้ังซอฟต์แวร์ใหม่ ทั้งนี้อาจจะท าให้ระบบ
เกิดช่องโหว่โดยที่ผู้บริหารระบบไม่ทราบว่ามีจุดโหว่ระบบเกิดขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการทดสอบเฮกก้ิงอย่าง
มีคุณธรรม (Ethical Hacking) โดยอนุมัติให้ทดสอบแบบ Penetration Testing ตามมาตรฐานสากลเพ่ือหา
จุดโหว่หรือจุดอ่อนของระบบ ซ่ึงถ้าทราบจุดอ่อนก็สามารถเสนอวิธีปิดจุดอ่อนหรือท าให้ระบบแกร่งขึ้น 
(Hardening) 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือปรับปรุงเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้ 
2) เพ่ือส ารวจจุดอ่อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเป็นจุดที่ถูกโจมตีได้ 
3) เพ่ือสร้างเสริมความแข็งแกร่งม่ันคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) เพ่ือปิดก้ันการโจรกรรมข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากภายนอก 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
1) ปรับปรุงเครือข่ายตามสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่เสนอ 
2) ด าเนินการจัดท าแผน Ethical Hacking 
3) อนุมัติให้ด าเนินการตามแผนตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
4) ด าเนินการ Penetration Testing ที่ก าหนด 
5) สรุปปัญหาและจุดอ่อนของระบบ 
6) เสนอแผน Hardening ระบบ 

4. ระยะเวลา 
6 เดือน 

5. งบประมาณ 
39.8 ล้านบาท 
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โครงการท่ี 14 โครงการติดต้ังระบบตรวจสอบไวรัสผ่านคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ (Anti-Virus for Cloud 
Computing : AVCC) 
 
1. หลักการเหตุผล 

ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นปัญหาของทุกองค์กร ไวรัสคอมพิวเตอร์จะเผยแพร่จากคนที่ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์จากการใช้แฟ้มข้อมูลที่ติดไวรัส จากการใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา จากการเปิดอ่าน
อีเมล์ ที่มีไวรัสฝังตัวและจากการดาวน์โหลดสื่อที่มีไวรัส ไวรัสจะท าให้ผลผลิตขององค์กรต่ าลงและอาจท าลาย
ข้อมูลที่ส าคัญ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนที่ต้องส่งในเวลาที่ก าหนด ไวรัสอาจจะท าให้การประมวลผลรายงานหรือ
จดหมายเพ่ือส่งตามเวลาไม่สามารถท าได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต้องติดต้ังระบบตรวจสอบไวรัสและขจัดไวรัสโดยใช้
เทคโนโลยีแม่ข่ายไวรัสที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆเพราะจะมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเครื่องถูกที่สุด 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือลดการสูญเสียเวลาการท างานเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส 
2) ลดความเสียหายของข้อมูลเนื่องจากปัญหาไวรัส 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
1) ส ารวจจ านวนคอมพิวเตอร์ PC ที่ต้องการบริการบริหารจัดการไวรัส 
2) จัดหาบริการบริหารจัดการและก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นบริการผ่านคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 
3) ทดลองการใช้งานและตรวจสอบคุณสมบัติซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ 
4) จากผลทดลองถ้าเป็นที่พอใจให้ด าเนินการจัดซ้ือตามกระบวนขั้นตอนของราชการ 

4. ระยะเวลา 
3 เดือน 

5. งบประมาณ 
2.8 ล้านบาท 
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บทท่ี 4 การก าหนดยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  หน้า 4-29 
 

โครงการท่ี 15 การประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง (Multichannel PR : MPR)  
 
1. หลักการเหตุผล 

การประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์กรสมัยใหม่ การประชาสัมพันธ์
เป็นช่องทางส าคัญในการที่ภาคส่วนต่างๆ เข้าใจความส าเร็จขององค์กรและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ การ
ประชาสัมพันธ์สมัยใหม่จะต้องใช้สื่อหลายช่องทาง ประกอบด้วย เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์ บล็อก       
กูเกิล ยูทูบ อีโบรชัวร์ โมบายแอฟ เกม อีบุ๊ค ซ่ึงผู้ที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต
หรือดาวน์โหลดเอกสารมาอ่านที่ อุปกรณ์พกพา ไม่ว่าจะเป็น iPad, Tablet ที่ใช้ Android PC หรือเครื่อง 
MAC ซ่ึงจะท าให้การประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในราคาค่าใช้เงินที่ต่ าที่สุด 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเผยแพร่ผลงานต่อประชาชนตามพันธกิจของกรมป่าไม้ 
2) เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนรับรู้ถึงพันธกิจผลงานและการมีส่วนร่วมกับกรมป่าไม้ในการสร้าง

ความยั่งยืนให้กับป่าไม้ของประเทศไทย 
3. ขอบเขตการด าเนินงาน 

1) จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางเพ่ือการด าเนินการ 12 เดือน 
2) จัดท าเว็บไซต์และสื่อสังคมที่มีข้อมูลผลงานกรมป่าไม้ในการรณรงค์ตามแผนที่ก าหนด 
3) ส ารวจภาพลักษณ์ของกรมป่าไม้ในสายตาประชาชนก่อนการด าเนินการประชาสัมพันธ์ใน 

เดือนที่ 2 และส ารวจภาพลักษณ์ของกรมป่าไม้ในสายตาประชาชนในเดือนที่ 11 
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ตามแผน 

4. ระยะเวลา  
12 เดือน 

5. งบประมาณ 
15 ล้านบาท 
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บทท่ี 5 
งบประมาณและการด าเนินแผนงาน 

 
5.1 การก าหนดงบประมาณ 

ในการขับเคลื่อนโครงการทั้งหมดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงานในแต่ละโครงการ งบประมาณเหล่านี้จะแบ่งตามประเภทของโครงการและลักษณะ
งานดังนี้ 

งบประมาณการด าเนินการนั้นประกอบด้วย 
 งบประมาณส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชั่น 
 งบประมาณส าหรับโครงการที่ปรึกษา 
 งบประมาณส าหรับปรับปรุงระบบสารสนเทศ เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 

การพิจารณาประเมินงบประมาณท่ีต้องใช้ส าหรับแต่ละโครงการจะพิจารณาจาก Man–Month 
ที่ต้องใช้ ค่าจัดซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบ ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
เครือข่าย และค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามที่แสดงในตาราง 5-1 ซึ่งระบุตัวงบประมาณที่ต้องใช้ส าหรับแต่
ละโครงการเมื่อรวมงบประมาณทั้งสิ้นจะได้ยอดงบประมาณทั้งสิ้นจะได้ยอดงบประมาณด าเนินงาน
โครงการทั้งสิ้น 323.59 ล้านบาท ทั้งนี้มูลค่างบประมาณดังกล่าวยังไม่รวมงบประมาณการบ ารุงรักษา 

จากนั้นน ามาจัดล าดับความส าคัญและก าหนดการของโครงการตามที่แสดงในตาราง 5-2 และ
น ามาสรุปแยกงบประมาณโครงการเป็นแผนงานปฏิบัติการ 4 ปีตามท่ีแสดงในตาราง 5-3 

หลังจากที่ได้ท าการประเมินงบประมาณของทุกส่วนตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร แล้วสามารถสรุปได้ดังนี ้
 
งบประมาณโดยรวม ( ปีงบประมาณที่ 1 ถึง ปีงบประมาณท่ี 4 ) 

1) งบประมาณปีที่ 1       94.88 ล้านบาท 
2) งบประมาณปีที่ 2        65.55 ล้านบาท 
3) งบประมาณปีที่ 3     104.53 ล้านบาท 
4) งบประมาณปีที่ 4       58.63 ล้านบาท
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ตารางท่ี 5-1 การค านวณราคางบประมาณแอปพลิเคชั่น 

ชื่อโครงการ 

ลักษณะการ Implement 
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1. ไทยดิจิทัล ฟอเรสต ์   √  12 25 60 18.00 2 1 5 0.5 √ √ 26.50 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารป่า    √ 12 30 60 21.60 12 2 5 1.0 √ √ 41.60 
3. ระบบคอมพิวเตอร์กอ้นเมฆ     √ 4 4 80 1.28 18 - 3 0.5 √ √ 22.78 
4. การย้ายแอปพลเิคชั่นสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ    √  10 20 80 16.00 2 2 1 1.0   22.00 
5. ระบบบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล    √ 3 4 60 0.72 4 1 1 0.5   19.00 
6. หลักสูตรพัฒนาทกัษะคอมพิวเตอร์โดยใช้.ICT 
Competency  

 √   6 300 60 10.80 - - - -   10.80 

7. ระบบการฝึกอบรมออนไลน์โดยใช้ MOOC     √ 3 3 80 0.72 1.2 - 3 0.2   5.12 
8. การจัดท าผังกระบวนงานเพือ่การบริหารแบบวัดผล  √  √  10 15 80 12.00 15 2 4 1.0   34.00 
9. การประเมินความเสี่ยงและต่อเน่ืองในพันธกิจตาม
มาตรฐาน ISO 23001 

√ √  √ 4 3 100 1.20 15 0.5 3 1.0   20.70 

10. จัดต้ังศูนย์ข้อมูลป่าไมแ้ห่งประเทศไทย    √  8 10 60 6.40 9 2 4 1.0   22.40 
11. การศึกษาสรา้งเครือขา่ยเซ็นเซอร์แบบ Internet 
of Thing เพื่อการรักษาป่า 

√    10 8 80 6.40 9.6 2 5 2.0   25.00 

12. ระบบบริหารจัดการไฟป่า    √  10 8 70 5.60 4 1 5 0.5   16.10 
13. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายสื่อสาร
ข้อมูลกรมป่าไม ้

√    6 10 80 4.80 30 - 4 1.0   39.80 

14. โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสผ่าน
คอมพิวเตอร์กอ้นเมฆ 

  √  1,140 เคร่ือง x 3ปี x 800 บาท/เคร่ือง/ปี 2.80 

15. การประชาสัมพันธ์หลายชอ่งทาง √    12 5 60 3.60 3 - 6 0.4   15.00 
รวม 323.59 
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5.2 การแยกเป็นงบประมาณรายปี 
เนื่องจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมป่าไม้ เป็นแผนการ

ด าเนินงาน 4 ปี ดังนั้นจึงต้องจัดล าดับความส าคัญ หรือความเร่งด่วนของการด าเนินการของแต่ละ
โครงการโดยกรรมวิธีให้คะแนน โดยใช้ตัวแปร 5 ตัวแปรได้แก ่

 Success: หมายถึง โครงการนั้น เมื่อได้มีการด าเนินการแล้วมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จมาก 

 
 
 
 Benefit: หมายถึง โครงการนั้นมีประโยชน์ต่อองค์การโดยรวมมากน้อยเพียงใด 

 
 
 

 Budget: หมายถึง งบประมาณท่ีใช้ * 
 
 
 

 Dependency: หมายถึง โครงการนั้นต้องพ่ึงพาโครงการ/ระบบอ่ืนหรือเป็นอิสระ    
ต่อกัน 

 
 
 

 Policy: หมายถึง นโยบายขององค์กร, ผู้บริหารระดับสูง หรือ ก าหนดโดยรัฐบาลให้
ด าเนินการ 

 
 
 

 
* การให้คะแนนของตัวแปรนี้จะใช้เป็นช่วง ดังนี้ 
 

ล้านบาท 0-4 4-8 8-12 12-13 13-16 16-20 20+ 
คะแนน 7 6 5 4 3 2 1 

โอกาสส าเร็จต ่า 
0 

โอกาสส าเร็จสูง 
10 

มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
องคก์รนอ้ย 

0 

มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
องคก์รมาก 

10 

ใชง้บประมาณในระดบัต ่า 
0 

ใชง้บประมาณในระดบัสูง 
10 

ตอ้งพ่ึงพาระบบอ่ืน 
0 

เป็นอิสระต่อระบบอ่ืน 
10 

ไม่ไดก้  าหนด 
0 

ก าหนดโดยตรง 
10 
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ตารางที ่5-2 การค านวณล าดับความส าคัญและก าหนดการของโครงการ 
ล า

ดับ
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1 ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 8 10 10 9 10 47 22.78 1 
2 ระบบบริหารจัดการไฟป่า 8 10 10 8 10 46 16.1 1 
3 การย้ายแอปพลิเคชั่นสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 
9 10 10 6 10 45 22 1 

4 ไทยดิจิทัล ฟอเรสต์ 7 10 9 9 10 45 26.5 1 
5 การจัดท าผังกระบวนงานเพ่ือการ

บริหารแบบวัดผล 
8 10 10 7 10 45 34 1 

6 หลักสูตรพัฒนาทักษะ คอมพิวเตอร์
โดยใช้  ICT Competency 

9 9 10 9 7 44 10.8 2 

7 ระบบการฝึกอบรมออนไลน์โดยใช้ 
MOOC 

8 10 10 9 7 44 5.12 2 

8 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลป่าไม้แห่งประเทศไทย 9 8 10 9 8 44 22.4 2 

9 โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัส
ผ่านคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 

9 10 7 7 10 43 2.8 2 

10 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
โครงข่ายสื่อสารข้อมูลกรมป่าไม้ 

8 9 10 8 8 43 39.8 2 

11 ระบบบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล 8 10 7 7 10 42 19 3 

12 การประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง 7 8 9 8 8 40 15 3 
13 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารป่า 7 7 9 9 8 40 41.6 3 
14 การศึกษาสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบ 

Internet of Thing เพ่ือการรักษาป่า 
10 6 10 8 5 39 25 4 

15 การประเมินความเสี่ยงและต่อเนื่องใน
พันธกิจตามมาตรฐาน   ISO 23001 

8 7 10 5 7 37 20.7 4 
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ตารางท่ี 5-3 การแยกงบประมาณโครงการเป็นแผนงานปฏิบัติการ 4 ปี 

โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
1 ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 22.78 - - - 
2 ระบบบริหารจัดการไฟป่า 16.10 - - - 
3 การย้ายแอปพลิเคชั่นสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 12.00 10.00 - - 
4 ไทยดิจิทัล ฟอเรสต์ 10.00 6.50 5.00 5.00 
5 การจัดท าผังกระบวนงานเพ่ือการบริหารแบบวัดผล 34.00 - - - 
6 หลักสูตรพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์โดยใช้ ICT 

Competency 
- 10.80 - - 

7 ระบบการฝึกอบรมออนไลน์โดยใช้ MOOC - 5.12 - - 
8 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลป่าไม้แห่งประเทศไทย - 22.40 - - 

9 โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสผ่านคอมพิวเตอร์
ก้อนเมฆ 

- 0.93 0.93 0.93 

10 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายสื่อสารข้อมูล - 9.80 30.00 - 

11 ระบบบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล - - 19.00 - 

12 การประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง - - 8.00 7.00 
13 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารป่า - - 41.60  

14 การศึกษาสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบ Internet of 
Thing เพ่ือการรักษาป่า 

- - - 25.00 

15 การประเมินความเสี่ยงและต่อเนื่องในพันธกิจตาม
มาตรฐาน ISO23001 

- - - 20.70 

รวม 94.88 65.55 104.53 58.63 
รวมทั้งสิ้น 323.59 
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บทท่ี 6 
สถาปัตยกรรมสารสนเทศ 

 
6.1 สถาปัตยกรรมสารสนเทศองค์กร 

องค์กรที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ต้องอาศัยผู้พัฒนาที่ได้จากกระบวนการว่าจ้างแบบ
ทางการ ซึ่งท าให้ระบบสารสนเทศขององค์กรถูกพัฒนาโดยผู้พัฒนาหลากหลาย ท าให้ระบบเหล่านี้อาจ
เกิดปัญหาในการท างานร่วมกัน ดังนั้น แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาคือ กรมป่าไม้ต้องก าหนด
สถาปัตยกรรมมาตรฐานเพ่ือให้ผู้พัฒนาด าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 

ดังนั้น กรมป่าไม้ควรมีการประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมที่เอ้ืออ านวยและมีความยืดหยุ่นที่สูง 
สถาปัตยกรรมดังกล่าวนี้คือสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (SOA–Service-Oriented Architecture) ซึ่งท าให้
การพัฒนาระบบเป็นการสร้างบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร โดยบริการที่จัดสร้างขึ้น
สามารถตอบสนองต่อความต้องการในกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร (Business Process 
Management : BPM) ซึ่งบริการที่ก าหนดภายใต้กระบวนการให้บริการขององค์กรจะผูกร้อยกันโดยใช้
มาตรฐานการเชื่อมโยง (Enterprise Service Bus และ Web Service : ESB) เพ่ือให้แต่ละส่วนที่ถูก
ออกแบบไว้สามารถเชื่อมโยงกันได้ภายใต้ขอบเขตและมาตรฐานเดียวกัน โดยเทคโนโลยีที่นิยมเอามาใช้
เป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐานของ SOA ก็คือ Web Service นั่นเอง 

ดังนั้น กรมป่าไม้ จ าเป็นต้องมีการก าหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมการออกแบบระบบ
สารสนเทศและระบบงานต่างๆ ขององค์กรให้มีมาตรฐาน นอกจากนั้นยังสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่าง
ระบบงานและมีการบูรณาการสารสนเทศที่กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคให้มีเอกภาพการพัฒนาและการใช้งานได้โดยสะดวกและรวดเร็วเพ่ือลดการหยุดชะงักการ
ให้บริการแก่ประชาชน รูปแบบสถาปัตยกรรมระบบที่ง่ายที่สุดแสดงเป็นชั้นวางระบบดังนี้ 
 

ระบบงาน e-service 

ระบบงาน Front office 

ระบบงาน Back office 

ระบบเครือข่าย 

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ฐานข้อมูลกรมป่าไม้ 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ.2558-2561 

บทที่ 6 สถาปัตยกรรมสารสนเทศ หน้า 6-2   

 
6.2 สถาปัตยกรรมแบบ 3-Tier 
 

ลักษณะงานของกรมป่าไม ้จะเป็นระบบงานหลายระบบที่แยกกันท างาน โดยแต่ละระบบจะมี
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่มาก ระบบงานแต่ละระบบจึงต้องค านึงถึงการเชื่อมต่อข้อมูล
กับระบบที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเสมอ สถาปัตยกรรมที่ใช้จะต้องสนับสนุนการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดังกล่าวโดยง่ายและต้องมีมาตรฐาน สถาปัตยกรรมโดยรวมของกรมป่าไม้จะมีลักษณะเป็น 3-Tier 
Architecture โดยแบ่งแต่ละระบบงานออกเป็น 3 ส่วน ตามรูปที่ 6-1 ซ่ึงแต่ละส่วนท าหน้าท่ีดงัน้ี  

1) Presentation Tier ท าหน้าที่แสดงผลและโต้ตอบกับผู้ใช้ ซึ่งส่วนนี้ของแอปพลิเคชั่น คือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและซอฟต์แวร์ที่ใช้งานในการติดต่อกับผู้ใช้งานโดยตรง ตลอดจนต่อเชื่อมข้อมูล
กับระบบอื่น 

2) Application Tier (Business Logic Tier) ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและสร้างข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจต่างๆ โดยจะติดต่อกับผู้ใช้ผ่าน Presentation Tier และดึงข้อมูลจาก 
Data Tier แอปพลิเคชั่นส่วนนี้จะวิ่งอยู่บน Application Server นั่นเอง 

3) Data Tier เป็นส่วนที่ดูแลการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดของแอปพลิเคชั่น ส่วนนี้คือ 
ส่วนของระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชั่น ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและจ่ายข้อมูลผ่านขึ้นไปประมวลผลที่
ชั้นแอปพลิเคชั่น และส่งไปให้ผู้ใช้งานที่ชั้นพรีเซนเตชั่น  

การที่แอปพลิเคชั่นถูกแยกเป็น 3 ส่วน ที่มีหน้าที่ชัดเจนนั้นจะช่วยให้การพัฒนาและการ
จัดการในแต่ละส่วนสามารถท าได้โดยเป็นอิสระจากกัน กล่าวคือระบบใดระบบหนึ่ง เช่น ระบบ CRM ของ
กรมป่าไม้สามารถสร้างการน าเสนอที่เหมาะสมกับผู้ใช้ได้โดยมีพ้ืนฐานการตัดสินใจที่เป็นมาตรฐานเดียว 
จากส่วน Business Tier และยังสามารถดึงข้อมูลที่เป็นมาตรฐานได้ ซึ่งข้อมูลป่าไม้จะถูกเก็บอยู่ในอีก
ระบบ (ซึ่งอยู่ใน Data tier) และต้องถูกน ามาใช้ได้ไม่จ ากัดเฉพาะระบบ CRM นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Presentation 

Business 
Logic 

Data 

Presentation 

Business 
Logic 

Data 

Application Application 2 

รูปที่ 6-1 แสดง 3-Tier Architecture 
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การแบ่งชั้นความรับผิดชอบของแต่ละแอปพลิเคชั่นอย่างชัดเจนนั้น จะส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปได้โดยง่ายและลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน รวมทั้งเพ่ิมการใช้ทรัพยากรทางปัญญา
ร่วมกันขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

การสร้างสถาปัตยกรรมดังกล่าวนี้ สามารถใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (SOA-Service-
Oriented Architecture) เป็นแนวทางในการสร้าง 3-tier Architecture ตามรูปที่ 6-2 ได้โดยการ
ส่งเสริม การจัดการการบริการ (Service Management) เข้าไปด้วยและเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
เรียกใช้บริการที่ต้องการจากระบบเดียวกันหรือระบบที่ต่างกัน 

 
 

 

Application 1 Application 2 

Presentation 

Business 

Logic 

Data 

Service 1 

Service 2 

Service 3 

Database 1 Database 2 

รูปที่ 6-2 แสดง SOA บน 3-Tier Architecture 
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รูปที่ 6-3 แสดงสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชั่นระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 

 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่จะสร้างบนก้อนเมฆ ตามรูปที่ 6-3 จะได้รับการออกแบบโดยใช้ภาษา 

UML (Unified Modeling Language) โดยใช้เทคโนโลยีเชิงวัตถุ (Object-Oriented) และเทคโนโลยีเชิง
บริการ (Service Oriented) ซึ่งจะท าให้ซอฟต์แวร์อยู่ในรูปแบบของ SaaS (Software as a Services) 
ท าให้บริการของฟังก์ชั่นงานสามารถน ามาใช้ร่วมกันและยังสามารถเรียกใช้บริการอ่ืนๆ จากระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐส าหรับสนับสนุนระบบงานของกรมป่าไม้ 

ระบบแอปพลิเคชั่นของกรมป่าไม้เกี่ยวข้องกับข้อมูลจากหลายแหล่ง ดังนั้นจะต้องมี Data 
Access Services ซึ่งเป็นบริการที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึก จัดเก็บ และเรียกดูข้อมูลรับแจ้งเหตุที่อยู่
ในรูปของฐานข้อมูลสัมพันธ์ และฐานข้อมูลอ่ืนๆ ได้ Data Access Service เป็นระดับชั้นส าหรับการ
ให้บริการที่เก่ียวกับสิ่งต่อไปนี้ 

1) บันทึก/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล 
2) ลบข้อมูลที่ต้องการออกจากฐานข้อมูล 
3) เรียกดูข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ก าหนด หรือตามระดับชั้นความลับ 
4) มีสิทธิในการป้องกันข้อมูลไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใช้ข้อมูล 
5) ให้บริการต่อเชื่อมข้อมูลไปยังระบบอื่น 
6) สามารถตรวจสอบข้อมูลที่จัดเก็บ 

ซอฟต์แวร์โมดูลเหล่านี้จะเชื่อมต่อกันผ่านทาง ESB (Enterprise Service Bus) ซึ่งเป็นจุด
ศูนย์รวมการเชื่อมต่อของแอปพลิเคชั่นต่างๆ โดยใช้ข้อความในการสื่อสารท าความเข้าใจกับส่วนงานต่างๆ 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ดังนั้น ESB จึงมีส่วนช่วยในการน าซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบเป็นชิ้นๆ มา
เชื่อมต่อกัน   
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ผู้ใช้ระบบงานนี้สามารถเข้าถึงได้โดยผ่าน Forest Portal ซึ่งก็คือ เว็บท่าโดยมีการใช้ระบบ
แสดงตัว และใช้ระบบล็อกอินเข้าใช้ระบบจากจุดเดียว Single Sign-on ตามมาตรฐาน LDAP 
(Lightweight Directory Access Protocol) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วก็สามารถใช้แอปพลิเคชั่นในระบบแม่
ข่ายโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านอีก 

แอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์รวมทั้งกับการติดต่อสั่งการทั้งด้วยภาษาวาจาและข้อมูลจะต้องมี
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีช่องสัญญาณขนาดใหญ่เพียงพอ รวมทั้งต้องมีระบบความมั่นคงปลอดภัย
ที่แข็งแกร่งจึงจะท าให้ระบบสามารถท างานและทนต่อการโจมตีได้ในกรณีนี้ระบบเครือข่ายของกรมป่ าไม้
ต้องปรับปรุงให้มี Redundancy ในระดับการก าหนดเส้นทางเดินสัญญาณให้มีหลายเส้นทางโดยใช้ Core 
Switch 2 ชุด และการป้องกันการโจมตีก็ใช้ Firewall 2 ชุด ดังที่แสดงในรูปที่ 6-4 และรูปที่ 6-5 ซึ่ง
โครงสร้างเครือข่ายนี้จะช่วยให้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่ก าหนดมีความมั่นคงขึ้นในเชิงปฏิบัติการ 
 

 
รูปที่ 6-4 แสดงสถาปัตยกรรม Internet Zone 
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รูปที่ 6-5 แสดงสถาปัตยกรรม Campus Network 

 
6.3 ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ (Cloud Computing) 

ในด้านเทคโนโลยีเครื่องแม่ข่าย ในปัจจุบันก็มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางให้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ก้อนเมฆ ซึ่งมีฐานเป็นเครื่องแม่ข่ายแต่มีระบบซอฟต์แวร์หลักที่บริการจัดการก่อให้เกิดเครื่องจักรเสมือนหรือ
เครื่องแม่ข่ายเสมือน ซึ่งปกติแล้วเครื่องแม่ข่ายที่มี 4 โปรเซสเซอร์ก็อาจจะจ าลอง เครื่องแม่ข่ายเสมือนแบบ
ท างานปกติทั่วๆ ไปได้ตั้งแต่ 8-20 เครื่องและสามารถก าหนดขีดความสามารถเพ่ิมเติม ซึ่งท าให้เกิดความ
ยืดหยุ่นในการบริหารระบบงาน และเนื่องจากคอมพิวเตอร์กับเมฆเป็นระบบรวมศูนย์ จึงท าให้การบ ารุงรักษา 
คอมพิวเตอร์กลุ่มเมฆจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่กรมป่าไม้ควรศึกษาและน ามาใช้ 

ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆที่อาจจะน ามาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของกรมป่าไม้เป็น
ประเภทที่เรียกว่า Private Cloud นั่นคือเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ใช่ระบบ
คอมพิวเตอร์ก้อนเมฆที่เช่าใช้จากผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆแบบสาธารณะ (Public Cloud) เช่น 
กูเกิลหรืออะเมซอน เนื่องจากกรมป่าไมจ้ะต้องสามารถควบคุมทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน อีกทั้งการจัดเก็บและ
ใช้ข้อมูลต้องมีความปลอดภัยโดยที่ระบบทั้งระบบจะต้องตั้งอยู่ที่กรมป่าไม้หรือที่ Data Center ของ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ระบบคอมพิวเตอร์แบบก้อนเมฆใช้แนวคิดที่ท าให้คอมพิวเตอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์นั้นสามารถน ามา
แบ่งปันใช้ได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น ท าให้เกิดความคุ้มค่าการใช้งาน แนวคิดนี้มาจากคอมพิวเตอร์สมัย IBM370 ที่
สามารถสร้างเครื่องจักรเสมือน (Virtual machine: VM) จ านวนมากจาก ซี พี ยู (Control Processing Unit 
: CPU) เพียงชุดเดียว แต่ละเครื่องจักรเสมือนสามารถรองรับหนึ่งกระบวนงาน (Process) แนวคิดนี้ได้รับการ
พัฒนาในสองทศวรรษที่ผ่านมา ท าให้เกิดซอฟต์แวร์ที่บริหารจัดการกลุ่มแม่ข่าย (Sever Farm) ท าให้กลุ่มแม่
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ข่าย กลายเป็นเครื่องจักรเสมือนจ านวนมากได้ แต่ละ Virtual Machine ไม่ได้จ ากัดว่าจะวิ่งกระบวนงานเพียง
เรื่องเดียว แต่ปัจจุบันเครื่องจักรเสมือนแต่ละเครื่องสามารถท างานระบบซอฟต์แวร์ได้ 1 ซอฟแวร์ นอกจากนั้น
ยังสามารถก าหนดว่าเครื่องจักรเสมือนแต่ละตัวมีจ านวนโปรเซสเซอร์ได้เท่าไรและมีหน่วยความจ าเท่าไร มาก
หรือน้อย ขีดความสามารถท่ีต้องมีในการรับรอง Load การใช้งาน 

นอกจากนั้นในกรณีที่ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานมีปัญหาก็จะเกิดปัญหากับเครื่องจักรเสมือนตัวที่วิ่ง
ซอฟต์แวร์นั้น ไม่กระทบเครื่องจักรเสมือนตัวอ่ืนๆ  

การน าระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ (หรืออาจเรียกสั้นๆ ว่า “ก้อนเมฆ”) มาใช้กันจะมี
โครงสร้างของระบบตามรูปที่ 6.3 ซึ่งแสดงเป็นชั้นของระบบ โดยที่ชั้นล่างสุดคือระบบจัดเก็บข้อมูล ชั้น
ถัดไปคือ เครื่องแม่ข่าย Blade Server จากนั้นจะมีชั้นซอฟต์แวร์ที่บริหารจัดการฮาร์ดแวร์ให้เป็นก้อนเมฆ
โดยก่อก าเนิดเครื่องจักรเสมือน (Virtual Machine: VM) จ านวนมากที่ใช้ในการวิ่งแอปพลิเคชั่นต่างๆ ใน
การท างานของระบบก้อนเมฆ ภาพรวมสถาปัตยกรรมของแต่ละส่วนยังคงเป็นแบบ 3-Tier โดยที่ 
Application Server ทั้งหลายจะวิ่งบน VM ซึ่งสามารถก าหนดขีดความสามารถของแต่ละ VM ได้เพ่ือ
สอดรับกับลักษณะงานและภาระงานที่ต้องท า 
 
6.4 นโยบายเชิงสถาปัตยกรรม      

1) พัฒนาเว็บไซต์ของกรมป่าไมเ้พ่ือให้เป็นเว็บท่า ที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพและเปลี่ยน 
แปลงไปตามยุคของเทคโนโลยีได้ตลอดเวลา โดยจะต้องมีการวางแผนและก าหนดการด าเนินการทีส่ะดวก
ต่อการบริหารการจัดการ การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล 

2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศป่าไม้เพ่ือใช้สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล 
ตลอดจนใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการให้บริการแก่นักวิชาการผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เป็นอปุกรณ์
พกพา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั่วไป 

3) การท างานภายในแต่ละหน่วยงานต้องสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และการแก้ไขปัญหางาน
ด้านต่างๆ ได ้

4) น าระบบสารสนเทศ เข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานต่างๆ ช่วยลดภาระงาน
และลดการใช้ทรัพยากรทั้ง เวลา บุคลากร กระดาษ เช่นการประชุมแบบไร้กระดาษ เป็นต้น 

5) นโยบายในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงรุกในทุกหน่วยงานในสังกัดของกรมป่าไม้ 
6) นโยบายในการส่งเสริมด้านความมั่นคงปลอดภัย การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

ความชัดเจน 
7) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานกระทรวงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8) สร้างระบบบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลด้วยการ ใช้ User ID และ Password ของ

แต่ละบุคคลผ่านระบบ Active Directory เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงและการติดต่อสื่อสาร และท างานผ่าน
ระบบ Internet / Intranet ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

9) สร้างระบบบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Based System) เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถขององค์กรและให้ชุมชนช่วยแก้ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก รวมไปถึงประชาชนทั่วไป  
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10) พัฒนาบุคลากรด้าน IT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และให้หน่วยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมป่าไม้มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างทันท่วงที 

11) พัฒนาบุคลากรระดับผู้ใช้ให้มีความคล่องตัวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะส่วนที่
แต่ละบุคคลใช้งานและรับผิดชอบ 

12) ปรับปรุงแอปพลิเคชั่นที่มีของกรมป่าไมใ้ห้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานใน
ปัจจุบันโดยต้องมีการวางแผนที่ค านึงถึงเทคโนโลยีในอนาคตอย่างเหมาะสม 

13) ปรับปรุงการเชื่อมต่อกันระหว่างแอปพลิเคชั่นที่จ าเป็นของกรมป่าไม้ เพ่ือขจัดความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูลและงบประมาณ 

 
6.5 ความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ปัจจุบัน องค์กรขนาดใหญ่ทั่วไปได้มีความพยายามในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถ
ตอบสนองและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจรองรับการบริหารจัดการพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
ช่วยสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมั่นใจกับสภาพธุรกิจและ
วัฒนธรรมของแต่ละองค์กร อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนพันธกิจให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการ
เจริญเติบโต ในสายการปฏิบัติงาน และกระบวนการทางธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างไม่หยุดยั้ง 

ในการด าเนินการให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องใช้ข้อมูลของกรมป่าไม้ 
จะมีการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลและติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น กรมป่าไม้จะต้องเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการด้านข้อมูล และเป็นช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน
ด้านป่าไมข้องภูมิภาคและของโลก 

นอกจากนี้ กรมป่าไมย้ังเป็นหน่วยงานที่สามารถใช้ศักยภาพเพ่ือให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ด้านป่าไม้และสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่เช่น Web Service เพ่ือให้หน่วยงานภายนอก และ/หรือเว็บไซต์ 
อ่ืนๆ สามารถน าข้อมูลไปใช้และน าเสนอในรูปแบบที่ตนเองต้องการได้  

Web Service คือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบให้มีการเชื่อมต่อ และส่งข้อมูลระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย โดยไม่จ ากัดเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ที่จะเชื่อมต่อกัน ในทางทฤษฎีนั้น ถ้า
เครื่องคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการใช้ HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) แล้ว ก็จะสามารถ
เข้าถึง Web Service ได้  

Web Service นั้นประกอบด้วยส่วนย่อยๆ ในลักษณะวัตถุ (Object) ซ่ึงมีความสมบูรณ์ใน
ตัวเอง สามารถติดตั้ง ค้นหา เริ่มท างานได้ผ่านเว็บ Web Service สามารถใช้เขียนโปรแกรมได้ตั้งแต่งาน
ง่ายๆ เช่น ดึงข้อมูล จนถึงกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อน โดยพ้ืนฐานของ Web Service จะ
ประกอบด้วยมาตรฐานเทคโนโลยี XML (eXtended Markup Language), SOAP (Simple Object 
Access Protocol), WSDL (Web Service Description Language) และ UDDI (Universal 
Description, Discovery and Integration Protocol) 

Web Service สามารถท างานหรือให้บริการบางอย่างจากการร้องขอจากเครื่องแม่ข่ายอ่ืนๆ
ได้ ด้วยเหตุนี้ท าให้เทคโนโลยี Web Service เอ้ือต่อแนวคิดการประมวลผลแบบกระจายมากกว่า การ
ประมวลผลแบบรวมศูนย์ และเมื่อประกอบกับการที่ Web Service มี UDDI ซึ่งท าหน้าที่ระบุว่า Web 
Service นั้นอยู่ที่ใด ท าให้ Web Service สามารถค้นหาบริการต่างๆ ที่ต้องการได้จากทั่วทุกมุมโลก ใน
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อนาคตอาจเป็นไปได้ว่าโปรแกรมต่างๆ อาจเป็นเพียงแค่การรวมบริการที่แต่ละ Web Service ให้มีบริการ
เฉพาะทางเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การประมวลผลที่ต้องการ 

ดังนั้น แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต คือ การพัฒนาระบบที่สามารถติดต่อสื่อสารกันโดยใช้
มาตรฐานการเดียวกัน ท าให้ระบบงานต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างราบรื่น ลดความซ้ าซ้อน โดย 
Web Service สามารถถูกเรียกใช้งานจากภายในองค์กรหรือจากภายนอกองค์กรได้ โดยผ่านไฟร์วอลล์  
ดังนั้นกรมป่าไม้จึงจ าเป็นจะต้องปรับปรุงระบบที่มีอยู่ให้เข้ากับ Web Service ซึ่งนับเป็นการลงทุนที่
คุ้มค่า เนื่องจาก Web Service สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศขององค์กร   
นอกจากนั้น Web Service ยังสามารถใช้ร่วมกับ Web Application โดยส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ซึ่งนับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับพันธมิตรหรือคู่ค้า ถึงแม้จะต้องค านึงถึงระบบรักษา
ความปลอดภัย และการจัดการรายการของข้อมูล 
 
6.6 TH e-GIF (Thailand e-Government Interoperability Framework) 

TH e-GIF (Thailand e-Government Interoperability Framework) เป็นกรอบแนวคิด
ทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของส านักงานส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยมาตรฐาน กติกา วิธีการและ ข้อก าหนดต่างๆ ที่
ใช้ในการพัฒนาระบบที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างระบบ  และระบบบริการร่วม
แบบเบ็ดเสร็จ และก าหนด “แนวทางในการออกแบบและบริหารข้อมูล XML Schema” ประกอบด้วย
รายละเอียด ค าอธิบายเหตุผล และข้อเสนอแนะในรายละเอียดที่เหมาะกับผู้บริหารงานด้านปฏิบัติการ 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับระบบงานด้านสารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ และเจ้าหน้าที่ไอทีอ่ืนๆ  

มาตรฐานกลางในการก าหนดชื่อรายการข้อมูลเพ่ือการสร้างความสอดคล้องของเอกสาร วิธีการ
สร้างแบบจ าลองข้อมูลของเอกสาร ข้อก าหนดด้านโครงสร้างข้อมูลของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ XML มาตรฐาน
ทางเทคนิคเพ่ือการปฏิบัติงานร่วม และแนวทางการบริหารจัดการ การปรับปรุง และการก ากับการใช้
มาตรฐาน เมื่อนักพัฒนาระบบและโปรแกรมเมอร์ ต้องการก าหนดโครงสร้างของข้อมูลในเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ ในรูปของเอกสารเอ๊กซ์เอ็มแอลสกีม่า  (XML 
Schema) ก็ให้ปฏิบัติตามกฎกติกาการตั้งชื่อและการออกแบบรูปแบบและโครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ด้วย XML (ตามหลักการของ UN/CEFACT XML Naming and Design Rules – NDR) ส าหรับมาตรฐาน
ทางเทคนิคในการปฏิบัติการร่วมเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานเปิดและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  จึงมี
ความสามารถในการท างานเชื่อมโยงร่วมกันระหว่างระบบ แม้ต่างแพลตฟอร์มกัน  และมีโซลูชั่นให้เลือกได้
หลากหลาย มาตรฐานทางเทคนิคที่ก าหนด เช่น เว็บเซอร์วิส (Web Services) และอีบีเอ๊กซ์เอ็มแอล 
(ebXML) (ISO/DTS 15000) ในการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และเรียกใช้บริการข้ามระบบ 

XML เป็นภาษาท่ีเหมาะกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก XML ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับโปรแกรมประยุกต์หรือระบบปฏิบัติการใด นอกจากนี้ XML ยังเป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่น เนื่องจาก
ผู้ใช้สามารถที่จะก าหนดและตั้งค่า Metadata (หรือ Tags) ให้เหมาะกับเอกสารเฉพาะที่ตนต้องการได้อย่าง
อิสระ และยังสามารถเพ่ิมเติม Metadata ได้ในภายหลังโดยไม่มีผลกระทบต่อโปรแกรมที่มีอยู่แล้วด้วย Web 
Services เป็น Application หรือ program ที่ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะให้บริการ โดยจะถูกเรียกใช้
งานจาก Application อ่ืนๆ ซึ่งการให้บริการจะมีเอกสารที่อธิบายคุณสมบัติของบริการก ากับไว้ ด้วยภาษา 
XML ท าให้สามารถเรียกใช้ได้ทุก Component ในทุก platform บน Protocol HTTP ซึ่งเป็น Protocol 
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ส าหรับ World Wide Web อันเป็นช่องทางที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในการติดต่อสื่อสารกันระหว่าง 
Application กับ Application   
 

ตัวอย่าง Forest Data Set 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด 

Category catId  Identified รหัสประเภทหลัก 
 catTitle text ชื่อประเภทหลัก 
Subcategory subCatId  Identified รหัสประเภทหลักย่อย 
 subCatTitle  text ชื่อประเภทหลักย่อย 
 catId Identified รหัสประเภทหลัก 
Forest attid Identified รหัสสถานที่ 
 attname text ชื่อ 
 attDetail  text รายละเอียดป่า 
 attadd_detil text รายละเอียดสถานที่ 
 attDistrict Identified ต าบล 
 attzone Identified อ าเภอ 
 attProvince Identified จังหวัด 
 attLatitude Number Latitude 
 attLongitude Number Longitude 
 attMaps text แผนที่ 
 distance text ระยะการเดินทาง 
 catId Identified ประเภทหลัก 
 subCatId Identified ประเภทย่อย 

 
6.7 การบูรณาการระบบ 

ปัจจุบัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่าไม้ จะมีขั้นตอนการจัดท า
ข้อก าหนด ขอบข่ายงานจ้าง เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วก็เริ่มงานพัฒนา และทดสอบ มีการติดตั้ง ฝึกอบรมการใช้งาน   
ประเด็นในการต่อเชื่อมข้อมูลมักเป็นเรื่องที่ไม่ได้น าเข้ามาพิจารณาในช่วงออกแบบและพัฒนา ท าให้ระบบ
สารสนเทศเป็นรูปแบบอิสระ โดยแต่ละส่วนงานมีระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนงานค่อนข้างอิสระจาก
หน่วยงานอ่ืน เช่น การพัฒนาและใช้งาน Website เฉพาะการต่างๆ ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันกับระบบหลักที่มีอยู่แล้ว เช่น ระบบ MIS และ EIS เป็นต้น แต่ที่ผ่านมาการพัฒนาระบบงานส่วน
ใหญ่ของกรมป่าไม้ได้รับการพัฒนาโดยการว่าจ้างหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความหลากหลายมาพัฒนา ท าให้
ระบบงานหลายๆ ระบบงานที่ต้องมีการต่อเชื่อมระดับข้อมูล ไม่ได้มีการออกแบบให้รองรับการเชื่อมต่อ ท าให้
ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันต้องอาศัยกรรมวิธีที่ใช้วิธีการท าด้วยมือ (Manual Process) ในการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานหรือประมวลผลต่อเนื่อง  

ผลการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับกรมป่าไม้ในอนาคต 
สามารถสรุปได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องสอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยรวม กล่าวคือ ในส่วนของ Back Office ของกรมป่าไม้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตาม
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ความต้องการขององค์กรและความต้องการจากทางภายนอก เช่น การบูรณาการข้อมูลป่าไม้ การค านวณดัชนีชี้
วัดอย่างอัตโนมัติ การรวบรวมข้อมูลเป็นคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์แนวโน้ม ระบบต่างๆ ของกรมป่าไม้จะต้อง
มีความสามารถในการปรับตัว และเพ่ิมขีดความสามารถด้านสื่อสารกันมากขึ้น  

 
6.8 ความม่ันคง ความปลอดภัย สารสนเทศ 

การออกแบบระบบงานต่างๆ จะเป็นการเชื่อมโยงบริการต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการต่อยอดการ
พัฒนาระบบท าให้สามารถใช้งานร่วมกับบริการที่มีอยู่โดยการใช้ฟังก์ชันระหว่างแพลตฟอร์มชนิดใดก็ได้ โดยไม่
ต้องค านึงถึงภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ และประเภทของคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้การออกแบบและ
พัฒนาระบบงาน จะต้องค านึงถึงความม่ันคง ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยจะต้องน ามาตรฐานสากลด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยมาใช้เป็นฐานอ้างอิงเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติการ เช่น นโยบายความมั่งคงปลอดภัย
จะต้องอิงมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และอุปกรณ์เครือข่ายจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน Common 
Criteria นอกจากนี้ การออกแบบระบบแอปพลิเคชั่นจะต้องค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์เพ่ือ
ไม่ให้มีการฝัง Trojan Horse หรือ Worm ท าให้เกิดช่องโหว่ให้ถูกโจมตีได้ ขั้นตอนส าคัญในการพัฒนา
จ าเป็นต้องก าหนดเป็นขั้นตอนบังคับในลักษณะ Code Inspection ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้พัฒนาต้องชี้แจงให้
ชัดเจนโดยมีกระบวนการตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมในซอฟต์แวร์ก่อนการส่งมอบ 

ส าหรับการป้องกันข้อมูลดิจิตอลที่ต้องสงวนลิขสิทธิ์ของกรมป่าไม้นั้น ต้องน าเทคโนโลยี DRM 
(Digital Right Management) มาใช้เพ่ือสร้างความมั่นใจในกระบวนการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาด้านการ
ใช้ข้อมูลดิจิตอล 
 
6.9 โครงสร้างโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมป่าไม้ได้ก าหนดโครงการ 15 โครงการ โดยที่โครงการทั้ง 

15 นี้ได้ครบรวมโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนพันธกิจ 15 โครงการ (A1 ถึง A15) เพ่ือพิจารณาดูโครงสร้าง
ของโครงการแล้วจะจ าแนกเป็น 6 ระดับตามรูปที่ 6-6 ดังนี้ 

1) ประเภทพัฒนาบุคลากรด้าน IT 
โครงการที่ 6 หลักสูตรพัฒนาทักษะ ทักษะคอมพิวเตอร์โดยใช้ ICT Competency 

2) ประเภทปรับปรุงระดับเครือข่าย 
โครงการที่ 13 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายสื่อสารข้อมูลกรมป่าไม้ 

3) ประเภทพัฒนาคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 
โครงการที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 

4) ประเภทพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร 
โครงการที่ 4 การย้ายแอปพลิเคชั่นสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 
โครงการที่ 5 ระบบบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล 
โครงการที่ 8 การจัดท าผังกระบวนงานเพ่ือการบริหารแบบวัดผล 
โครงการที่ 14  โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสผ่านคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 

5) ประเภทพัฒนาขีดความสามารถหลัก 
โครงการที่ 1 ไทยดิจิทัลฟอเรสทรี 
โครงการที่ 2  ระบบบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
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โครงการที่ 9  การประเมินความเสี่ยงและต่อเนื่องในพันธกิจตามมาตรฐาน  
ISO.23001  

โครงการที่ 10  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลป่าไม้แห่งประเทศไทย 
โครงการที่ 11.  การศึกษาสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบ Internet of Thing เพ่ือการ 

รักษาป่า 
โครงการที่ 12  ระบบบริหารจัดการไฟป่า 

6) ประเภทเผยแพร่ประชาชน 
โครงการที่ 7 ระบบฝึกอบรมออนไลน์โดยใช้ MOOC 
โครงการที่ 15 การประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง 

 
ทั้งหมดนี้แสดงในรูปที่ 6-6 โดยที่มีการประเมินความเสี่ยงความต่อเนื่องในพันธกิจตาม

มาตรฐาน ISO 23001 ในทุกระดับ 
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รูปที่ 6-6 แสดงแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมป่าไม้ 

12 ระบบบริหารจัดการไฟป่า 

15 การประชาสมัพันธ์
หลายช่องทาง 

7 ระบบฝึกอบรม
ออนไลน์โดยใช้ MOOC 

2 ระบบบริหารจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน 

1 ไทยดิจิทัล ฟอเรสทรี 

11 การศึกษาสรา้งเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบ 
Internet of Thing เพื่อการรักษาป่า 

4 การย้าย
แอปพลิเคชั่นสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 

5 ระบบบริหาร
สินทรัพย์ดิจิทัล 

8 การจัดท าผัง
ก ร ะ บ ว น ง า น
เพื่อการบริหาร
แบบวัดผล 

14 โครงการติดตั้ง
ระบบตรวจสอบไวรัส
ผ่ า นคอมพิ ว เ ตอร์
ก้อนเมฆ 

3 ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 

13 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมป่าไม้ 

6 หลักสูตรพัฒนาทักษะ ทักษะคอมพิวเตอร์โดยใช้ ICT Competency 

9 
กา

รป
ระ

เม
ินค

วา
มเ

สี่ย
งแ

ละ
ต่อ

เน
ื่อง

ใน
พัน

ธก
ิจต

าม
มา

ตร
ฐา

น 
ISO

 2
30

01
 

10 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลป่าไม้
แห่งประเทศไทย 
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บทท่ี 7 
การติดตามประเมินผล 

 
7.1 ค าน า 

การติดตามประเมินผล จะใช้ระเบียบวิธีลิขิตสมดุลย์ (Balanced Scorecard : BSC) เนื่องจากแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้ เป็นแผนที่ต้องมีการบูรณาการหลายด้านในเชิงปฏิบัติ ในการนี้จึงจะ
พิจารณาใน 4 มิติ ได้แก่ มิติการพัฒนาองค์กรและเทคโนโลยี มิติกระบวนการขององค์กรในการสนับสนุนการ
ด าเนินการเพ่ือให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลและสร้างความพึงพอใจแก่กรมป่าไม้ และ ประชาชนมีความมั่นใจในการ
บริหารจัดการด้านป่าไม้รวมทั้งการพิทักษ์รักษา และสร้างประโยชน์แก่ประชาชนตลอดจนการด าเนินการตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้องในประเทศซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จในมิติประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของกรมป่าไม ้

   
7.2 ดัชนีชี้วัดเพื่อการติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะน าไปสู่การปฏิบัติจะด าเนินการดังนี้ 
1) สร้างดัชนีชี้วัดส าหรับแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกถึงความส าเร็จและผลกระทบ

ของการด าเนินงานตามแผน เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการติดตามประเมินผล ด้านผลลัพธ์ (Output) ที่ก าหนด 
2) จัดท าระบบข้อมูลของตัวดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือเป็นการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผน

แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประยุกต์จากระเบียบวิธีลิขิตสมดุลย์ (Balanced Scorecard : BSC) ตามที่แสดง
ในรูปที่ 7-1 ซึ่งเป็นวิธีการที่พิจารณาผลการด าเนินงานตามเป้าประสงค์ใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า 
ด้านกระบวนงานภายใน และด้านการเรียนรู้ ในการนี้ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่ไม่มีพันธกิจที่แสวงหาก าไร 
ดังนั้น BSC จะถูกปรับใช้ดังนี้ 

2.1) มิติด้านประสิทธิผลที่เกิดจากการลงทุน และการให้บริการ 
2.2) มิติด้านประสิทธิผลการด าเนินการให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่หน่วยงานต่างๆ และ

ประชาชนที่เกี่ยวข้องด้านป่าไม้ 
2.3) มิติด้านกระบวนงานภายในที่มุ่งเน้นคุณภาพ 
2.4) มิติด้านพัฒนาองค์กรและเทคโนโลยีที่พร้อมจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ พ.ศ.2558-2561 

บทที ่7 การติดตามประเมินผล 7-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ สามารถบริหารจัดการป่าและอนุรักษ์
ทรัพยากรในอาณาบริเวณป่าแบบยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
อุปกรณเ์ซ็นเซอร์ ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ 
 
พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1) วางแผนจัดระบบการส ารวจและประสานการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน ตลอดจนการเชื่อมโยง
เครือข่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับทรัพยากร ป่าไม้กับหน่วยงานต่าง ๆ 

2) ควบคุม ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการจัดหาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามแผน
แม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้ 

3) เป็นศูนย์ข้อมูลของกรมป่าไม้ ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้ 
4) ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิสัยทัศน ์
และ 

พันธกิจของ   
แผนแม่บท เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
 

มิติด้านประสิทธิผลที่เกิด
จากการลงทุนและการ
ให้บริการ 

มิติด้านประสิทธิผล
การด าเนินการให้แก่ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

มิติด้านกระบวนงาน
ภายในที่มุง่เน้นคุณภาพ 
 

มิติ ด้ า น พัฒนากรมป่ า ไม้ และ
เทคโนโลยีที่พร้อมจะตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

รูปที่ 7-1 แสดงแนวความคิด Balanced Scorecard  
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ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 1 : ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโดยใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 การด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 2 : ให้ก าหนด ICT Competency ของบุคคลากรของกรมป่าไม้ทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนากระบวนงานให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ 4 : ส่งเสริมการวิจัยด้านประยุกต์ใช้ ICT ด้านป่าไม้  
ยุทธศาสตร์ 5 : สร้างความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  
ยุทธศาสตร์ 6 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล 
 
การน าแนว BSC ไปประยุกต์ใช้ส าหรับการปฏิบัติการแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรมป่าไม้ ซึ่งมี

เป้าประสงค์หลักตามที่ก าหนดโดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย โดยที่แต่ละยุทธศาสตร์จะมีการ
ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการ เพ่ือการติดตามความส าเร็จของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรมป่าไม้ ส าหรับแต่
ละเป้าหมายยุทธศาสตร์จะมีดัชนีชี้วัดได้หลายตัว ตาราง 7.1 แสดงดัชนีชี้วัดของเป้าหมายยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนงานที่ก าหนด 

ดังนั้น การประเมินผลและติดตามความส าเร็จของโครงการจะสามารถท าได้อย่างเป็นระบบ มีหลักการ
ที่สมดุล ในส่วนเป้าหมายการวัดผลแต่ละปีนั้น เป็นส่วนที่คณะกรรมการด าเนินการแผนแม่บทเทค โนโลยี
สารสนเทศกรมป่าไม้ จะต้องก าหนดและด าเนินการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล เพ่ือน าดัชนีชี้วัดลิขิตสมดุลย์มาใช้
เป็นเครื่องมือติดตาม ประเมินผล เพ่ือผลักดันให้ประสบความส าเร็จ 
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ตารางที่ 7-1 ความสัมพันธ์ของดัชนีชี้วัด ลิขิตสมดุลย์ เป้าหมาย และแผนงานด้านการสื่อสาร 

BSC เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

ยุทธศาสตร์ 1 : ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานโดยใช้เทคโนโลยีที่ประหยัด
ค่าใช้จ่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

จ านวนแอปพลิเคชั่นที่
สนับสนุนงานกรมป่าไม้ 

1. ไทยดิจิทัล ฟอเรสทรี 

ขนาดป่าไม้ที่มีการบริหาร
จัดการแบบดิจิทัล 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารป่า 

ค่าใช้จ่ายระบบ 3. ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 

จ านวนแอปพลิเคชั่นที่ใช้
งานบนระบบก้อนเมฆ 

4. การย้ายแอปพลิเคชั่นสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 

จ านวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่
จัดเก็บ 

5. ระบบบริหารสินทรัพย์ 

ผู้ท
ี่เก

ี่ยว
ข้อ

ง ยุทธศาสตร์ 6 : ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล 

ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการด าเนินงานของ    
กรมป่าไม้ 

15. การประชาสัมพันธ์หลาย
ช่องทาง  

กร
ะบ

วน
กา

รภ
าย

ใน
 

ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนากระบวนงาน
ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน 

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่
กรมป่าไม้ต่อระบบงานใหม่ 
 

8. การจัดท าผังกระบวนงาน
เพ่ือการบริหารแบบวัดผล  

 จ านวนคนที่ผ่านการ
ประเมิน 

9. การประเมินความเสี่ยงและ
ต่อเนื่องในพันธกิจตาม
มาตรฐาน ISO 23001 

ยุทธศาสตร์ 4 : ส่งเสริมการวิจัย
ด้านประยุกต์ใช้ ICT ด้านป่าไม ้

จ านวนฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ป่าไม้ 

10. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลป่าไม้แห่ง
ประเทศไทย  

 ขนาดข้อมูลจาก Server ที่
น ามาใช้งานต่อวัน 

11. การศึกษาสร้างเครือข่าย
เซ็นเซอร์แบบ Internet of 
Thing เพ่ือการรักษาป่า 
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BSC เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ 
กร

ะบ
วน

กา
รภ

าย
ใน

(ต
่อ)

 

 จ านวนไฟป่าที่มีการบริหาร
จัดการ 

12. ระบบบริหารจัดการไฟป่า 

ยุทธศาสตร์ 5 : สร้างความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

จ านวนครั้งที่เครือข่ายถูก
เจาะทะลวง (Hacked) 

13. ปรับปรุงประสิทธิภาพ
โครงข่ายสื่อสารข้อมูล      
กรมป่าไม้ 

 จ านวนไวรัสที่ค้นพบและ
แก้ไข 

14. โครงการติดตั้งระบบ
ตรวจสอบไวรัสผ่าน
คอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 

เรีย
นร

ู้แล
ะพ

ัฒน
า 

ยุทธศาสตร์ 2 : ให้ก าหนด ICT 
Competency ของบุคคลากรของ
กรมป่าไม้ทุกระดับ 

จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 

6. หลักสูตรพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์โดยใช้ ICT 
Competency 

- จ านวนเนื้อหาแบบ 
MOOC ที่พัฒนาขึ้นมา 
- จ านวนประชาชนที่เข้าใจ
ในระบบ MOOC 

7. ระบบการฝึกอบรมออนไลน์
โดยใช้ MOOC 

 
   


