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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
จากการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีวิสัยทัศน์คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและ
สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการ
ปฏิรูประบบราชการเพื่อเพิ่มคุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจาเป็นต้องนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
และการจัดการองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ถูกต้องนั้นจาเป็นจะต้องมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายและสนับสนุนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายบริหารและแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการใช้งบประมาณ การ
พัฒนาบุคลากร และอื่น ๆ ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555–2559 ขึ้น โดยระบุถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ตลอดจนวิเคราะห์ศึกษาสถานภาพ องค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็น
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบต่อการดาเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทา
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายทั้งในระดับกรม กระทรวง และประเทศ อีกทั้งลดความซ้าซ้อนในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้องค์กรมีแนวทางการทางานที่ชัดเจนในการ
ดาเนินงาน ตลอดจนสามารถบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพื่อนาไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมฉบับนี้
ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งสิ้น 6 ส่วน โดยมีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้
ส่วนที่ 1
บททั่วไป กล่าวถึง แนวนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พระราชกฤษฎีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕5–
๒๕๕8 แผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๕) เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๖๓
(ICT ๒๐๒๐) แนวทางการดาเนินการโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๒ ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒–
๒๕๕๖ พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ พระราชบั ญ ญัติว่าด้วยการกระท าผิด เกี่ ยวกั บ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.
๒๕๕๐ แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีแห่งชาติ กรอบแนวทางมาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ เวอร์ชั่น ๒.๐ (TH e-GIF) และแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบแนวความคิดในการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 ให้สอดคล้อง
และมีทิศทางเดียวกับนโยบายระดับประเทศ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงยุทธศาสตร์โดยรวมของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

หน้า ก

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 5

ส่วนที่ 6

การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวถึง การวิเคราะห์
สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย โครงสร้างการเชื่อมโยง การ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง ระบบที่ใช้ ในการบริหารจัดการภายใน การดูแล
และบริหารความเสี่ยง ตลอดจนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อระบุจุดแข็งและ
จุดอ่อนในด้านต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและข้อจากัดในการดาเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายโดยรวมและยุท ธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึง เป้าหมายของยุทธศาสตร์ และ
ยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารในลัก ษณะต่าง ๆ อาทิ
การบูรณาการระบบงานและข้อมูล การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวถึง
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับกรม รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่กาหนดตามแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปยุทธศาสตร์ สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ แผนงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
และความสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก กล่าวถึง แผนงาน โครงการและกิจกรรมหลัก
แนวทางการดาเนินโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ของโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานที่ระบุใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยสามารถสรุป ขั้นตอนและวิ ธีก ารจัด ท าแผนแม่ บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลการศึกษาวิเคราะห์ในแต่ละส่วนโดยสังเขปดังนี้

หน้า ข

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

1. ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารจั ด ท าแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจั ด ท าแผนแม่ บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร พ.ศ. 2555-2559 ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แบ่งการดาเนินการออกเป็น 4 ระยะ ดังแสดงในรูปที่ ๑

รูปที่ 1 แนวทางการดาเนินงานจัดทาแผนแม่บท
 ระยะที่ 1 : ทบทวนปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การดาเนินงานระยะที่ 1 เป็น การดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ ยวข้องให้ร อบด้านทั้งปัจจัยภายใน
ภายนอกองค์กร นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง เน้นให้เกิดการเชื่อมโยง
และสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่
o การศึกษาปัจจัยภายนอก คือ การศึกษากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ระดับประเทศ ได้แก่
 พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙)
 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕5–๒๕๕8
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๕)
 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๖๓ (ICT ๒๐๒๐)
 แนวทางการดาเนินการโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
 แผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับ ที่ ๒ ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒–
๒๕๕๖
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

หน้า ค

 พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๔๙
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีแห่งชาติ
 กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ เวอร์ชั่น ๒.๐ (TH e-GIF)
 แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
o การศึกษาปัจจัยภายใน คือ การศึกษาข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารขององค์กร ได้แก่
 การศึกษานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วย
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร โครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมและ
หน่วยงานในสังกัด จากเอกสารต่าง ๆ อาทิ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงานในสังกัด คาของบประมาณโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงานในสังกัด
 การศึกษาสถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและความต้องการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมและ
หน่วยงานในสังกัด มีเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการศึกษา ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ 1 เทคนิค/วิธีการในการศึกษาสถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและความ
ต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทคนิค/วิธีการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร

เครื่องมือที่ใช้
หัวข้อสัมภาษณ์ผู้บริหาร

-

สารวจสถานภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารในปัจจุบัน

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อระดมแนวความคิดและ
รวบรวมความต้องการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารโดยเชิญผู้แทนจาก
หน่วยงานในสังกัด
หน้า ง

แบบสอบถามด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ระบบสารสนเทศ และ
ทักษะบุคลากรในปัจจุบันของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

-

ผลลัพธ์
ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในปัจจุบัน
ปัญหาและอุปสรรคด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารของหน่วยงานระดับกรมใน
ปัจจุบัน

- ภาพรวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในปัจจุบันของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในภาพรวมของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

ซึ่งผลการดาเนินงานในขั้นตอนนี้ทาให้ทราบถึงสถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันทั้ง
ในภาพรวมของกระทรวง และของหน่วยงานในระดับกรม พร้อมทราบถึงความต้องการของผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งในภาพรวมของกระทรวงและของหน่วยงานในระดับกรม
 ระยะที่ 2 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมแนวความคิดและรวบรวมความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
จากการรวบรวมและบูรณาการความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้จากระยะที่ 1 ทา
ให้เกิดการจัดสัมมนาระดมสมองเพื่อระดมแนวความคิดและรวบรวมความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค และปัจจัยที่
เกื้อหนุนความสาเร็จ (SWOT) รวมถึงการออกแบบและกาหนดรายละเอียดทางเทคนิคของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกาหนดเป็นโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อลดความซ้าซ้อนของการดาเนินงานในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้การพัฒนามีความเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
 ระยะที่ 3 : กาหนดจุดหมายและทิศทาง
ผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมสมองจะถูกนามาใช้ในการกาหนดทิศทางการใช้งานสาหรับการบริหาร
การติ ด ตามประเมิ น ผล และแผนทิ ศ ทางการพั ฒ นาร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย
 ระยะที่ 4 : จัดทาแผนแม่บท
ด าเนิ น การจั ด ท าและทบทวนร่ า งแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม พ.ศ. 2555 – 2559 พร้อมนาเสนอรายละเอียดแผนงานโครงการ กรอบ
แนวทางการดาเนินแผนงานโครงการ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ และจะมีการจัดสัมมนานาเสนอร่างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม พ.ศ. 2555–2559 เพื่อรับ ฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) รวมถึงข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์เพื่อนามาปรับปรุงร่างแผนให้เป็นแผน
ฉบับสมบูรณ์นาเสนอสู่คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
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2. เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งการพัฒนาด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้านระบบ
เครือข่ายและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ ดูแลและบริหารความเสี่ยง
โครงสร้างหน่วยงานและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้
2.1 ด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ปัจจุบันพบว่ามี เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จานวน ๓,๗๘๔ เครื่อง จาก
จานวน ๑๐,๑๖๐ เครื่อง (มากกว่า ๓๗% โดยเฉลี่ย) ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี ซึ่งตามมาตรฐานของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนดให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถได้รับการเปลี่ยนทดแทนได้ เนื่องจากอุปกรณ์ที่
มีอายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี ถือว่า ล้าสมัย ไม่ สามารถทางานร่วมกับอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ใหม่ใน
ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีโอกาสสูงที่อุปกรณ์จะเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายใน
การบารุง รักษาสูง ดังนั้น จึงควรมี การเปลี่ยนทดแทน เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ แตกต่างกันมากนัก แต่ได้อุปกรณ์ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่ามากในการใช้งาน ทาให้การทางานของบุคลากรมีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นตามอีกด้วย นอกจากนี้ในแนวทางการบูร ณาการมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ทันสมัย
เนื่องจากมีความจาเป็นต้องส่งผ่านข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นจานวนมาก หากขีดความสามารถของเทคโนโลยีของ
แต่ละหน่วยงานไม่เท่าเทียมกันแล้วนั้นข้อมูลที่ได้อาจมีการคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดได้
2.2 ด้านระบบเครือข่ายและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ผลการสารวจและศึกษาผังการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้อม พบว่า ระบบเครือข่ายของหน่วยงานในสังกั ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมถูก
ออกแบบให้แยกออกเป็น ๒ ส่วนอย่างชัดเจน คือ เครือข่ายภายใน (Intranet) และ เครือข่ายภายนอก (Internet)
เพื่อป้องกันการถูกบุกรุกจารกรรมข้อมูลภายในระบบเครือข่ายได้ โดยการเชื่อมต่อภายในนั้น จะมีการใช้สายสัญญาณ
ทั้งชนิด UTP CAT ๕/๖ และ Fiber Optic ซึ่งถือว่าเหมาะสมกับการใช้งาน
เมื่อทาการสารวจการเชื่อมต่อข้อ มูล ระหว่างส่วนกลางและส่วนภู มิภาคของแต่ละหน่วยงานนั้นพบว่า บาง
หน่วยงานมีการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางไกล WAN แบบ Leased Line, MPLS, ผ่านดาวเทียม ตามลักษณะ
การใช้งานของแต่ละพื้นที่และภารกิจ สาหรับหน่วยงานอื่นที่ยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อข้อมูลนั้น ได้กาลังพัฒนาที่จะมีการ
เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยดังกล่าวข้างต้น
หากมาวิเ คราะห์ในลัก ษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสัง กั ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแล้วนั้น การมีเครือข่ายในการเชื่อมต่อข้อมูลเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญสาหรับการบูรณาการ จากการ
สารวจพบว่า กระทรวงมีการเชื่อมต่อกับหน่วยงานระดับกรมหลักเพียง ๙ หน่วยงานเท่านั้นด้วยเครือข่าย MPLS ที่มี
ความเร็ว ๑๐ Mbps ยัง ขาดเครือ ข่ายการเชื่ อมต่อข้อมู ล กั บ หน่วยงานในสัง กั ด อื่น เช่น องค์ก ารมหาชน หรือ
สานักงานต่าง ๆ อีก ๗ หน่วยงาน ดังนั้นกระทรวงควรมีการเพิ่มช่องทางดังกล่าวเพื่อ เชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่ว ยงานที่ เ หลื อ เพื่ อ ท าให้ เ กิ ดการบูร ณาการข้อมู ล ของกระทรวง เมื่ อมี ก ารก าหนดระบบที่ ต้องการ
การบูรณาการร่วมกันชัดเจนแล้ว
หน้า ฉ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ส่วนด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในระดับพื้นฐาน ได้แก่ ไฟร์วอลล์ (Firewall) และอุปกรณ์
รักษาความปลอดภัย อื่น ๆ โดยอุป กรณ์ยังใช้ง านได้ดี แต่จาเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง สาหรับการ
บารุงรักษาและปรับปรุงซอฟต์แวร์และข้อมูลภายในอุปกรณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์สามารถป้องกันการโจมตีใน
รูปแบบใหม่ ๆ ได้
เมื่ อ ท าการวิ เ คราะห์ ตาม พรบ.ว่าด้ วยการกระท าความผิด เกี่ ยวกั บ คอมพิว เตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่ า
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ พรบ. กาหนดได้แก่
ระบบเก็บข้อมูลจราจร และระบบพิสูจน์ตัวตน
เมื่อทาการวิเคราะห์ตามแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๘ ด้าน (รายละเอียด
แสดงในส่วนที่ ๒) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายหน่วยงานมีความจาเป็นใน
การดาเนินการเพิ่มเติมในด้านนโยบายและอุปกรณ์เพื่อให้ระบบความปลอดภัยมีความสมบูรณ์ โดยสิ่งที่ต้องพัฒนาใน
แต่ละด้านของแต่ละหน่วยงานนั้นได้แสดงรายละเอียดในส่วนที่ ๒ ความมั่นคงปลอดภัยนั้นนับว่าเป็นพื้นฐานที่สาคัญ
ของการบูร ณาการระบบและข้อมู ลร่วมกันเนื่องจากเมื่ อมีการบูรณาการแล้วจ านวนข้อมู ลที่สาคัญจานวนมากถูก
แลกเปลี่ยนผ่านเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน หากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่
ไม่เข้มแข็งแล้วนั้นอาจเป็นช่องโหว่ที่ทาให้ถูกบุกรุกหรือโจรกรรมข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ได้ จึงมีความจาเป็น ที่
จะต้องให้ความสาคัญและจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาในส่วนนี้
2.3 ด้านระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศในปัจจุบันของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมสามารถแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม
หลัก ได้แก่
๒.๓.๑ ระบบสารสนเทศหลักสาหรับการบริหารจัดการภายใน
ผลการสารวจและศึกษาระบบสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พบว่ามีระบบสารสนเทศหลักสาหรับการบริหารจัดการภายในต่าง ๆ ดังนี้
 ระบบอินทราเน็ต (Intranet)
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
 ระบบบริหารงบประมาณ
 ระบบการเงินและบัญชี
 ระบบงานพัสดุ/ครุภัณฑ์
 ระบบงานธุรการสานักงาน
 ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงานงบประมาณ
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร (EIS)/ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร (MIS)
 ระบบจองยานพาหนะ
 ระบบบริหารจัดการประชุม อบรม สัมมนา
 ระบบปฏิทินนัดหมายผู้บริหาร
 ระบบแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 ระบบสานักงานสิง่ แวดล้อมภาค
 ระบบ warning&tracking
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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 ระบบอนุมัติโครงการ CDM
 ระบบประเมินผลโครงการ CDM
จากข้อมูลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พบว่ามีหลายระบบงานที่
ในแต่ละหน่วยงานมีการใช้งานซ้าซ้อนกัน ดังนี้
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
 ระบบการเงินและบัญชี
ซึ่งในการทาสถาปัตยกรรมองค์กร และการบูรณาการเชิงข้อมูลนั้น ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียด
และแบ่งการจัดทาออกเป็นขั้นตอน โดยกระทรวงควรเริ่มทาทีละระบบ เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และมีการเริ่มจากกลุ่มย่อย ๆ อาจเริ่มเฉพาะบางกรมที่มีความพร้อมในเรื่องของระบบงาน ดังนั้น จึงมีความ
จาเป็นอย่างเร่งด่วนที่กระทรวงต้องจัดสรรงบประมาณในการศึกษาสถาปัตยกรรมองค์กร และการบูรณาการ
ของระบบสารสนเทศ
๒.๓.๒ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเฉพาะภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ โดยเน้นการ
จัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นรายวัน (Transaction Data) เพื่อนาไปสู่การใช้ข้อมูลในเชิงการบริหารงานต่อไป ระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปั จจุบันแสดงในรูปที่ ๒
๒.๓.๓ ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographical Information System : GIS)
เป็น ระบบที่ ได้มี ก ารนาเทคโนโลยี ด้านสารสนเทศมาประยุก ต์ และใช้ ง านร่วมกั บ วิชาการด้า น
ภูมิศาสตร์ และงานด้านแผนที่ โดยระบบภูมิสารสนเทศที่ใช้งานในปัจจุบันของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแสดงในรูปที่ ๓
จากการศึกษาสถานภาพระบบสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าหน่วยงาน
ในระดับ กรมมีร ะบบสารสนเทศที่ พั ฒนาขึ้นเพื่อสนับ สนุนภารกิ จ เฉพาะด้านของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่ง ถือว่าเป็น
หน่วยงานที่ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานโดยก่อให้เกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องการระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้บริหาร
ระดับสูง ระบบสารสนเทศที่มีในปัจจุบันต้องมีการบูรณาการเข้าด้วยกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากระบบสามารถนาไปสนับสนุนการทางานของผู้บริหารระดับสูงได้ รวมถึง
ยังสามารถลดความซ้าซ้อนของการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ นอกจากนี้ เพื่อลดความซ้าซ้อนในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่เหมือนกันหรือมีความคล้ายคลึงกันนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรมีหน่วยงาน
กลางที่ตรวจสอบความซ้าซ้อนในการพัฒนาระบบ และกาหนดมาตรฐานกลางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
วิธีนี้ช่วยประหยัดงบประมาณการพัฒนาระบบ และระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ หาก
มีความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานในอนาคต
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ


















ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
ระบบข้อมูลสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ
ระบบข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมป่าไม้
ระบบข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
การเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเครือข่ายกลไกการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
(ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้า
ปัตตานี)
ระบบฐานข้อมูลเลื่อยโซ่ยนต์
ระบบข้อมูลพื้นที่ป่าไม้
ระบบเครือข่ายวิทยุ ทส.
ระบบสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นจังหวัด
สระบุรี

กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้าในแผ่นดิน


















ระบบโทรมาตรลุ่มน้าต่าง ๆ
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้าหลากดินถล่ม
ฐานข้อมูลแหล่งน้า
ระบบอุทกวิทยา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ระบบฐานข้อมูลน้าบาดาล (พสุธรา)
ระบบฐานข้อมูลกองวิเคราะห์น้าบาดาล
ระบบสารสนเทศการประกอบกิจการน้าบาดาล
ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
ระบบรายงานคุณภาพน้าผิวดิน WIWI
ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้า
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
(ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้า
ปัตตานี)
ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาแหล่งน้า
ระบบฐานข้อมูลการประกอบกิจการน้าบาดาล
ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้การประกอบกิจการน้าบาดาล
ระบบฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาลในท้องที่ จังหวัดศรีสะเกษ
ระบบฐานข้อมูลน้าบาดาล

กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม
 ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
 ระบบฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้าผิวดินทัว่ ประเทศ (Inland Water
Quality Information System, IWIS)
 ระบบรายงานข้อมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพน้าอัตโนมัติ
 ระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS)
 ระบบฐานข้อมูลการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ (AQNIS)
 ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ระบบจัดทาแผนที่ด้วย ArcGIS
 เว็บไซต์โครงการการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้าท่าจีน
 ระบบฐานข้อมูลนโยบาย แผน และมาตรการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 ระบบฐานข้อมูลกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมติกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
 ระบบอนุมัติโครงการ CDM
 ระบบติดตามประเมินผลโครงการ CDM
 ระบบฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษ
 ระบบเตือนภัยมลพิษคุณภาพน้าและมลพิษทางอากาศ
 ระบบเตือนภัยคุณภาพน้า
 ระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้าท่าจีน
 ระบบฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษ
 ระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้า
 ระบบการรายงานตัวชี้วัดฯ ระดับท้องถิ่น
 ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
 ระบบฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งกาเนิดมลพิษในท้องที่
จังหวัดศรีสะเกษ

ระบบศูนย์บริการประชาชน (e-Petition)
ระบบการแกไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแกไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ระบบศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม
ระบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อม

กลุ่มอานวยการ
รูปที่ 2 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจาแนกตามกลุ่มภารกิจ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ



















ระบบแผนที่และฐานข้อมูลการถือครองที่ดิน
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ
ระบบภูมิสารสนเทศพื้นที่ป่าชุมชน
ระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทานโยบายการจัดทีด่ ิน
การใช้ GIS เพื่อการสารวจแนวเขตป่าแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าไม้ใน
พื้นที่
ระบบบฐานข้อมูลป่าไม้
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
(ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้า
ปัตตานี)
แผนที่ฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติในท้องที่
จังหวัดตรัง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง)
ระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ
ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ
ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วน
1:4000 จังหวัดศรีสะเกษ
แผนที่ภูมิศาสตร์ (Re-shape)
แผนที่แหล่งทรัพยากรน้าบาดาล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านป่าไม้
ระบบภูมิสารสนเทศแนวเขตทีด่ ินป่าไม้

กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้าในแผ่นดิน

กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม

 ระบบแผนที่น้าบาดาล
 ระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้าบาดาลในเขต
วิกฤตการณ์น้าบาดาล
 ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
 ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้า แม่น้า
 ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
(ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้าปัตตานี)
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านบ่อน้าบาดาล
 ระบบฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษ
 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และสารวจแหล่งกาเนิดมลพิษ
 ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้าท่าจีน (GIS)
 ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม

 ระบบฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษ (Pollution Source Inventory
System, PSIS)
 ระบบจัดทาแผนที่ด้วย ArcGIS และ Microsoft Access
 ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ลุ่มน้าบางปะกง
 ระบบ GIS เพื่อการคานวณปริมาณ GHG จากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดิน
 ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของจังหวัด
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งกาเนิดมลพิษ
 ระบบภูมิสารสนเทศและสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแหล่งกาเนิดมลพิษ
ในจังหวัดสิงห์บุรี
 ระบบฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม
 ระบบฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้า
 ระบบฐานข้อมูลสถานที่ทิ้งขยะ

 ระบบการแกไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแกไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
 ระบบฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษ (Pollution Source Inventory System, PSIS)

กลุ่มอานวยการ
รูปที่ 3 ระบบภูมิสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจาแนกตามกลุ่มภารกิจ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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2.4 ด้านการบริหารจัดการ ดูแลและบริหารความเสีย่ ง
ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีการดาเนินการและจัดทาแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และบริหารความเสี่ยง ได้แก่
o แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
o นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
o แผนจัดการและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan)
o การสารองข้อมูลที่มีความสาคัญ
o แผนบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานทั้งหมดยังขาดการจัดหาสถานที่ติดตั้งระบบสารองในกรณีเกิดภัยพิบัติ (Disaster
Recovery Site) เพื่อความสมบูรณ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานควร
จัดหาสถานที่ติดตั้งระบบสารอง หรือใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) มาทดแทนได้ อย่างไรก็ดี
ตามแนวทางบูรณาการ สานักงานปลัดกระทรวงฯ ควรทาหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดทาสถานที่ติดตั้ง ระบบสารอง
สาหรับหน่วยงานในสังกัด
2.5 โครงสร้างหน่วยงานและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการสารวจบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าบุคลากร
บางส่วนไม่ได้จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งอาจจะขาดทักษะเฉพาะในการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ท างานได้ไม่ เต็มที่ จานวนบุคลากรในปัจ จุบันไม่เพียงพอต่อภาระงาน
บุคลากรต้องทางานหลายหน้าที่ซึ่งขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทาให้ทางานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ
รวมถึงโครงสร้างของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที่ของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นหน่วยงานควรจัดทาแผนฝึกอบรมบุคลากรให้มีความสามารถเฉพาะด้านตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ และควรเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และควรปรับโครงสร้างองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้เหมาะสม
สร้างแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรในหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หากมองถึงการทางานและบูรณาการร่วมกันแล้วนั้น สานักงานปลัดกระทรวงฯ ควรทาหน้าที่เป็นเจ้าภาพใน
การจัดอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากความรู้
เฉพาะด้านบางอย่าง เช่น ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ การพัฒนาโปรแกรม สามารถอบรมและเรียนรู้ร่วมกันได้
ซึ่งจะช่วยประหยัดค่า ใช้จ่ายได้มากในการจ้างวิทยากร นอกจากนั้นแล้วยังได้ป ระโยชน์ในการสร้างปฏิ สัมพันธ์ที่ ดี
ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งส่งผลทางอ้อมในการทางานร่วมกันในการบูรณาการได้ดียิ่งขึ้น

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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3. ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.1 วิสัย ทัศน์ ด้า นการพัฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารของกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
“พัฒนาและประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การสร้ า งคุ ณค่ า ข้ อ มู ล สารสนเทศ สนั บ สนุ นการจั ด การด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับความต้องการของทุกภาคส่วนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความ
มั่นคงปลอดภัยและประหยัดพลังงาน”
จากวิสัยทัศน์ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องมีระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการปฎิบัติงานในด้านต่างๆ มีระบบสื่อสารข้อมูลสาหรับเชื่อมโยง บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเป็นระบบ ข้อมูล
สารสนเทศที่ส าคัญด้านทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี การจัดเก็ บอย่างเป็นระบบและปลอดภัย ช่วยลด
ข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการและมีข้อมูลที่ถูกต้องสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรได้ รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.2 พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. บูรณาการระบบงานและข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เสริมสร้างคุณค่าข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการแก่ทุกภาคส่วน
3. เสริม สร้างความมั่ นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล และใช้เ ทคโนโลยีที่ เ ป็นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
4. เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อการสร้างมูลค่าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อข้อมูล/สารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 เป้ า หมายในการพัฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารของกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม
ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้กล่าวข้างต้น สามารถนาไปสู่การกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
3.3.1 เพื่อบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3.2 เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศมีมาตรฐานเพือ่ การบูรณาการและสนับสนุนกระบวนการทางานขององค์การ
3.3.3 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยข้อมูลทีม่ ีคุณค่ารองรับการตัดสินใจ
3.3.4 เพื่อพัฒนาสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
3.3.5 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในกรณีการเกิดภัยพิบัติ
3.3.6 เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.3.7 เพื่อยกระดับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
3.3.8 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงานให้มีความมั่นคงปลอดภัย
สามารถสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3.9 เสริมสร้างความต่อเนื่องในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

3.3.10 เพื่ อ ยกระดับ และเสริม สร้างศัก ยภาพแก่ บุ คลากรด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โครงสร้า งการ
บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีกรอบ
อัตรากาลังและการเจริญก้าวหน้าในสายงาน
3.3.11 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.12 เพื่อสร้างคุณค่าแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.13 เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของภารกิจขององค์กร
3.4 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บรรลุ ถึ ง วิ สั ยทั ศ น์ ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม และนโยบายหลักของประเทศด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยยุทธศาสตร์ที่กาหนดขึ้นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมนั้นมี 5 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 1 : มุ่งเน้นการจัดการระบบงานและข้อมูลอย่างบูร ณาการเพื่อประสิทธิภาพด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 2 : มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณค่าข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการ
บริการแก่ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ 3 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน มีการ
จัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ 4 : มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้มีสมรรถนะและสามารถสร้างคุณค่าแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ยุทธศาสตร์ 5 : สร้างจิตสานึกในการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศให้เ ต็ม ประสิทธิภาพ มี ความเหมาะสมกั บ
ภารกิจขององค์การ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ทั้ง 5 ด้าน เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มต้ อ งใช้ ง บประมาณด าเนิ น การในปี พ.ศ. 2555–2559 ทั้ ง สิ้ น
๓,๕๙๙,๑๑0,000 บาท โดยสรุปตามปีงบประมาณได้ดังตารางที่ 2

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
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ตารางที่ 2 สรุปงบประมาณในการดาเนินการจาแนกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 255๕-255๙ (หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ าและ
พันธุ์พืช
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้า
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
กรมป่าไม้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การจัดการน้าเสีย
องค์การสวนสัตว์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ
รวม

พ.ศ.
2555
22.18

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
พ.ศ.
2556
2557
70.67
350.91

รวม
พ.ศ.
2558
355.33

พ.ศ.
2559
327.11

1,126.20

10.30
30.20
7.50

23.50
35.20
68.70

11.45
31.00
177.30

21.45
31.50
99.00

14.45
31.50
102.00

81.15
159.40
454.50

9.20
9.90
15.00
10.00
31.10
20.21

12.20
258.08
157.00
31.50
49.85
30.93

12.20
237.48
11.00
26.00
51.81
28.43

12.20
60.00
5.00
12.00
37.90
19.50

12.20
10.00
38.00
2.00

58.00
575.46
188.00
117.50
170.65
101.07

3.04
14.20
1.30
43.45
1.00

26.23
19.50
9.50
33.70
9.00

53.33
32.30
8.40
22.95
5.00

30.33
24.30
4.60
0.60
6.00

36.35
26.80
4.80
2.00

149.28
117.10
28.60
100.70
2๓.00

28.50

30.00

30.00

30.00

30.00

148.50

257.08

865.56

1,0๘๙.56

749.71

637.21

3,๕๙๙.11

3.5 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านต่าง ๆ ของประเทศ (รายละเอียดในส่วนที่
1) และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง ๕ ด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังตารางที่ 3
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ตารางที่ 3 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

 

-

-



ยุทธศาสตร์ 2 : มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณค่า
ข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจและการ
บริการแก่ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ 3 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและประหยั ด พลั ง งาน มี ก าร
จัด การด้ านความมั่ นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศด้ ว ย
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ 4 : มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า ง
ต่อ เนื่ องเพื่อ ให้ มี สมรรถนะและสามารถสร้า งคุณ ค่า แก่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ยุท ธศาสตร์ 5 : สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศให้ เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามเหมาะสมกั บ
ภารกิจขององค์การ
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ยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทแี ห่งชาติ



แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

แนวทางการดาเนินการโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government)

 

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2554 -2563 ของ
ประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ 1 : มุ่งเน้นการจัดการระบบงานและข้อมูล
อย่ า งบู ร ณาการเพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนการบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2555-2558

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. 2552 - 2556

กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ เวอร์ชั่น ๒.๐
(TH e-GIF)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ
การสื่อสาร (ICT) ของกระทรวง
ประเทศไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากตารางที่ ๓ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทั้ง 5 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสอดคล้องในทุกด้านของกรอบ
นโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
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4. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๔.๑ โครงสร้างหน่วยงานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในปัจจุบันโครงสร้างหน่วยงานในการบริห ารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
o เป็นหน่วยงานที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ได้แก่
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้า สังกัดกรมทรัพยากรน้า
 ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี สังกัดกรมทรัพยากรธรณี
 ศูนย์สารสนเทศ สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดองค์การสวนสัตว์
 กองสารสนเทศและประเมินผล สังกัดองค์การจัดการน้าเสีย
o เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายในที่ขึ้นตรงกับรองอธิบดี หรือรองผู้อานวยการ ได้แก่
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล สังกัดกรมทรัพยากรน้าบาดาล
 ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก สังกัดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
o เป็นหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานระดับกอง ได้แก่
 กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ สังกัดกองติดตามประเมินผล สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ศูนย์สารสนเทศ สังกัดสานักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ สังกัดกองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ
 ศูนย์สารสนเทศ สังกัดสานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสานักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 กลุ่ม แผนงานจัดการองค์ความรู้ สัง กั ดกองอานวยการ สานัก งานพัฒ นาเศรษฐกิ จจากฐาน
ชีวภาพ
หน่วยงานที่ไม่ ใช่หน่วยงานที่ ระบุในพระราชกฤษฎีกาจะประสบปัญ หาในการบริห ารงบประมาณ การ
ประสานงานด้านนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กับหน่วยงานต่าง ๆ และโครงสร้างอัตรากาลังที่
ไม่ชัดเจน จึงควรมีการปรับบทบาท อานาจหน้าที่ ตลอดจนโครงสร้างของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้มีความชัดเจนขึ้น เพื่อให้สามารถทาหน้าที่เป็นผู้แทนและประสานงานในการกระจายข้อมูลข่าวสาร
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของผู้ป ฏิบัติงานและผู้บริหารของหน่วยงาน และสามารถเป็นผู้สนับสนุนการดาเนิ นงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้เต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายของผู้บริหารและความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงาน
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๔.๒ การบริหารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่มี
ความส าคัญในการดาเนินงานด้านสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่ เป็นแหล่ง กาเนิดข้อมู ล และนาข้อ มูลไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงควรมีหน่วยงานระดับ ส่วนงาน
สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ทาหน้าที่ดูแลการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของหน่วยงานประจาภูมิภาคโดยสามารถประสานงานในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๓ การบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของหน่ ว ยงานระดั บ กรมในสั ง กั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้การดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ หน่วยงานระดับกรมในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรมีหน่วยงานระดับศูนย์/สานัก/กอง ทาหน้าที่บริหารจัดการโดยตรง
มีหน้าที่บริหารจัดการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารจัดการระบบข้อมูลของหน่วยงาน รับผิดชอบ
ในงานนโยบาย แผน และงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบข้อมูลของหน่วยงาน รับผิดชอบในงานมาตรฐานระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
เป็นตัวแทนในการประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ทั้งในระดับ
กระทรวง หน่วยราชการอื่น ๆ และประชาชนทั่วไป
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญรูป
สารบัญตาราง
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ถ
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ส่วนที่ 1 บททั่วไป
1
1.1 ยุทธศาสตร์โดยรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1
1.1.1 วิสัยทัศน์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
1.1.2 พันธกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
๑.1.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
1
๑.1.๔ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/เป้าประสงค์ ทส.
๒
๑.1.๕ โครงสร้างหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๓
๑.2 แนวนโยบายรัฐบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
๔
1.2.1 สาระสาคัญของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ.
2552-2556
๔
๑.2.2 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย
๕
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙
๖
1.2.๔ แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
๘
1.2.5 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๙
1.2.6 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
1๑
1.2.7 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔6
1๓
1.2.8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551–พ.ศ. 2555)
1๕
1.2.9 แผนทิศทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government ROADMAP)
1๗
1.2.10 แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีแห่งชาติ
1๙
1.2.11 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2๒
1.2.12 กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ เวอร์ชั่น ๒.๐ (TH e-GIF)
2๔
๑.3 แนวนโยบายของกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2๖
1.3.1 แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
2๖
1.3.2 สรุปแผนยุทธศาสตร์ตามกลุม่ ภารกิจสรุปแผนยุทธศาสตร์ตามกลุ่มภารกิจจากแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน (พ.ศ. 2555–2558) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2๙
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3๗
๒.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3๗
๒.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
3๗
๒.๑.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
6๖
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๒.๒ ข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 3 เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๒ พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๓.๓ เป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๖๙
๗๑
๗๑
๗๑
๗๑
๗๒

ส่วนที่ ๔ การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7๗
๔.๑ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 7๗
๔.๑.๑ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7๗
๔.๑.๒ โครงสร้างหน่วยงานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานระดับกรม....๗๙
๔.๒ การติดตามและประเมินผล
๘๑
ส่วนที่ ๕ สรุปยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง
8๗
๕.๑ สรุปความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์กบั นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
8๘
๕.๒ สรุปความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
๙๐
๕.3 สรุปความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT ๒๐๒๐)
๙๑
๕.4 สรุปความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกับแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
๙๓
๕.5 สรุปความสัมพันธ์ของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๔
ส่วนที่ 6 การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
1๒๙
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สารบัญรูป
รูปที่ 1 แนวทางการดาเนินงานจัดทาแผนแม่บท
ค
รูปที่ 2 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจาแนกตาม
กลุ่มภารกิจ
ฌ
รูปที่ 3 ระบบภูมิสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในปัจจุบันจาแนกตามกลุ่มภารกิจ ญ
รูปที่ 1-๑ โครงสร้างหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๓
รูปที่ 2-๑ ระบบฐานข้อมูลที่ใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๔๘
รูปที่ 2-๒ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจาแนกตาม
กลุ่มภารกิจ
๕๑
รูปที่ 2-๓ ระบบภูมสิ ารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในปัจจุบันจาแนกตามกลุ่มภารกิจ
5๓
รูปที่ ๒-๔ แบบร่างรูปแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการของกระทรวง และหน่วยงานใน
สังกัด
5๕
รูปที่ 2-๕ โครงสร้างการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖๑
รูปที่ 2-๖ ลักษณะของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ของหน่วยงานในสังกัดแบบที่ 1 6๒
รูปที่ 2-๗ ลักษณะของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ของหน่วยงานในสังกัดแบบที่ 2 6๒
รูปที่ 2-๘ ลักษณะของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ของหน่วยงานในสังกัดแบบที่ 3 6๓
รูปที่ 2-๙ แผนผังการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายของสานักงานปลัดกระทรวงและหน่วยงานระดับกรม
6๙
รูปที่ 4-1 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7๘
รูปที่ 4-2 ภาพรวมของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘๑
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หน้า ธ

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 เทคนิค/วิธีการในการศึกษาสถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในปัจจุบันและความต้องการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง
ตารางที่ 2 สรุปงบประมาณดาเนินการจาแนกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 255๕-255๙
ฑ
ตารางที่ 3 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฒ
ตารางที่ 1-1 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยในช่วงระยะปี พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2555
1๕
ตารางที่ 1-2 มาตรฐานที่กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิคส์แห่งชาติฉบับที่ 1.0 และ 2.0 (TH e-GIF
1.0, 2.0) แนะนาให้ใช้
2๕
ตารางที่ ๑-๓ ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓๒
ตารางที่ ๒-๑ จานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ พร้อมทัง้ จานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี
อายุเกิน ๕ ปี
3๘
ตารางที่ ๒-๒ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการข้อมูล
๔๐
ตารางที่ ๒-3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการควบคุมการกาหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน
(User Privilege)
๔๑
ตารางที่ 2-4 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการควบคุมการใช้งานบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน
(User Account) และรหัสผ่าน (Password)
4๒
ตารางที่ 2-5 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server)
4๓
ตารางที่ 2-6 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการและการตรวจสอบระบบ
เครือข่าย (Network)
4๔
ตารางที่ 2-7 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์
(Configuration Management)
4๕
ตารางที่ 2-8 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการป้องกันไวรัส และ Malicious Code 4๖
ตารางที่ 2-9 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบันทึกเพื่อการตรวจสอบ (Audit Logs) 4๗
ตารางที่ ๒-10 ระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการภายในสานักงานของหน่วยงานในสังกัด
4๙
ตารางที่ ๒-11 สถานภาพการใช้งานซอฟต์แวร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
5๖
ตารางที่ ๒-๑๒ ความพร้อมในการบริหารจัดการ ดูแลและบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
5๘
ตารางที่ ๒-13 จานวนบุคลากรตามลักษณะงานทีร่ ับผิดชอบในแต่ละด้าน
๖๐
ตารางที่ ๒-1๔ จานวนบุคลากรทัง้ หมดในหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖๐
ตารางที่ ๒-1๕ ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกระทรวง
6๔
ตารางที่ ๒-1๖ ผลการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
6๗
ตารางที่ 3-1 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ. ๒๕๕๙ ๗๓
ตารางที่ 3-2 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ. ๒๕๕๙ ....๗๓
ตารางที่ 3-3 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ. ๒๕๕๙ ๗๔
ตารางที่ 3-4 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ. ๒๕๕๙ 7๕
ตารางที่ 3-5 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ. ๒๕๕๙ 7๖
ตารางที่ 4-1 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ. ๒๕๕๙ ๘๒
หน้า น
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ตารางที่ 4-2 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ. ๒๕๕๙ ....๘๒
ตารางที่ 4-3 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ. ๒๕๕๙ ๘๓
ตารางที่ 4-4 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ. ๒๕๕๙ ๘๔
ตารางที่ 4-5 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ. ๒๕๕๙ ....๘๕
ตารางที่ 5-1 แสดงความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
บริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8๘
ตารางที่ 5-2 แสดงความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ฉบับที่ 2 ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
๙๐
ตารางที่ 5-3 แสดงความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2554-2563
ของประเทศไทย (ICT ๒๐๒๐)
๙๑
ตารางที่ 5-4 แสดงความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับแผนแม่บทภูมสิ ารสนเทศแห่งชาติ
๙๓
ตารางที่ 5-5 แสดงโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการจัดการระบบงานและ
ข้อมูลอย่างบูรณาการ
๙๔
ตารางที่ 5-6 แสดงโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณค่าข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการแก่ทุกภาคส่วน
๙๙
ตารางที่ 5-7 แสดงโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน มีการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล
๑๑๐
ตารางที่ 5-8 แสดงโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มสี มรรถนะและสามารถสร้าง
คุณค่าแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
1๒๓
ตารางที่ 5-9 แสดงโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างจิตสานึกในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เต็มประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับภารกิจขององค์การ
1๒๗
ตารางที่ 6-๑ โครงการตามเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
1๒๙
ตารางที่ 6-๒ โครงการตามเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
1๓๐
ตารางที่ 6-๓ โครงการตามเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
1๓๑
ตารางที่ 6-๔ โครงการตามเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
1๓๒
ตารางที่ 6-๕ โครงการตามเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
1๓๓
ตารางที่ 6-๖ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1๓๔
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

หน้า บ

ตารางที่ 6-๗ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกรมควบคุมมลพิษ 1๔๓
ตารางที่ 6-๘ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
1๔๔
ตารางที่ 6-๙ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่าและพันธุ์พืช
1๔๖
ตารางที่ 6-๑๐ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกรมทรัพยากรธรณี1๔๘
ตารางที่ 6-๑๑ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกรมทรัพยากรน้า...1๔๙
ตารางที่ 6-๑๒ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกรมทรัพยากรน้า
บาดาล
1๕๕
ตารางที่ 6-๑๓ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกรมป่าไม้
1๖๑
ตารางที่ 6-๑๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
1๖๒
ตารางที่ 6-๑๕ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1๖๔
ตารางที่ 6-1๖ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขององค์การจัดการน้าเสีย
1๖๕
ตารางที่ 6-1๗ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขององค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก
1๖๖
ตารางที่ 6-1๘ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1๖๗
ตารางที่ 6-1๙ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกรมควบคุมมลพิษ
1๗๒
ตารางที่ 6-๒๐ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
๑๗๓
ตารางที่ 6-๒๑ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
1๘๑
ตารางที่ 6-๒๒ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกรมทรัพยากรธรณี
1๘๔
ตารางที่ 6-๒๓ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกรมทรัพยากรน้า
1๘๕
ตารางที่ 6-๒๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกรมทรัพยากรน้า
บาดาล
1๘๗
ตารางที่ 6-๒๕ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกรมป่าไม้
1๙๒
ตารางที่ 6-2๖ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
1๙๓
ตารางที่ 6-2๗ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1๙๕
ตารางที่ 6-2๘ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขององค์การจัดการน้าเสีย
1๙๖
หน้า ป

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

ตารางที่ 6-2๙ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขององค์การสวนสัตว์ ๑๙๘
ตารางที่ 6-๓๐ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์
๒๐๒
ตารางที่ 6-๓๑ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขององค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้
๒๐๖
ตารางที่ 6-๓๒ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขององค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก
๒๑๐
ตารางที่ 6-๓๓ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของสานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๒๑๑
ตารางที่ 6-๓๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๑๔
ตารางที่ 6-๓๕ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของกรมควบคุมมลพิษ
๒๒๕
ตารางที่ 6-๓๖ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
๒๒๗
ตารางที่ 6-3๗ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
๒๓๐
ตารางที่ 6-3๘ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของกรมทรัพยากรน้า ๒๓๓
ตารางที่ 6-3๙ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของกรมทรัพยากรน้า
บาดาล
๒๓๗
ตารางที่ 6-๔๐ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของกรมป่าไม้
2๔๐
ตารางที่ 6-๔๑ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
2๔๕
ตารางที่ 6-๔๒ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2๕๑
ตารางที่ 6-๔๓ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขององค์การจัดการน้าเสีย
2๕๓
ตารางที่ 6-๔๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขององค์การสวนสัตว์ ๒๕๔
ตารางที่ 6-๔๕ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์
2๕๖
ตารางที่ 6-๔๖ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขององค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้
2๕๙
ตารางที่ 6-4๗ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขององค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก
2๖๐
ตารางที่ 6-4๘ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2๖๑
ตารางที่ 6-๔๙ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกรมควบคุมมลพิษ
2๖๖
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

หน้า ผ

ตารางที่ 6-๕๐ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
2๖๗
ตารางที่ 6-๕๑ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
2๖๘
ตารางที่ 6-๕๒ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกรมทรัพยากรธรณี
2๖๙
ตารางที่ 6-๕๓ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกรมทรัพยากรน้า 2๗๐
ตารางที่ 6-๕๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกรมทรัพยากรน้า
บาดาล
2๗๑
ตารางที่ 6-๕๕ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกรมป่าไม้
2๗๒
ตารางที่ 6-๕๖ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
2๗๔
ตารางที่ 6-๕๗ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2๗๖
ตารางที่ 6-5๘ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขององค์การจัดการน้าเสีย
2๗๗
ตารางที่ 6-5๙ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขององค์การสวนสัตว์ 2๗๘
ตารางที่ 6-๖๐ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์
2๗๙
ตารางที่ 6-๖๑ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขององค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้
2๘๑
ตารางที่ 6-๖๒ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขององค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก
2๘๒
ตารางที่ 6-๖๓ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2๘๓
ตารางที่ 6-๖๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ของกรมควบคุมมลพิษ
2๘๔
ตารางที่ 6-๖๕ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
2๘๕
ตารางที่ 6-๖๖ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ของกรมป่าไม้
2๘๖
ตารางที่ 6-๖๗ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ของสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2๘๘
ตารางที่ 6-6๘ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ขององค์การจัดการน้าเสีย
2๘๙

หน้า ฝ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

ส่วนที่ 1 บททั่วไป
1.1 ยุทธศาสตร์โดยรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมมี ภารกิ จหน้าที่ ดาเนินการบริห ารจัดการทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายของประเทศให้อยู่คู่กับสังคมไทย โดยการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู และ
จัดการใช้ ป ระโยชน์อ ย่างยั่ง ยืน รวมทั้ ง ประชาชนได้มี ก ารดารงชีวิตอยู่อ ย่างมี ความสุขภายใต้คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้
1.1.1 วิสัยทัศน์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การ
เป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1.2 พันธกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุม การจัดสรร และการใช้ป ระโยชน์ จ ากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
รวมทั้งการสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยการเสริมสร้างระบบและกลไก
การจัดการภายในให้สามารถดาเนินภารกิจประสานกับเครือข่ายภาคีและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างมีพลัง
และสอดคล้องกลมกลืน
๑.1.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. อนุรักษ์ ฟื้ นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุก ประเภท ที่ ดิน ปุาไม้ และสัตว์ ปุาที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
๓. บริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
๔. การบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้าในระดับประเทศทั้งน้าผิวดินและน้าใต้
ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย พัฒนาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัย
๖. การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ
๗. พัฒ นาองค์ ความรู้ และกลไกในการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ
๘. สร้างความตระหนัก จิตสานึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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หน้า 1

๑.1.๔ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/เป้าประสงค์ ทส.
๑. ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพื้นที่เปูาหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการฟื้นฟูและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. กลุ่มเปูาหมายได้รับการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
๔. ประชาชนในพื้ นที่ เ สี่ยงอุ ท กภัยเร่ ง ด่วน ได้ รับการจัดการแบบบูร ณาการและมี ส่ วนร่ วมจาก
ประชาชน
๕. กลุ่มเปูาหมายมีการนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลมาใช้อนุรักษ์ คุ้มครอง และพัฒนาการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๖. ประชาชนในพื้นที่เปูาหมายมีแหล่งน้าที่มีการอนุรกั ษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อเป็นแหล่ง
น้าต้นทุนที่มีปริมาณเพียงพอโดยการมีส่วนร่วม
๗. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความปลอดภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยงภัย
๘. พื้นที่เปูาหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
๙. พื้นที่หรือกลุ่มเปูาหมายได้รับการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑๐. ชุมชนเปูาหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในท้องถิ่น
๑๑. ทุกภาคส่วนสามารถนาองค์ความรู้และกลไกไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๑.1.๕ โครงสร้างหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานรัฐมนตรี

รูปที่ และสิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มกฎหมาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทส.

กลุ่มอานวยการ
สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.)

กลุ่มภารกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธุ์พืช (อส.)
กรมปุาไม้ (ปม.)

กลุ่มภารกิจ
ด้านทรัพยากรน้าในแผ่นดิน

กลุ่มภารกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้า (ทน.)

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
(ทบ.)

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สส.)
องค์การจัดการน้าเสีย (อจน.)

กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (ทช.)

องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (อบก.)

กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)
องค์การสวนสัตว์ฯ (อสส.)
องค์การสวนพฤษศาสตร์
(อสพ.)
องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้
(ออป.)
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (สพภ.)

หมายเหตุ:
10 ส่วนราชการ
๔ รัฐวิสาหกิจ
2 องค์การมหาชน

รูปที่ 1-๑ โครงสร้างหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๑.2 แนวนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
แนวนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้
1.2.1 สาระสาคัญของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ.
2552-2556
1. วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand)”
2. พันธกิจ
“พัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ พัฒนาโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
ความเร็วสูง พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล”
3. วัตถุประสงค์
 เพื่อเพิ่มปริมาณและศักยภาพของกาลังคน
 เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต
 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและปัจเจกบุคคล
 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. เป้าหมาย
 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศมีความรอบรู้ สามารถเข้าถึง
สร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน มีคุณธรรมและจริยธรรรม ก่อ
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การทางานและการดารงชีวิตประจาวัน
 ยกระดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ โดยให้อยู่
ในกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงสุด ร้อยละ 25 (Top Quartile) ของประเทศที่มีการ
จัดลาดับทั้งหมดใน Networked Readiness Index
 เพิ่มบทบาทและความสาคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
 ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15
5. ยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารตามแผนแม่ บ ทฯ (ฉบั บ ที่ 2) มี 6
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1: พั ฒ นาก าลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่ วไปให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการ ICT ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล (National ICT
Governance)
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาล
ในการบริหารและบริการของภาครัฐ (e-Governance)
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5: ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 6: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
เป็นแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ซึ่ง มี ความต่อเนื่องของนโยบาย จาก
นโยบาย IT2010 และแผนแม่บทฯ (ฉบับที่ 1) ควบคู่กับการกาหนดนโยบายใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และเป็นการแสดงเจตนารมณ์และทิศทางการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของรัฐบาลที่ชัดเจน
๑.2.2 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย
กรอบนโยบายเทคโนโลยี สารสนเทศของประเทศในระยะที่สอง ซึ่งจะครอบคลุมเวลา 10 ปี (พ.ศ.
2554–2563) หรือ IT2020 ให้ความสาคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยยุทธศาสตร์การพัฒนา มี 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้มีความทันสมัย มี
การกระจายอย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการของภาคส่วน
ต่าง ๆ ได้
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน และการพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูล ค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและนารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดการค้า
เสรี และประชาคมอาเซียน
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 ยุท ธศาสตร์ที่ 4 ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริก ารของภาครัฐแบบบูร ณาการและมี
ธรรมาภิบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตให้สามารถ
พึ่ง ตนเองและแข่ง ขันได้ในระดับ โลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
สร้างโอกาสและการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้มีความทั่วถึงและทัดเทียมกัน
มากขึ้น โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้าน
การศึกษาและบริการสาธารณสุข
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
สาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ สามารถ
สรุปได้ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสาคัญกับ
๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีสว่ นร่วมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
สัง คม และเสริม สร้างการบริห ารราชการแผ่นดินที่ มีป ระสิทธิภาพ โปร่ง ใส มี ระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสาคัญกับ
๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
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๓.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
๓.๖ การสร้างความมั่ นคงด้า นพลัง งานชี วภาพเพื่อสนับ สนุนการพัฒ นาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร
๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสาคัญ
กับ
๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ความสาคัญกับ
๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน
อนุภูมิภาคต่างๆ
๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์
เป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปูองกันภัยจากการ
ก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
๕.๗ การเสริ ม สร้างความร่วมมื อที่ ดีร ะหว่างประเทศในการสนับ สนุนการเจริญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือ
กับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไร
๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็น
ฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค
๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
๖.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๒ การปรับกระบวนทั ศน์ก ารพัฒ นาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่ก ารเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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๖.๓ การยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการรองรั บ และปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๖.๖ การเพิ่ ม บทบาทประเทศไทยในเวที ป ระชาคมโลกที่ เกี่ ยวข้องกั บ กรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ
๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ
๑.2.4 แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
ในปัจจุบัน หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐได้มีการดาเนินการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อนามาใช้ใ นการด าเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ ต าม หน่ วยงานยัง ไม่ ส ามารถใช้ป ระโยชน์ร ะบบภู มิ
สารสนเทศที่พั ฒ นาขึ้นได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากการขาดมาตรฐานทางภูมิ สารสนเทศระดับ ชาติ กฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติจานวนมากที่เกี่ยวข้องขัดแย้งกันเอง การขาดนโยบายระดับชาติที่มีความชัดเจนในการบังคับ
หรือสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้ข้อมูลร่วมกัน แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติจึงเป็นความพยายามของ
ประเทศในการจัดการกับปัญหาที่กล่าวข้างต้น โดยมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามที่
ประเทศไทยมี กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการพัฒนาทางด้านภูมิสารสนเทศ
และได้กาหนดยุทธศาสตร์หลัก 10 ด้าน ได้แก่
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาชุดภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set:
FGDS) : เป็นการพัฒนาชุดภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ที่รายละเอียดและมาตราส่วนต่าง ๆ ที่จะใช้
เป็นพื้นฐานสาหรับการพัฒนาภูมิสารสนเทศชุดอื่น ๆ ต่อไป โดยชุดภูมิสารสนเทศที่มีอยู่แล้วหรือ
กาลังดาเนินการจัดทาโดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบแต่ละชั้นข้อมูล นามาประมวล และ
ปรับปรุงตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่กาหนดโดยยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบสืบค้นและให้บริการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (National Spatial
Data Clearinghouse) : เป็นการพัฒนาระบบสืบค้นและให้บริการภูมิสารสนเทศซึ่งทาหน้าทีเ่ ป็น
Portal ของประเทศในการให้บริก ารค้นหา ประมวลผลและบริห ารพาณิชย์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์
ทางด้านภูมิสารสนเทศผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในลักษณะ One-stop
Service
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดทาและเผยแพร่มาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศ : เป็นการพัฒนามาตรฐาน
และส่ง เสริม สนับสนุนให้เ กิ ดการใช้ม าตรฐานที่ จ ะจัดท าขึ้นเพื่อการพัฒ นาชุดภูมิส ารสนเทศ
พื้นฐานให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ : เป็นการกาหนดแนวทางและขั้นตอนเพื่อให้มีการ
จัดทากฎ ระเบียบ ในภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งจะมีผลทาให้มีนโยบายด้านภูมิสารสนเทศที่หน่วยงาน
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สามารถยึดถือ เป็นแนวทางเดียวกัน และสามารถเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ
ร่วมกันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสถานีฐานเพื่อการกาหนดตาแหน่งด้วยดาวเทียม : เป็นการพัฒนา
ระบบเพื่อทาให้การหาตาแหน่งโดยสัญญาณจากระบบดาวเทียมให้มีความสะดวก รวดเร็วและ
ลงทุนน้อย
ยุท ธศาสตร์ที่ 6 การพั ฒ นาข้อมู ล จากดาวเที ย ม : เป็นการพัฒ นาระบบเพื่ อท าให้ ภาพจาก
ดาวเทียมอยู่ในลักษณะที่พร้อมใช้ สามารถนาไปวิเคราะห์ ประมวลผลร่วมกับภูมิสารสนเทศอื่นๆ
ได้ทันที
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านภูมิสารสนเทศ : เป็นการพัฒนาด้านกาลังคน
และองค์ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การปฏิรูปและการสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาด้านภูมิสารสนเทศ : เป็น
การส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการวิจัยระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
เพื่อสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ ตลอดจนจัดท าฐานข้อมู ล
งานวิจัยด้านภูมิ ส ารสนเทศที่ มี ร ายละเอียดเพียงพอต่อการศึก ษาและเรียนรู้ผ่านทางระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศในวงกว้าง : เป็นการขยายผลการ
ใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปในวงกว้างไปสู่หน่วยงานต่างๆ ใน
ระดับท้องถิ่นรวมถึงประชาชนทั่วไปให้ มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของภูมิสารสนเทศและ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สามารถเข้าถึงภูมิสารสนเทศของประเทศได้โดยสะดวกและสามารถ
ประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานได้
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การส่งเสริมธุรกิจทางภูมิสารสนเทศ : เป็นการใช้ความรู้ ความชานาญและ
ประสบการณ์ที่มีอยู่ในประเทศในการขยายธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลและการศึกษาไปยังประเทศอื่น
โดยภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน

1.2.5 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถ
สรุปได้ดังนี้
มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการปูองกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้สาหรับตน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการปูองกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทาขึ้นเป็นการเฉพาะ
ถ้านามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผอู้ นื่
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการปูองกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้สาหรับตน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่น
บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา ๘ ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิ ชอบด้วยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์เ พื่อดั ก รับ ไว้ซึ่ ง
ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ข องผู้ อื่ น ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการส่ ง ในระบบคอมพิ ว เตอร์ และ
ข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ นั้น มิ ไ ด้มี ไว้ เ พื่ อประโยชน์ ส าธารณะหรือ เพื่ อให้บุ คคลทั่ วไปใช้
ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๙ ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระทาด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทางานตามปกติได้ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอม
แปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้ นในทันทีหรือ
ในภายหลังและไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี
และปรับไม่เกินสองแสนบาท
(๒) เป็นการกระทาโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ ของประเทศ หรือการบริการ
สาธารณะ หรือเป็นการกระทาต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้ง
แต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี
มาตรา ๑๓ ผู้ใดจาหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาสั่งที่จัดทาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการกระทาความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา
๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทาความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
หรือประชาชน
(๒) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะ
เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนั กแก่
ประชาชน
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(๓) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา
(๔) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม
(๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทาความผิดตามมาตรา ๑๔ ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท า
ความผิดตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๖ ผู้ใดนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือ
ดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทาให้
ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
1.2.6 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
1. หลักการของกฎหมาย
เป็นการรับรองผลทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย
พระราชบัญญัติใช้บงั คับแก่ธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ เว้นแต่ธุรกรรมทีม่ ี
พระราชกฤษฎีกากาหนดมิให้มีการนาพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้บังคับ และให้
ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในการดาเนินงานของรัฐด้วย (มาตรา 3)
3. หมวด 1 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
บทบั ญ ญั ติ ห มวดนี้ ส่ ว นใหญ่ น าหลั ก การมาจากกฎหมายแม่ แ บบว่ า ด้ ว ยพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ โดย
บทบัญญัติตั้งแต่มาตรา 7 ถึงมาตรา 12 นั้น เป็นบทบัญญัติซึ่งคู่กรณีไม่อาจตกลงเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่นได้ เพราะเป็นบทบัญญัติที่รองรับหลักการสาคัญ กล่าวคือ รับรองผลทางกฎหมาย
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 7) และบัญญัติเกี่ยวกับลายมือชื่ออันเป็นการใช้วิธีการใดก็ได้
ในการระบุ ตั ว บุ ค คล เพื่ อ แสดงว่ า เจ้ า ของลายมื อ ชื่ อ รั บ รองข้ อ ความในรู ป ของข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นของตน (มาตรา 9)
นอกจากนี้ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้การใดก็ตามต้องทาเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็น
หนัง สือ หรือ มี เ อกสารมาแสดง (มาตรา 8) จะถือว่าข้อความนั้นได้มี ก ารท าเป็นหนัง สือ มี
หลัก ฐานเป็นหนัง สือ หรือ มี เ อกสารมาแสดง ก็ ต่อเมื่ อข้อความซึ่ง แต่เ ดิม อาจปรากฏอยู่บ น
กระดาษนั้นได้มีการจัดทาให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงบัญญัติกฎเกณฑ์เพิ่มเติม
ด้วยว่าข้อความที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นต้องสามารถเข้าถึงและนากลับมา
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ใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงด้วย หรือในกรณีการนาเสนอหรือเก็บรักษาข้อความอย่าง
เอกสารต้นฉบับ (มาตรา10) หากได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความ
และสามารถแสดงข้อความนั้นในภายหลังได้แล้ว ก็ถือว่ามีการนาเสนอหรือเก็บรักษาข้อความที่
อยู่ในรูปข้อ มูล อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นเอกสารต้นฉบับแล้ว และยัง กาหนดให้ศาลรับฟังข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานและบัญญัติเกี่ยวกับการชั่งน้าหนักพยาน (มาตรา 11) เอาไว้
ด้วย
สาหรับ บทบัญญัติตั้ง แต่มาตรา 13 ถึงมาตรา 24 ว่าด้วยเรื่องการทาคาเสนอหรือคา
สนองในรู ป ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เจ้ า ของข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ธี ก ารส่ ง และรั บ ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ การตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เวลาและสถานที่ซึ่งถือว่าได้มีการส่งหรือ
รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นั้น เป็นบทบัญญัติซึ่งคู่กรณีสามารถตกลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้
4. หมวด 2 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
บทบัญ ญัติในหมวด 2 เป็นอีก ส่วนหนึ่ง ที่ นาหลัก การมาจากกฎหมายแม่ แบบว่าด้วย
ลายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องคณะกรรมาธิ ก ารกฎหมายการค้ า ระหว่ า งประเทศแห่ ง
สหประชาชาติ ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้
(มาตรา 26) หน้าที่ของเจ้าของลายมือชื่อ (มาตรา 27) หน้าที่ของผู้ให้บริการออกใบรับรองเพื่อ
สนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา28) และระบบวิธีการและบุคลากรที่เชื่อถือได้ในการ
ให้บริก ารของผู้ให้บริการออกใบรับ รอง (มาตรา 29) รวมทั้ง หน้าที่ของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ประสงค์จะทาการใด ๆ เพราะเชื่อถือใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายจึงกาหนด
หน้าที่ให้ต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบความสมบูรณ์
ของใบรับรองและข้อ จากัดต่างๆ เกี่ยวกับ ใบรับ รองเสียก่อน (มาตรา 30) ตลอดจนก าหนด
เกี่ยวกับผลทางกฎหมายของใบรับรองต่างประเทศหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 31) ไว้
ด้วย
5. หมวด 3 ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับ "ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" นั้น เป็นคาที่มีความหมายกว้าง
ไม่จากัดเพียงการให้บริการเกี่ยวกับใบรับรอง (Certificate Service Provider) เท่านั้น แต่ยัง
หมายความรวมถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เช่น การ
ให้บริการเกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัย การให้บริการเกี่ยวกับการรับฝากข้อมูล การ
ให้บริการเกี่ยวกับการชาระเงิน เป็นต้น
โดยกฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้ประชาชนสามารถประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยอิสระ เว้นแต่การประกอบธุรกิจนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
รัฐหรืออาจสร้างความเสียหายต่อสาธารณะ ก็จะมีการตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้กิจการ
เหล่านั้นต้องมีการแจ้งให้ทราบ ขึ้นทะเบียน หรือได้รับใบอนุญาต ก่อนประกอบกิจการ ทั้งนี้ โดย
เปิดให้มีการรับฟังความเห็นจากประชาชนก่อนที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาออกมาติดตาม
ดูแลการให้บริการดังกล่าว (มาตรา 32 ถึงมาตรา 34)
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6. หมวด 4 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อส่ง เสริม การอานวยความสะดวกในการ
ให้บริการกับประชาชนอันเป็นการรองรับกับหลายๆ นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
เช่น รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) การผ่านพิธีการศุลกากรด้วยระบบ EDI ของกรม
ศุลกากร การค้นหาและจองชื่อนิติบุคคลออนไลน์ของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ การ
ให้บ ริก ารยื่นแบบและช าระภาษีผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์เ น็ตของกรมสรรพากร เป็นต้ น
(มาตรา 35)
1.2.7 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔6
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บัญญัติเนื้อหา แบ่งเป็น 9
หมวด 53 มาตรา บทนิยาม 5 มาตรา
 หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในภารกิจของรัฐ
 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
 หมวด 7 การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ด
หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปูาหมาย
ดังต่อไปนี้
(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
(๖) ประชาชนได้รับ การอานวยความสะดวกและได้รับ การตอบสนองความ
ต้องการ
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
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หมวด ๗ การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
มาตรา ๓๙ ให้ส่วนราชการจัดให้มีร ะบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดง
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดทาในระบบเดียวกับที่ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีขึ้นตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๔๐ เพื่ อ อ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ ป ระชาชนในการติดต่อกั บ ส่วน
ราชการทุกแห่ง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีระบบ
เครือ ข่า ยสารสนเทศกลางขึ้น ในกรณีที่ ส่วนราชการใดไม่ อ าจจัดให้มี ร ะบบ
เครือ ข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได้ อาจร้องขอให้ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดาเนินการจัดทาระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วน
ราชการดังกล่าวก็ได้ในการนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะ
ขอให้ส่วนราชการให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากร ค่าใช้จ่าย และข้อมูลในการ
ดาเนินการก็ได้
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคาร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูล
และสาระตามสมควร ให้เ ป็นหน้าที่ ของส่ วนราชการนั้นที่ จ ะต้องพิจ ารณา
ดาเนินการให้ลุล่วงไปและในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบ
ผลการดาเนินการด้วย ทั้งนี้อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของส่วนราชการด้วยก็ได้ ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ
มิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น
มาตรา ๔๒ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว
ให้ส่วนราชการที่มีอานาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อใช้บังคับ
กับส่วนราชการอื่น มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น
เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้าซ้อน หรือความล่าช้า ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่เพื่อดาเนินรปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
ต่อไป ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนหรือเสนอแนะจากข้าราชการหรือส่วนราชการ
อื่นในเรื่องใด ให้ส่วนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น
พิจารณาโดยทันที และในกรณีที่เห็นว่าการร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจาก
ความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ให้ชี้แจง
ให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสิบห้าวัน การร้องเรียนหรือเสนอแนะ
ตามวรรคสอง จะแจ้งผ่าน ก.พ.ร. ก็ได้ ในกรณีที่ก.พ.ร. เห็นว่า กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือประกาศใดมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้ก.พ.ร. แจ้งให้ส่วนราชการที่
ออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นทราบเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
หรือยกเลิก ต่อไปโดยเร็ว
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มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผยเว้นแต่กรณีมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิ จ การรัก ษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้กาหนดเป็นความลับได้เท่าที่จาเป็น
มาตรา ๔๔ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี
รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่จะดาเนินการในปีงบประมาณนั้น และ
สัญญาใดๆ ที่ได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดู
หรือ ตรวจสอบได้ณ สถานที่ ท าการของส่วนราชการ และระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิด
ความได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแก่บุคคลใดในการจัดซื้อหรือจัด
จ้าง ในการจัดทาสัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้าง ห้ามมิให้มีข้อความหรือข้อตกลงห้าม
มิให้เปิดเผยข้อความหรือข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวเป็น
ข้อมูลที่ อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองความลับทางราชการ หรือในส่วนที่เป็นความลับทางการค้า
1.2.8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551–พ.ศ. 2555)
 วิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการ ในช่วงระยะปี พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2555
“ระบบราชการไทยมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ มี
ขีดสมรรถนะสูง สามารถเรียนรู้ ปรับ ตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่ นในหลัก
จริยธรรมและธรรมาภิบาล”
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยในช่วงระยะปี พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2555
ตารางที่ 1-1 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยในช่วงระยะปี พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2555
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
1. ยกระดับการให้บริการ
ประชาชนมีความพึงพอใจใน
และการทางาน เพื่อ
ระบบราชการ
ตอบสนองความคาดหวังและ
ความต้องการของประชาชน
ที่มีความสลับซับซ้อน
หลากหลายและเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
 ระดับความพึงพอใจของ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ประชาชนต่อการ
โดยเฉลี่ย
ให้บริการและการ
ดาเนินงานของส่วน
ราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ
 ระดับความสาเร็จของ
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ส่วนราชการและ
โดยเฉลี่ย
หน่วยงานของรัฐในการ
ให้บริการประชาชนใน
รูปแบบ e-Service
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เป้าหมาย
2. ปรับรูปแบบการทางาน
ให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ
เกิดการแสวงหาความร่วมมือ
และสร้างเครือข่ายกับฝุาย
ต่างๆ รวมทั้งเปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

3. มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มี
ขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมี
ความพร้อมและ
ความสามารถในการเรียนรู้
คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ต่างๆ

เป้าประสงค์
ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ สามารถปรับรูปแบบ
การทางานและเปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐสามารถพัฒนาขีด
สมรรถนะและมีความพร้อม
ในการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
 ระดับความสาเร็จของ
ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐในการ
ปรับปรุงรูปแบบ หรือ
วิธีการทางาน

ค่าเป้าหมาย
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
โดยเฉลี่ย

 ระดับความสาเร็จของ
ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐในการ
เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม
 ระดับความสาเร็จของ
ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐในการ
ปรับปรุงและยกระดับ
คุณภาพการบริหารงาน
ตามแผนพัฒนาองค์การ

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
โดยเฉลี่ย

 ระดับสมรรถนะของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับ
การพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐาน
4. สร้างระบบการกากับดูแล ประชาชนมีความเชื่อมั่นและ  ระดับความเชื่อมั่นของ
ตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส ไว้วางใจในระบบราชการ
ประชาชนที่มีต่อส่วน
มั่นใจ และสามารถ
ราชการและหน่วยงาน
ตรวจสอบได้ รวมทั้งทาให้
ของรัฐ
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี
จิตสานึกความรับผิดชอบต่อ
 ระดับความสาเร็จของ
ตนเองต่อประชาชน และต่อ
ส่วนราชการและ
สังคมโดยรวม
หน่วยงานของรัฐในการ
พัฒนาระบบควบคุม
ภายในให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
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โดยเฉลี่ย
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โดยเฉลี่ย
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
โดยเฉลี่ย

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
โดยเฉลี่ย
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1.2.9 แผนทิศทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government ROADMAP)
แผนทิศทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government ROADMAP) จัดทาขึ้นเพื่อให้การ
พัฒนาของภาครัฐใน e-Government มีมาตรฐานด้านข้อมูล การเชื่อมโยงทางด้านเครือข่าย โครงสร้าง
พื้นฐานและปัจจัยอื่น ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งสามารถบูรณาการเชื่อมโยงให้เกิดบริการแก่
ประชาชน และภาคธุรกิจได้ตามเปูาประสงค์ที่กาหนด
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) คือ วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการดาเนินการของภาครัฐ ปรับ ปรุงการ
ให้บริการแก่ป ระชาชน บริการข้อมู ลและสารสนเทศเพื่อส่ง เสริมการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคม ทาให้
ประชาชนได้รับ การบริก ารจากภาครัฐที่ ดีขึ้น มี ความใกล้ชิดกั บ ภาครัฐมากขึ้น อีก ทั้ ง ท าให้ป ระเทศมี
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ดีขึ้นด้วย
 แนวคิดการให้บริการของภาครัฐต่อประชาชน
1. One-Stop Services : ขอรับบริการได้หลายบริการ ได้ที่จุดบริการที่เดียวแบบเบ็ดเสร็จ
2. Non-Stop Services : บริการโดยไม่มีวันหยุด (7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
3. Any-stop Services : ขอรับบริการของหน่วยงาน A จากที่ทาการของหน่วยงาน B ได้
4. More Access points : สามารถรับบริการของรัฐได้ จากหลายๆ จุดบริการไม่เฉพาะที่ทาการ
ของรัฐเท่านั้น
5. Electronic Application : บริการแสดงรายการ / รายงาน / ยื่นเอกสารของทางราชการ
ผ่านอินเทอร์เน็ต
6. Electronic saving : การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
7. Electronic disclosure : การให้บริการข้อมูลข่าวสารและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
8. Government e-Services/e-Commerce : ส่งเสริมการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
รัฐ Government to Citizen (G2C)/ Government to Business (G2B)
 วัตถุประสงค์
1. ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะต่อประชาชน
2. ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
3. ลดระยะเวลาและเพิ่มสะดวกในการติดต่อราชการ
4. เพิ่มโอกาสและช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
5. ข่าวสารและการติดต่อสื่อสารระหว่างภาครัฐและสังคม
6. สร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้น
7. พัฒ นาระบบเครือ ข่ายข้อมู ลสารสนเทศภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ ภายในปี
2550
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 แผนปฏิบัติการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
1. พัฒนา www.egov.th เป็น Service portal
2. พัฒนา Common platform 5 ระบบหลัก
3. ส่งเสริมแต่ละกรมให้มี e-Service เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 บริการ
4. กาหนดให้มกี ารบริการอย่างน้อย 15 บริการต่อปีและเข้าได้หลายช่องทาง
5. สร้างเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงระดับกรม
6. พัฒนาเครือข่ายให้บริการ IP Services ระหว่างกรม
7. กาหนด Network Directory ของหน่วยงาน
8. กาหนด Information framework ของหน่วยงาน
9. จัดทามาตรฐานกลางเพือ่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
10. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายโดยใช้ VPN
11. พัฒนาระบบบริการข้อมูลผ่านแม่ข่าย SSL Server
12. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานอิงระบบ ISO 17799
13. ผลักดันการประกาศให้กฎหมายและ พ.ร.บ. 4 ฉบับ
14. จัดตั้งสานักงาน e-Government Agency
15. พัฒนากระทรวง ICT เป็นต้นแบบในการใช้ ICT อย่างเป็นเลิศ
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากแผนงาน
1. ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
- รัฐบาลมีระบบพร้อมเครือข่ายที่สามารถตรวจสอบ ประสานงาน บัญชาการ และการ
ควบคุมสู่หน่วยงานได้ทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเชื่อถือได้
- ลดขั้นตอน ลดเวลาและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
- เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการทางานระหว่างภาครัฐและเอกชน
- ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ เช่น ค่ากระดาษ วัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ
2. ผลประโยชน์ทางด้านสังคม
- ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการภาครัฐทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาคให้เท่าเทียมกัน
- เพิ่มความโปร่งใสของภาครัฐ
- ประชาชนได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องได้
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1.2.10 แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีแห่งชาติ
 วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีร ะบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสาหรับ
องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนผู้ใช้งานระบบและเครือข่ายทั่วไปตามมาตรฐานสากล และ
ประเทศไทยเป็นผู้นาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ”
 พันธกิจ
“กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่รับผิดชอบ
ทางด้านนโยบายและแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ จึงเป็นผู้จัดทานโยบาย
และนาแผนแม่บท ICT Security แห่งชาติ และนาไปปฏิบัติเพื่อให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนผู้ใช้ระบบทั่วไป นาไปบังคับใช้ เพื่อให้ข้อมูลและระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของประเทศ มีความมั่นคงและปลอดภัยโดยรวม ทั้งสนับสนุนการพัฒนา
ฐานวิจัยและพัฒนาด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ”
 วัตถุประสงค์
o เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT Security
o เพื่อดาเนินการพัฒนากระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
o เพื่อให้หน่วยงานและภาครัฐสามารถดาเนินการเตรียมความพร้อมการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
o เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและอุตสาหกรรมด้าน ICT Security
o เพื่อกาหนดกรอบนโยบาย แนวทางดาเนินการ และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการ ICT
Security ของประเทศ
o เพื่ อจัดท าแนวทางบริห ารจัดการดาเนินการ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคง
ปลอดภัยด้านไอซีทีของประเทศ
 เป้าหมาย
o การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย
o หน่วยงานภาครัฐและสังคมมีความปลอดภัยตามมาตรฐานทีไ่ ด้กาหนด
o อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่าย ต้องมีการจัดมาตรฐานความปลอดภัย
 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน และโครงการ
ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไอซีที
 เป้าหมาย
- สามารถสร้างศูนย์ปฎิบัติการภายใน 3 ปี และสนับสนุนให้มีการใช้
- สามารถดาเนินการจัดทาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพิสจู น์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติได้ภายใน 3 ปี
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- สามารถดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนามาตรฐานการวิเคราะห์สัญญาณดิจิตอลตาม
กฎหมาย (Lawful Interception) ได้ภายใน 3 ปี
 แผนงาน
- ส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงจากเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 โครงการ
- ศูนย์นโยบายและวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์แห่งชาติ
- โครงสร้างพื้นฐานด้านการพิสจู น์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
- โครงการพัฒนามาตรฐานการวิเคราะห์สัญญาณดิจิตอลตามกฎหมาย (Lawful
Interception)
ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไอซีที
 เป้าหมาย
- สามารถดาเนินการได้ภายใน 1 ปี
- สามารถกาหนดมาตรฐานได้ภายใน 2 ปี
- สามารถมีระบบการเข้ารหัสได้ภายใน 3 ปี
 แผนงาน
- พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่าย
 โครงการ
- ประเมินความพร้อมขององค์กรภาครัฐซึง่ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศด้านความ
มั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- การจัดทามาตรฐานและการรับรองผลิตภัณฑ์ทเี่ กี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีที
- โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพือ่ เป็นมาตรฐานของชาติ
ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการสร้างกระบวนงานขององค์กรที่มนั่ คงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
 เป้าหมาย
- สามารถจัดทากรอบได้ภายใน 2 ปี
- สามารถกาหนดนโยบายได้ภายใน 2 ปี
- มีหน่วยงานไม่ต่ากว่า 30 แห่งทีจ่ ัดทานโยบาย ICT Security ต่อปี
- สามารถจัดทาได้ไม่ต่ากว่า 50 แห่งต่อปี
 แผนงาน
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความต่อเนื่องในการดาเนินงานขององค์กร
(Business Continuity Management)
- ส่งเสริมนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยและการจัดองค์กร
 โครงการ
- กรอบโครงสร้างด้านความต่อเนื่องในการดาเนินงานขององค์กร
- การจัดทานโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (National Security
Policy)
- จัดทานโยบาย ICT Security ประจาหน่วยงาน
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- จัดทาร่างคาของบประมาณด้าน ICT Security ประจาหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ 4 ติดตามประเมินผลด้าน ICT Security
 เป้าหมาย
- สามารถจัดทาดัชนีชี้วัดความมั่นคงปลอดภัยได้ภายใน 1 ปี
 แผนงาน
- การบังคับใช้กฎ ระเบียบและการวัดผล (Compliance and Measurement)
 โครงการ
- โครงการจัดทาดัชนีชี้วัดความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายบุคลากร องค์กรและผู้เชี่ยวชาญ ด้าน ICT Security และอุตสาหกรรมไอซีที
 เป้าหมาย
- มีผเู้ ข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่า 5,000 คนต่อปี
- มีบุคลากรที่สอบผ่านการรับรองความสามารถการดาเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไม่ต่ากว่า 50 คนต่อปี
- สามารถจัดตั้งสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT Security ได้ภายใน 3 ปี
- มีผู้ทผี่ ่านการอบรมหลักสูตรวุฒบิ ัตรไม่ต่ากว่า 2,000 คนต่อปี
 แผนงาน
- พัฒนาบุคลากรด้าน ICT Security
- แผนงานส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์ICT Security
 โครงการ
- โครงการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ
- โครงการส่งเสริมการสร้างวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ
- โครงการจัดตัง้ สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT Security
- โครงการฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT Security Training)
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1.2.11 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
สาระสาคัญของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สามารถสรุปได้ดังนี้
 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ในหมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้นี้ เป็นการตรวจประเมินว่า ส่วนราชการเลือก
รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และจัดการความรู้อย่างไร
1. การวัดและวิเคราะห์ผลการดาเนินการของส่วนราชการ
ให้อธิบายว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการวัด วิเคราะห์ ทาให้สอดคล้องและเชื่อมโยง
กัน และปรับ ปรุง ข้อ มูล และสารสนเทศของผลการดาเนินการ ในทุก ระดับ และทุก ส่วนของส่วน
ราชการ ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี้
ก. การวัดผลการดาเนินการ
(1) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการเลือกและรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่มีความ
สอดคล้อ งและเชื่อมโยงกัน เพื่อใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการ
ดาเนินการของส่วนราชการโดยรวม
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้มาสนับสนุนการ
ตัดสินใจในส่วนราชการและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
(2) ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบมา
สนับสนุนการตัดสินใจในส่วนราชการ และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
(3) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทาให้ระบบการวัดผลการดาเนินการเหมาะสม
และทันสมัยอยู่เสมอ
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทาให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการดาเนินการมี
ความไวในการบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือไม่ได้คาดการณ์ ทั้งจากภายใน
และภายนอกส่วนราชการ
ข. การวิเคราะห์ผลการดาเนินการ
(4) ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ในเรื่องอะไรบ้าง เพ่อช่วยให้ผู้บริหารของส่วนราชการนา
ผลการวิเคราะห์มาใช้ในการทบทวนผลการดาเนินการของส่วนราชการ และนาไปใช้
ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
(5) ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับได้รับทราบถึง
ผลการวิเ คราะห์ เพื่อใช้เ ป็นข้อมูล สนับสนุนการตั ดสินใจในการปฏิบัติง านอย่างมี
ประสิทธิผล
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2. การจัดการสารสนเทศและความรู้
ให้อ ธิบ ายว่าส่วนราชการดาเนินการอย่างไรเพื่อ ให้ข้อมูล และสารสนเทศที่ บุคลากรส่วน
ราชการหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการนั้น มี
คุณภาพและพร้อมใช้งาน ให้อธิบายว่าส่วนราชการดาเนินการอย่างไร ในการสร้างและจัดการองค์
ความรู้
ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
(6) ส่วนราชการมีวิธีก ารอย่างไรในการท าให้ข้อมูล และสารสนเทศที่ ต้องการมีความ
พร้อ มใช้ง านและท าให้บุค ลากร ผู้รับ บริก าร ผู้ มี ส่ว นได้เ สียและองค์ก รอื่ นๆ ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว
(7) ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทาให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์) ที่ใช้ในส่วนราชการมีความเชื่อถือได้ ปลอดภัยและใช้งานง่าย
(8) ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทาให้ระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศดังกล่าวเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
ข. การจัดการความรู้
(9) ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้เพื่อให้เรื่องต่อไปนี้บรรลุผล
- การรวบรวม และถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรในส่วนราชการ
- การรับการถ่ายทอดความรู้ที่มีประโยชน์จากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
องค์กรอื่น
- การแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(10) ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ของส่วนราชการ มี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้
- ความครอบคลุม
- ความรวดเร็ว
- ความถูกต้อง
- ความทันสมัย
- ความเชื่อมโยง
- ความน่าเชื่อถือ
- ความสามารถในการเข้าถึง
- ความสามารถในการตรวจสอบ
- การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล
- ความปลอดภัย
- การรักษาความลับ
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1.2.12 กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ เวอร์ชั่น ๒.๐ (TH e-GIF)
“กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมู ลแห่ง ชาติ ” หรือ “Thailand e-Government
Interoperability Framework” (TH e-GIF) เป็นนโยบายและข้อสรุปด้านมาตรฐาน กติกา วิธีการ และ
ข้ อ ก าหนดต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และบริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการร่วมแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยจะกล่าวถึงกรอบ
แนวทางการบูรณาการเชื่อมโยงระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อพัฒนาระบบบริการร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์แนวนโยบาย
ปั จ จั ย ของความส าเร็ จ ขั้ น ตอนการพั ฒ นาระบบและการจั ด ล าดั บ ความก้ า วหน้ า ของระบบรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งยังประกอบด้วยคาอธิบายเหตุผล และข้อเสนอแนะในรายละเอียด ข้อกาหนด วิธีการ
และมาตรฐานทางเทคนิค มาตรฐานกลางในการกาหนดชื่อรายการข้อมูลเพื่อการสร้างความสอดคล้องของ
เอกสาร วิธีการสร้างแบบจาลองข้อมูลของเอกสาร ข้อกาหนดด้านโครงสร้างข้อมูลของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
XML และมาตรฐานทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อการปฏิบัติงานร่วม ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการ การปรับปรุง
และการกากับการใช้มาตรฐาน
 นิยามของมาตรฐานข้อมูล
มาตรฐานข้อมู ล หมายถึง กฎเกณฑ์ และแนวทางในการกาหนดรูปแบบและการนิยามข้อมู ลที่ ใช้
ร่วมกัน เพื่ออานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์และทาให้ผู้ใช้ข้อมูลจดจา
และเข้าใจความหมายของข้อมูลตรงกัน โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวจัดทาขึ้นจากการมีความเห็นตรงกันและได้รับ
ความเห็นชอบจากองค์กรอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
 ระดับของมาตรฐานข้อมูล
แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับหลัก ดังนี้
1) มาตรฐานข้อมูลระดับระหว่างประเทศ (International Data Standards) เป็นมาตรฐานที่ได้จาก
ข้อ ตกลงร่วมกั นของประเทศสมาชิก ต่ าง ๆ ที่ มี ความสนใจร่วมกั น เช่น มาตรฐานระหว่า ง
ประเทศขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดทามาตรฐาน (International Organization
for Standardization - ISO)
2) มาตรฐานข้อมูลระดับประเทศ (National Data Standards) เป็นมาตรฐานที่ได้จากการประชุม
หารือ เพื่ อหาข้อ ตกลงร่วมกั นของผู้เกี่ ยวข้องหลายฝุายในประเทศ โดยมีห น่วยงานมาตรฐาน
แห่งชาตินั้น ๆ เป็นศูนย์กลาง ซึ่งหน่วยงานมาตรฐานของชาตินี้อาจเป็นหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนก็ได้ สาหรับประเทศไทย หน่วยงานนี้คือ สานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยทาหน้าที่
ในการกาหนดมาตรฐานต่าง ๆ ทางอุตสาหกรรม
3) มาตรฐานข้อมูลระดับกลุ่ม (Association Data Standards) เป็นมาตรฐานที่กาหนดขึ้นจากกลุ่ม
หน่วยงานหรือโดยกลุ่ม บุคคลที่ อยู่ในวงการเดียวกั นหรือเกิดจากข้อตกลงของกลุ่มองค์ก รที่ มี
กิจ กรรมการดาเนินงานเป็นอย่างเดียวกั น เช่น สมาคมอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว สมาคม
การเงิน และการสาธารณสุข เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานที่เรียกว่ า มาตรฐานอ้างอิง หรือ ดี
แฟคโต (De Facto Standard) ซึ่งเป็นการอ้างอิงมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ที่มีความนิยมใช้กัน
มาก ซึ่งในหลายอุตสาหกรรม มาตรฐานอ้างอิงแบบดีแฟคโตบางมาตรฐานอาจได้รับความนิยม
และใช้กันแพรหลายมากกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มาตรฐานระดับชาติ
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 กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติฉบับที่ 1.0 และ 2.0 (TH e-GIF 1.0,
2.0) ได้แนะนามาตรฐานชุดข้อมูลและรายการข้อมูล รวมทั้งมาตรฐานในการสร้างและการนิยามข้อมูล
ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 1-2 มาตรฐานทีก่ รอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิคส์แห่งชาติฉบับที่ 1.0 และ 2.0
(TH e-GIF 1.0, 2.0) แนะนาให้ใช้
มาตรฐาน
วัตถุประสงค์
ISO 11179-4
วิธีการนิยามชื่อรายการข้อมูล
ISO 11179-5
วิธีการตั้งชื่อรายการข้อมูล
ISO/DTS 15000-5 (Core Component
การสร้างแบบจาลองข้อมูลของเอกสาร
Specification)
การกาหนดชุดข้อมูลร่วม
การตัง้ ชื่อรายการข้อมูล บริบททางธุรกิจ
ISO 7372:2005 (UNTDED:United Trade Data การกาหนดชื่อรายการข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกรรมการค้า
Elements Directory)
และการขนส่งระหว่างประเทศ
UNeDocs Data Model
โมเดลข้อมูลด้านการขนส่ง เพื่อการนาเข้า/ส่งออก ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐาน UN/CEFACT CCTS
UN/CEFACT (Recommendation No 34)
ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ใ นการสร้ า งความสอดคล้ อ งของ
เอกสารและการก าหนดชื่อรายการข้อมูล ที่เกี่ ยวกั บ
การค้าระหว่างประเทศ
UN/CEFACT Core Component Library
มาตรฐานชื่ อ รายการข้ อ มู ล ร่ ว มส าหรั บ เอกสาร
อิเล็กทรอนิคส์
WCO Data Model Based Standard Data Set
การกาหนดชื่อรายการข้อมู ล ที่ เกี่ ยวกั บ การนาเข้า /
ส่งออก การขนส่ง
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๑.3 แนวนโยบายของกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวนโยบายกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมที่ เ กี่ ยวข้องกั บ การพัฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศมีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้
1.3.1 แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
๑. ประเด็นยุทธศาสตร์
๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ที่ดิน ปุาไม้ และสัตว์ ปุาที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
๓) บริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและ
ยั่งยืน
๔) การบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการให้มีการจัดการน้าในระดับประเทศทั้งน้าผิวดินและน้า
ใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย พัฒนาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัย
๖) การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ
๗) พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ
๘) สร้างความตระหนัก จิตสานึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๒. เป้าประสงค์
๑) ทรั พ ยากรธรรมชาติ ทุ ก ประเภทในพื้ น ที่ เ ปู า หมายได้ รั บ การบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๒) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการฟื้นฟูและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) กลุ่มเปูาหมายได้รับการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
๔) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเร่งด่วนได้รับการจัดการแบบบูรณาการและมีส่ วนร่วมจาก
ประชาชน
๕) กลุ่ ม เปู า หมายมี ก ารนาเครื่ องมื อ กลไก และฐานข้ อ มู ล มาใช้ อนุ รั ก ษ์ คุ้ ม ครอง และ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๖) ประชาชนในพื้นที่เปูาหมายมีแหล่งน้าที่มีการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อเป็ น
แหล่งน้าต้นทุนที่มีปริมาณเพียงพอโดยการมีส่วนร่วม
๗) ประชาชนในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย มี ค วามปลอดภัย ลดความสู ญ เสี ย ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
๘) พื้นที่เปูาหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
๙) พื้ น ที่ ห รื อ กลุ่ ม เปู า หมายได้ รั บ การบริ ห ารจั ด การเพื่ อรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หน้า 26

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

๑๐) ชุมชนเปู าหมายใช้ อ งค์ ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อมใน
ท้องถิ่น
๑๑) ทุกภาคส่วนสามารถนาองค์ความรู้และกลไกไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. กลยุทธ์
1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อรักษาสมดุลและเป็ นฐานที่มั่นคงของการ
พัฒนาประเทศ
๒) สร้างความมั่นคงของนิเวศพื้นที่ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๓) พัฒนาและส่งเสริมการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
๕) กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนให้ มีก ารใช้ ท รัพ ยากรน้า เป็ นฐานในการพั ฒ นาประเทศและคุณ ภาพชีวิตที่ ดีของ
ประชาชน
๖) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้าเพื่อเพิ่มน้าต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้า บูรณาการน้า
ผิวดิน ใต้ดินและกาหนดมาตรฐานพัฒนาระบบน้าสะอาด
๗) พัฒนามาตรการและระบบบริหารจัดการพิบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๘) พัฒนาระบบการพยากรณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงกัน
หลายมิติให้สามารถรองรับกับสภาพอากาศและโอกาสภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง
๙) สร้างเครือข่ายในการติดตาม และเฝูาระวังภัยพิบัติโดยความร่วมมือจากภาคประชาชนและ
เครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๑๐) สร้ า งความตระหนั ก เตรี ย มพร้ อ มบรรเทาปั ญ หาและรองรั บ การเปลี่ย นแปลงสภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยการใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม
๑๑) เพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาความรู้ ในการจัดการมลพิษและของ
เสีย รวมทั้งเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้ก่อมลพิษ
๑๒) ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการแก้ไขและการปูองกันปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๑๓) พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑๔) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมและพัฒนา
องค์ความรู้ศักยภาพคนในทุกภาคส่วนพร้อมปรับปรุง พัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง
ระบบความร่วมมือกับต่างประเทศให้เหมาะสมและทันสมัย
๑๖) สร้างความเข็มแข็งให้แก่องค์กร ภาคี และเครือข่ายภายนอก เพื่อระดมความร่วมมือในการ
คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๗) สร้ า งจิ ต ส านึ ก สาธารณะให้ แ ก่ ป ระชาชนในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และร่ ว มกั น จั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๑๘) พัฒนารูปแบบและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๙) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ล รั ก ษา และยกระดั บ คุ ณ ภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๐) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการสร้างสมดุลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒๑) กากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับทั่วถึงเท่ า
เทียมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์
๒๒) ปรับปรุงโครงสร้างกลไกการจัดการ และระเบียบปฏิบัติให้ มีคุณภาพและความคล่ องตัวใน
การดาเนินภารกิจ
๒๓) ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงงาน เพื่อร่ วม
ทุนกับภาคีเครือข่ายในทุกระดับ
๒๔) สนับสนุนระบบการประเมินและการกากับดูแลองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒๕) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถในการดาเนินภารกิจร่วมกับภาคีและเครือข่าย
๒๖) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ กรให้เข็มแข็งและบรรยากาศในการทางานที่เอื้ออานวยต่ อการ
ร่วมมือกันขับเคลื่อนภารกิจ
๒๗) พัฒ นาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีส นับสนุนการดาเนินภารกิจ ให้ ครอบคลุม ทั่วทั้ ง
องค์กร
๒๘) สร้างงานวิจัยและใช้ประโยชน์จากการวิจัยผ่านกระบวนการจัดการความรู้
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1.3.2 สรุปแผนยุทธศาสตร์ตามกลุ่มภารกิจ จากแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555–2558)
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.3.2.1 แผนยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ
o วิสัยทัศน์
อนุรักษ์ บริหารจัดการ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
o พันธกิจ
สงวน อนุ รั ก ษ์ คุ้ ม ครอง ฟื้ น ฟู และดู แ ลการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ นฐานะ
สาธารณสมบัติ ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย โดยพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ในฐานะให้เป็นทุนที่สาคัญ เสริมสร้างความเข้มแข็งของรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมให้เกิดความยั่งยืน
o ประเด็นยุทธศาสตร์
1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ที่ดิน ปุาไม้ และ
สัตว์ปุาที่ตอบสนองต่อการพัฒ นาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกั บปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
๒) อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
๓) บริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม
และยั่งยืน
๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย พัฒนาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและสาธารณ
ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๕) พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ และกลไกในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
o เปูาประสงค์
1) ทรัพ ยากรธรรมชาติทุ กประเภทในพื้นที่เปูาหมายได้รับ การบริห ารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒) กลุ่มเปูาหมายมีการนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลมาใช้อนุรักษ์ คุ้มครอง และ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๓) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการฟื้นฟูและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) กลุ่มเปูาหมายได้รับการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
๕) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความปลอดภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
๖) พื้นที่เปูาหมายได้รับการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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๗) ชุมชนเปูาหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น
1.3.2.2 แผนยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้าในแผ่นดิน
o วิสัยทัศน์
ขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรน้าด้วยภาคีและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งบนฐานการใช้
ประโยชน์น้าที่มีคุณภาพร่วมกันอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างสังคมเป็นสุข
o พันธกิจ
สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บารุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้าให้มีความสมบูรณ์ และจัดสรรการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าด้วยการบูรณาการความร่วมมือของภาคี และเครือข่ายเพื่อลดความ
ขัดแย้งและสร้างความเป็นธรรม รวมทั้งพัฒนากลไกและระบบการเฝูาระวัง พยากรณ์ และ
เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพนาไปสู่การเตรียมการรับมือกับปัญหาและภัยพิบัติจากน้า
o ประเด็นยุทธศาสตร์
1) เสริมสร้างภาคีและเครือข่ายกลไกการจัดการทรัพยากรน้าให้มีความเข้มแข็ง
2) บารุงรักษาแหล่งน้าให้มีคุณภาพ และจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าอย่างเป็น
ธรรม
3) เฝูาระวังและเตรียมการรับมือกับวิกฤตการณ์และภัยพิบัติจากน้า
o เปูาประสงค์
1) มีนโยบาย แผน และมาตราการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างบูรณาการ
2) ประชาชนในพื้นที่เปูาหมายมีแหล่งน้าที่มีการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อ
เป็นแหล่งน้าต้นทุนที่มีปริมาณเพียงพอโดยการมีส่วนร่วม
3) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเร่งด่วนได้รับการจัดการแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
จากประชาชน
4) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความปลอดภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
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1.3.2.๓ แผนยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม
o วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรควบคุมมลพิษ และจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อปูองกันผลกระทบ และลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อม นาสู่การเสริมสร้างความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
o พันธกิจ
๑) พัฒนาระบบการจัดการของเสียและมลพิษที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมผลกระทบและความเสี่ยงจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่ อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ใน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
o ประเด็นยุทธศาสตร์
1) พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2) สร้ า งความตระหนั ก จิ ต ส านึ ก และการมี ส่ ว นร่ ว มในก ารบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
o เปูาประสงค์
1) พื้นที่เปูาหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด
๒) พื้นที่หรือกลุ่มเปูาหมายได้รับการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๓) ทุก ภาคส่วนสามารถนากลไกไปใช้ในการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ ๑-๓ ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์ ทส.
กลยุทธ์ ทส.
1 . อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ๑.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุกประเภท ที่ดิน ปุาไม้
สมดุลและเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
และสัตว์ ปุาที่ ตอบสนองต่อการพัฒ นาอย่าง ๑.๒ สร้างความมั่นคงของนิเ วศพื้นที่ที่ตอบสนองต่อการ
ยั่ง ยื นและสอดคล้อ งกั บ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พัฒ นาที่ยั่ง ยืนและสอดคล้องกั บปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
พอเพียง
๑.๓ พัฒนาและส่งเสริมการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
๑.๔ พั ฒ นา ระบบ ฐานข้ อมู ล ภู มิ ศ าส ตร์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภาพการบริห ารจั ดการให้ ส อดคล้ องกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน
2. อนุรักษ์ ฟื้ นฟู และบริหารจัดการทรัพยากร 2.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อรักษา
ทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
สมดุลและเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
3. บริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ๓.๑ พัฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุ ด
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและ
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
ยั่งยืน
๓.๒ พั ฒ นา ระบบ ฐานข้ อมู ล ภู มิ ศ าส ตร์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภาพการบริห ารจั ดการให้ ส อดคล้ องกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน
4. การบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการให้มีการ ๔.๑ กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ
จัดการน้าในระดับประเทศทั้ง น้าผิวดินและ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีการ
น้าใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ทรัพยากรน้า เป็นฐานในการพัฒนาประเทศและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๔.๒ พั ฒ นาและฟื้ น ฟู แ หล่ ง น้ าเพื่ อ เพิ่ ม น้ าต้ น ทุ น เพิ่ ม
ประสิท ธิภาพการกระจายน้า บูร ณาการน้าผิวดิ น
ใต้ดิน และกาหนดมาตรฐานพัฒนาระบบน้าสะอาด
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์ ทส.
กลยุทธ์ ทส.
5. พัฒ นาระบบบริห ารจัดการพิ บัติภั ยพั ฒ นา ๕.๑ พัฒ นามาตรการและระบบบริห ารจัดการพิบัติภัย
ระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๒ พัฒ นาระบบการพยากรณ์ ความเสี่ยงและเตือนภัย
พิบัติล่วงหน้าในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันหลายมิติให้
สามารถรองรับกับสภาพอากาศและโอกาสภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่รุนแรง
๕.๓ สร้างเครือข่ายในการติดตาม และเฝูาระวังภัยพิบัติ
โดยความร่วมมื อจากภาคประชาชนและเครือข่าย
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
6. การพัฒ นาเครื่อ งมื อ และกลไกในการดูแ ล ๖.๑ สร้างความตระหนักเตรียมพร้อมบรรเทาปัญหาและ
รัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและการจัด การ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมโดยการใช้
มลพิษ
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม
๖.๒ เพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนา
ความรู้ ใ นการจั ด การมลพิ ษ และของเสี ย รวมทั้ ง
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้ก่อมลพิษ
๖.๓ ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
การแก้ไขและการปูองกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
๖.๔ พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖.๕ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์ บอนต่า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์ ทส.
กลยุทธ์ ทส.
7. พัฒ นาองค์ ความรู้ และกลไกในการบริห าร ๗.๑ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์
มีประสิทธิภาพ
ความรู้ศัก ยภาพคนในทุ ก ภาคส่ว นพร้ อมปรับ ปรุ ง
พัฒ นาและบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายรวมทั้ ง ระบบความ
ร่วมมือกับต่างประเทศให้เหมาะสมและทันสมัย
๗.๒ พัฒ นารู ป แบบและส่ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๗.๓ ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
และยกระดั บ คุ ณ ภาพทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
๗.๔ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการสร้างสมดุลและใช้
ประโยชน์จ ากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗.๕ สร้ า งงานวิ จั ย และใช้ ป ระโยชน์ จ ากการวิ จั ย ผ่ า น
กระบวนการจัดการความรู้
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์ ทส.
กลยุทธ์ ทส.
8. สร้างความตระหนัก จิตสานึก และการมีส่วน ๘.๑ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ
ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์
และสิ่งแวดล้อม
ความรู้ศัก ยภาพคนในทุ ก ภาคส่ว นพร้อมปรับ ปรุ ง
พัฒ นาและบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายรวมทั้ ง ระบบความ
ร่วมมือกับต่างประเทศให้เหมาะสมและทันสมัย
๘.๒ สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร ภาคี และเครือข่าย
ภายนอก เพื่อระดมความร่วมมือในการคุ้มครองและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๓ สร้ า งจิ ต ส านึ ก สาธารณะให้ แ ก่ ป ระชาชนในการ
อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ล ะ ร่ ว ม กั น จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๔ ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตามและตรวจสอบการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับทั่วถึงเท่าเทียมและ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์
๘.๕ ปรับ ปรุง โครงสร้างกลไกการจัดการ และระเบียบ
ปฏิบัติให้มีคุณภาพและความคล่องตัวในการดาเนิน
ภารกิจ
๘.๖ ปรับ เปลี่ยนแนวคิดและวิธีก ารใช้ง บประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงงานเพื่อร่วมทุนกับภาคี
เครือข่าย
๘.๗ สนั บ สนุ น ระบบการประเมิ น และการก ากั บ ดู แ ล
องค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๘.๘ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถในการ
ดาเนินภารกิจร่วมกับภาคีและเครือข่าย
๘.๙ เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ เ ข้ ม แข็ ง และ
บรรยากาศในการทางานที่เอื้ออานวยต่อการร่วมมือ
กันขับเคลื่อนภารกิจ
๘.๑๐พัฒ นาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสนับสนุน
การดาเนินภารกิจให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
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ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๑ ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1
๒.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
 ด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
สาหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ผล
จากการสารวจที่แสดงในตารางที่ ๒-๑ ปรากฎว่า มีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ
พกพา จานวน ๓,๗๘๔ เครื่อง จากจานวน ๑๐,๑๖๐ เครื่อง (มากกว่า ๓๗% โดยเฉลี่ย) ที่มีอายุการใช้งาน
มากกว่า ๕ ปี ซึ่งตามมาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนดให้อุปกรณ์เหล่านี้
สามารถได้รับ การเปลี่ยนทดแทนได้ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ มีอายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี ถือว่าล้าสมัย ไม่
สามารถทางานร่วมกับ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ใหม่ ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิท ธิภาพ รวมถึง มี
โอกาสสูงที่อุปกรณ์จะเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาสูง ดังนั้นจึงควรมี
การเปลี่ยนทดแทน เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกัน แต่ได้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ามากในการใช้งาน
และทาให้การทางานของบุคลากรมีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในแนวทาง
การบูรณาการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้อ งมีคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ทันสมัยเนื่องจากมี ความจาเป็นต้อง
ส่งผ่านข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นจานวนมาก หากขีดความสามารถของเทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงานไม่
เท่าเทียมกันแล้วนั้นข้อมูลที่ได้อาจมีการคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดได้

1

หมายเหตุ บริษัท ไม้อัดไทย ได้ทาการปิดกิจการแล้ว จึงไม่ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์
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ตารางที่ ๒-๑ จานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พร้อมทั้งจานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอายุเกิน ๕ ปี (หน่วย : เครื่อง)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องไมโครคอมพิ วเตอร์ (PC)
ก่อนปี ๒๕๕๐
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา
(Notebook) ก่อนปี ๒๕๕๐
เครื่ องไมโครคอมพิ วเตอร์ (PC)
หลังปี ๒๕๕๐
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา
(Notebook) หลังปี ๒๕๕๐
จานวนครุภัณฑ์ค อมพิวเตอร์ก่อน
ปี ๒๕๕๐
จ านวนครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
ทั้งหมด
% ระหว่างเครื่องเก่ากับ เครื่อ ง
ทั้งหมด

สป.ทส.

คพ.

สส.

อส.

ทธ.

ทน.

ทบ.

ปม.

ทช.

สผ.

อจน.

อสส. อสพ.

ออป.

อบก.

สพภ.
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๕
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๒๙
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๒๙๕
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๖๒๓
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รวม
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0

๔

๓,๓๘๑
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0

0

๔๐๓
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๑๔๒
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32

9

13

1๑

๑,๐๔๕

808

311
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685

๑๑๓
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391

๓๔๕

327

131
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139

36

0

๔

๓,๗๘๔

1304 2583
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๔๓๖
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 ด้านระบบเครือข่ายและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ผลการส ารวจและศึ ก ษาผั ง การเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ยของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม พบว่ า ระบบเครื อ ข่ า ยของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกออกแบบให้แยกออกเป็น ๒ ส่วนอย่างชัดเจน คือ เครือข่ายภายใน
(Intranet) และ เครือ ข่ายภายนอก (Internet) เพื่อ ป้องกั นการถูก บุก รุก จารกรรมข้อมู ล ภายในระบบ
เครือข่ายได้ โดยการเชื่อมต่อภายในนั้นมีการใช้สายสัญญาณทั้งชนิด UTP CAT ๕/๖ และ Fiber Optic ซึ่ง
ถือว่าเหมาะสมกับการใช้งาน
เมื่อทาการสารวจการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของแต่ละหน่วยงานนั้นพบว่า
บางหน่วยงานมีการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางไกล WAN แบบ Leased Line, MPLS, ผ่านดาวเทียม
ตามลักษณะการใช้งานของแต่ละพื้นที่และภารกิจ สาหรับหน่วยงานอื่นที่ยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อข้อมูลนั้น ได้
กาลัง พัฒนาที่จ ะมีก ารเชื่อมต่อข้อ มูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิ ภาคด้วยเทคโนโลยีที่ทั นสมั ยดัง กล่าว
ข้างต้น
หากมาวิเคราะห์ในลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น การมีเครือข่ายในการเชื่อมต่อข้อมูลเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญสาหรับการบูรณา
การ จากการสารวจพบว่า กระทรวงมีการเชื่อมต่อกับหน่วยงานระดับกรมหลักเพียง ๙ หน่วยงานเท่านั้นด้วย
เครือข่าย MPLS ที่มีความเร็ว ๑๐ Mbps ยังขาดเครือข่ายการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานในสังกัดอื่น เช่น
องค์การมหาชน หรือ สานักงานต่าง ๆ อีก ๗ หน่วยงาน ดังนั้นกระทรวงควรมีการเพิ่ม ช่องทางดังกล่าวเพื่อ
เชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เหลือ เพื่อทาให้เกิดการบูรณาการข้อมูลของกระทรวง เมื่ อมี
การกาหนดระบบที่ต้องการการบูรณาการร่วมกันชัดเจนแล้ว
ส่ ว นด้ า นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบเครื อ ข่ า ย หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ มได้มี ก ารติดตั้ง อุป กรณ์ รัก ษาความปลอดภัย ในระดับ พื้นฐาน ได้แ ก่
ไฟร์วอลล์ (Firewall) และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอื่น ๆ โดยอุปกรณ์ยังใช้งานได้ดี แต่จาเป็น ต้องมีการ
จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับการบารุงรักษาและปรับปรุงซอฟต์แวร์และข้อมูลภายในอุปกรณ์ เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์สามารถป้องกันการโจมตีในรูปแบบใหม่ ๆ ได้
เมื่อทาการวิเคราะห์ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่า
หน่วยงานในสังกั ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมได้ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ตามที่ พรบ.
กาหนดได้แก่ ระบบเก็บข้อมูลจราจร และระบบพิสูจน์ตัวตน
เมื่ อท าการวิเ คราะห์ ตามแนวทางการรัก ษาความมั่ นคงปลอดภัยเทคโนโลยีส ารสนเทศ ๘ ด้าน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายหน่วยงานมีความจาเป็นต้องดาเนินการ
เพิ่มเติมในด้านนโยบายและอุปกรณ์เพื่อให้ระบบความปลอดภัยมีความสมบูรณ์ โดยสิ่งที่ต้องพัฒนาในแต่ละ
ด้านของแต่ละหน่วยงานนั้นได้แสดงให้เห็นตามตารางที่ ๒-๒ ถึง ๒-๙
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นนับว่าเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการบูรณาการระบบและ
ข้อมู ล ร่วมกั นเนื่อ งจากเมื่อ มี ก ารบูร ณาการแล้วจ านวนข้อมู ล ที่ สาคัญ จ านวนมากจะถูก แลกเปลี่ยนผ่าน
เครือข่ายที่เ ชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน หากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง มีร ะบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่
เข้มแข็งแล้วอาจทาให้เกิด ช่องโหว่ที่ทาให้ถูก บุกรุก หรือโจรกรรมข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ได้ จึงมี ความ
จาเป็นที่จะต้องให้ความสาคัญและจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาในส่วนนี้
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ตารางที่ ๒-๒ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการข้อมูล
รายละเอียด

สป.ทส.

คพ.

สส.

อส.

ทธ.

ต้องกาหนดชั้นความลับของข้อมูล วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละ
ประเภทชั้นความลับ และวิธีปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่
ละประเภทชั้ น ความลั บ ทั้ ง การเข้ า ถึ ง โดยตรงและการเข้ าถึ ง ผ่ า น
ระบบงาน รวมถึงวิธีการทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ



X

X





X

X

การรับส่งข้อมูลสาคัญผ่านเครือข่ายสาธารณะ ต้องได้รับการเข้ารหัส
(encryption) ที่เ ป็นมาตรฐานสากล เช่ น การใช้ SSL หรือการใช้
VPN เป็นต้น



X

X





X

ต้ องมี มาตรการควบคุ มความถู กต้ องของข้ อมู ล ที่ จัด เก็ บ (storage)
นาเข้ า (input) ประมวลผล (operate) และแสดงผล (output)
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ มี การ จั ด เก็ บข้ อ มู ล เดี ยวกั นไว้ ห ลาย ที่
(distributed database) หรือมีการจัดเก็บชุดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์
กัน ต้องมีการควบคุมให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนตรงกัน

X



X

X

X

ควรมี ม าตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ข้ อ มู ล ในกรณี ที่ น า เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ออกนอกพื้นที่ เช่น ส่งซ่อม หรือทาลายข้อมูลที่เก็บอยู่ใน
สื่อบันทึกก่อน เป็นต้น

X





X
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ตารางที่ ๒-3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการควบคุมการกาหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน (User Privilege)
รายละเอียด

สป.ทส. คพ.

สส.

อส.

ทธ.

ทน. ทบ. ปม. ทช.

สผ. อจน. อสส. อสพ. ออป. อบก. สพภ.

ต้องกาหนดสิทธิการใช้ข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ เช่น สิทธิการ
ใช้โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ (application system) สิทธิ
การใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ให้แก่ผู้ใช้งานให้เหมาะสมกับหน้าที่
และความรั บผิ ด ชอบ โดยต้ องให้ สิ ท ธิ เฉพาะเท่ าที่ จาเป็ นแก่ การ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ และได้ รั บ ความเห็ นชอบจากผู้ มีอานาจหน้ าที่ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งทบทวนสิทธิดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ



























X





ในกรณีที่ ไ ม่ มี การปฏิ บัติ ง านอยู่ ที่ ห น้าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้ องมี
มาตรการป้องกั นการใช้ ง านโดยบุค คลอื่นที่ มิได้ มีสิ ทธิ แ ละหน้ าที่
เกี่ ยวข้ อง เช่ น กาหนดให้ ผู้ ใช้ งานออกจากระบบงาน (log out)
ในช่วงเวลาที่มิได้อยู่ปฏิบัติงานที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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ตารางที่ 2-4 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการควบคุมการใช้งานบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน (User Account) และรหัสผ่าน (Password)
รายละเอียด

สป.ทส. คพ.

สส.

อส.

ทธ.

ทน.

ทบ. ปม. ทช. สผ. อจน. อสส. อสพ. ออป. อบก. สพภ.

ต้ องมี ร ะบบตรวจสอบตั ว ตนจริ ง และสิ ท ธิ ก ารเข้ าใช้ ง านของผู้ ใ ช้ ง าน
(identification and authentication) ก่อนเข้าสู่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ที่รัดกุมเพียงพอ เช่น กาหนดรหัสผ่านให้ยากแก่การคาดเดา เป็นต้น และ
ต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานแต่ละรายมี บัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน (user account)
เป็นของตนเอง

































ต้องมีระบบการเข้ารหัส (encryption) ไฟล์ที่เก็บรหัสผ่านเพื่อป้องกันการ
ล่วงรู้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง







X



X

X

X



X



X



X





ต้องตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้ งานของระบบงานส าคัญ อย่างสม่ าเสมอ และ
ดาเนินการตรวจสอบบัญ ชีร ายชื่อผู้ใช้ งานที่ มิไ ด้มีสิท ธิใ ช้ง านระบบแล้ ว
เช่น บัญชีรายชื่อของพนักงานที่ลาออกแล้ว บัญชีรายชื่อที่ติดมากับระบบ
(default user) เป็นต้น พร้อมทั้งระงับการใช้งานโดยทันทีเมื่อตรวจพบ
เช่น ลบออกจากระบบ (disable) หรือ เปลี่ยนรหัสผ่าน (password) เป็น
ต้น
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ตารางที่ 2-5 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย (Server)
รายละเอียด

สป.ทส.

คพ.

สส.

อส.

ทธ.

ทน. ทบ. ปม.

ต้องมีขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย
ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย และในกรณี ที่ พ บว่ ามี การใช้ ง านหรื อ
เปลี่ ยนแปลงค่ าตั วแปร (parameter) ในลั กษณะที่ ผิ ดปกติ จะต้ อง
ดาเนินการแก้ไข รวมทั้งมีการรายงาน

X





X





X



X

X



X



X

X



ต้ อ งเปิ ด ใช้ บ ริ ก าร (service) เท่ า ที่ จ าเป็ น ทั้ ง นี้ หากบริ ก ารที่
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ต้ อ งมี
มาตรการป้องกันเพิ่มเติม



























X





ต้องดาเนินการติดตั้ง patch ที่จาเป็นของระบบงานสาคัญ เพื่ออุดช่อง
โหว่ ต่ า งๆ ของโปรแกรมระบบ (system software) เช่ น
ระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานข้อมูล และ เว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น
อย่างสม่าเสมอ



X









X













X



X

ควรทดสอบโปรแกรมระบบ (system software) เกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการใช้งานโดยทั่วไปก่อนติดตั้ง และ
หลังจากการแก้ไขหรือบารุงรักษา

X





X



X

X













X



X

ควรก าหนดบุ คคลรั บผิ ดชอบในการก าหนด แก้ ไข หรื อเปลี่ ยนแปลง
ค่าตัวแปร (parameter) ต่าง ๆ ของโปรแกรมระบบอย่างชัดเจน
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X













X





แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ทช.

สผ. อจน. อสส. อสพ. ออป. อบก. สพภ.
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ตารางที่ 2-6 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการและการตรวจสอบระบบเครือข่าย (Network)
รายละเอียด

สป.ทส.

คพ.

สส.

อส.

ทธ.

ทน. ทบ. ปม.

ทช.

สผ. อจน. อสส. อสพ. ออป. อบก. สพภ.

ต้ องแบ่ งแยกระบบเครื อข่ ายให้ เ ป็ นสั ดส่ วนตามการใช้ งาน เช่ น ส่ วน
เครือข่ายภายใน ส่วนเครือข่ายภายนอก ส่วน DMZ



























X





ต้ อ งมี ร ะบบป้ องกั นการบุ ก รุ ก เช่ น ไฟร์ วอลล์ (firewall) เป็ น ต้ น
ระหว่างเครือข่ายภายในกับเครือข่ายภายนอก



























X





ต้องมีระบบตรวจสอบการบุกรุกและการใช้งานในลักษณะที่ผิดปกติผ่าน
ระบบเครือข่าย



























X





ต้องจัดทาแผนผังระบบเครือข่าย (network diagram) ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับขอบเขตของเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอกและอุปกรณ์
ต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ



























X





ต้องตรวจสอบเกี่ ย วกั บความปลอดภั ย ของอุ ปกรณ์ ค อมพิวเตอร์ ก่อน
เชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบเครื อ ข่ า ย เช่ น ตรวจสอบไวรั ส ตรวจสอบการ
กาหนดค่า parameter ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เป็น
ต้ น แ ล ะ ต้ อง ตั ด การ เ ชื่ อมต่ อเ ค รื่ อง ค อม พิ วเ ต อร์ (physical
disconnect) และจุดเชื่อมต่อ (disable port) ที่ไม่มีความจาเป็นต้อง
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายออกจากระบบเครือข่ายโดยสิ้นเชิง



























X





ควรกาหนดบุคคลรับผิดชอบในการกาหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่า
ตัวแปร (parameter) ต่าง ๆ ของระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เชื่ อมต่ อ กั บ ระบบเครื อข่ า ยอย่ างชั ด เจน และควรมี การทบทวนการ
กาหนดค่าตัวแปร (parameter) ต่าง ๆ อย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนี้
การกาหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร (parameter) ก็ควรแจ้ง
บุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทุกครั้ง







X



















X

X



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ตารางที่ 2-7 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ (Configuration Management)
รายละเอียด

สป.ทส. คพ.

สส.

อส.

ทธ.

ทน. ทบ. ปม.

ทช.

สผ. อจน. อสส. อสพ. ออป. อบก. สพภ.

ก่อนการเปลี่ ยนแปลงระบบและอุ ปกรณ์ค อมพิ วเตอร์ ควรมี การ
ประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้อง และบันทึกการเปลี่ยนแปลงให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
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X

X





X



X

ควรติ ด ตั้ ง ซอฟต์ แวร์ เ ท่ าที่ จาเป็ นแก่ การใช้ ง าน และถู กต้ องตาม
ลิขสิทธิ์
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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หน้า 45

ตารางที่ 2-8 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการป้องกันไวรัส และ Malicious Code
รายละเอียด

สป.ทส. คพ.

สส.

อส.

ทธ.

ทน. ทบ. ปม.

ทช.

สผ. อจน. อสส. อสพ. ออป. อบก. สพภ.

ต้ อ งมี ม าตรการป้ องกั นไวรั ส ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ น
ปั จ จุ บั น อยู่ เ สมอส าหรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยและเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ของผู้ ใช้ง านที่เชื่ อมต่อกั บระบบเครือข่ ายทุกเครื่ อง เช่ น
ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เป็นต้น



























X





ฝ่ายคอมพิวเตอร์ควรจัดทาคู่มือในการป้องกันไวรัสให้แก่ผู้ใช้งานเพื่อใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งและให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานเกี่ยวกับไวรัส
ชนิดใหม่ ๆ อย่างสม่าเสมอ
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X
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X

X



ควรควบคุมมิให้ผู้ใช้งานระงับการใช้งาน (disable) ระบบป้องกันไวรัสที่
ได้ติดตั้งไว้ และควรแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องทันทีในกรณีที่พบว่ามีไวรัส
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X

X



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ตารางที่ 2-9 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบันทึกเพื่อการตรวจสอบ (Audit Logs)
รายละเอียด

สป.ทส. คพ.

สส.

อส.

ทธ.

ทน. ทบ. ปม. ทช.

สผ. อจน. อสส. อสพ. ออป. อบก. สพภ.

ต้องกาหนดให้ มีการบันทึกการทางานของระบบคอมพิ วเตอร์ แม่ข่าย
และเครือข่าย บันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน (application logs)
และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุก เช่น บันทึกการเข้า
ออกระบบ (login-logout logs) บั นทึ กการพยายามเข้ าสู่ ร ะบบ
(login attempts) บันทึกการใช้บรรทัดคาสั่ง (command line) และ
ข้อมูลการใช้งานไฟร์วอลล์ (firewall log) เป็นต้น เพื่อประโยชน์ใน
การใช้ตรวจสอบ และต้องเก็บบันทึกดังกล่าวไว้อย่างน้อย 3 เดือน

































ควรมีการตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานอย่างสม่าเสมอ
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X

X



ต้องมีวิธีการป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกต่าง ๆ และจากัดสิทธิ
การเข้าถึงบันทึกต่าง ๆ ให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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 ด้านระบบฐานข้อมูล
จากการสารวจการใช้งานระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พบว่ามีการใช้ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) มากที่สุดประมาณ ๓๗% รองลงมาเป็น
ระบบไมโครซอฟท์เอสคิวแอล (MS SQL) และออราเคิล (Oracle) ตามลาดับ ส่วนระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ มี
เพียง 8% ที่หน่วยงานไม่ได้ระบุว่าเป็นของบริษัทใด
จากการใช้ ง านระบบฐานข้ อ มู ล ของหน่ วยงานในสัง กั ด กระทรวงที่ มี ความหลากหลายนั้น การ
บูรณาการของระบบฐานข้อมูลจึงมีความจาเป็นที่ต้องใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยสามารถใช้ เว็บ
เซอร์วิส (Web Service) หรือ สถาปัตยกรรมการบริการ (Service Oriented Architecture) ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพื้นฐาน (Platform) ของแต่ละระบบฐานข้อมูลได้
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อื่น ๆ

รูปที่ ๒-๑ ระบบฐานข้อมูลที่ใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านระบบสารสนเทศ
จากการสารวจระบบสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พบว่ามีระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการภายในสานักงานดังแสดงในตารางที่ ๒-๑๐ จากข้อมูลนั้น
แสดงถึงความพร้อมในการมีระบบขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการภายใน อย่างไรก็ตามมีความซ้าซ้อนของ
ระบบที่คล้ายคลึงกันในแต่ละหน่วยงานซึ่งยังขาดการบูรณาการในภาพรวม
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

ตารางที่ ๒-10 ระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการภายในสานักงานของหน่วยงานในสังกัด
ระบบบริหารจัดการภายใน

สป.ทส.

คพ.

สส.

ระบบอินทราเน็ต (Intranet)







ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์















ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบการเงินและบัญชี



ระบบงานพัสดุ/ครุภัณฑ์



อส.

















ทช.



































ระบบจองยานพาหนะ
ระบบบริหารจัดการประชุม อบรม สัมมนา



ระบบปฏิทินนัดหมายผู้บริหาร



ระบบแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย



ระบบสานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ระบบ warning&tracking

ทน. ทบ. ปม.




ระบบงานธุรการสานักงาน
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงานงบประมาณ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร (EIS)/ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร (MIS)

ทธ.

สผ.

อจน.

อสส.

































ออป.









































ระบบอนุมัติโครงการ CDM



ระบบประเมินผลโครงการ CDM



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

สพภ.





อบก.








อสพ.
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เมื่ อ น ามาจ าแนกตามกลุ่ ม ภารกิ จ ระบบสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔ ประเภท ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มภารกิจด้าน
ทรัพยากรน้าในแผ่นดิน กลุ่ม ภารกิ จ ด้านสิ่ง แวดล้อม และกลุ่ม อานวยการ พบว่าระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดมีตามกลุ่มภารกิจดังแสดงในรูปที่ ๒-๒
ซึ่งจะแสดงถึงความพร้อมของระบบงานต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มภารกิจที่แต่ละหน่วยงานได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ
รองรับการทางานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ลักษณะของระบบที่ได้รบั การ
พัฒ นาขึ้นในแต่ละกลุ่มภารกิ จ นั้นเพื่ อตอบสนองการทางานในหน่วยงานของตนเองเป็นหลัก ยัง ขาดการ
บูรณาการของระบบงานในกลุ่มภารกิจเดียวกัน หรือ ข้ามกลุ่มภารกิจ ซึ่งหากสามารถบูรณาการระบบงาน
ร่ ว มกั น ได้ แ ล้ ว นั้ น จะเกิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ การบริ ห ารจั ด การและการด าเนิ น งานของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559



















กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
ระบบข้อมูลสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ
ระบบข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมป่าไม้
ระบบข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
การเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเครือข่ายกลไกการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (ลุ่ม
น้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้าปัตตานี)
ระบบฐานข้อมูลเลื่อยโซ่ยนต์
ระบบข้อมูลพื้นที่ป่าไม้
ระบบเครือข่ายวิทยุ ทส.
ระบบสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นจังหวัด
สระบุรี



















กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้าในแผ่นดิน
ระบบโทรมาตรลุ่มน้าต่าง ๆ
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้าหลากดินถล่ม
ฐานข้อมูลแหล่งน้า
ระบบอุทกวิทยา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ระบบฐานข้อมูลน้าบาดาล (พสุธรา)
ระบบฐานข้อมูลกองวิเคราะห์น้าบาดาล
ระบบสารสนเทศการประกอบกิจการน้าบาดาล
ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
ระบบรายงานคุณภาพน้าผิวดิน WIWI
ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้า
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
(ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้า
ปัตตานี)
ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาแหล่งน้า
ระบบฐานข้อมูลการประกอบกิจการน้าบาดาล
ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้การประกอบกิจการน้าบาดาล
ระบบฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาลในท้องที่ จังหวัดศรีสะเกษ
ระบบฐานข้อมูลน้าบาดาล

กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม

 ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
 ระบบฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้าผิวดินทัว่ ประเทศ (Inland Water Quality
Information System, IWIS)
 ระบบรายงานข้อมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพน้าอัตโนมัติ
 ระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS)
 ระบบฐานข้อมูลการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ (AQNIS)
 ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ระบบจัดทาแผนที่ด้วย ArcGIS
 เว็บไซต์โครงการการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้าท่าจีน
 ระบบฐานข้อมูลนโยบาย แผน และมาตรการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 ระบบฐานข้อมูลกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมติกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
 ระบบอนุมัติโครงการ CDM
 ระบบติดตามประเมินผลโครงการ CDM
 ระบบฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษ
 ระบบเตือนภัยมลพิษคุณภาพน้าและมลพิษทางอากาศ
 ระบบเตือนภัยคุณภาพน้า
 ระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้าท่าจีน
 ระบบฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษ
 ระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้า
 ระบบการรายงานตัวชี้วัดฯ ระดับท้องถิ่น
 ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
 ระบบฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งกาเนิดมลพิษในท้องที่จังหวัด
ศรีสะเกษ

ระบบศูนย์บริการประชาชน (e-Petition)
ระบบการแกไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแกไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ระบบศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม
ระบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อม

กลุ่มอานวยการ

รูปที่ 2-๒ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจาแนกตามกลุ่มภารกิจ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
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เมื่ อ น ามาจ าแนกตามกลุ่ ม ภารกิ จ ระบบภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔ ประเภท ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มภารกิจด้าน
ทรัพยากรน้าในแผ่นดิน กลุ่ม ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม และกลุ่มอานวยการ พบว่าระบบภูมิสารสนเทศของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดมีตามกลุ่มภารกิจดังแสดงในรูปที่ ๒-๓
ซึ่งจะแสดงถึงความพร้อมของระบบภูมิสารสนเทศต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มภารกิจที่แต่ละหน่วยงานได้พัฒนาขึ้น
มาเพื่อรองรับการทางานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ลักษณะของระบบ
ภู มิ ส ารสนเทศที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาขึ้ น ในแต่ ล ะกลุ่ ม ภารกิ จ นั้ น เพื่ อ ตอบสนองการท างานในหน่ ว ยงาน
ของตนเองเป็นหลักยังขาดการบูรณาการของข้อมูลของระบบภูมิสารสนเทศในกลุ่มภารกิจเดียวกัน หรือข้าม
กลุ่ม ภารกิ จ ซึ่ง หากสามารถบูร ณาการระบบภูมิ ส ารสนเทศร่ วมกั นได้แล้วนั้นจะเกิ ดประโยชน์อย่างยิ่ ง
ต่ อ การบริ ห ารจั ด การและการด าเนิ น งานของกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559




















กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ระบบแผนที่และฐานข้อมูลการถือครองที่ดิน
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ
ระบบภูมิสารสนเทศพื้นที่ป่าชุมชน
ระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทานโยบายการจัดทีด่ ิน
การใช้ GIS เพื่อการสารวจแนวเขตป่าแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าไม้
ในพื้นที่
ระบบบฐานข้อมูลป่าไม้
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
(ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้า
ปัตตานี)
แผนที่ฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติในท้องที่
จังหวัดตรัง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง)
ระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ
ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ
ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาตรา
ส่วน 1:4000 จังหวัดศรีสะเกษ
แผนที่ภูมิศาสตร์ (Re-shape)
แผนที่แหล่งทรัพยากรน้าบาดาล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านป่าไม้
ระบบภูมิสารสนเทศแนวเขตทีด่ ินป่าไม้

กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้าในแผ่นดิน

 ระบบแผนที่น้าบาดาล
 ระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้าบาดาลในเขต
วิกฤตการณ์น้าบาดาล
 ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
 ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้า แม่น้า
 ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
(ลุ่มน้าภาคใต้ฝงั่ ตะวันออก ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้าปัตตานี)
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านบ่อน้าบาดาล
 ระบบฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษ
 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และสารวจแหล่งกาเนิดมลพิษ
 ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้าท่าจีน (GIS)
 ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม

กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม

 ระบบฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษ (Pollution Source Inventory
System, PSIS)
 ระบบจัดทาแผนที่ด้วย ArcGIS และ Microsoft Access
 ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ลุ่มน้าบางปะกง
 ระบบ GIS เพื่อการคานวณปริมาณ GHG จากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดิน
 ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของจังหวัด
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งกาเนิดมลพิษ
 ระบบภูมิสารสนเทศและสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแหล่งกาเนิดมลพิษ
ในจังหวัดสิงห์บุรี
 ระบบฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม
 ระบบฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้า
 ระบบฐานข้อมูลสถานที่ทิ้งขยะ

 ระบบการแกไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแกไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
 ระบบฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษ (Pollution Source Inventory System, PSIS)

กลุ่มอานวยการ

รูปที่ 2-๓ ระบบภูมิสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจาแนกตามกลุ่มภารกิจ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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เมื่อวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันในการบูรณาการสารสนเทศของระบบต่าง ๆ ภายในหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่ายังไม่ได้มีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศกันอย่าง
เป็นรูปธรรม ข้อมูลยังคงอยู่กระจัดกระจายในหน่วยงานต่าง ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ระบบที่ถูกพัฒนา
และใช้งานเป็นไปตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ ทาให้ขาดการเชื่อมโยงกันเพื่อการบูรณาการ
ข้อ มู ล องค์ ร วม ซึ่ ง มี ค วามเป็ นไปได้ สู ง ที่ ข้ อ มู ล อาจจะซ้ าซ้ อ นหรื อ ขั ด แย้ ง กั น ดั ง นั้ น การพั ฒ นาให้ เ กิ ด
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) จึงมีความจาเป็นเพื่อให้ตอบสนองความต้อ งการในการ
บูรณาการข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในสังกัด
ดังนั้นการศึกษาและจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อศึกษากระบวนการ
ทางานและการส่งผ่านข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในสังกัดสาหรับ
การบูรณาการระบบสารสนเทศ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มดาเนินการเพื่อการบูรณาการอย่างยัง่ ยืน
โดยควรประกอบด้วยการศึกษาในเบื้องต้นดังนี้
- ศึกษากระบวนการทางาน และการส่งผ่านข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ ผู้ บ ริ ห ารใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ การตั ด สิ น ใจ และออกแบบแบบจ าลองซึ่ ง
ประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ของข้อมูลที่สาคัญในการนามาประมวลผล
- วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานและการส่งผ่านข้อมูลระดับกระทรวง โดยออกแบบ
สถาปัตยกรรมออกเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
- น าเสนอข้อ เสนอแนะในการด าเนิ นงานต่ าง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้อ ง นอกเหนื อ จากการพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีสถาปัตยกรรมองค์กรระยะต่าง ๆ และมีแนวทางในการดาเนินงานที่มีผลการออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กร
จากข้อมู ล ที่ ได้จ ากวิเ คราะห์ส ถานภาพปัจ จุบัน ของหน่วยงานในสัง กั ด กระทรวง พบว่ามี ห ลาย
ระบบงานที่ในแต่ละหน่วยงานมีการใช้งานซ้าซ้อนกัน ดังนี้
o ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
o ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
o ระบบการเงินและบัญชี
ซึ่งในการทาสถาปัตยกรรมองค์กร และการบูรณาการเชิงข้อมูลนั้น ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดและ
แบ่งการจัดทาออกเป็นขั้นตอน โดยกระทรวงควรเริ่มทาทีละระบบ เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และมี
การเริ่มจากกลุ่ม ย่อย ๆ อาจเริ่มจากบางหน่วยงานที่มีความพร้ อมในเรื่องของระบบงาน ดังนั้นจึงมี ความ
จาเป็นเร่งด่วนที่กระทรวงต้องจัดสรรงบประมาณในการศึกษาสถาปัตยกรรมองค์กร และการบูรณาการของ
ระบบสารสนเทศ
รูปที่ ๒-๔ แสดงแผนผังเบื้องต้นของสถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการ
ของกระทรวง และหน่วยงานในสังกัด โดยจะแบ่งออกเป็นชั้นข้อมูล ของการดาเนินงานของระบบงานต่าง ๆ
(Operation Layer) ในชั้นนี้จ ะมี ก ารส่งบริก ารต่าง ๆ ของระบบงานของตนเองเข้าสู่ชั้นการให้บริก าร
(Shared Services Layer) เมื่อมีการบูรณาการของระบบงานหรือบริการต่าง ๆ ของระบบร่วมกันแล้วนั้น
การบูรณาการจะอยู่ในชั้นการบูรณาการของระบบและบริการ (Service Integration Layer) ในขั้นตอน
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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สุดท้ายจะได้ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าและเป็นข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการระบบงานซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง ข้อมูล
ได้ในชั้นผลลัพธ์นี้ (Output Layer/Consumer Layer) โดยอาจเป็นข้อมูลที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ หรือ
ข้อมูลที่ให้บริการแก่ประชาชน

รูปที่ ๒-๔ แบบร่างรูปแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการของกระทรวง
และหน่วยงานในสังกัด
สาหรับสถานภาพปัจจุบันของการใช้งานซอฟต์แวร์ในระบบสารสนเทศ รายละเอียดแสดงในตารางที่
๒-11 พบว่า ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติก ารและโปรแกรมป้องกันไวรัส ไม่เ พียงพอต่อการใช้ง าน เนื่องจากมี
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจานวนมากที่ล้าสมัย ไม่สามารถทางานร่วมกับอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ใหม่ใน
ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดหาซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
ป้องกั นไวรัส ให้เพี ยงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน หรือพิจ ารณาใช้งานซอฟต์แวร์ประเภทโอเพนซอร์ส
(Open Source) เพิ่มเติมแทนการจัดหาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ตารางที่ ๒-11 สถานภาพการใช้งานซอฟต์แวร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้า
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
กรมป่าไม้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การจัดการน้าเสีย
องค์การสวนสัตว์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

จานวนระบบปฏิบตั ิการ (Operating System)
Windows
Unix/Linux
Mac OS
๑๑๕
๑๓๐
๑๖๑
๔๒
๒๐๐

Norton

จานวนระบบป้องกันไวรัส (Anti-Virus)
NOD32
Symantec
๑,๐๐๐

๒

Kaspersky

๕๐๐
๓๕๐

๑

๕๐๐
๗๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๓๐๔

๓

๕๘๙

๔

๕๐๑

๘
๑๓๕
๑๐๗

๑

๗๐

๕๒
๖๗

๒
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๑,๐๐๐

๓๕๐
๖๓
๖๐
๖๓
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 ด้านการบริหารจัดการ ดูแลและบริหารความเสีย่ ง
จากการสารวจพบว่า ในปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมี
การดาเนินการและจัดทาแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามตาราง
ที่ ๒-๑๒

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ตารางที่ ๒-๑๒ ความพร้อมในการบริหารจัดการ ดูแลและบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
การบริหารจัดการ ดูแลและ
บริหารความเสี่ยง

สป.ทส.

คพ.

สส.

อส.

ทธ.

ทน.

ทบ.

ปม.

ทช.

สผ.

อจน.

อสส.

อสพ.

ออป.

อบก.

สพภ.

แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร





X

X























X

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภั ย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
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แผนจัดการและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ
(Contingency Plan)
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การสารองข้อมูลที่มีความสาคัญ
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การจัด หาสถานที่ติ ดตั้ง ระบบสารองใน
กรณีเกิดภัยพิบัติ (Disaster Recovery
Site)
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X
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X

X

X

X

X

แผนบ ริ ห าร ความเสี่ ย ง เทคโ นโล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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จากตารางที่ ๒-๑๒ พบว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังขาดการ
จัดหาสถานที่ติดตั้ง ระบบสารองในกรณีเกิดภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site) เพื่อความสมบูรณ์ในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานควรจัดหาสถานที่ติดตั้งระบบสารอง หรือ
ใช้เ ทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) มาทดแทนได้ อย่างไรก็ดีตามแนวทางบูร ณาการ
สานักงานปลัดกระทรวงฯ ควรทาหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดทาสถานที่ติดตั้งระบบสารองให้หน่วยงานระดับ
กรมภายใต้สังกัด
 โครงสร้างหน่วยงานและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการส ารวจบุค ลากรของหน่ว ยงานในสัง กั ดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้อ ม
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๒-๑๓ พบว่าบุคลากรบางส่วนไม่ได้จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งอาจขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทาให้ทางานได้ไม่เต็มที่ จานวนบุคลากรในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อภาระงาน บุคลากรต้องทางานหลายหน้าที่ซึ่ง
ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทาให้ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
นอกจากนี้โครงสร้างหน่วยงานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศไม่สนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที่ของ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นหน่วยงานควรจัดทาแผนฝึกอบรมบุคลากรให้มีความสามารถเฉพาะ
ด้านตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และควรเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการ
ปฏิบัติ ง านของบุ คลากรในฝ่ายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ยวข้อง นอกจากนี้ ควรปรับ โครงสร้า งองค์ก รด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สาร (ICT) ให้เ หมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หากมองถึงการทางานและบูรณาการร่วมกันแล้วนั้น สานักงานปลัดกระทรวงฯ ควรทาหน้าที่เป็น
เจ้าภาพในการจัดอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากความรู้เฉพาะด้านบางอย่าง เช่น ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ การพัฒนาโปรแกรม สามารถ
อบรมและเรียนรู้ร่วมกันได้ ซึ่ง จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ม ากในการจ้างวิทยากร นอกจากนั้นแล้วยังได้
ประโยชน์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน ซึ่งส่งผลทางอ้อมในการทางานร่วมกันในการบูรณาการ
ได้ดียิ่งขึ้น

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ตารางที่ ๒-13 จานวนบุคลากรตามลักษณะงานที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน
บุคลากรด้
บุคลากรด้
านเทคโนโลยี
านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ

สป.ทส.

คพ.

สส.

อส.

วางแผนงาน นโยบาย

๖

๓

๒

๒

ดูแลระบบเครือข่าย (Network)

๕

๕

๒

๒

ดูแลระบบและเว็บแอพพลิเคชั่น

๙

๕

๔

พัฒนาระบบสารสนเทศ

๕

๑๐

พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

๓

ทธ.

ทน.

ทบ.

ปม.

ทช.

สผ.

๒

๒

๓

๓

๔

๑

๑

๑

๔

๑

๑

๔

๔

๓

๕

๓

๔

๑

๓

๒

๒

๑

๑

๑

๒

๒

๒

๕

๔

๔

๑

๒

๒

๑

๑

๑

๒

๒

๒

๑

๑

๑

ดูแลข้อมูลภูมิสารสนเทศ

๔

อจน. อสส.
อสส. อสพ.
อสพ. ออป.
ออป.

๑

๑

๓

๑

๓

๑

พัฒนาระบบฐานข้อมูล

๒

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

๓

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

อบก.
อบก. สพภ.
สพภ.

๔

๑
๔

๑

เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป

๑

๑

***หมายเหตุ บุคลากรแต่ละคนอาจทางานได้มากกว่าหนึง่ หน้าที่
ตารางที่ ๒-1๔ จานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรในหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวนบุคลากรรวมทั้งหมด

สป.ทส.

คพ.

สส.

อส.

ทธ.

ทน.

ทบ.

ปม.

ทช.

สผ.

อจน.

อสส.

อสพ.

ออป.

อบก.

สพภ.

๓๒

๑๖

๔๙

๒๕

๘

๒๔

๒๒

๑๗

๑๑

๙

๔

๑๐

๕

๑๒

๔

๔

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงสร้างการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีรองปลัดกระทรวงด้านอานวยการเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เป็น
ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้พิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีคณะทางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ICT
Task Force) เป็นผู้ประสานงานในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างสานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ และหน่วยงานในระดับกรม
สาหรับ การบริห ารจัดการด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภายใต้สัง กั ด
กระทรวง ได้แก่ กรม/องค์การ/สานักงาน มีรองอธิบ ดี รองผู้อานวยการ หรือรองเลขาธิการทาหน้าที่เป็น
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ของหน่วยงาน และมีหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรม/องค์การ/สานักงานทาหน้าที่เป็นหน่วยกลางในการบริหารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารแก่ ห น่วยงานต่าง ๆ ภายในกรม องค์ก าร หรือ ส านัก งาน ทั้ ง ในด้านระบบข้อมู ล และระบบงาน
คอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง ประสานงานในการน านโยบายด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารจาก
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมไปสู่การ
ปฏิบัตดิ ังแสดงในรูปที่ ๒-๕

รูปที่ 2-๕ โครงสร้างการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากรูป ที่ ๒-๖ ถึง ๒-๘ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมมี ลัก ษณะของหน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด ๓ รูปแบบดังนี้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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อธิบดี

รองอธิบดี

กอง/สานัก/
ศูนย์

รองอธิบดี

หน่วยงาน
ICT

กอง/สานัก/
ศูนย์

กอง/สานัก/
ศูนย์

รูปที่ 2-๖ ลักษณะของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของหน่วยงานในสังกัด
แบบที่ 1
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในรูปแบบที่ ๑ นี้จะเป็นหน่วยงานที่ระบุใน
พระราชกฤษฎีการแบ่งส่วนราชการ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนและมีการบริหารงบประมาณของ
หน่วยงานเอง โดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในรูปแบบที่ ๑ ได้แก่
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้า กรมทรัพยากรน้า
 ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี
 ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การสวนสัตว์
 กองสารสนเทศและประเมินผล องค์การจัดการน้าเสีย

รูปที่ 2-๗ ลักษณะของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของหน่วยงานในสังกัด
แบบที่ 2
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หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในรูปแบบที่ ๒ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการ
ภายในที่ขึ้นตรงกับรองอธิบดี หรือรองผู้อานวยการ โดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ในรูปแบบที่ ๒ ได้แก่
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล กรมทรัพยากรน้าบาดาล
 ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในประเภทนี้จ ะมีปัญหาด้านการจัดสรร
งบประมาณในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานเนื่องจากไม่มีอัตรากาลัง
ที่ชัดเจน
อธิบดี

รองอธิบดี

กอง/สานัก/
ศูนย์

กอง/สานัก/
ศูนย์

รองอธิบดี

กอง/สานัก/
ศูนย์

กอง/สานัก/
ศูนย์

หน่วยงาน ICT

รูปที่ 2-๘ ลักษณะของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของหน่วยงานในสังกัด
แบบที่ 3
หน่ วยงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ในรูป แบบที่ ๓ เป็น หน่ ว ยงานที่ สัง กั ด
หน่วยงานระดับกองหรือสานักอื่น โดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในรูปแบบที่ ๓
ได้แก่
 กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ สังกัดกองติดตามประเมินผล สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ศูนย์สารสนเทศ สังกัดสานักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ สังกัดกองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ
 ศูนย์สารสนเทศ สังกัดสานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสานักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 กลุ่มแผนงานจัดการองค์ความรู้ สังกัดกองอานวยการ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ซึ่งหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในประเภทนี้จะประสบปัญหาเกี่ยวกับการ
บริห ารงบประมาณ เนื่ อ งจากต้อ งใช้ห รือ ของบประมาณผ่า นหน่ว ยงานอื่น และไม่ มี ความชั ดเจนของ
อัตรากาลังและการพัฒนาบุคลากรในสายงาน
ด้วยเหตุที่โครงสร้างหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดที่แตกต่างกัน ทาให้การดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของแต่ละหน่วยงาน
ในสัง กั ดนั้นแตกต่างกั นไปด้วย ซึ่งหน่วยงานในรูปแบบที่ ๒ และ ๓ จะประสบปัญ หาทั้ งด้านการบริห าร
งบประมาณ การประสานงานด้านนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ และ
อัตรากาลังที่ไม่ชัดเจน
จากการวิ เ คราะห์ ส ถานภาพด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้น สามารถสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงได้ดังตารางที่ ๒-๑๕
ตารางที่ ๒-1๕ ผลการวิ เ คราะห์ จุ ดแข็ ง และจุดอ่ อนด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารของ
กระทรวง
จุดแข็ง (Strength :S)
จุดอ่อน (Weakness :W)
ด้านระบบคอมพิวเตอร์ (๑) มีจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อ (๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ล้าสมัยและมีอายุการ
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
จานวนผู้ใช้
ใช้งานมาก
(๒) มีเครื่องแม่ข่ายสาหรับระบบงานต่าง ๆ (๒) เครือ่ งแม่ข่ายมีอายุการใช้งานค่อนข้าง
เพียงพอ
มาก ค่าบารุงรักษาสูงและใช้พลังงาน
มากเมื่อเทียบกับเครื่องแม่ข่ายในปัจจุบัน
(๓) ขาดการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน
ด้ า นระบบเครื อ ข่ า ย (๑) มีระบบเครือข่ายครอบคลุมภายใน
(๑) ระบบเครือข่ายไม่ครอบคลุมทุก
และการรั ก ษาความ
หน่วยงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ได้แก่
มั่นคงปลอดภัย
(๒) มีระบบรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน
องค์การฯ และ สานักงานต่าง ๆ ซึ่งอาจ
สาหรับป้องกันการบุกรุก
ทาให้ขาดเครือข่ายพื้นฐานในการบูรณา
(๓) มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ตาม
การ
พรบ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ (๒) อุปกรณ์เครือข่ายล้าสมัยและขาดการ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
จัดสรรงบประมาณเพื่อบารุงรักษา หรือ
เปลี่ยนทดแทน
(๓) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย
ล้าสมัยและขาดงบประมาณบารุงรักษา
ทาให้ไม่สามารถป้องกันการบุกรุกแบบ
ใหม่ ๆ ได้
(๔) ยังขาดการรักษาความปลอดภัยใน
หลาย ๆ ด้านที่นอกเหนือจากที่กาหนด
ในพรบ. ว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
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ด้านระบบสารสนเทศ

จุดแข็ง (Strength :S)
(๑) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบงานหลากหลายที่ไว้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
(๒) มีการพัฒนาระบบที่ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงาน

(๑)

(๒)

(๓)
(๔)
(๕)

จุดอ่อน (Weakness :W)
แต่ละกรมฯ หรือหน่วยงานในสังกัด มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างกัน
ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน อาจมี
ความทับซ้อน และขาดการบูรณาการ
ร่วมกัน
ขาดการกาหนดมาตรฐานในการ
เชื่อมโยงข้อมูลและการพัฒนาของ
ระบบงานที่มีความหลากหลายในแต่ละ
หน่วยงาน
ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
พัฒนาระบบเพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้
งาน
บางระบบถูกพัฒนามาไม่สอดคล้องกับ
การใช้งานทาให้ไม่ได้ถูกใช้งาน
ระบบยังไม่ครอบคลุมงานของ ทส. ทุก
ด้าน

ด้านการบริหารจัดการ (๑) หน่วยงานส่วนใหญ่มีความตระหนักถึง
ดูแ ลและบริ ห ารความ
การดูแลและบริหารความเสี่ยง
เสี่ยง
(๒) มีการทาการสารองข้อมูลที่สาคัญ

(๑) หน่วยงานยังขาดการทาแผนดูแลและ
บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปแบบและ
เป็นทางการ
(๒) ขาดการจัดทา Disaster Recovery (DR
site)
(๓) หน่วยงานยังขาดการทาแผนจัดการ
เกี่ยวกับภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โครงสร้ า งหน่ ว ยงาน (๑) บุคลากรมีความหลากหลาย/มีความ
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ด้ า น
ตั้งใจ/มีความชานาญระบบงานเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (๒) บุคลากรมีความตื่นตัวสนใจในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) มีบุคลากรที่มีความสามารถ พร้อมรับ
การฝึกอบรม
(๔) มีทีมงานที่มคี วามสามารถในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ

(๑) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่
จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง
(๒) หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มี
โครงสร้างรองรับที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเองภายใน
หน่วยงาน ขาดการผลักดันให้เกิด
โครงสร้างที่เป็นรูปธรรม หรือมีโครงสร้าง
แต่ไม่ตอบสนองต่อการเติบโตในสายงาน
(๓) โครงสร้างองค์กรยังมีความซ้าซ้อน มีการ
แบ่งอานาจหน้าที่ยังไม่ชัดเจน และยังไม่
บูรณาการในภาพรวมที่ชัดเจน
(๔) มีหน่วยงานในสังกัดมาก และบุคลากรที่
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้อย
ทาให้การจัดหาและการกระจายความรู้
และเทคโนโลยีให้ครบถ้วนเป็นไป
ค่อนข้างยาก
(๕) มีโครงสร้างที่มีลาดับชั้นการบังคับบัญชา
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จุดแข็ง (Strength :S)

จุดอ่อน (Weakness :W)
มากเป็นอุปสรรคต่อการทางาน
เนื่องจากต้องได้รับความเห็นชอบจากทุก
ระดับชั้นในองค์กร
(๖) จานวนบุคลากรไม่เพียงพอ
(๗) มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน
จานวนน้อย
(๘) ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๙) ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอทาให้
ไม่มีการสนับสนุนบุคลากรในสายงานนี้
อย่างชัดเจน
(๑๐) ตาแหน่งในสายงานคอมพิวเตอร์ไม่มี
ความชัดเจน

ด้านการบริหารจัดการ (๑) มีโครงสร้างการบริหารจัดการเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มี
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างชัดเจน
(๒) หน่วยงานในสังกัดมีหน่วยงานย่อยที่
ดูแลด้านสารสนเทศโดยเฉพาะ
(๓) มีบุคลากรที่เป็นตัวแทนด้านสารสนเทศ
ของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน
(๔) มีรูปแบบการทางานชัดเจนและเป็น
ขั้นตอน

(๑) ยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่ของกระทรวงและ
หน่วยงานในสังกัดยังไม่ให้ความสาคัญ
โดยตรงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มอง
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นงานสนับสนุน
(๒) ไม่สามารถดาเนินการได้ทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์ในทางปฎิบัติเนื่องจากขาด
การขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
(๓) ขาดงบประมาณที่สนับสนุนโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากถูก
มองว่าเป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุน
(๔) รูปแบบการทางานระหว่างหน่วยงานยัง
ขาดการบูรณาการร่วมกัน ยังเป็นแบบ
ต่างคนต่างทา
(๕) บุคลากรมาจากหลายหน่วยงานที่ก่อตั้ง
เป็นกระทรวงทาให้วัฒนธรรมในการ
ทางานยังไม่ประสานกันเพียงพอ

๒.๑.๒ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกในมุมมองทั้งหมด ๔ ด้าน มีดังต่อไปนี้
 นโยบาย กฎ ระเบียบ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เศรษฐกิจ
 สังคม วัฒนธรรม
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ตารางที่ ๒-1๖ ผลการวิเ คราะห์ โ อกาสและอุปสรรคด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวง
นโยบาย กฎ
ระเบียบ

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(๑)

(๒)
(๓)

(๔)

(๕)

โอกาส (Opportunities : O)
มีนโยบายที่ชัดเจน เช่น นโยบาย
รัฐบาล/นโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ/แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน มีกฎระเบียบที่รัฐ
ออกกาหนดใช้ให้ถือปฎิบัติอยู่แล้ว
มีนโยบาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนจานวน
มาก ทาให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มีการกระตุ้นให้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการทานโยบาย
(Policy) ของหน่วยงานเพิ่มมาก
ขึ้น
สามารถขยาย/ปรับเปลี่ยน
แนวทางการทางานได้
หลากหลาย/สามารถปรับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้มากขึ้น
มีนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green IT)
เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ทั้งมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ราคาถูกลง สามารถใช้งานได้ง่าย
ขึ้น และยังตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น
เทคโนโลยีช่วยให้การเข้าถึงข้อมูล
ต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
มีทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมากและหลากหลาย
เพื่อนามาใช้สนับสนุนในการ
ทางาน
บุคลากรมีความเข้าใจเทคโนโลยี
สารสนเทศมากเพิ่มมากขึ้น ตาม
ยุคตามสมัย เนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตคนในปัจจุบันมากขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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(๑)

(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

อุปสรรค (Threats : T)
การเมืองขาดเสถียรภาพทาให้นโยบาย
เปลี่ยนแปลงบ่อย จึงทาให้ปรับตัวไม่ทันตาม
กฎระเบียบ พรบ. และนโยบายที่ออกมา
จานวนมาก
ยังไม่มีความชัดเจนใน นโยบาย กฎ ระเบียบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน
ไม่สามารถใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากผู้ใช้งานขาดความเข้าใจใน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดีพอ
นโยบาย หรือกฎระเบียบที่มากเป็นอุปสรรค
ในการทางานเนื่องจากมีข้อจากัดมากเกินไป
นโยบายรัฐมีแนวโน้มให้ความสาคัญกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เกิดจาก
ผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ อาจเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเนื่องจากไม่มีนโยบายที่ชัดเจน

(๑) เนื่องจากเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี
การพัฒนาอย่างเร็วมากทาให้เครื่องมือที่มีอยู่
ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว หรือในบางครั้งไม่
สามารถใช้งานได้กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(๒) ขาดงบประมาณและการสนับสนุนในการ
จัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
เกิดขึ้น
(๓) การกาหนดราคามาตราฐานกลางจาก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารหลายรายการไม่ตอบสนองกับการใช้
งาน
(๔) มีการบุกรุกระบบและความไม่ปลอดภัยของ
เครือข่ายมีมากขึ้น
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เศรษฐกิจ

(๑)

(๒)
(๓)
(๔)

(๕)

สังคม วัฒนธรรม

(๑)

(๒)
(๓)

(๔)
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โอกาส (Opportunities : O)
สื่อสารของประเทศไทยค่อนข้างมี
ความเจริญขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
จึงเป็นโอกาสที่สามารถต่อยอด
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้เป็นอย่างดี
ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ดีทาให้รัฐพอมีงบประมาณ
สนับสนุนการดาเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีแนวทางในการดาเนินงานเพื่อขอ
จัดทาโครงการและงบประมาณ
เศรษฐกิจดีทาให้ประชาชนมาใช้
บริการมาก
ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาถูกลงทาให้
มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมาก
ขึ้น ส่งผลให้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการทางาน
สภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง
ทาให้ต้องหันมาพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองค์กรเพื่อช่วย
ในการลดต้นทุนในการดาเนินงาน
สังคมและวัฒนธรรมของไทยใน
ปัจจุบันค่อนข้างจะเป็นสังคมที่
เจริญ และมีการใช้เทคโนโลยีใน
การสื่อสารและการทางานมากขึ้น
ปัจจุบันมีแนวโน้มในการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการมากขึ้น
มีการตื่นตัวทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น และเน้น
ทางด้านรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
มีการศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green IT) มากขึ้น
เปิดโอกาสในการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สิ่งแวดล้อม

อุปสรรค (Threats : T)

(๑) เศรษฐกิจมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) เศรษฐกิจมีความผันผวนเนื่องจากการเกิด
อุทกภัย วาตภัยต่าง ๆ ทาให้งบประมาณที่
ได้รับโดนตัด หรืองบประมาณไม่เพียงพอ
(๓) ไม่มีงบประมาณสนับสนุนที่ชัดเจนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(๑) ประชาชนยังขาดความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) คุ้นเคยกับการทางานรูปแบบเดิม
(๓) สังคม วัฒนธรรมในการใช้เทคโนโลยีใน
ปัจจุบันปลูกฝังให้เยาวชนหรือบุคคลในสังคมมี
การละเมิดลิขสิทธิ์มากขึ้น
(๔) ขาดวัฒนธรรมในการทางานเป็นทีม
(๕) การใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดก่อให้เกิดปัญหา
ทางสังคมทั้งด้านอาชญากรรมและวัฒนธรรม
(๖) วัฒนธรรมแบบราชการทาให้การพัฒนาเป็นไป
ได้ชา้
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๒.๒ ข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูปที่ ๒-๙ แผนผังการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายของสานักงานปลัดกระทรวงและหน่วยงานระดับกรม
รูปที่ ๒-๙ แสดงแผนผังการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายของสานักงานปลัดกระทรวงและหน่วยงาน
ระดับกรม โดยเส้นทึบแสดงถึงการเชื่อมต่อที่มีอยู่ในปัจจุบันของระบบเครือข่าย สาหรับหน่วยงานที่ไม่มีการ
เชื่อมต่อกับสานักงานปลัดกระทรวงจะใช้เส้นประแทนการเชื่อมโยงที่ควรจะมีในอนาคต จากรูปแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงส่ วนใหญ่ได้มีการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน
พร้อมแล้ว สิ่งที่จาเป็นต้องพัฒนาเพิ่มเติมคือการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังหน่วยงานระดับกรมที่เป็นองค์การ
มหาชนหรือสานักงานต่าง ๆ (เส้นประ) ซึ่งภายในหน่วยงานเหล่า นั้นได้มีระบบเครือข่ายพร้อมอยู่แล้ว หาก
กระทรวงได้เพิ่มเติมการเชื่อ มต่อ ในส่วนนี้จ ะทาให้เกิดระบบเครือข่ายที่เ ชื่อมต่อกันทั้ งหมดอย่างสมบูร ณ์
ระหว่างหน่ว ยงานในสัง กัด กระทรวง ซึ่ง เป็นพื้ นฐานของการบูรณาการระบบงานและข้อมูล ร่วมกั น และ
สนับสนุนการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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ส่วนที่ 3
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พัฒ นาและประยุก ต์ เ ทคโนโลยีเ พื่ อการสร้างคุณค่าข้อมู ล สารสนเทศ สนับ สนุนการจัดการด้า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับความต้องการของทุกภาคส่วนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความ
มั่นคงปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
๓.๒ พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. บูรณาการระบบงานและข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เสริมสร้างคุณค่าข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการแก่ทุกภาคส่วน
3. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล และใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
4. เสริม สร้างศัก ยภาพทรัพ ยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อการสร้างมู ล ค่าของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. ประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อข้อมูล/สารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓.๓ เป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้กล่าวข้างต้นสามารถนาไปสู่การกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. เพื่อบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อข้อมูลสารสนเทศมีมาตรฐานเพื่อการบูรณาการและสนับสนุนกระบวนการทางานขององค์การ
3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยข้อมูลทีม่ ีคุณค่ารองรับการตัดสินใจ
4. เพื่อพัฒนาสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
5. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในกรณีการเกิดภัยพิบัติ
6. เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. เพื่ อ ยกระดั บ การจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ส อดคล้ อ งตาม
มาตรฐานสากล
๘. เพื่ อพั ฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงานให้มี ความมั่ นคง
ปลอดภัย สามารถสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. เสริมสร้างความต่อเนื่องในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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10. เพื่อ ยกระดับ และเสริม สร้างศัก ยภาพแก่ บุคลากรด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ โครงสร้างการ
บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่มีกรอบ
อัตรากาลังและการเจริญก้าวหน้าในสายงาน
11. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. เพื่อสร้างคุณค่าแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของภารกิจขององค์กร
๓.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1. มุ่ ง เน้ นการจั ด การระบบงานและข้ อ มู ล อย่า งบู ร ณาการเพื่อ ประสิ ท ธิ ภ าพด้ านการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณค่าข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการ
แก่ทุกภาคส่วน
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน มีการจัดการ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล
4. มุ่ง เน้นการพั ฒ นาบุคลากรทุ กระดับ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้มีสมรรถนะและสามารถสร้างคุณค่าแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
5. สร้างจิตสานึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เต็มประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับภารกิจของ
องค์การ
โดยมีรายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย เป้าประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ดังต่อไปนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 มุ่งเน้นการจัดการระบบงานและข้อมูลอย่างบูรณาการเพื่อประสิทธิภาพด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ข้อมูลสารสนเทศมีมาตรฐานเพื่อการบูรณาการและสนับสนุนกระบวนการทางานขององค์การ
ตารางที่ 3-1 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ.
๒๕๕๙
เป้าหมาย
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงาน
และข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีการจัดทามาตรฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
ทางานขององค์การ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการบูรณาการระบบงานและข้อมูล
สารสนเทศที่ประสบความสาเร็จ
ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการจัดทามาตรฐานข้อมูลสารสนเทศที่
ประสบความสาเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณค่าข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจและการบริการแก่ทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยข้อมูลที่มีคุณค่ารองรับการตัดสินใจ
2. เพื่อพัฒนาสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
3. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในกรณีการเกิดภัยพิบัติ
ตารางที่ 3-2 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ.
๒๕๕๙
เป้าหมาย
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการ
ให้บริการแก่ทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ที่ประสบความสาเร็จ
ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการพัฒนาสารสนเทศในการให้บริการ
แก่ทุกภาคส่วนที่ประสบความสาเร็จ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
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เป้าหมาย
3. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
รองรับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในกรณีการเกิด
ภัยพิบัติ
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านองค์ความรู้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการภายในให้มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
รองรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
กรณีการเกิดภัยพิบัตทิ ี่ประสบความสาเร็จ
ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
องค์ความรู้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ประสบความสาเร็จ
ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในทีป่ ระสบความสาเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน มีการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ยกระดับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงานให้มีความมั่นคงปลอดภัย
สามารถสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เสริมสร้างความต่อเนื่องในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ 3-3 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ.
๒๕๕๙
เป้าหมาย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้
มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ที่มีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศที่
ประสบความสาเร็จ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่ประสบความสาเร็จ
3. เพื่อให้มีระบบสารองข้อมูลและ ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการจัดทาระบบสารองข้อมูลและศูนย์
ศูนย์สารองในกรณีเกิดภัยพิบัติ
สารองในกรณีเกิดภัยพิบัติทปี่ ระสบ
ความสาเร็จ
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและ ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการสร้างความมั่นคงและความต่อเนือ่ ง
ความต่อเนื่องของระบบเครือข่าย
ของระบบเครือข่ายทีป่ ระสบความสาเร็จ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ประหยัดพลังงานและ
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีสมรรถนะและสามารถสร้างคุณค่าแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
เป้าประสงค์
1. ยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพแก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงสร้างการบริห ารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีกรอบอัตรากาลังและการเจริญก้าวหน้าในสายงาน
ตารางที่ 3-4 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ.
๒๕๕๙
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ประสบความสาเร็จ
2. เพื่อให้มีการจัดการด้านโครงสร้าง ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
การบริหารงานและกรอบอัตรากาลัง ด้านการจัดการโครงสร้างการบริหารงาน
และกรอบอัตรากาลังทีส่ นับสนุนบุคลากร
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีป่ ระสบ
ความสาเร็จ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
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เป้าหมาย
3. เพื่อให้มรี ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการจัดการองค์
ความรู้เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการจัดการองค์ความรู้เพือ่ การ
เสริมสร้างสมรรถนะที่ประสบความสาเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 สร้างจิตสานึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เต็มประสิทธิภาพ มีความ
เหมาะสมกับภารกิจขององค์การ
เป้าประสงค์
1. ยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สร้างคุณค่าแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของภารกิจขององค์กร
ตารางที่ 3-5 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ.
๒๕๕๙
เป้าหมาย
1. เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดาเนินงาน
2. เพื่อสร้างคุณค่าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินงานที่
ประสบความสาเร็จ
ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการสร้างคุณค่าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ประสบความสาเร็จ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

ส่วนที่ ๔
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติง าน การบริห ารจัดการ การตัดสินใจเชิง นโยบาย และการสร้างประโยชน์เ ชิง กลยุท ธ์ (Strategic
Advantage) รวมถึงเพื่ อให้เ ทคโนโลยีสารสนเทศลัก ษณะต่าง ๆ สามารถใช้ง านและตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปได้อย่างต่อเนื่องนั้น เป็นโครงการที่ต้องลงทุนด้วยงบประมาณจานวนมาก ดังนั้น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงจาเป็นที่จะต้องมีแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจนและสอด
ประสานกับการดาเนินงานและนโยบายของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
๔.๑ การบริหารจัดการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม
ในการบริห ารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จะต้องมีการบูรณาการการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่การบริหารจัดการในภาพรวม
ของกระทรวง ซึ่งจะเป็นการกาหนดแนวนโยบายการดาเนินงานเพื่อเป็นเป้าหมาย หลักเกณฑ์และทิศทางใน
การดาเนินงานให้กับหน่วยงานภายใต้สัง กัดกระทรวง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความเป็นเอกภาพสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหาร โดยการบริ หารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถจาแนกได้ดังนี้
๔.๑.๑ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กาหนดคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกระทรวงและของหน่วยงานในสังกั ด รับผิดชอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีส ารสนเทศของ
หน่วยงานแต่ละระดับ โดยมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของแต่ละหน่วยงานเป็น
ประธานคณะกรรมการ หรือคณะทางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกาหนดให้มีการ
รายงานผลการดาเนินงานทุก 6 เดือน ต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ซึ่งทาหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีสานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ โดยสามารถแสดงรูปแบบการดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดังกล่าวข้างต้น ดังรูปที่ 4-1
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รูปที่ 4-1 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยในการบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรประกอบด้วย

 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารระดับกระทรวง
รับผิดชอบการบริหารและตัดสินใจการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและแผนระดับชาติและระดับ
กระทรวง กาหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง กากับ ดูแลการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงให้มีความเป็นเอกภาพและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และ
ติดตามผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศของกระทรวงและหน่วยงานในสัง กั ด โดย
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงควรประกอบด้วย
- ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (CIO : Chief Information Officer)
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- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประกอบด้วย
 ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ
 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน
- คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง ประกอบด้วย
 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของหน่วยงานระดับกรม
 ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
 ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เลขานุการคณะกรรมการ ประกอบด้วย
 ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
 ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารระดับกระทรวงต้องมีกาหนดการ
ประชุมเป็นประจาเพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กระทรวงและหน่วยงานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง

 คณะทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในสัง กั ดกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อม มี ห น้าที่ ป ระสานงานเพื่อให้ก าร
ดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสามารถดาเนินการตามแนวนโยบายของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระดับกระทรวง รวมทั้งร่วมประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
๔.๑.๒ โครงสร้างหน่วยงานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
ระดับกรม
เพื่อให้การดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ หน่วยงาน
ระดับกรมในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรมีหน่วยงานระดับ ศูนย์/สานัก/กอง ทา
หน้าที่บริหารจัดการโดยตรง รับผิดชอบด้านบริหารจัดการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อ สาร และบริห ารจัดการระบบข้อมู ล ของหน่วยงาน รับผิดชอบในงานนโยบาย แผน และ
งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบข้อมูล ของหน่วยงาน รับผิดชอบในงานมาตรฐาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ระบบข้อ มู ล และเทคโนโลยีส ารสนเทศ ตลอดจนเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารและข้อมู ลกั บ หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ทั้ง ในระดับ กระทรวง หน่วย
ราชการอื่น ๆ และประชาชนทั่วไป
โดยการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ควรประกอบด้วย

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานระดับกรม
หน่วยงานบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานระดับกรม
ควรมีบ ทบาทการดาเนินงานที่ชัดเจนเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสามารถ
ประสานแนวนโยบายจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมาสู่การปฏิบัติ กาหนดแนวทาง วางมาตรการ ออกระเบียบปฏิบัติและกาหนดมาตรฐาน
ทางด้านข้อ มูล และคอมพิ วเตอร์ของกรม จัดท าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และข้อมู ล เป็นศูนย์
ประสานงานและแลกเปลี่ย นข้อ มู ล ทางเทคโนโลยีค อมพิ ว เตอร์ พัฒ นาและบ ารุง รั ก ษาระบบ
สารสนเทศของกรม ทั้งเพื่อการบริหารและการบริการ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ พร้อมเร่งรัดการพัฒนาและเสริมสร้างบุ คลากรด้านข้อมูลและ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประสานงานเพื่อรวบรวมความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรม

 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานในส่วนกลาง ๑๔
หน่ วยงานและหน่ว ยงานในส่ว นภู มิ ภ าค คือ ส านัก งานสิ่ง แวดล้ อ มภาค 1-16 และส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด รวม ๑๐๖ แห่งทั่วประเทศ จึงจาเป็นต้องมี
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับปริมาณงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้น ในส่วนภูมิภาคควรมีหน่วยงานระดับ ส่วนงานสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ทาหน้าที่ดูแลการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานประจาภูมิ ภาค และประสานงานในการดาเนินงานด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศกั บ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาพรวมของการบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงดังรูปที่ 4-2
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รูปที่ 4-2 ภาพรวมของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๒ การติดตามและประเมินผล
การกาหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศว่า สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ ก าหนดไว้ห รือ ไม่ เ ป็นสิ่ง ที่ สาคัญ และจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ก ารดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจึงกาหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ประการ ดังนี้
(หมายเหตุ: ตัวชี้วัดใช้สาหรับการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดาเนินงานเท่านั้น )
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 มุ่งเน้นการจัดการระบบงานและข้อมูลอย่างบูรณาการเพื่อประสิทธิภาพด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ข้อมูลสารสนเทศมีมาตรฐานเพื่อการบูรณาการและสนับสนุนกระบวนการทางานขององค์การ
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ตารางที่ 4-1 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ.
๒๕๕๙
เป้าหมาย
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงาน
และข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีการจัดทามาตรฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
ทางานขององค์การ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการบูรณาการระบบงานและข้อมูล
สารสนเทศที่ประสบความสาเร็จ
ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการจัดทามาตรฐานข้อมูลสารสนเทศที่
ประสบความสาเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณค่าข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจและการบริการแก่ทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยข้อมูลที่มีคุณค่ารองรับการตัดสินใจ
2. เพื่อพัฒนาสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
3. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในกรณีการเกิดภัยพิบัติ
ตารางที่ 4-2 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ.
๒๕๕๙
เป้าหมาย
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการ
ให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
3. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
รองรับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในกรณีการเกิด
ภัยพิบัติ
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านองค์ความรู้ในการจัดการ
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
ด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ที่ประสบความสาเร็จ
ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
ด้านการพัฒนาสารสนเทศในการให้บริการ
แก่ทุกภาคส่วนที่ประสบความสาเร็จ
ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
รองรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
กรณีการเกิดภัยพิบัตทิ ี่ประสบความสาเร็จ
ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการภายในให้มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

องค์ความรู้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ประสบความสาเร็จ
ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในทีป่ ระสบความสาเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน มีการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ยกระดับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงานให้มีความมั่นคงปลอดภัย
สามารถสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เสริมสร้างความต่อเนื่องในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ 4-3 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ.
๒๕๕๙
เป้าหมาย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้
มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ประหยัดพลังงานและ
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
3. เพื่อให้มีระบบสารองข้อมูลและ
ศูนย์สารองในกรณีเกิดภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ที่มีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศที่
ประสบความสาเร็จ
ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่ประสบความสาเร็จ
ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการจัดทาระบบสารองข้อมูลและศูนย์
สารองในกรณีเกิดภัยพิบัติทปี่ ระสบ
ความสาเร็จ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและ ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการสร้างความมั่นคงและความต่อเนือ่ ง
ความต่อเนื่องของระบบเครือข่าย
ของระบบเครือข่ายทีป่ ระสบความสาเร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีสมรรถนะและสามารถสร้างคุณค่าแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
เป้าประสงค์
1. ยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพแก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงสร้างการบริห ารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีกรอบอัตรากาลังและการเจริญก้าวหน้าในสายงาน
ตารางที่ 4-4 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ.
๒๕๕๙
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ประสบความสาเร็จ
2. เพื่อให้มีการจัดการด้านโครงสร้าง ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
การบริหารงานและกรอบอัตรากาลัง ด้านการจัดการโครงสร้างการบริหารงาน
และกรอบอัตรากาลังทีส่ นับสนุนบุคลากร
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีป่ ระสบ
ความสาเร็จ
ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
3. เพื่อให้มรี ะบบเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศรองรับการจัดการองค์
ความรู้เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะ รองรับการจัดการองค์ความรู้เพือ่ การ
เสริมสร้างสมรรถนะที่ประสบความสาเร็จ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้า 84

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 สร้างจิตสานึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เต็มประสิทธิภาพ มีความ
เหมาะสมกับภารกิจขององค์การ
เป้าประสงค์
1. ยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สร้างคุณค่าแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของภารกิจขององค์กร
ตารางที่ 4-5 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ.
๒๕๕๙
เป้าหมาย
1. เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดาเนินงาน
2. เพื่อสร้างคุณค่าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินงานที่
ประสบความสาเร็จ
ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านการสร้างคุณค่าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ประสบความสาเร็จ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
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ส่วนที่ ๕
สรุปยุทธศาสตร์ที่มคี วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
แนวนโยบายที่เกีย่ วข้อง
ความสอดคล้อ งของยุทธศาสตร์ของแผนแม่ บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 กับยุทธศาสตร์ของแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง สามารถ
สรุปได้ดังนี้

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
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๕.๑ สรุปความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์กับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 5-1 แสดงความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับนโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่ง เน้นการจั ดการระบบงานและข้อมู ลอย่าง
บูรณาการ

ยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1,2,3,4,6,7

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

แผนบริหารราชการแผ่นดิน

4,5,6,7,8

1,2

มีเนื้อหาเหมือนกับนโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่ง เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณค่าข้อมู ล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการแก่ทุกภาค
ส่วน

1,2,3,4,5,6,7

4,5,6,7,8

1,2

มีเนื้อหาเหมือนกับนโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น
มิต รกั บสิ่ ง แวดล้ อมและประหยั ด พลั งงาน มี การจั ด การด้ าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล

3,6,7,8

4,5,6,7,8

1,2

มีเนื้อหาเหมือนกับนโยบายรัฐบาล

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อมอย่ างต่ อเนื่ อง
เพื่อให้มีสมรรถนะและสามารถสร้างคุณค่าแก่ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้

7,8

4,5,6,7,8

1,2

มีเนื้อหาเหมือนกับนโยบายรัฐบาล

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
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นโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างจิตสํานึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เต็มประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับภารกิจขององค์การ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

ยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
7,8

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

แผนบริหารราชการแผ่นดิน

4,5,6,7,8

1,2

มีเนื้อหาเหมือนกับนโยบายรัฐบาล
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๕.๒ สรุปความสอดคล้องด้า นยุ ทธศาสตร์ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม กับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
ตารางที่ 5-2 แสดงความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมกับแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๒ ของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งเน้นการจัดการระบบงานและข้อมูลอย่างบูรณาการ

-

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔: ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
ธรรมาภิบาลในการบริหารและบริการของภาครัฐ (e-Governance)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณค่าข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจและการบริการแก่ทุกภาคส่วน

-

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔: ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
ธรรมาภิบาลในการบริหารและบริการของภาครัฐ (e-Governance)

ยุท ธศาสตร์ที่ 3. ส่ ง เสริ มการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เป็ นมิ ต รกั บสิ่ ง แวดล้ อมและ
ประหยั ด พลั ง งาน
มี ก ารจั ด การด้ า นความมั่ นคงปลอดภั ย ระบบสารสนเทศด้ ว ย
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ องเพื่ อให้ มีสมรรถนะและสามารถสร้ างคุณค่าแก่ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พั ฒนากําลัง คนด้าน ICT และบุคคลทั่ วไปให้มีค วามสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างจิตสํานึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เต็มประสิทธิภาพ มีความ
เหมาะสมกับภารกิจขององค์การ

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พั ฒนากําลัง คนด้าน ICT และบุคคลทั่ วไปให้มีค วามสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒: บริหารจัดการ ICT ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล (National ICT
Governance)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔: ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
ธรรมาภิบาลในการบริหารและบริการของภาครัฐ (e-Governance)

-

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
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๕.3 สรุปความสอดคล้องด้านยุ ทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT ๒๐๒๐)
ตารางที่ 5-3 แสดงความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT ๒๐๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ. ศ .2554-2563 ของประเทศไทย
(ICT ๒๐๒๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งเน้นการจัดการระบบงานและข้อมูลอย่างบูรณาการ

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและ
มีธรรมาภิบาล

ยุท ธศาสตร์ ที่ ๒ มุ่ง เน้ นการพัฒ นาและเสริ มสร้างคุ ณค่ าข้ อมู ลสารสนเทศเพื่อสนั บสนุนการ
ตัดสินใจและการบริการแก่ทุกภาคส่วน

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและ
มีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะต่างๆ ให้มีความ
ทั่วถึงและทัดเทียมกันมากขึ้น โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่าง
มีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและบริการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอิ นเทอร์เ น็ตความเร็วสูงให้ มี
ความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับ
ความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได้
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจและสังคม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน และการพัฒนาบุคลากร ICT ที่มี
ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน มีการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล

-

-

ยุท ธศาสตร์ ที่ ๔ มุ่ง เน้ นการพัฒ นาบุค ลากรทุกระดับ ของกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แวดล้ อมอย่ างต่ อ เนื่ องเพื่ อให้ มีส มรรถนะและสามารถสร้ างคุ ณค่ า แก่ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้ างจิตสํานึ กในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เต็มประสิทธิภาพ มีความ
เหมาะสมกับภารกิจขององค์การ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ. ศ .2554-2563 ของประเทศไทย
(ICT ๒๐๒๐)
-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน และการพัฒนาบุคลากร ICT ที่มี
ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล
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๕.4 สรุปความสอดคล้องด้า นยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ
ตารางที่ 5-4 แสดงความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ แผนแม่บทภูมิ
สารสนเทศแห่งชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งเน้นการจัดการระบบงานและข้อมูลอย่างบูรณาการ

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดทําและเผยแพร่มาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศในวงกว้าง

ยุท ธศาสตร์ ที่ ๒ มุ่ง เน้ นการพัฒ นาและเสริ มสร้างคุ ณค่ าข้ อมู ลสารสนเทศเพื่อสนั บสนุนการ
ตัดสินใจและการบริการแก่ทุกภาคส่วน

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดทําและเผยแพร่มาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน มีการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล

-

ยุท ธศาสตร์ ที่ ๔ มุ่ง เน้ นการพัฒ นาบุค ลากรทุกระดับ ของกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แวดล้ อมอย่ างต่ อ เนื่ องเพื่ อให้ มีส มรรถนะและสามารถสร้ างคุ ณค่ า แก่ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้

-

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านภูมิสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้ างจิตสํานึ กในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เต็มประสิทธิภาพ มีความ
เหมาะสมกับภารกิจขององค์การ

-

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านภูมิสารสนเทศ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
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๕.5 สรุปความสัมพันธ์ของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ .ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 5-5 แสดงโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการจัดการระบบงานและข้อมูลอย่างบูรณาการ
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โครงการ ๑.๑ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
โครงการ ๑.๒ โครงการศึกษาและจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise
Architecture)
โครงการ ๑.๓ โครงการจัดทําข้อมูลมาตรฐานเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการ ๑.๔ โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างบูรณาการ
โครงการ ๑.๕ โครงการปรับปรุงระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์
โครงการ ๑.๖ โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างบูรณาการ
โครงการ ๑.๗ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในสังกัดอย่าง
บูรณาการ
โครงการ ๑.๘ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศจังหวัดเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-1)
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีการจัดทํามาตรฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการทํางานขององค์การ
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โครงการ ๑.๙ โครงการพัฒนาระบบบริการสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Portal)
และแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Clearinghouse) เพื่อการบูรณาการภูมิ
สารสนเทศ
โครงการ ๑.๑๐ โครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
โครงการ ๑.๑๑ โครงการพัฒนาข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษและข้อมูลคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
โครงการ ๑.๑๒ โครงการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ๑.๑๓ โครงการจัดทําสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่
ระดับชุมชน (แหล่งกําจัดขยะ)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ ๑.๑๔ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสําหรับ
ท้องถิ่น

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ ๑.๑๕ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ จํานวน 21 สํานัก

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

โครงการ ๑.๑๖ โครงการพัฒนาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-1)
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีการจัดทํามาตรฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการทํางานขององค์การ
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีการจัดทํามาตรฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการทํางานขององค์การ
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีการจัดทํามาตรฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการทํางานขององค์การ
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีการจัดทํามาตรฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการทํางานขององค์การ
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โครงการ ๑.๑๗ โครงการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

โครงการ ๑.๑๘ โครงการงานการบริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากร
ธรณี
โครงการ ๑.๑๙ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ํา ๒๕ ลุ่มน้ํา

กรมทรัพยากรธรณี

โครงการ ๑.๒๐ โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาด้านทรัพยากรน้ํา

กรมทรัพยากรน้ํา

โครงการ ๑.๒๑ โครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและรายงานสถานการณ์น้ํา
แบบบูรณาการ

กรมทรัพยากรน้ํา

โครงการ ๑.2๒ โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมธีออสในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่ (ระยะที่ ๑)
โครงการ ๑.2๓ โครงการสํารวจข้อมูลภูมิประเทศเชิงเลขรายละเอียดสูงด้วย
เทคโนโลยีไลดาร์ (LIDAR)
โครงการ ๑.2๔ โครงการจัดทําภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข ลุ่มน้ําชีตอนกลางและ
ตอนล่าง
โครงการ ๑.2๕ โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อสํารวจด้านอุปสงค์ (Demand)
และบริหารจัดการแก้ไขภาวะวิกฤต
โครงการ ๑.2๖ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อควบคุม
การประกอบกิจการ/การใช้น้ําบาดาล

กรมทรัพยากรน้ํา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

กรมทรัพยากรน้ํา

กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-1)
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีการจัดทํามาตรฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการทํางานขององค์การ
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีการจัดทํามาตรฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการทํางานขององค์การ
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โครงการ ๑.2๗ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังตรวจสอบระดับ/คุณภาพ
น้ําและการทรุดตัวของผิวดิน
โครงการ ๑.2๘ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมเปรียบเทียบผลการศึกษา วิจัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสํารวจ และจัดทําแผนที่แหล่งน้ําบาดาล
โครงการ ๑.๒๙ โครงการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนที่แหล่งน้ําบาดาลจาก
เทคโนโลยี SkyTem
โครงการ ๑.๓๐ โครงการปรับปรุงระบบสํานักงาน (Back Office) ให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ (ERP)
โครงการ ๑.๓๑ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูล
บ่อน้ําบาดาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

โครงการ ๑.๓๒ โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้การ
บริหารกองทุนการประเมินผลการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ ๑.๓๓ โครงการระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse)

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

โครงการ ๑.๓๔ โครงการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

กรมป่าไม้

โครงการ ๑.๓๕ ระบบภูมิสารสนเทศสําหรับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการ ๑.๓๖ ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

กรมป่าไม้

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-1)
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีการจัดทํามาตรฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการทํางานขององค์การ
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีการจัดทํามาตรฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการทํางานขององค์การ
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีการจัดทํามาตรฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
หน้า 97

โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โครงการ ๑.๓๗ ระบบฐานข้อมูลทางกายภาพของทรัพยากรทางทะเล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-1)
สนับสนุนกระบวนการทํางานขององค์การ

1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ ๑.๓๘ ระบบฐานข้อมูลทางชีวภาพของทรัพยากรทางทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ ๑.๓๙ ระบบฐานข้อมูลทางชีวภาพของทรัพยากรป่าชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ ๑.๔๐ การพัฒนาฐานข้อมูลกลางสําหรับงานวิจัย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ ๑.๔๑ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ ๑.๔๒ โครงการพัฒนาระบบสารบัญอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเชื่อมโยงกับ
องค์การจัดการน้ําเสีย
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
ทส.
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ ๑.๔๓ โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
1. เพื่อให้มีการบูรณาการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ
จัดการก๊าซเรือนกระจก
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีการจัดทํามาตรฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการทํางานขององค์การ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตารางที่ 5-6 แสดงโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณค่าข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการแก่ทุกภาคส่วน
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โครงการ 2.1 โครงการจัดทําระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร (Business สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
intelligence) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-2)
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ 2.2 โครงการพัฒนาคลังข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Data Warehouse)

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ 2.3 โครงการปรับปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ 2.4 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการแบบบูรณาการของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (SOA – ServiceOriented Architecture)

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ 2.5 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop
Services)

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
3. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในกรณีการเกิดภัยพิบัติ
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
3. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในกรณีการเกิดภัยพิบัติ
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
3. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับการจัดการ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ 2.6 โครงการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ 2.7 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเตือนภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ 2.8 โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนงาน Back Office

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ 2.9 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกาศประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-2)
ทรัพยากรธรรมชาติในกรณีการเกิดภัยพิบัติ
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
3. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในกรณีการเกิดภัยพิบัติ
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
3. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในกรณีการเกิดภัยพิบัติ
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในกรณีการเกิดภัยพิบัติ
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในให้มี
ประสิทธิภาพ
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
3. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับการจัดการ
หน้า 100

โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ 2.1๐ โครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการให้บริการ
ประชาชน

กรมควบคุมมลพิษ

โครงการ 2.1๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ

กรมควบคุมมลพิษ

โครงการ 2.๑๒ โครงการข้อมูลสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ 2.๑๓ โครงการจัดทําคลังข้อมูล (ด้านการเปลี่ยนแปลง การลดผลกระทบ
และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนเว็บไซต์)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ 2.๑๔ โครงการจัดทําฐานข้อมูลการดําเนินงานและผลการวิจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับน้ําของประเทศด้านสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วนเชิงพื้นที่

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ 2.๑๕ โครงการติดตามประเมินผลการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยใช้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงเป็นตัววัดผลสัมฤทธิ์
จากกิจกรรมการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ 2.๑๖ โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการของกรมส่งเสริม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-2)
ทรัพยากรธรรมชาติในกรณีการเกิดภัยพิบัติ
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในให้มี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
หน้า 101

โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โครงการ 2.๑๗ โครงการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(พัฒนาระบบริหารงบประมาณ ระบบติดตามแผนงานโครงการ และระบบรายงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร)
โครงการ 2.๑๘ โครงการบริหารจัดการบริการข้อมูลโดยระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
โครงการ 2.๑๙ โครงการแข่งขันลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน (School Ecological กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Footprint Challenge) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โครงการ 2.๒๐ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ 2555
โครงการ 2.๒๑ โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ 2.๒๒ โครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่นด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2556

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ 2.๒๓ โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามระบบ
National Single Window เพื่อการนําเข้า ส่งออก และนําผ่านสัตว์ป่าตามอนุสัญญา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

โครงการ 2.๒๔ โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ป่า และพันธุ์พืช
โครงการ 2.๒๕ โครงการพัฒนาระบบจองที่พักในเขตอุทยานแห่งชาติ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-2)
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
หน้า 102

โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โครงการ 2.๒๖ โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
พืช
โครงการ 2.๒๗ โครงการพัฒนาเว็บท่า (Web Portal) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
และพันธุ์พืช
โครงการ ๒.๒๘ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา

กรมทรัพยากรธรณี

โครงการ 2.๒๙ โครงการพัฒนาระบบสังคมออนไลน์ ๒๕ ลุม่ น้ํา

กรมทรัพยากรน้ํา

โครงการ 2.๓๐ โครงการจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทรัพยากรน้ํา
แบบศูนย์กลาง

กรมทรัพยากรน้ํา

โครงการ 2.๓๑ โครงการจัดทําศูนย์บริการร่วมสารสนเทศอุทกภัยอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับประชาชน

กรมทรัพยากรน้ํา

โครงการ 2.๓๒ โครงการเผยแพร่และบริการองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กับทรัพยากรน้ําบาดาลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ 2.๓๓ โครงการปรั บปรุ งระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ เพื่ อการบริห ารและ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
สนับสนุนการตัดสินใจ (Conjunctive)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-2)
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
3. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในกรณีการเกิดภัยพิบัติ
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
หน้า 103

โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-2)
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ 2.๓๔ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยเหลือกลาง (Help Desk) ด้าน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
การบริหารจัดการ ICT
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ 2.๓๕ โครงการจัดทําและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
กับทรัพยากรน้ําบาดาลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ 2.๓๖ โครงการระบบการจัดการสารสนเทศป่าไม้
กรมป่าไม้
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ 2.๓๗ โครงการระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในให้มี
ประสิทธิภาพ
โครงการ 2.๓๘ โครงการพัฒนาระบบบริหารและติดตามโครงการ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในให้มี
ประสิทธิภาพ
โครงการ 2.๓๙ โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงิน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในให้มี
ประสิทธิภาพ
โครงการ 2.๔๐ โครงการระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในให้มี
ประสิทธิภาพ
โครงการ 2.๔๑ โครงการระบบการให้คําปรึกษาและช่วยเหลือด้านไอที
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ ๒.๔๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในให้มี
ประสิทธิภาพ
โครงการ 2.๔๓ โครงการสํารวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ําประเภทหนองบึงน้ําจืดของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ประเทศไทย
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-2)
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ 2.๔๔ โครงการติดตามและวิเคราะห์ประเมินสถานภาพความหลากหลายทาง สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
ชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ 2.๔๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเครือข่ายกลไกการเผยแพร่ข้อมูล สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
ข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ 2.๔๖ โครงการจัดทําฐานข้อมูลองค์ความรู้
องค์การจัดการน้ําเสีย
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ 2.๔๗ โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์
องค์การจัดการน้ําเสีย
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ 2.๔๘ โครงการจัดเก็บเอกสารทางอิเล็คทรอนิกส์
องค์การจัดการน้ําเสีย
๕. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในให้มี
ประสิทธิภาพ
โครงการ 2.๔๙ โครงการจัดหาระบบสั่งการและรายงานผลในรูปอิเล็คทรอนิกส์
องค์การจัดการน้ําเสีย
๕. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในให้มี
ประสิทธิภาพ
โครงการ 2.๕๐ โครงการติดตั้งระบบ Monitor online ในพื้นที่จัดการน้ําเสีย
องค์การจัดการน้ําเสีย
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ 2.๕๑ โครงการจัดทําแผนที่ GIS แนวท่อระบายน้ําในพื้นที่จัดการน้ําเสีย
องค์การจัดการน้ําเสีย
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ 2.๕๒ โครงการพัฒนาระบบงานทั้งหมดให้เป็น MIS/GIS

องค์การจัดการน้ําเสีย

โครงการ 2.๕๓ โครงการจัดหาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการน้ําเสีย

องค์การจัดการน้ําเสีย

โครงการ 2.๕๔ โครงการจัดทําระบบสําหรับจัดเก็บในการบริหารจัดการเต็มรูปแบบ

องค์การจัดการน้ําเสีย

โครงการ 2.๕๕ โครงการจัดหาระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กรในการบริหาร
จัดการน้ําเสีย (ERP)
โครงการ 2.๕๖ โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

องค์การจัดการน้ําเสีย

โครงการ 2.๕๗ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน
โครงการ 2.๕๘ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลความรู้สัตว์ป่าแต่ละชนิด (Species
Knowledge Content)

องค์การจัดการน้ําเสีย

โครงการ 2.๕๙ โครงการพัฒนาบทเรียนการอนุรักษ์สัตว์ป่าสําหรับนักเรียน

องค์การสวนสัตว์

โครงการ 2.๖๐ โครงการพัฒนาข้อมูลความรู้ในสวนสัตว์เด็ก

องค์การสวนสัตว์

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

องค์การจัดการน้ําเสีย

องค์การสวนสัตว์

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-2)
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในให้มี
ประสิทธิภาพ
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โครงการ 2.๖๑ โครงการพัฒนาเว็บไซต์ zoothailand.org
องค์การสวนสัตว์
โครงการ ๒.๖๒ โครงการระบบติดตามการนําสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ

องค์การสวนสัตว์

โครงการ ๒.๖๓ โครงการระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร

องค์การสวนสัตว์

โครงการ ๒.๖๔ โครงการระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

องค์การสวนสัตว์

โครงการ ๒.๖๕ โครงการพัฒนาระบบจัดการสํานักงานอัตโนมัติ

องค์การสวนสัตว์

โครงการ ๒.๖๖ โครงการระบบขายตั๋ว ณ จุดขาย (Point Of Sale: POS)

องค์การสวนสัตว์

โครงการ ๒.๖๗ โครงการระบบฐานข้อมูล Core Business Function

องค์การสวนสัตว์

โครงการ ๒.๖๘ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอื่นๆ

องค์การสวนสัตว์

โครงการ 2.๖๙ โครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

โครงการ 2.๗๐ โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่และบริการความรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์ (QSBG2.0)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

โครงการ 2.๗๑ โครงการสารสนเทศส่งเสริมการเรียนรู้แบบ e-Learning ด้าน
พฤกษศาสตร์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-2)
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
๕. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในให้มี
ประสิทธิภาพ
๕. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในให้มี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
๕. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในให้มี
ประสิทธิภาพ
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ 2.๗๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

โครงการ 2.๗๓ ระบบสารสนเทศเพื่องานตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยง

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

โครงการ 2.๗๔ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยและพัฒนา

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

โครงการ 2.๗๕ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานพัฒนาและปลูกบํารุง

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

โครงการ 2.๗๖ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานพัฒนาธุรกิจ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

โครงการ 2.๗๗ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศภูมิศาสตร์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

โครงการ 2.๗๘ โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

โครงการ 2.๗๙ ระบบประมวลผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โครงการ 2.๘๐ ระบบบริการและรองรับการใช้งานสารสนเทศ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โครงการ ๒.๘๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศภูมิศาสตร์

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-2)
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2 เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ ๒.๘๒ โครงการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โครงการ ๒.๘๓ โครงการพัฒนางานระบบประชาสัมพันธ์องค์กร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โครงการ ๒.๘๔ โครงการพัฒนาระบบดูแลรักษาช้าง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โครงการ ๒.๘๕ โครงการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มศักยภาพวงจรการผลิต

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โครงการ ๒.๘๖ โครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

โครงการ 2.๘๗ โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพระดับประเทศ

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

โครงการ 2.๘๘ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนสื่อสารข้อมูลความ
หลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

โครงการ 2.๘๙ โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพ
ระบบชุมชน

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-2)
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในให้มี
ประสิทธิภาพ
๕. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในให้มี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
4. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 5-7 แสดงโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน มีการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศด้วย
มาตรฐานสากล
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โครงการ 3.1 โครงการพัฒนาระบบสํารองข้อมูล (DR Site) และการรักษาความ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม อย่างบูรณาการ
โครงการ 3.2 โครงการบูรณาการวงจรสื่อสัญญาณและให้บริการอินเตอร์เน็ตสําหรับ
เป็นวงจรสื่อสัญญาณสํารอง (Backup Link) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ 3.๓ โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทน/เพิ่มเติม

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ 3.๔ โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอย่างบูรณาการและเป็น
มาตรฐาน (NOC)
โครงการ 3.๕ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยของ
ห้องควบคุม (Data Center)

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ 3.๖ โครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-3)
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
3. เพื่อให้มีระบบสํารองข้อมูลและศูนย์สํารองในกรณีเกิดภัย
พิบัติ
3. เพื่อให้มีระบบสํารองข้อมูลและศูนย์สํารองในกรณีเกิดภัย
พิบัติ
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1.เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และสิ่งแวดล้อม
โครงการ 3.๗ โครงการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
(Security Audit)
และสิ่งแวดล้อม
โครงการ 3.๘ โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
การดําเนินงาน
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ 3.๙ โครงการจ้างเหมาบริการบํารุงรักษา และดูแลระบบสารสนเทศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบรับเรื่องร้องเรียนและระบบ KPI&IPA
- ระบบเว็บไซต์
- ระบบสารสนเทศในโครงการศูนย์บูรณาการสารสนเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ 3.1๐ โครงการเช่ าใช้ บ ริ การวงจรสื่ อ สั ญ ญาณความเร็ วสู ง และบริ การ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
อินเตอร์เน็ต
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ 3.1๑ โครงการปรั บ ปรุ ง ห้ อ งแม่ ข่ า ยคอมพิ วเตอร์ ข องศู น ย์ เ ทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
สารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส.
และสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-3)
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ 3.1๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ 3.1๓ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ 3.1๔ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายประชุมทางไกลของ สป.ทส.

โครงการ 3.1๕ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคาม Cyber
โครงการ 3.1๖ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สําหรับทดแทนของเดิม /เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โครงการ 3.1๗ โครงการดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-3)
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ 3.๑๘ โครงการดูแลและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
มลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

โครงการ 3.๑๙ โครงการทบทวนนโยบายความมั่นคงและปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ 3.2๐ โครงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

กรมควบคุมมลพิษ

โครงการ 3.2๑ โครงการจัดทํานโยบายและแนวปฎิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
โครงการ 3.2๒ โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ 3.2๓ โครงการจัดหาเพื่อทดแทนระบบเครือข่ายภายในกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

โครงการ 3.๒๔ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงานกรม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-3)
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ 3.๒๕ โครงการพัฒนาระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

โครงการ 3.๒๖ โครงการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายในการรองรับ
ฐานข้อมูลทรัพยากรน้ําภาค ๑-๑๐

กรมทรัพยากรน้ํา

โครงการ 3.๒๗ โครงการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายในการรองรับ
ฐานข้อมูลทรัพยากรน้ําสําหรับห้องปฏิบัติการแม่ข่าย

กรมทรัพยากรน้ํา

โครงการ 3.๒๘ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

กรมทรัพยากรน้ํา

โครงการ 3.๒๙ โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการรวบรวมและแสดงรายงานปูม
เหตุการณ์ระดับขั้นสูง

กรมทรัพยากรน้ํา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-3)
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ 3.๓๐ โครงการสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงผ่านทาง
เครือข่ายแบบไร้สาย

กรมทรัพยากรน้ํา

โครงการ 3.3๑ โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายให้รองรับการใช้งาน IPV6

กรมทรัพยากรน้ํา

โครงการ 3.3๒ โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลเข้าสู่ Cloud Computing

กรมทรัพยากรน้ํา

โครงการ 3.3๓ โครงการจัดทาระบบกู้คืนสารสนเทศเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย

กรมทรัพยากรน้ํา

โครงการ 3.3๔ โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

กรมทรัพยากรน้ํา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-3)
3. เพื่อให้มีระบบสํารองข้อมูลและศูนย์สํารองในกรณีเกิดภัย
พิบัติ
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
3. เพื่อให้มีระบบสํารองข้อมูลและศูนย์สํารองในกรณีเกิดภัย
พิบัติ
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้มีระบบสํารองข้อมูลและศูนย์สํารองในกรณีเกิดภัย
พิบัติ
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้มีระบบสํารองข้อมูลและศูนย์สํารองในกรณีเกิดภัย
พิบัติ
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ 3.3๕ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

โครงการ 3.3๖ โครงการปรับปรุงและเพิ่มเสถียรภาพด้านระบบไฟฟ้าและป้องกัน

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

โครงการ 3.๓๗ โครงการระบบเพิ่มประสิ ทธิภาพทางด้านความปลอดภั ยของระบบ กรมป่าไม้
เครือข่าย
โครงการ 3.๓๘ โครงการระบบสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงผ่าน กรมป่าไม้
ทางเครือข่ายไร้สาย

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-3)
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้มีระบบสํารองข้อมูลและศูนย์สํารองในกรณีเกิดภัย
พิบัติ
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
3. เพื่อให้มีระบบสํารองข้อมูลและศูนย์สํารองในกรณีเกิดภัย
พิบัติ
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โครงการ 3.๓๙ โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการใช้งาน กรมป่าไม้
ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย
โครงการ 3.๔๐ โครงการระบบตรวจจับและรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ผ่าน กรมป่าไม้
ระบบเครือข่ายไร้สาย
โครงการ 3.๔๑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการ 3.๔๒ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายส่วนกลาง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการ 3.๔๓ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายส่วนภูมิภาค

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการ 3.4๔ โครงการบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-3)
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ 3.4๕ โครงการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการ 3.4๖ โครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับพรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการ 3.๔๗ โครงการกู้คืนจากอุบัติภัย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการ 3.๔๘ โครงการจัดทํานโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สผ.

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ 3.๔๙ โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ISO 27001)
และสิ่งแวดล้อม
โครงการ 3.๕๐ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการประหยัดพลังงาน
ที่มีประสิทธิภาพ (Virtualization)
โครงการ 3.๕๑ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-3)
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
3. เพื่อให้มีการพัฒนาระบบสํารองข้อมูลและศูนย์สํารองใน
กรณีเกิดภัยพิบัติ
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
(ตารางที่ 3-3)
โครงการ 3.๕๒ โครงการปรับปรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
และต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรม
และสิ่งแวดล้อม
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
โครงการ 3.๕๓ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สํานักงาน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
และสิ่งแวดล้อม
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
โครงการ 3.5๔ โครงการขยายสัญญาณ Internet
องค์การจัดการน้ําเสีย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
โครงการ 3.5๕ โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
องค์การจัดการน้ําเสีย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
โครงการ 3.5๖ โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและจัดหาเพิ่มเติม
องค์การจัดการน้ําเสีย
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ 3.๕๗ โครงการจัดหาอุปกรณ์สํารองข้อมูล

องค์การจัดการน้ําเสีย

โครงการ 3.๕๘ โครงการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล

องค์การจัดการน้ําเสีย

โครงการ 3.๕๙ โครงการนําระบบมาตรฐานงานที่จัดทําโดยกระทรวง ICT มาใช้ใน
อจน.
โครงการ 3.๖๐ โครงการพัฒนาระบบ Computer Network

องค์การจัดการน้ําเสีย

โครงการ 3.๖๑ โครงการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์

องค์การสวนสัตว์

โครงการ 3.๖๒ โครงการระบบประชุมทางไกล

องค์การสวนสัตว์

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

องค์การสวนสัตว์

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-3)
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
3. เพื่อให้มีระบบสํารองข้อมูลและศูนย์สํารองในกรณีเกิดภัย
พิบัติ
3. เพื่อให้มีระบบสํารองข้อมูลและศูนย์สํารองในกรณีเกิดภัย
พิบัติ
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้มีระบบสํารองข้อมูลและศูนย์สํารองในกรณีเกิดภัย
พิบัติ
หน้า 120

โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โครงการ 3.๖๓ โครงการพัฒนาระบบ Tele-Medicine
องค์การสวนสัตว์

โครงการ 3.๖๔ โครงการลดการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

องค์การสวนสัตว์

โครงการ 3.6๕ โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เพื่อการจัดการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
โครงการ 3.6๖ โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

โครงการ 3.๖๗ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอร์เดิมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มสมรรถนะ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

โครงการ 3.๖๘ โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและเครือข่าย

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-3)
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้มีระบบสํารองข้อมูลและศูนย์สํารองในกรณีเกิดภัย
พิบัติ
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
3. เพื่อให้มีระบบสํารองข้อมูลและศูนย์สํารองในกรณีเกิดภัย
พิบัติ
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ 3.๖๙ โครงการพัฒนาศูนย์สํารองข้อมูลจากการเกิดภัยฉุกเฉินแบบ (Cold
Site Backup)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

โครงการ 3.๗๐ โครงการจัดทําห้องควบคุมระบบสารสนเทศ QSBG Data Center

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

โครงการ 3.๗๑ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โครงการ 3.๗๒ โครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

โครงการ 3.๗๓ โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-3)
เครือข่าย
3. เพื่อให้มีการพัฒนาระบบสํารองข้อมูลและศูนย์สํารองใน
กรณีเกิดภัยพิบัติ
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้มีระบบสํารองข้อมูลและศูนย์สํารองในกรณีเกิดภัย
พิบัติ
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสากลในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบ
เครือข่าย
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ตารางที่ 5-8 แสดงโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีสมรรถนะและสามารถสร้างคุณ ค่าแก่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โครงการ 4.1 โครงการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (User Training)
โครงการ 4.2 โครงการฝึกอบรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT
Staff Training)
โครงการ 4.3 โครงการอบรมบริหารจัดการโครงการ (Project Management
Training)
โครงการ 4.4 โครงการพัฒนาระบบ E-Learning เพื่อพัฒนาบุคลากรกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ 4.5 โครงการพัฒนาระบบ E-Library เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลความรู้และ
เอกสารอ้างอิงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ 4.๖ โครงการศึกษาในการจัดการโครงสร้างการบริหารงานและกรอบ
อัตรากําลังด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ 4.๗ โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้
โครงการ 4.๘ โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ 4.9 โครงการฝึกอบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกระทรวงฯ
โครงการ 4.๑๐ โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
- ระบบ website
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-4)
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะ
3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะ
2. เพื่อให้มีการจัดการด้านโครงสร้างการบริหารงานและ
กรอบอัตรากําลังของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้า 123

โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
- ระบบรับเรื่องร้องเรียน
- ระบบKPI&IPA
- ระบบสารสนเทศตามโครงการศูนย์บูรณาการสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
โครงการ 4.๑๑ โครงการฝึกอบรมการใช้งานด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัย
เครือข่าย
โครงการ 4.1๒ โครงการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (User Training)
โครงการ 4.1๓ โครงการอบรมการใช้งานระบบวิทยุสื่อสารเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
โครงการ 4.1๔ โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่
โครงการ 4.1๕ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ 4.1๖ โครงการพัฒนาระบบ e-learning สําหรับงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โครงการ 4.1๗ โครงการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ 4.1๘ โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากรธรณี
โครงการ 4.๑๙ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับเครือข่ายลุ่มน้ําทั้งระบบ
โครงการ 4.๒๐ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการ 4.๒๑ โครงการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (User Training)
โครงการ 4.๒๒ โครงการฝึกอบรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT
Staff Training)
โครงการ 4.2๓ โครงการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ VDO Streaming
สอนแบบ Realtime และจัดทําระบบสามารถทําหลักสูตรแบบ Off line
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-4)

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ

1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้ํา

1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมป่าไม้
กรมป่าไม้

1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมป่าไม้

3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะ

1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ 4.2๔ โครงการพัฒนาความรู้ด้านไอทีแก่บุคลากรและผู้บริหาร
โครงการ 4.2๕ โครงการพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของ จนท. ศสท.
โครงการ 4.2๖ โครงการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการ 4.2๗ โครงการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ (KM)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการ 4.2๘ โครงการฝึกอบรมการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การจัดการน้ําเสีย
องค์การจัดการน้ําเสีย

โครงการ 4.๒๙ โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบการประเมินสมรรถนะด้าน ICT ของ
บุคลากร สผ.
โครงการ 4.๓๐ โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การใช้งาน ICT
โครงการ 4.๓๑ โครงการฝึกอบรมการใช้ Internet ในการสื่อสาร
โครงการ 4.3๒ โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ Internet และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
โครงการ 4.3๓ โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
โครงการ 4.3๔ โครงการฝึกอบรมการบํารุงรักษาระบบเครือข่าย
โครงการ 4.3๕ โครงการฝึกอบรมการใช้งานสารสนเทศภายใน
โครงการ 4.3๖ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ 4.3๗ โครงการพัฒนาห้องสมุด E-library
โครงการ 4.3๘ โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการ 4.๓๙ โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Elearning
โครงการ ๔.๔๐ โครงการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ (KM)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

องค์การจัดการน้ําเสีย
องค์การจัดการน้ําเสีย
องค์การจัดการน้ําเสีย
องค์การสวนสัตว์
องค์การสวนสัตว์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-4)
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะ
3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะ
3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะ
3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการ
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ 4.๔๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถด้าน ICT
โครงการ 4.๔๒ โครงการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โครงการ 4.๔๓ โครงการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (User Training)
โครงการ 4.๔๔ โครงการฝึกอบรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT
Staff Training)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-4)
องค์ความรู้เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตารางที่ 5-9 แสดงโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างจิตสานึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เต็มประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับภารกิจขององค์การ
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โครงการ 5.1 โครงการรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมในการใช้
ICT อย่างมีจริยธรรมและเต็มประสิทธิภาพ
โครงการ 5.2 โครงการพัฒนาการแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบน Social Media
โครงการ 5.๓ โครงการรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมในการใช้
ICT อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ 5.๔ โครงการรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมในการใช้
ICT อย่างมีจริยธรรมและเต็มประสิทธิภาพ
โครงการ 5.๕ โครงการสร้างจิตสํานึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้
โครงการ ๕.๖ โครงการระบบการส่งเสริมการปลูกป่าออนไลน์
โครงการ 5.๗ โครงการจัดทําจดหมายข่าวเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้าน ICT สผ.

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

(ตารางที่ 3-5)
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
สารสนเทศในการดําเนินงาน
2. เพื่อสร้างคุณค่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
สารสนเทศในการดําเนินงาน
2. เพื่อสร้างคุณค่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมควบคุมมลพิษ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินงาน
2. เพื่อสร้างคุณค่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินงาน
2. เพื่อสร้างคุณค่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมป่าไม้
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินงาน
2. เพื่อสร้างคุณค่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมป่าไม้
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินงาน
2. เพื่อสร้างคุณค่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
สารสนเทศในการดําเนินงาน
2. เพื่อสร้างคุณค่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โครงการ 5.๘ โครงการป้องกันความเสี่ยงด้านสารสนเทศ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์การจัดการน้ําเสีย

เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ตารางที่ 3-5)
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินงาน
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ส่วนที่ 6
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2555-2559
การดําเนินงานเพื่อให้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้อ ม พ.ศ. 2555-2559 สัม ฤทธิ์ผลตามกรอบระยะเวลา 5 ปีของแผน ต้องมี การแจกแจง
รายละเอียดในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน โดยสามารถสรุปความสอดคล้องของโครงการกับ
เปูาหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ดังตารางที่ ๖-๑ ถึง ๖-๕
ตารางที่ ๖-๑ โครงการตามเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ (หน่วย : โครงการ-ปี)

จานวนโครงการ
)โครงการ(

เป้าหมาย
1. เพื่อให้มีการบูรณา
การระบบงานและ
ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
2. เพื่อให้มีการจัดทํา
มาตรฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
กระบวนการทํางานของ
องค์การ
รวมงบประมาณ
)ล้านบาท(

55
๕

56
๑๙

๒

๕

ปีงบประมาณ
57
58
๒๒
๑๕

๓

๕

59
๑๒

3

๒๐.๔๐ ๒๔๐.๔๐ ๓๑๑.๒๐ ๒๐๒.๒๐ ๑๔๕.๒๐

หมายเหตุ: ๑. โครงการแต่ละโครงการสามารถสอดคล้องกับเปูาหมายมากกว่า ๑ เปูาหมาย
๒. โครงการแต่ละโครงการสามารถดําเนินงานได้มากกว่า ๑ ปีงบประมาณ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ตารางที่ ๖-๒ โครงการตามเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ (หน่วย : โครงการ-ปี)

จานวนโครงการ
)โครงการ(

เป้าหมาย
1. เพื่อให้มีระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ
2. เพื่อให้มีสารสนเทศ
ในการให้บริการแก่ทกุ
ภาคส่วน
3. เพื่อให้มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
รองรับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
กรณีการเกิดภัยพิบัติ
4. เพื่อให้มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านองค์ความรู้ใน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
๕. เพื่อให้มีระบบ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในให้มี
ประสิทธิภาพ
รวมงบประมาณ
)ล้านบาท(

55
๑

56
๑๑

ปีงบประมาณ
57
๑๙

๒๐

๓๗

๕๐

๓๙

๓๖

๐

๒

๖

๕

๔

๑๗

๓๐

๔๐

๓๒

๒๘

๖

๑๑

๑๒

๑๐

๗

58
๑๔

59
๑๕

121.47 248.7๐ 257.6๐ 175.63 145.07

หมายเหตุ: ๑. โครงการแต่ละโครงการสามารถสอดคล้องกับเปูาหมายมากกว่า ๑ เปูาหมาย
๒. โครงการแต่ละโครงการสามารถดําเนินงานได้มากกว่า ๑ ปีงบประมาณ
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

ตารางที่ ๖-๓ โครงการตามเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ (หน่วย : โครงการ-ปี)

จานวนโครงการ
)โครงการ(

เป้าหมาย
1. เพื่อให้
หน่วยงานมีการใช้
มาตรฐานสากลใน
การจัดการด้าน
ความมั่นคง
ปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้มีระบบ
สํารองข้อมูลและ
ศูนย์สํารองในกรณี
เกิดภัยพิบัติ
4. เพื่อให้มีการ
สร้างความมั่นคง
และความต่อเนื่อง
ของระบบเครือข่าย
รวมงบประมาณ
)ล้านบาท(

55
๒๑

56
๓๕

ปีงบประมาณ
57
๔๔

๑๓

๒๗

๓๐

๒๘

๒๒

๓

๗

๑๒

๙

๘

๑๕

๒๗

๓๓

๒๕

๑๙

58
๓๓

59
๓๐

105.32 321.62 460.045 319.025 294.38

หมายเหตุ: ๑. โครงการแต่ละโครงการสามารถสอดคล้องกับเปูาหมายมากกว่า ๑ เปูาหมาย
๒. โครงการแต่ละโครงการสามารถดําเนินงานได้มากกว่า ๑ ปีงบประมาณ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ตารางที่ ๖-๔ โครงการตามเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ (หน่วย : โครงการ-ปี)

จานวนโครงการ
)โครงการ(

เป้าหมาย
1. เพื่อให้มีการ
พัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีการ
จัดการด้านโครงสร้าง
การบริหารงานและ
กรอบอัตรากําลัง
ของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการจัดการ
องค์ความรู้เพือ่ การ
เสริมสร้างสมรรถนะ
รวมงบประมาณ
)ล้านบาท(

55
๑๑

56
๒๐

ปีงบประมาณ
57
๒๖

๐

๐

๑

๐

๐

๔

๗

๘

๙

๕

9.87

46.32

49.19

44.35

41.06

58
๒๔

59
๒๓

หมายเหตุ: ๑. โครงการแต่ละโครงการสามารถสอดคล้องกับเปูาหมายมากกว่า ๑ เปูาหมาย
๒. โครงการแต่ละโครงการสามารถดําเนินงานได้มากกว่า ๑ ปีงบประมาณ
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

ตารางที่ ๖-๕ โครงการตามเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ (หน่วย : โครงการ-ปี)

จานวนโครงการ
)โครงการ(

เป้าหมาย
1. เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้
งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ดําเนินงาน
2. เพื่อสร้างคุณค่า
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวมงบประมาณ
)ล้านบาท(

ปีงบประมาณ
57
58
๖
๕

55
๒

56
๓

59
๕

๑

๒

๕

๕

๕

0.02

8.52

11.52

8.5๐

11.5๐

หมายเหตุ: ๑. โครงการแต่ละโครงการสามารถสอดคล้องกับเปูาหมายมากกว่า ๑ เปูาหมาย
๒. โครงการแต่ละโครงการสามารถดําเนินงานได้มากกว่า ๑ ปีงบประมาณ
โดยมีคําอธิบายของแต่ละหัวข้อหลักของรายละเอียดในแต่ละโครงการในตารางสรุปแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งเน้นการจัดการระบบงานและข้อมูลอย่างบูรณาการเพื่อประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปูาประสงค์ :
1. บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ข้อมูลสารสนเทศมีมาตรฐาน เพื่อการบูรณาการและสนับสนุนกระบวนการทํางานขององค์กร
ตารางที่ 6-๖ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.โครงการพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๒.โครงการศึกษาและ
จัดทําสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise
Architecture)

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
56 57 58

59

- ความสามารถใน
การบูรณาการระบบ
ภูมิสารสนเทศ
สําหรับผู้บริหาร
เอาไว้สําหรับ
วิเคราะห์ตัดสินใจ
ผ่านระบบได้

30

30

๓๐

งบประมาณ
)ล้านบาท(
90

- มีผลการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
องค์กร

๓0

๓๐

๓๐

๙0

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อการปรับปรุงข้อมูล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ
ของแผนที่ภูมิสารสนเทศ
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ
เห็นข้อมูลสารสนเทศได้
สะดวกสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการได้ และยัง
รวมไปถึงการดึงข้อมูลภูมิ
สารสนเทศที่สําคัญใน
ระดับกรมฯ
- เพื่อศึกษากระบวนการ
ทํางานและการส่งผ่าน
ข้อมูลของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและข้อมูลของ
หน่วยงานในระดับกรมที่
จําเป็นต่อการบริหารงาน
ของกระทรวงฯ สําหรับ
การบูรณาการระบบ

๑.ศึกษาการบูรณาการ
เพื่อความต้องการการ
นําเสนอข้อมูลทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบแผนที่
๒.จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ
ตามความต้องการที่ได้
ศึกษามา
๓.ทําการเชื่อมโยงระบบ
เข้ากับแผนที่ฐาน และ
ซอฟแวร์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
๑.ศึกษากระบวนการ
ทํางาน และการส่งผ่าน
ข้อมูลของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและข้อมูล
ของหน่วยงานในระดับ
กรมที่จําเป็นต่อการ
บริหารงานของ
กระทรวงฯ รวมถึง

- ผู้บริหารสามารถนํา
ข้อมูลที่นําเสนอมา
วิเคราะห์วางแผนการ
ตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- มีสถาปัตยกรรม
องค์กรระยะต่างๆ
และมีแนวทางในการ
ดําเนินงาน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
สารสนเทศ

๓.โครงการจัดทําข้อมูล
มาตรฐานเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อพัฒนาปรับปรุง/
ฐานข้อมูลของระบบ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งจัดหา
ซอฟแวร์เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ และพยากรณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการ
ให้บริการข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.วิเคราะห์และออกแบบ
กระบวนการทํางานและ
การส่งผ่านข้อมูลระดับ
กระทรวงและกรม โดย
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ออกเป็นระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว
๓.นําเสนอข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง นอกเหนือจาก
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.ศึกษาระบบสารสนเทศ
โครงสร้างฐานข้อมูล
จากระบบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน
๒.ออกแบบและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล การ
ประมวลผลและรายงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการข้อมูล และ
ลดขั้นตอนการให้บริการ
ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการทั้ง

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- มีระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เป็น
มาตรฐานรองรับกับ
ภารกิจขององค์การ

- มีฐานข้อมูลและ
เครื่องมือสําหรับ
ระบบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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โครงการ

๔.โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

ภาครัฐและเอกชน
๔.ผู้บริหารผลักดันให้เกิด
การใช้งานจริง
๑.จัดจ้างหน่วยงาน
- เพื่อให้การประเมินผล
ภาครัฐเอกชนที่มีความ/
การปฏิบัติราชการ ซึ่ง
เชี่ยวชาญและ
ได้แก่การประเมินผล
ประสบการณ์ในด้านการ
ตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI)
ออกแบบพัฒนาและ
และการประเมินผล
ระบบประเมินผลการ
สมรรถนะ มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติราชการของส่วน
ถูกต้อง เที่ยงตรง รวดเร็ว ราชการ ดําเนินการดังนี้
เป็นธรรม และมีมาตรฐาน
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์
เดียวกันผ่านทางระบบ
ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
ประเมินผลการปฏิบัติ
กระทรวง
ราชการของข้าราชการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
กระทรวง
สิ่งแวดล้อม ประเมินผล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ในส่วน ผลสัมฤทธิ์ของ
สิ่งแวดล้อม
งาน ตัวชีว้ ัดรายบุคคล
- เพื่อเป็นระบบตรวจสอบ )KPI) และ สมรรถนะ
การปฎิบัติราชการของ
เพื่อทําการพัฒนาต่อ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสามารถ
ยอดระบบดังกล่าวให้
ตรวจสอบจากผลการ
สามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติงานตามตัวชีว้ ัด
ประเมินผลในส่วน
รายบุคคล (KPI) ของ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมี
ตัวชี้วัดรายบุคคล )KPI)
ประสิทธิภาพ
และ สมรรถนะของ
- เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับ
ข้าราชการ กระทรวง
ผู้บริหารระดับสูงและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระดับสํานัก/กอง
สิ่งแวดล้อม
ของกระทรวง
๑.๒ สํารวจรูปแบบ/
ทรัพยากรธรรมชาติและ
วิธีการประเมินผลการ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- สามารถประมวลผล
สมรรถนะหลักของ
องค์กรที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์หลักของ
องค์กร

- มีระบบประเมิน
สมรรถนะของ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕.โครงการปรับปรุงระบบ สํานักงานปลัดกระทรวง
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

สิ่งแวดล้อมในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภายใน
หน่วยงาน
- เพื่อนําข้อมูลผลการ
ปฎิบัติราชการไปใช้ในการ
วางแผนการพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการแต่ละ
รายของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
ครบถ้วน และต่อเนื่อง ทัง้
ในส่วนผู้ที่มีสมรรถนะต่ํา
กว่าที่คาดหวัง หรือพัฒนา
สมรรถนะผู้ที่มีขีด
สมรรถนะสูง โดยมีการ
กําหนดวิธีการ และ
หลักสูตรในการพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการแต่ละ
รายอย่างเหมาะสม
รวดเร็ว และตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ผู้บังคับบัญชา

ปฏิบัติราชการตามที่
สํานักงานก.พ.กําหนด
๑.๓ กําหนดวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่สํานักงาน
ก.พ.กําหนด และจัดทํา
รายงานตามแบบฟอร์ม
การประเมินผลการ
ปฎิบัติราชการทั้ง 6
แบบฟอร์ม

- เพื่อปรับปรุงระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วนของ DPIS เข้ากับ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

๑.ศึกษาระบบสารสนเทศ
โครงสร้างข้อมูล DPIS
และระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
๒.ออกแบบพัฒนา/
ปรับปรุงระบบสํานักงาน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

- เพื่อให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สามารถใช้ระบบ
สํานักงาน

ตัวชี้วดั โครงการ

- สามารถใช้ระบบ
สํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วน DPIS ผ่าน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
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โครงการ

๖.โครงการพัฒนาระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
อย่างบูรณาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ให้เป็นระบบเดียวกันกับ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของ
DPIS เข้ากับระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
๓.พัฒนาปรับปรุงระบบ/
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนของ DPIS เข้ากับ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
๔.ผลักดันผู้บริหารให้เกิด
นโยบายให้บุคลากรใช้
ระบบในการทํางาน
๑.พัฒนาระบบใหม่หรือ
ปรับปรุงระบบที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันให้เป็นระบบ
เดียวกันกับหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2.ติดตั้งระบบงานพร้อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงรวมถึง
การติดตั้งสายไฟฟูา
สายสัญญาณและอุปกรณ์
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ระบบสามารถให้บริการ
ได้

อิเล็กทรอนิกส์ในส่วน
ของ DPIS ผ่านระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
สะดวก

งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ทางบัญชีให้
อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้

- เพื่อให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมี
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
ระบบเดียวกันและ
สามารถเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานส่วนกลาง
ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- เพื่อสามารถรองรับ
การเชื่อมโยงระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานภาครัฐ
- เพื่อให้บุคลากรด้าน
สารบรรณได้รับการ
พัฒนาให้มีความ
สามารถและมีแนว
ปฎิบัติเดียวกันกับ

- มีระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ระบบ
เดียวกันทั้งกระทรวง
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

๗.โครงการจัดจ้างที่
ปรึกษาจัดทําแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและหน่วยงาน
ในสังกัดอย่างบูรณาการ
๘.โครงการพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศจังหวัดเพื่อ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณา
การ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- จัดหาที่ปรึกษาจัดทําแผน
แม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 25602564

๑.จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทํา
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อการปรับปรุงข้อมูล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระดับ
จังหวัดในรูปแบบของแผน
ที่ภูมิสารสนเทศเพื่อให้
ผู้บริหารสามารถเห็นข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานได้
สะดวกสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการได้

๙.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสืบค้นข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ )GIS Portal)
และแลกเปลี่ยนการใช้
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อจัดทําระบบบริการ
สืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
และแลกเปลี่ยนการใช้
ข้อมูลพื้นฐานภูมิ
สารสนเทศด้าน

๑.ศึกษาการบูรณาการ
เพื่อความต้องการการ
นําเสนอข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
ในรูปแบบแผนที่
๒.จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ
ตามความต้องการที่ได้
ศึกษามา
๓.ทําการเชื่อมโยงระบบ
เข้ากับแผนที่ฐาน และ
ซอฟต์แวร์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
๑.ศึกษากระบวนการ
ทํางานของระบบ
เครือข่ายการให้บริการ
ของแต่ละหน่วยงานและ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ
หน่วยงานส่วนกลาง
ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- มีแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2560-2564

ตัวชี้วดั โครงการ
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- มีแผนแม่บท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- ผู้บริหารสามารถนํา
ข้อมูลที่นําเสนอมา
วิเคราะห์วางแผนการ
ตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- จํานวนจังหวัดที่
ได้รับการบูรณาการ
ระบบภูมิสารสนเทศ
ระดับจังหวัดสําหรับ
ผู้บริหารเอาไว้
สําหรับวิเคราะห์
ตัดสินใจผ่านระบบได้

25

- มีระบบเครือข่ายเพื่อ
การสนับสนุนการ
ให้บริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ
ของกระทรวง

- มีระบบการพัฒนา
ระบบบริการสืบค้น
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
)GIS Portal) และ
แลกเปลี่ยนการใช้

๑๐

25

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

10

10

26

๗๖

10
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

)Clearing house(
เพื่อการบูรณาการ
ภูมิสารสนเทศ

๑๐.โครงการพัฒนาระบบ
วิทยุสื่อสารเพื่อการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ

วัตถุประสงค์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แนวทางการดาเนินงาน

สารสนเทศที่สนับสนุน
การเชื่อมโยงไว้ด้วยกัน
๒.วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเครือข่ายเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยสามารถ
เข้าถึงและใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศร่วมกัน
- เพื่อบริหารจัดการความถี่ ๑.ดําเนินการจัดหา
วิทยุที่ได้รับการจัดสรรจาก เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร
สํานักงานกสทช.ให้
ระบบ UHF/FM ชนิด
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ประจําที่ ชนิดติดตั้งใน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
รถยนต์ และชนิดมือถือ
เป็นการบูรณาการการใช้
ให้กับสํานักงาน
งานวิทยุสื่อสารของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
หน่วยงานในสังกัด
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กระทรวง สามารถใช้
พิษณุโลก นครสวรรค์
ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันใน กําแพงเพชร สระบุรี
การอนุรักษ์
ลพบุรี สิงห์บุรี พิจิตร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ชัยนาท อุทยั ธานี
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
กาญจนบุรี ปทุมธานี
ฐานบินคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
ฐานบินจังหวัดตรัง
ฐานบินจังหวัดเชียงใหม่
สสภ.5 )นครปฐม(
๒.ดําเนินการจัดหา
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ร่วมกัน

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
)Clearing house(
เพื่อการบูรณาการ
ภูมิสารสนเทศที่
สามารถให้บริการ
อย่างบูรณาการ

- ผู้บริหารสามารถสั่ง
การจากส่วนกลางไป
ยังส่วนภูมิภาคพื้นที่
ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลาย
น้ํา ได้อย่างรวดเร็ว
และรับข้อมูลจากพื้นที่
เพื่อประกอบการ
วางแผนและตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งติดต่อกับ
อากาศยาน)เครื่องบิน(
ของ ทส.ในการบิน
สํารวจทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- จํานวนเครื่องวิทยุ
สื่อสารที่สามารถใช้
งานได้ดีมี
ประสิทธิภาพ
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งบประมาณ
)ล้านบาท(

๑๐
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ
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59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

ระบบ VHF/FM ชนิด
ประจําที่ ให้กับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
พิษณุโลก นครสวรรค์
กําแพงเพชร สระบุรี
ลพบุรี สิงห์บุรี พิจิตร
ชัยนาท อุทยั ธานี
กาญจนบุรี ปทุมธานี
ฐานบินคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
ฐานบินจังหวัดตรัง
ฐานบินจังหวัดเชียงใหม่
สสภ.5 )นครปฐม(
๓.ดําเนินการจัดหา
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร
ระบบ VHF/AM ชนิด
ติดตัง้ ประจําที่ ติดตัง้ ที่
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร สป.ทส.
ฐานบินคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
ฐานบินจังหวัดตรัง
ฐานบินจังหวัดเชียงใหม่
๔.ดําเนินการจัดหา
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร
ระบบ VHF/AM ชนิด
ติดตัง้ รถยนต์ จํานวน 15
เครื่อง )ฐานบิน 9 เครื่อง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ
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งบประมาณ
)ล้านบาท(

ศทส. 3 เครื่อง สกบ. 3
เครื่อง(
๕.ดําเนินการจัดหาเสา
อากาศวิทยุชนิดโครง
เหล็กสามเหลี่ยมแบบมี
สายสลิงยึดโยง )Guy
wire( สูง 45 เมตรให้กับ
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
พิษณุโลก ลพบุรี สิงห์บุรี
พิจิตร ชัยนาท อุทัยธานี
กาญจนบุรี ปทุมธานี
ฐานบินคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
ฐานบินจังหวัดตรัง
ฐานบินจังหวัดเชียงใหม่
สสภ.5 )นครปฐม(
๖.จัดจ้างบริษัทเพื่อ
ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์
ในการติดตั้ง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ตารางที่ 6-๗ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกรมควบคุมมลพิษ
โครงการ
๑๑.โครงการพัฒนาข้อมูล
แหล่งกําเนิดมลพิษและ
ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมควบคุมมลพิษ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อปรับปรุงข้อมูล
แหล่งกําเนิดมลพิษและ
ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สําหรับใช้ในการบริหาร
จัดการมลพิษ

๑.ศึกษาความต้องการใน
การใช้ข้อมูลของกรม
ควบคุมมลพิษ
๒.จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ
ตามความต้องการที่ได้
ศึกษามา
๓.ทําการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ส่วนกลาง

- ผู้บริหารสามารถนํา
ข้อมูลที่นําเสนอมา
วิเคราะห์ใช้ในการวาง
แผนการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีข้อมูลบูรณาการ
ระบบการบริหาร
จัดการมลพิษ
สําหรับผู้บริหารใช้ใน
การตัดสินใจ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ตารางที่ 6-๘ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

๑.ศึกษากระบวนการ
ทํางาน และการส่งผ่าน
ข้อมูลของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.วิเคราะห์และออกแบบ
กระบวนการทํางานและ
การส่งผ่านข้อมูลระดับ
กระทรวง โดยออกแบบ
สถาปัตยกรรมออกเป็น
ระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว
๓.นําเสนอข้อเสนอแนะใน
การดําเนินงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องนอกเหนือจาก
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.ประสานการดําเนินงาน
กับ อปท.ในพื้นที่เพื่อให้
ทราบว่า อปท.ใดบ้างที่มี
แหล่งกําจัดขยะ
2.ปฏิบัติงานร่วมกับ
เครือข่าย ทสม.ในพื้นที่
ร่วมกันและประสานงาน
ทางระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์

- มีสถาปัตยกรรม
องค์กรระยะต่างๆ
และมีแนวทางในการ
ดําเนินงาน

- ความสําเร็จของ
การศึกษาและ
วิเคราะห์
กระบวนการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมคิดเป็น
ร้อยละ 100

- มีข้อมูลเชิงพื้นที่
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
)แหล่งกําจัดขยะ(
ทั่วประเทศ
ปี 2554 จํานวน
11 จังหวัด
ปี 2555 จํานวน

- ดําเนินการจัดทํา
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
เชิงพื้นที่แหล่งกําจัด
ขยะในพื้นที่ ซึ่ง
กําหนดในแผนปฏิบัติ
การได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
- ร้อยละ 100 ของ
ข้อมูลแหล่งกําจัด

๑๒.โครงการศึกษาและ
วิเคราะห์กระบวนการ
ทํางานของระบบ
สารสนเทศ
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อศึกษาวิเคราะห์และ
ออกแบบกระบวนการ
ทํางานและส่งผ่านข้อมูล
อย่างบูรณาการ โดย
ออกแบบกระบวนการ
ทํางานและการส่งผ่าน
ข้อมูลระดับกรมเป็น ระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาว เพื่อประสิทธิภาพด้าน
การจัดการสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อมของกรม
ส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

๑๓.โครงการจัดทํา
สารสนเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ระดับ
ชุมชน )แหล่งกําจัดขยะ(

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อนําข้อมูลแหล่งกําจัด
ขยะไปใช้ในการกําหนด
นโยบาย มาตรการ
แผนปฏิบัติ เกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะ
ทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาค กลุ่มจังหวัดและ
ระดับท้องถิ่น ในการ
ปูองกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ

๑๔.โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สําหรับท้องถิ่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ
ลดผลกระทบของปัญหาใน
ปัจจุบัน

(Web/โทรศัพท์)
3.อบรมให้ความรู้ในการ
แจ้งข้อมูลในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.สํารวจข้อมูลภาคสนาม
5.ดําเนินการจัดทําข้อมูล
แหล่งกําจัดขยะในรูปแบบ
ของฐานข้อมูลภูมิศาสตร์

27 จังหวัด
ปี 2556 จํานวน
38 จังหวัด

ขยะได้รับการรับรอง
ความถูกต้องจาก
หน่วยงานที่เป็น
เจ้าของพื้นที่

- จัดทําฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น
ด้วยระบบรายงานตัวชี้วดั
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผ่านเว็บไซต์
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
(local.environnet.in.th)
โดยส่งเสริมให้ อปท.
ดําเนินการเองอย่าง
ต่อเนื่องและให้ข้อมูล
ครอบคลุมมากขึ้น

1.ประชุมหารือร่วมกับ
สสภ. 16 ภาค ในการ
ส่งเสริม อปท. ให้จัดทํา
ฐานข้อมูลทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับท้องถิ่น
2.ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง
แนะนําระบบรายงานฯ และ
รับสมัครสมาชิกใหม่ และ
อบรมการใช้ระบบรายงาน
ตัวชี้วัดแก่ อปท.
3.เป็นพี่เลี้ยงการดําเนินงาน
ของ อปท.ที่เป็นสมาชิกเดิม
และสมาชิกใหม่ ให้นําเข้า
ข้อมูลในระบบผ่านเว็บไซต์
อย่างสม่ําเสมอ
4.จัดทํารายงานสถานการณ์
สําหรับท้องถิ่น เผยแพร่ใน
เว็บไซต์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

- เพื่อให้อปท.มี
ฐานข้อมูลของ
ท้องถิ่นที่เป็นระบบ
และทันเหตุการณ์
สามารถนําไป
วางแผนพัฒนาพื้นที่
ได้ รวมทัง้
ประชาชนรับทราบ
สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นตน ซึ่งจะ
กระตุ้นให้เกิดความ
ตื่นตัวในการมีส่วน
ร่วมในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นตนเอง

- จํานวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทําฐานข้อมูลผ่าน
ระบบรายงาน
ตัวชี้วัดฯ )เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า แห่ง 45)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ
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ตารางที่ 6-๙ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

1๕.โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
โครงการจัดการสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์
จํานวน 21 สํานัก

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช

- เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

๑.ศึกษาข้อมูลของ
หน่วยงานฯ และความ
ต้องการใช้งานของ
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้รับบริการ
๒.ศึกษาออกแบบและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานการ ให้มีความ
ทันสมัย รวดเร็วและ
ประหยัด
๓.จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ
และจัดหาเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน

- มีข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการในพื้นที่
และมีข้อมูลที่
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน
- เจ้าหน้าที่สามารถ
จัดเก็บข้อมูลและ
นําเสนอแนวทางใน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเหมาะสม

- มีฐานข้อมูลสําหรับ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเหมาะสม
- ลดขั้นตอนและการ
จัดเก็บข้อมูลที่
ซ้ําซ้อน ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการพื้นที่

๑๖.โครงการพัฒนาข้อมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช

- เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยงาน

๑.ศึกษาข้อมูลของ
หน่วยงาน และความ
ต้องการใช้งานของ
ผู้บริหาร ประชาชน
นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงาน
๒.ศึกษาออกแบบและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ให้มีความทันสมัย
รวดเร็วและประหยัด
๓.จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ
และจัดหาเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน

- มีฐานข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและฐานข้อมูล
หลักของกรมฯ ที่มี
รายละเอียดชัดเจน
และตรงกับความ
ต้องการใช้งานมาก
ที่สุด
- ส่งเสริมให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้ของพื้นที่ตา่ งๆ

- มีฐานข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
ฐานข้อมูลหลักของ
กรมฯ
- เกิดปฏิสัมพันธ์
และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ความรู้ ของ
ประชาชนตามพื้นที่
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ
๑๗.โครงการเชื่อมโยง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช

วัตถุประสงค์
- เกิดการเชื่อมโยงระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระดับกระทรวงและ
ระดับชาติ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

๑.ศึกษามาตรฐานการ
เชื่อมโยงข้อมูลสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ตาม TH
e-GIF
๒.ออกแบบระบบ
เชื่อมโยงข้อมูล
๓.จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ
และจัดหาเครื่องมือที่ต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงาน

-มีการเชื่อมโยงข้อมูล
สารบรรณแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยลด
ระยะเวลาทีต่ ้องใช้ใน
การส่งหนังสือ และลด
การใช้ทรัพยากร

- ลดระยะเวลาใน
การส่งเอกสาร และ
ลดกระดาษ
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ตารางที่ 6-๑๐ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกรมทรัพยากรธรณี
โครงการ
๑๘.โครงการงานการบริหาร
ระบบสารสนเทศธรณีวิทยา
และทรัพยากรธรณี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมทรัพยากรธรณี

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมทรัพยากรธรณีในภารกิจ
ต่างๆ รวมทัง้ สนับสนุนและ
บูรณาการในภารกิจของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และนโยบาย
สําคัญต่างๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
- เพื่อการให้บริการแก่
ประชาชนในส่วนของ
ข้อมูลต่างๆ ของกรม
ทรัพยากรธรณีด้านข้อมูล
สารสนเทศและข้อมูลอื่นๆ
รวมถึงการให้บริการ
ห้องสมุดกรมทรัพยากร
ธรณี
- เพื่อให้ฐานข้อมูล ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบคอมพิวเตอร์อยู่ใน
สภาพที่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา และมีความ
มั่นคงปลอดภัย

๑.สนับสนุนภารกิจต่างๆ
ของกรมทรัพยากรธรณี
ด้านการบริหารจัดการ
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการด้านธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณีให้มี
ประสิทธิภาพ โดย
ครอบคลุมทั้งในส่วนกลาง
และหน่วยงานในสังกัดของ
กรมทรัพยากรธรณี
๒.ให้บริการองค์ความรู้
แก่ประชาชนในส่วนของ
ข้อมูลสารสนเทศ แผนที่
และสื่อสิ่งพิมพ์
๓.ประสานข้อมูลพื้นฐาน
ด้านภูมิศาสตร์ธรณีวิท ยา
ทรัพยากรธรณี
ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
และธรณีพิบัติภัยเพื่อ
จัดทําแผนที่

- สนับสนุนการ
ดําเนินการในภารกิจ
ต่างๆ ของกรม
ทรัพยากรธรณี ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
รวมถึงการเชื่อมโยง
ข้อมูล การให้บริการ
และบูรณาการข้อมูล
ในระดับต่างๆ ของ
กระทรวง กรม และ
หน่วยงานต่างๆ
- ให้บริการและ
เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศแก่
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ระบบงานและ
เครือข่ายสารสนเทศ
ด้านธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี
จํานวน 7 ระบบ
ได้รับการบํารุงรักษา
- จํานวนผู้รับบริการ
ด้านสารสนเทศ
ธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี
มีจํานวนไม่น้อยกว่า
ราย 160,000

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ตารางที่ 6-๑๑ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกรมทรัพยากรน้า
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
56 57 58

งบประมาณ
)ล้านบาท(

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

๑.เป็นการจัดจ้างในการ
ออกแบบ พัฒนา
ปรับปรุง ขยายขีด
ความสามารถของระบบ
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการข้อมูลทรัพยากร
น้ํา ดําเนินการโดยการ
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการข้อมูล
ทรัพยากรน้ํา พร้อม
จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ต่างๆ
๑.เป็นการจัดจ้างในการ
ออกแบบ พัฒนา
ปรับปรุง ขยายขีด
ความสามารถ ของระบบ
พัฒนาศูนย์กลางข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญาด้าน
ทรัพยากรน้ํา จะเป็น
ศูนย์กลางที่รวบรวม
ข้อมูล ทั้งจากแหล่งข้อมูล
ภายในที่กระจายอยู่ใน
ระบบงาน และหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์
ข้อมูล นําเสนอข้อมูล
รวมถึงจัดทํารายงาน

- มีระบบฐานข้อมูล
กลางด้านทรัพยากรน้ํา
ที่มีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ข้อมูลทรัพยากรน้ํา
25 ลุ่มน้ํา
- มีเว็บท่าสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ํา )Water
Resources Web
Portal)

- ระบบฐานข้อมูล
กลางด้านทรัพยากร
น้ําที่มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลทรัพยากรน้ํา
25 ลุ่มน้ํา 1 ระบบ
- เว็บท่าสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ํา
)Water Resources
Web Portal) 1
ระบบ

45

45

- มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลเอกสาร ข้อมูล
สารสนเทศ รวมถึง
ภาพถ่ายแผนที่ข้อมูล
ระยะไกล )ดาวเทียม
ทรัพยากรธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
น้ํา( ที่กระจายอยู่ได้
อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
นําเสนอ และเผยแพร่
ข้อมูลที่จะเก็บ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ

- ระบบศูนย์กลาง
ข้อมูลทรัพย์สินทาง
ปัญญาด้าน
ทรัพยากรน้ํา 1
ระบบ

๓5

35

๑๙.โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้าน
ทรัพยากรน้ํา 25 ลุ่มน้ํา

กรมทรัพยากรน้ํา

- เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูล
กลางด้านทรัพยากรน้ํา 25
ลุ่มน้ํา ที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้มีเว็บท่า
สารสนเทศทรัพยากรน้ํา
)Water Resources Web
Portal)

๒๐.โครงการพัฒนา
ศูนย์กลางข้อมูลทรัพย์สิน
ทางปัญญาด้านทรัพยากร
น้ํา

กรมทรัพยากรน้ํา

- เพื่อให้มีระบบที่เป็น
ศูนย์กลางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลรูปแบบ
ต่างๆ ที่กระจัดกระจาย
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อให้มีระบบที่ใช้
สําหรับนําเสนอ และแผย
แพร่ข้อมูลจัดเก็บผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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๒๑.โครงการพัฒนาระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
รายงานสถานการณ์น้ํา
แบบบูรณาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมทรัพยากรน้ํา

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
รายงานสถานการณ์น้ํา
แบบบูรณาการ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

สารสนเทศที่จําเป็น
สําหรับการบริหารงาน
ของหน่วยงานในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดําเนินการโดยการ
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลทรัพยากรน้ํา
พร้อมจัดหาและติดตั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ต่างๆ
๑.เป็นการจัดจ้างศึกษา
วิเคราะห์ ออกแบบและ
พัฒนาระบบติดตามและ
รายงานสถานการณ์น้ํา
ด้วยอุปกรณ์สื่อสารแบบ
พกพาพร้อมจัดหาการ
สื่อสาร อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานของ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
ติดตามและรายงาน
สถานการณ์น้ําด้วย
อุปกรณ์สื่อสารแบบ
พกพาให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด

- มีระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและรายงาน
สถานการณ์น้ําแบบ
บูรณาการ

- ระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและรายงาน
สถานการณ์น้ําแบบ
บูรณาการ 1 ระบบ
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วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

กรมทรัพยากรน้ํา

- เพื่อให้มีข้อมูลเชิงพื้นที่
รายละเอียดสูง ให้เกิดเป็น
ข้อสนเทศให้กับผู้ใช้งาน
ระดับต่างๆ สามารถ
นําไปใช้ในการกําหนด
นโยบายวางแผนบริหาร
จัดการพื้นที่เสี่ยงภัยหรือ
เตือนภัยพิบัติในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําเชิง
พื้นที่

๑.เป็นการจัดจ้างศึกษา
วิเคราะห์ ออกแบบและ
พัฒนาข้อมูลภาพถ่าย
ระยะไกลเชิงเลข
รายละเอียดสูงจาก
ดาวเทียม THEOS พร้อม
จัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานใน
การบริหารจัดการพื้นที่
เสี่ยงภัยและภัยพิบัติ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
รวมทั้งขยายขีด
ความสามารถในการ
รวบรวมและเชื่อมโยง
ข้อมูลในภาพรวม เพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐาน
สนับสนุนการทํางานใน
การบริหารจัดการพื้นที่
เสี่ยงภัยและภัยพิบัติ

- มีระบบข้อมูลเชิง
พื้นที่รายละเอียดสูง
สามารถนําไปใช้ในการ
กําหนดนโยบาย
วางแผนบริหาร
จัดการพื้นที่เสี่ยงภัย
หรือเตือนภัยพิบัติใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่

- ระบบข้อมูลเชิง
พื้นที่รายละเอียดสูง
สามารถนําไปใช้ใน
การกําหนดนโยบาย
วางแผนบริหาร
จัดการ พื้นที่เสี่ยงภัย
หรือเตือนภัยพิบัติใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําเชิง
พื้นที่ 1 ระบบ
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๒๓.โครงการสํารวจข้อมูล กรมทรัพยากรน้ํา
ภูมิประเทศเชิงเลข
รายละเอียดสูงด้วย
เทคโนโลยีไลดาร์ (LIDAR)

- เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้
ข้อมูลความสูงของภูมิ
ประเทศเชิงเลขที่มี
รายละเอียดและความ
ถูกต้องสูงมาใช้ในการ
พัฒนา และบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในระบบลุ่ม
น้ํา
- เพื่อจัดหาข้อมูลความสูง
ของภูมิประเทศเชิงเลขที่มี
รายละเอียดและความ

๑.ศึกษา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูล
ภูมิประเทศพื้นฐาน
ของลุ่มน้ําสาขา
๒.ศึกษา รวบรวม และ
วิเคราะห์ความต้องการใช้
ข้อมูลความสูงของ
ภูมิประเทศเชิงเลขที่มี
รายละเอียดสูงในการ
บริหารจัดการทรัพยากร
น้ําของลุ่มน้ําสาขา

- มีการประยุกต์ใช้
ข้อมูลความสูงของภูมิ
ประเทศเชิงเลขที่มี
รายละเอียดและความ
ถูกต้องสูงมาใช้ในการ
พัฒนา และบริหาร
จัดการน้ําในลุ่มน้ํา
สาขา
- มีข้อมูลความสูงของ
ภูมิประเทศเชิงเลขที่มี
รายละเอียดและความ

- ระบบข้อมูลความ
สูงของภูมิประเทศ
เชิงเลขที่มี
รายละเอียดและ
ความถูกต้องสูงของ
ลุ่มน้ําสาขาจํานวน 1
ระบบ
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๒๒.โครงการประยุกต์ใช้
ข้อมูลดาวเทียมธีออส
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่
)ระยะที่ ๑(

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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๒๔.โครงการจัดทํา
ภาพถ่ายทางอากาศสี
เชิงเลข ลุ่มน้ําชีตอนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมทรัพยากรน้ํา

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ถูกต้องสูงมาใช้ในการ
พัฒนา และบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในระบบลุ่ม
น้ํา

๓.บินถ่ายสํารวจภูมิ
ประเทศและเก็บข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศ
รายละเอียดสูง
๔.ขยายจุดบังคับ
ภาพถ่ายทางอากาศ
๕.จัดทําข้อมูลความสูง
ของภูมิประเทศและภาพ
Digital Orthophoto สี
รายละเอียดสูง
๖.จัดทําแผนที่ภูมิ
ประเทศของลุ่มน้ําสาขา
และประกอบด้วย
ตําแหน่งที่สําคัญ (Point
of Interest) ด้าน
ทรัพยากรน้ํา
๗.พัฒนาระบบการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลความสูง
ของภูมิประเทศเชิงเลขที่
มีรายละเอียดสูง ในการ
บริหารจัดการทรัพยากร
น้ํา
๘.พัฒนาระบบการ
ให้บริการข้อมูลความสูง
ของภูมิประเทศเชิงเลขที่
มีรายละเอียดสูงที่
เหมาะสมและเป็นไปได้
๑.จัดทําภาพถ่ายทาง
อากาศสีเชิงเลข และ
ข้อมูลแผนที่เชิงเลข

ถูกต้องสูงมาใช้ในการ
พัฒนา และบริหาร
จัดการน้ําในลุ่มน้ํา
สาขา

- เพื่อเฝูาระวังและติดตาม
สถานการณ์น้ําเชิงพื้นที่ใน
ลุ่มน้ําชีตอนกลางและ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

- มีระบบเฝูาระวัง
และติดตาม
สถานการณ์น้ําเชิง

ตัวชี้วดั โครงการ

- ระบบเฝูาระวังและ
ติดตามสถานการณ์
น้ําเชิงพื้นที่ในลุ่มน้ําชี
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และตอนล่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

ตอนล่าง โดยการใช้
เทคโนโลยีข้อมูลภาพถ่าย
ระยะไกลเชิงเลข
รายละเอียดสูงบนข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ
- เพื่อสร้างระบบข้อมูล
สารสนเทศทรัพยากรน้ํา
เชิงพื้นที่สําหรับผู้บริหาร
ให้เกิดเป็นข้อสนเทศที่
ผู้บริหารในระดับต่าง
สามารถนําไปใช้ในการ
กําหนดนโยบายวางแผน
บริหาร จัดการ และพัฒนา
ทรัพยากรน้ําในบริเวณลุ่ม
น้ําชีตอนกลางและ
ตอนล่างได้อย่างสะดวก

สําหรับการใช้งานบน
อินเทอร์เน็ต ลุ่มน้ําชี
ตอนกลางและตอนล่าง
๒.จัดทําแผนที่แสดงทีต่ ั้ง
สถานีโทรมาตร สถานี
อุทกวิทยา และ
สํานักงานหรือโครงการ
สําคัญๆ
๓.จัดทําภาพถ่ายทาง
อากาศสีเชิงเลขความ
ละเอียดสูงแบบ Stereo
ซึ่งต้องเป็นภาพถ่ายใหม่
ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ํา
ของลําน้ําชีตอนกลาง
ไปจนถึงปลายน้ําของ
ลําน้ําชีตอนล่างเพื่อใช้
ในการศึกษาและจัดทํา
ภาพแผนที่แสดงการ
เปลี่ยนแปลงแหล่งน้ําใน
บริเวณพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้าํ
ของลําน้ําชีตอนกลางไป
จนถึงปลายน้ําของลําน้ํา
ชีตอนล่าง
๔.จัดทําแผนการศึกษา
วิเคราะห์ ออกแบบ
กรอบแนวคิด แนวทาง
ปฏิบตั ิ
(Methodologies)
โดยแสดงผลออกมาใน
รูปแบบการจําลองเพื่อ

พื้นที่ในลุ่มน้ําชี
ตอนกลางและ
ตอนล่าง โดยการใช้
เทคโนโลยีข้อมูลภาพ
ถ่ายระยะไกลเชิงเลข
รายละเอียดสูงบน
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
- มีระบบข้อมูล
สารสนเทศทรัพยากร
น้ําเชิงพื้นที่สําหรับ
ผู้บริหาร ในบริเวณลุ่ม
น้ําชีตอนกลางและ
ตอนล่าง ให้เกิดเป็น
ข้อสนเทศที่ผู้บริหาร
ในระดับต่าง สามารถ
นําไปใช้ในการกําหนด
นโยบายวางแผน
บริหาร จัดการ และ
พัฒนาทรัพยากรน้ําได้
อย่างสะดวก

ตอนกลางและ
ตอนล่าง โดยการใช้
เทคโนโลยีข้อมูลภาพ
ถ่ายระยะไกลเชิงเลข
รายละเอียดสูงบน
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
จํานวน ๑ ระบบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

55

ปีงบประมาณ
56 57 58

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

ใช้ในการคาดการณ์
ปริมาตรน้ําและเฝูาระวัง
เรื่องน้ําท่วมโดยใช้
เทคโนโลยีข้อมูล
ระยะไกล (Remote
Sensing)
๕.จัดทําระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศประสิทธิภาพ
สูงในการจัดเก็บและ
ประมวลผล
๖.จัดทําระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
นําเสนอบนอินเทอร์เน็ต
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบเคลื่อนที่ อาทิ
Smart Phone หรือ
PDA อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๗.จัดทําระบบการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลโดยระบบ
ให้บริการผ่าน
อินเทอร์เน็ต )Web
Service)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

หน้า 154
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒๕.โครงการจัดทําระบบ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
สารสนเทศเพื่ อ สํ า รวจ
ด้ า นอุ ป สงค์ )Demand)
และบริ ห ารจั ด การแก้ ไ ข
ภาวะวิกฤต

๒๖.โครงการปรับปรุงและ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศเพื่อควบคุม
การประกอบกิจการ/การ
ใช้น้ําบาดาล

ปีงบประมาณ
56 57 58

งบประมาณ
)ล้านบาท(

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ได้จาก
การสํารวจด้านอุปสงค์และ
ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ
ด้านภาวะวิกฤต
- เพื่อสนธิและสามารถ
วิเคราะห์ วางแผนและ
บริหารจัดการร่วมกัน
- เพื่อใช้เป็นแนวทางและ
จัดลําดับความสําคัญใน
การสํารวจหาแหล่งน้ํา
บาดาล
- เพื่อให้ข้อมูลที่มีในระบบ
นี้สามารถนําเสนอ
สารสนเทศที่ได้จากการ
ประมวลผลข้อมูลดิบในเชิง
พื้นที่ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของผู้บริหารได้
- เพื่อให้ระบบสามารถนํา
ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ
วิเคราะห์ บริหารจัดการ
ร่วมกัน และประมวลผลได้
ไปปรับปรุงฐานข้อมูลกลาง
- เพื่อปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อควบคุมการ
ประกอบกิจการ/การใช้น้ํา
บาดาลที่มีใช้งานอยู่ให้
สามารถรองรับจํานวนผู้ใช้

๑.จัดทําระบบสารสนเทศ
ที่รวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
การสํารวจด้านอุปสงค์
และข้อมูลที่ได้จากการ
สํารวจด้านภาวะวิกฤต
โดยสามารถวิเคราะห์
วางแผนและบริหาร
จัดการร่วมกัน วาง
แนวทางและจัดลําดับ
ความสําคัญในการสํารวจ
หาแหล่งน้ําบาดาล และ
สามารถนําเสนอในเชิง
พื้นที่ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของผู้บริหารได้

- เป็นระบบ
สารสนเทศที่รวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากการ
สํารวจด้านอุปสงค์และ
ข้อมูลที่ได้จากการ
สํารวจด้านภาวะวิกฤต
โดยสามารถวิเคราะห์
วางแผนและบริหาร
จัดการร่วมกัน วาง
แนวทางและจัดลําดับ
ความสําคัญในการ
สํารวจหาแหล่งน้ํา
บาดาล และสามารถ
นําเสนอในเชิงพื้นที่ใน
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของ
ผู้บริหารได้

- จํานวนและขนาด
ของพื้นที่ที่ได้สํารวจ
- จํานวนประชาชนที่
อยู่ในพื้นที่
- จํานวนบ่อที่คาดว่า
จะขุดได้

๖

๖

๑.ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อควบคุม
การประกอบกิจการ/การ
ใช้น้ําบาดาลที่มีใช้งานอยู่
ให้สามารถรองรับจํานวน

- เพื่อปรับปรุงและ
ขยายขีด
ความสามารถของ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
ควบคุมการประกอบ

- จํานวนหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่ใช้งาน
- จํานวนผู้ประกอบ
กิจการ
- ปริมาณการใช้น้ํา

๖

๖

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ

๒๗.โครงการระบบ
สารสนเทศเพื่อการเฝูา
ระวังตรวจสอบระดับ/
คุณภาพน้ําและการทรุด
ตัวของผิวดิน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

จากส่วนภูมิภาคได้จํานวน
ไม่น้อยกว่า 8,000
ผู้ใช้งานพร้อมกัน
- เพื่อให้ข้อมูลในระบบนี้
สามารถนําเสนอ
สารสนเทศที่ได้จากการ
ประมวลผลข้อมูลดิบในเชิง
พื้นที่ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของผู้บริหารได้
- เพื่อให้ระบบสามารถนํา
ข้อมูลที่ได้จากการ
ลงทะเบียน อนุมัติ และ
ประมวลผลได้ไปปรับปรุง
ฐานข้อมูลกลาง

ผู้ใช้จากส่วนภูมิภาคได้
จํานวนไม่น้อยกว่า
8,000 ผู้ใช้งานพร้อมกัน
๒.ปรับปรุงให้ข้อมูลใน
ระบบนี้สามารถนําเสนอ
สารสนเทศที่ได้จากการ
ประมวลผลข้อมูลดิบใน
เชิงพื้นที่ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของ
ผู้บริหารได้
๓.ปรับปรุงให้ระบบ
สามารถนําข้อมูลที่ได้จาก
การลงทะเบียน อนุมัติ
และประมวลผลได้ไป
ปรับปรุงฐานข้อมูลกลาง
๑.สร้างระบบสารสนเทศ
เพื่อการเฝูาระวัง
ตรวจสอบ แจ้งเตือน
ระดับ/คุณภาพน้ํา
๒.สร้างระบบสารสนเทศ
เพื่อการเฝูาระวัง
ตรวจสอบ แจ้งเตือนการ
ทรุดตัวของผิวดิน
๓.สร้างให้การประมวล
สาระข้อมูลในระบบนี้
สามารถนําเสนอ
สารสนเทศที่ได้จากการ

กิจการ/การใช้น้ํา
บาดาล

- เพื่อสร้างระบบ
สารสนเทศเพื่อการเฝูา
ระวังตรวจสอบ แจ้งเตือน
ระดับ/คุณภาพน้ํา
- เพื่อสร้างระบบ
สารสนเทศเพื่อการเฝูา
ระวังตรวจสอบ แจ้งเตือน
การทรุดตัวของผิวดิน
- เพื่อให้การประมวลสาระ
ข้อมูลในระบบนี้สามารถ
นําเสนอสารสนเทศที่ได้
จากการประมวลผลข้อมูล
ดิบในเชิงพื้นที่ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

- ระบบสารสนเทศเพื่อ
การเฝูาระวังตรวจสอบ
ระดับ/คุณภาพน้ําและ
การทรุดตัวของผิวดิน

ตัวชี้วดั โครงการ

- จํานวนบ่อที่เฝูา
ระวัง
- จํานวนบ่อที่มี
คุณภาพน้ําดี/น้ําไม่ดี
- จํานวนพื้นที่ที่มีการ
ทรุดตัว
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โครงการ

๒๘.โครงการระบบ
สารสนเทศเพื่อรวบรวม
เปรียบเทียบผลการศึกษา
วิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการสํารวจ
และจัดทําแผนที่แหล่งน้ํา
บาดาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

ผู้บริหารได้
- เพื่อให้ระบบสามารถนํา
ข้อมูลที่ตรวจวัดและ
ประมวลผลได้ไปปรับปรุง
ฐานข้อมูลกลาง

ประมวลผลข้อมูลดิบใน
เชิงพื้นที่ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของ
ผู้บริหารได้
๔.สร้างให้ระบบสามารถ
นําข้อมูลที่ตรวจวัดและ
ประมวลผลได้ไปปรับปรุง
ฐานข้อมูลกลาง
๑.รวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
การสํารวจและจัดทําแผน
ที่แหล่งน้ําบาดาลจากผล
การศึกษา วิจัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ต่างๆ มาปรับแต่งให้ตรง
กับฐานข้อมูลการสํารวจ
ด้านธรณี และอุทกธรณี
ภายในฐานข้อมูลกลาง
๒.เปรียบเทียบข้อมูลด้าน
การสํารวจและจัดทําแผน
ที่แหล่งน้ําบาดาลกับ
ฐานข้อมูลกลาง

- เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้
จากการสํารวจและจัดทํา
แผนที่แหล่งน้ําบาดาลจาก
ผลการศึกษา วิจัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ต่างๆ มาปรับแต่งให้ตรง
กับฐานข้อมูลการสํารวจ
ด้านธรณี และอุทกธรณี
ภายในฐานข้อมูลกลาง
- เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล
ด้านการสํารวจและจัดทํา
แผนที่แหล่งน้ําบาดาลกับ
ฐานข้อมูลกลาง
- เพื่อให้นักธรณีวิทยา
สามารถประเมินคุณภาพ
ของข้อมูลและแผนที่แหล่ง
น้ําจากฐานข้อมูลกลางที่ได้
จากการสํารวจหลายๆ
แหล่งได้
- เพื่อให้นักธรณีวิทยา
สามารถปรับปรุงข้อมูล

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เป็นระบบ
สารสนเทศที่รวบรวม
เปรียบเทียบ ประเมิน
คุณภาพ และปรับปรุง
ฐานข้อมูลกลางจาก
ข้อมูลการสํารวจและ
แผนที่แหล่งน้ําบาดาล
ที่ได้จากผลการศึกษา
วิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีต่างๆ

- จํานวนผล
การศึกษาที่ได้เปรียบ
เทียบ
- ขนาดของพื้นที่
แหล่งน้ําที่สํารวจได้
- ปริมาณน้ําที่สํารวจ
ได้
- ความแม่นยําของ
แผนที่เทียบกับ
ภาคสนาม
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โครงการ

๒๙.โครงการสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการจัดทํา
แผนที่แหล่งน้ําบาดาล
จากเทคโนโลยี SkyTem

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

วัตถุประสงค์
และแผนที่แหล่งน้ําใน
ฐานข้อมูลกลางให้เป็น
ข้อมูลและแผนที่ที่มีความ
ถูกต้องแม่นยํามากขึ้น
- เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการ
สํารวจจัดทําแผนทีแ่ หล่ง
น้ําบาดาลจากเทคโนโลยี
SkyTem มาปรับแต่งให้
ตรงกับฐานข้อมูลการ
สํารวจด้านธรณี และอุทก
ธรณี ภายในฐานข้อมูล
กลาง
- เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล
ด้านการสํารวจและจัดทํา
แผนที่แหล่งน้ําบาดาลจาก
เทคโนโลยี SkyTem กับ
ฐานข้อมูลกลาง
- เพื่อให้นักธรณีวิทยา
สามารถประเมินคุณภาพ
ของข้อมูลและแผนที่แหล่ง
น้ําจากฐานข้อมูลกลางที่ได้
จากการสํารวจด้วย
เทคโนโลยี SkyTem
- เพื่อให้นักธรณีวิทยา
สามารถปรับปรุงข้อมูล
และแผนที่แหล่งน้ําใน
ฐานข้อมูลกลางให้เป็น
ข้อมูลและแผนที่ที่มีความ
ถูกต้องแม่นยํามากขึ้น

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

๑.นําข้อมูลที่ได้จากการ
สํารวจจัดทําแผนทีแ่ หล่ง
น้ําบาดาลจากเทคโนโลยี
SkyTem มาปรับแต่งให้
ตรงกับฐานข้อมูลการ
สํารวจด้านธรณี และอุทก
ธรณี ภายในฐานข้อมูล
กลาง
๒.เปรียบเทียบข้อมูลด้าน
การสํารวจและจัดทําแผน
ที่แหล่งน้ําบาดาลจาก
เทคโนโลยี SkyTem กับ
ฐานข้อมูลกลาง

- เป็นระบบสารสนเทศ
ต้นแบบที่สามารถ
รวบรวม เปรียบเทียบ
ประเมินคุณภาพ และ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
กลางจากข้อมูลการ
สํารวจและแผนที่
แหล่งน้ําบาดาลที่ได้
จากเทคโนโลยี
SkyTem

- ขนาดของพื้นที่
แหล่งน้ําที่สํารวจได้
- ปริมาณน้ําที่สํารวจ
ได้
- ความแม่นยําของ
แผนที่เทียบกับ
ภาคสนาม
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓๐.โครงการปรับปรุง
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ระบบสํานักงาน )Back
Office) ให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุน การบริหาร
จัดการ )ERP)

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อนําระบบ Back
Office เดิมที่เคยพัฒนา
แล้ว มาศึกษาและ
เปรียบเทียบกับความ
ต้องการของผู้ใช้ใหม่
- เพื่อรวบรวมและปรับแต่ง
ระบบ Back Office เดิมให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ใหม่ของผู้ใช้
- เพื่อให้ระบบ Back
Office ใหม่มีความ
สอดคล้องกับโครงสร้าง
ใหม่
- เพื่อให้ระบบ Back
Office ใหม่นี้สามารถนําส่ง
ข้อมูลให้กับระบบ
สารสนเทศกลางของ
ประเทศได้ เช่น ระบบ
GFMIS เป็นต้น
- เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบสาร
บรรณอิเลคทรอนิคส์ที่มี
ความล่าช้าในการใช้งานใน
ส่วนภูมิภาค
- เพื่อให้ข้อมูลในระบบนี้
สามารถนําเสนอ
สารสนเทศที่ได้จากการ
ประมวลผลข้อมูลดิบในเชิง
พื้นที่ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของผู้บริหารได้

๑.นําระบบ Back Office
เดิมที่เคยพัฒนาแล้ว มา
ศึกษาและเปรียบเทียบ
กับความต้องการของผู้ใช้
ใหม่
๒.รวบรวมและปรับแต่ง
ระบบ Back Office เดิม
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการใหม่ของผู้ใช้
๓.สร้างให้ระบบ Back
Office ใหม่นี้สามารถ
นําส่งข้อมูลให้กับระบบ
สารสนเทศกลางของ
ประเทศได้ เช่น ระบบ
GFMIS เป็นต้น
๔.ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิคส์ที่มีความ
ล่าช้าในการใช้งานในส่วน
ภูมิภาค
๕.สร้างให้ข้อมูลในระบบ
นี้สามารถนําเสนอ
สารสนเทศที่ได้จากการ
ประมวลผลข้อมูลดิบใน
เชิงพื้นที่ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของ
ผู้บริหาร

- ระบบสํานักงานใหม่
มีประสิทธิภาพเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการคล้ายกับระบบ
Enterprise
Resource Planning
หรือ ERP
- ระบบสํานักงานใหม่
สามารถนําส่งข้อมูล
ให้กับระบบ
สารสนเทศกลางของ
ประเทศได้ เช่น ระบบ
GFMIS เป็นต้น
- ระบบสํานักงานใหม่
สามารถนําเสนอ
สารสนเทศที่ได้จาก
การประมวลผลข้อมูล
ดิบในเชิงพื้นที่ใน
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของ
ผู้บริหารได้

- ปริมาณเวลาที่
ประหยัดได้จากการ
ใช้ระบบ
- ปริมาณเงินที่
ประหยัดได้จากการ
ใช้งาน
- ปริมาณงานที่
สําเร็จต่อเวลา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓๑.โครงการปรับปรุงและ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการฐานข้อมูล
บ่อน้ําบาดาล

๓๒.โครงการจัดทําระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การจัดเก็บรายได้การ
บริหารกองทุนการ
ประเมินผลการลงทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

วัตถุประสงค์
- เพื่อทําความสะอาดและ
ยืนยันข้อมูลที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูลกับข้อมูลที่ได้
จากการทํา Inventory ที่
ผ่านมา
- เพื่อแยกฐานข้อมูลบ่อน้ํา
บาดาลให้มีโครงสร้างใหม่
- เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การจัดทําฐานข้อมูลกลาง
ของกรม
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ข้อมูลบ่อของภาครัฐ
- เพื่อรองรับข้อมูลบ่อ
ภาคเอกชนในอนาคต
- เพื่อจัดทําระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การจัดเก็บรายได้
- เพื่อสนับสนุนการบริหาร
กองทุน ในด้านการลงทุน
เพื่อให้มีดอกผลงอกเงย
และลดความเสีย่ ง
- เพื่อช่วยประเมินผล
โครงการที่กองทุนให้การ
สนับสนุน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- เพื่อให้เป็นฐานข้อมูล
๑.ทําความสะอาดและ
บ่อน้ําบาดาลแห่งชาติ
ยืนยันข้อมูลที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูลกับข้อมูลที่ได้
จากการทํา Inventory ที่
ผ่านมา
๒.แยกฐานข้อมูลบ่อน้ํา
บาดาลให้มีโครงสร้างใหม่

๑.จัดทําระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บ
รายได้การบริหารกองทุน
การประเมินผลการลงทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ

- ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการจัดเก็บ
รายได้ บริหารกองทุน
การลงทุนเพื่อให้มีดอก
ผลงอกเงยและลด
ความเสี่ยง และช่วย
ประเมินผลโครงการที่
กองทุนให้การ
สนับสนุน

ตัวชี้วดั โครงการ
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- จํานวนบ่อน้ํา
บาดาลในระบบ
- ปริมาณการใช้งาน
ระบบ
- ความแม่นยําของ
ข้อมูลเทียบกับ
ภาคสนาม

๖

๖

- ร้อยละของ
ผลตอบแทนที่ลงทุน
- ร้อยละการเติบโต
ของการจัดเก็บ
รายได้
- จํานวน/ร้อยละ
โครงการที่สัมฤทธิ์ผล
- จํานวน/
ผลตอบแทนโครงการ
ที่ลงทุน

๖

๖
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ตารางที่ 6-๑๓ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกรมป่าไม้
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓๓.โครงการระบบ
คลังข้อมูล (Data
Warehouse)

กรมปุาไม้

๓๔.โครงการเชื่อมโยงระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

กรมปุาไม้

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

- สามารถรวบรวมข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ทัง้ อดีตและ
ปัจจุบันที่มีความสําคัญเข้า
มาไว้ที่ศูนย์กลาง ซึ่งจะใช้
วิเคราะห์ในการกําหนด
แผนงานในอนาคตต่อไป
- สามารถแยกกลุ่มข้อมูล
สารสนเทศที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ออกจาก
ฐานข้อมูลที่ใช้งาน
ประจําวัน ทําให้การเรียกใช้
ข้อมูลทําได้อย่างยืดหยุ่น
รวดเร็วยิ่งขึ้น
- เกิดการเชื่อมโยงระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระดับกระทรวงและ
ระดับชาติ

๑.ศึกษาข้อมูลเพื่อทําการ
คัดเลือกข้อมูลที่มี
ความสําคัญมารวบรวมไว้
ในระบบ
๒.กําหนดขอบเขตของ
ระบบว่าต้องการให้เก็บ
ข้อมูลในลักษณะใด มี
รูปแบบการรายงานผล
อย่างไร
๓.จัดจ้างทีมพัฒนาระบบ
และจัดหาเครื่องมือที่ต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงาน

- มีข้อมูลสรุป
- ลดระยะเวลาใน
(Summary Data) ซึ่ง การค้นหาข้อมูล
เป็นข้อมูลที่มี
ความสําคัญต่อการ
ตัดสินใจหรือเพื่อใช้ใน
การบริหารไปจนถึง
การกําหนดแผนงานใน
อนาคตของผู้บริหาร

๑.ศึกษามาตรฐานการ
เชื่อมโยงข้อมูลสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ตาม TH
e-GIF
๒.ออกแบบระบบ
เชื่อมโยงข้อมูล
๓.จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ
และจัดหาเครื่องมือที่ต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงาน

มีการเชื่อมโยงข้อมูล
สารบรรณแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยลด
ระยะเวลาทีต่ ้องใช้ใน
การส่งหนังสือ และลด
การใช้ทรัพยากร

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

ลดระยะเวลาในการ
ส่งเอกสารและลด
การใช้กระดาษ
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ตารางที่ 6-๑๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ
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กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของศูนย์สารสนเทศ ให้
สามารถสนับสนุนการนํา
ระบบภูมิสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

๑.ทําการสํารวจความ
ต้องการของระบบและ
ข้อมูลที่ต้องการแสดงใน
ระบบ
๒.จัดหาผู้พัฒนาระบบ
๓.ทําการทดสอบระบบให้
สามารถทํางานได้
ครบถ้วนตรงตามความ
ต้องการที่ได้วางไว้

- เพิ่มขีดความสามารถ
ของศูนย์สารสนเทศ
ให้สามารถสนับสนุน
การนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหาร
จัดการและการ
ปฏิบัติงานของกรม
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
- เพื่อบูรณาการข้อมูล
จากระบบงานต่างๆ
ขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก

- มีระบบภูมิ
สารสนเทศที่สามารถ
ใช้งานได้ตามความ
ต้องการมีข้อมูล
ครบถ้วน

3.2

0.5

๓๖.โครงการระบบ
กรมทรัพยากรทางทะเล
ฐานข้อมูลกลางและ
และชายฝัง่
มาตรฐานข้อมูลทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง

- เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูล
กลางและมาตรฐานข้อมูล
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่สามารถใช้งานได้
อย่างแม่นยํา

๑.ทําการรวบรวม
แหล่งข้อมูลต่างๆ
๒.ทําการกําหนดรูปแบบ
มาตรฐานของข้อมูล
๓.ทําการจัดจ้างผู้พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล

- มีระบบฐานข้อมูล
กลางและมาตรฐาน
ข้อมูลทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่
สามารถใช้งานได้และ
มีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อ
ใช้เป็นที่อ้างอิงได้

- ระบบฐานข้อมูล
กลางและมาตรฐาน
ข้อมูลทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่มี
ข้อมูลถูกต้องแม่นยํา

โครงการ
๓๕.โครงการระบบ
ภูมิสารสนเทศสําหรับ
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ
๓๗.โครงการระบบ
ฐานข้อมูลทางกายภาพ
ของทรัพยากรทางทะเล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูล
ทางกายภาพของทรัพยากร
ทางทะเลที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างแม่นยํา

๑.ทําการรวบรวม
แหล่งข้อมูลต่างๆ
๒.ทําการกําหนดรูปแบบ
มาตรฐานของข้อมูล

- มีระบบฐานข้อมูล
ทางกายภาพของ
ทรัพยากรทางทะเลที่
สามารถใช้งานได้และ
มีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อ
ใช้เป็นที่อ้างอิงได้

- ระบบฐานข้อมูล
ทางกายภาพของ
ทรัพยากรทางทะเลที่
มีข้อมูลถูกต้อง
แม่นยํา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ตารางที่ 6-๑๕ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ
๔๑.โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่เพื่อการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อนํามาใช้ใน
การวิเคราะห์ วางแผนและ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑.ศึกษา รวบรวมข้อมูล
จัดจ้างผู้พัฒนาระบบตาม
ความต้องการที่ได้ศึกษา
มา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- สามารถนําข้อมูลจาก - มีระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้าน
ฐานข้อมูลเชิงพิ้นที่มา ทรัพยากรธรรมชาติและ
ใช้วิเคราะห์ วางแผน
สิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 6-1๖ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขององค์การจัดการน้าเสีย
โครงการ
๔๒.โครงการพัฒนาระบบ
สารบัญอิเลคทรอนิคส์ให้
สามารถเชื่อมโยงกับ ทส.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์การจัดการน้ําเสีย

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- เพื่อพัฒนาระบบให้
ทันสมัยและสามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ
ได้

๑.ศึกษาและพัฒนาระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์
๒.จัดหาอุปกรณ์ทดแทน/
เพิ่มเติม เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและ
สมรรถนะของระบบ

- สร้างกลไก เครือข่าย
บูรณาการงาน
อิเลคทรอนิคส์ภายใน
องค์กรและกระทรวง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

ตัวชี้วดั โครงการ
- สามารถใช้งานได้
อย่างไม่มีปัญหา
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ตารางที่ 6-1๗ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔๓.โครงการศึกษา
แนวทางการบูรณาการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก

องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อการปรับปรุงข้อมูล
๑.ศึกษาการบูรณาการ
ด้านการบริหารจัดการก๊าซ เพื่อความต้องการการ
เรือนกระจกพื่อให้ผู้บริหาร นําเสนอข้อมูลการบริหาร
สามารถเห็นข้อมูล
จัดการก๊าซเรือนกระจก
สารสนเทศได้สะดวก
๒.จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ตามความต้องการที่ได้
สารสนเทศในการบริหาร
ศึกษามา
จัดการได้

- ผู้บริหารสามารถนํา
ข้อมูลที่นําเสนอมา
วิเคราะห์วางแผนการ
ตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ความสามารถใน
การบูรณาการระบบ
การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก
สําหรับผู้บริหาร
เอาไว้สําหรับ
วิเคราะห์ตัดสินใจ
ผ่านระบบได้

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
เปูาประสงค์:

มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณค่าข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการแก่ทุกภาคส่วน
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยข้อมูลทีม่ ีคุณค่ารองรับการตัดสินใจ
2. เพื่อพัฒนาสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
3. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในกรณีการเกิดภัยพิบัติ

ตารางที่ 6-1๘ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.โครงการจัดทําระบบ
สํานักงานปลัดกระทรวง
สนับสนุนการตัดสินใจ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สําหรับผู้บริหาร
สิ่งแวดล้อม
)Business intelligence)
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อมีข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการ
วิเคราะห์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทีถ่ ูกต้องมี
มาตรฐาน รวดเร็ว ถูกต้อง
และแม่นยํา

๑.ศึกษาระบบสารสนเทศ
โครงสร้างฐานข้อมูลจาก
ระบบทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน
๒.พัฒนาระบบ
สารสนเทศ และจัดทํา
คลังข้อมูลกลาง (Data
Warehouse) ด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓.ออกแบบจัดเก็บข้อมูล
ให้สามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบ้ติการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนํา
ข้อมูลในระดับปฏิบัติการ

- มีข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน
การวิเคราะห์ และ
ถูกต้องมีมาตรฐาน
ทําให้การวิเคราะห์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความ
รวดเร็ว ถูกต้องและ
แม่นยํา สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ
สามารถสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารที่
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
- มีศูนย์กลางของข้อมูล
และมีระบบประมวลผล
เชิงวิเคราะห์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

- มีระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ
สําหรับผู้บริหาร
)Business
intelligence)
เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
)2556 ข้อมูลการ
บุกรุกปุาไม้
2557 ข้อมูลเตือน
ภัยด้านน้ํา
2558 ข้อมูลเตือน
ภัยด้านภัยแล้ง
2559 ข้อมูลเตือน
ภัยด้านสิ่งแวดล้อม(

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

มาสรุปวิเคราะห์
๔.นําเสนอเฉพาะข้อมูลที่
จําเป็นและสําคัญใน
รูปแบบการทําสรุป การ
จัดทํารายงานตามความ
ต้องการของผู้บริหารเพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจ
วิเคราะห์ วางแผน
กําหนดกลยุทธ์ ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว
๕.ผู้บริหารผลักดันให้เกิด
การใช้งานจริง

สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วดั โครงการ

2.โครงการพัฒนา
คลังข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม )Data
Warehouse)

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อพัฒนาปรับปรุง/
ระบบคลังข้อมูลให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น
โดยอาศัยข้อมูลจากการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
แล้วนั้น นํามาใช้สําหรับ
EIS/MOC

๑.จัดจ้างผู้มีความรู้ด้าน
การจัดทําคลังข้อมูลกลาง
มาพัฒนาต่อยอดจากการ
จัดทํามาตรฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการ
ปรับปรุงมาตรฐานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- มีคลังข้อมูลที่ได้
มาตรฐานถูกต้อง
ครบถ้วนสําหรับนํามาใช้
วิเคราะห์วางแผนกับ
EIS/MOC

- จํานวนข้อมูลใน
ระบบคลังข้อมูล
กลางของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

3.โครงการปรับปรุงระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อพัฒนาปรับปรุง/
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์รวม
ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ

๑.ศึกษาระบบสารสนเทศ
โครงสร้างข้อมูลจาก
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- ผู้บริหารสามารถ
เรียกดูข้อมูลที่ต้องการ
เพื่อนําไปใช้ในการ
วิเคราะห์ตัดสินใจในการ
บริหารงานได้อย่าง
ทันท่วงที

- มีระบบศูนย์
ปฏิบัติการ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ผู้บริหารสามารถนํา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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4.โครงการพัฒนาระบบ สํานักงานปลัดกระทรวง
การให้บริการแบบบูรณา ทรัพยากรธรรมชาติและ
การของกระทรวง
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วย
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ
)SOA – ServiceOriented Architecture)

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

ในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยง
ข้อมูลเพื่อนําเสนอผู้บริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.ออกแบบพัฒนา/
ปรับปรุงระบบและ
ฐานข้อมูลให้มีความ
ทันสมัย
๓.เชื่อมโยงโครงข่าย
สารสนเทศเข้ากับ
คลังข้อมูลกลาง เพื่อให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔.ผลักดันผู้บริหารให้ใช้
งาน เพื่อนําไปใช้สําหรับ
การวิเคราะห์ ตัดสินใจใน
การบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- เพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
โดยนําการศึกษา
สถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise
Architecture) ทั้งในเรื่อง
กระบวนการทํางานและ
การส่งผ่านข้อมูลมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
บนสถาปัตยกรรมเชิง
บริการ (SOA)

๑.ศึกษาผลการศึกษาการ
จัดทําสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise
Architecture)
๒.วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบการส่งผ่านข้อมูล
สารสนเทศของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓.พัฒนาระบบการ
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ
ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๔.จัดฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์ภายใน
กระทรวง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ข้อมูลมาใช้ในการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานและ
กําหนดนโยบาย
ต่างๆ ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

- มีระบบการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศของ
กระทรวงที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และ
ให้ข้อมูลอย่างชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ

- มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภายใน
กระทรวงตาม
มาตรฐานที่ได้
กําหนดไว้

10
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5.โครงการพัฒนาระบบ
การให้บริการเบ็ดเสร็จใน
จุดเดียว )One Stop
Services)

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อแบบเบ็ดเสร็จในจุด
เดียว และเชื่อมโยงระหว่าง
ระบบต่างๆ ภายใน
กระทรวงและตอบสนอง
นโยบาย e-government

๑.ศึกษาความต้องการ
การใช้บริการของ
ประชาชน
๒.ศึกษา ออกแบบ และ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานการให้บริการให้มี
ความทันสมัย รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
๓.จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ
การให้บริการเบ็ดเสร็จใน
จุดเดียว (One Stop
Services) เชื่อมโยงกับ
ระบบที่ได้ศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้งานมา

- ประชาชนได้รับความ
ประทับใจการบริการที่มี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว
- เจ้าหน้าที่สามารถ
ให้บริการประชาชนได้
แบบเบ็ดเสร็จด้วยระบบ
การให้บริการของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใน
กระทรวงผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต

- มีระบบการ
ให้บริการเบ็ดเสร็จ
ในจุดเดียวและ
ตอบสนองต่อ
ประชาชน

5

6.โครงการพัฒนา
ศูนย์บริการข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน
ตามการร้องขอ (ondemand) ผ่านเว็บท่าของ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๑.ศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่จําเป็น
สําหรับประชาชน
๒.วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบการให้บริการข้อมูล
และรูปแบบข้อมูลที่
ให้บริการประชาชน โดย
รูปแบบข้อมูลที่ออกแบบ
ควรรองรับรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ร้องขอ
สามารถนําไปใช้งานต่อ
ได้ เช่น รูปแบบ XML
เป็นต้น

- ประชาชนได้รับ
- จํานวนประชาชน
ข้อมูลด้าน
ทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สามารถนํา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดได้ เช่น สามารถ
นําไปวิเคราะห์ข้อมูล
จัดทําฐานข้อมูล เป็นต้น

4

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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7.โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบเตือนภัย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๓.จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ
การให้บริการข้อมูล
)e-Service)
- เพื่อมีระบบสารสนเทศที่ ๑.ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ใช้ในการเตือนภัยธรรมชาติ ด้านระบบเตือนภัย
และสิ่งแวดล้อมในด้าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ
๒.จัดทําขอบเขตการ
ดําเนินงาน
๓.จัดจ้างพัฒนาระบบ

8.โครงการพัฒนา
ระบบงานสนับสนุนงาน
Back Office

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- มีระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนงานด้าน Back
Office

9.โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลประกาศ
ประกวดราคา การจัดซื้อ
จัดจ้างของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ประกวดราคาการจัดซื้อจัด
จ้างโดยเฉพาะราคากลาง
และการคํานวณราคากลาง
ไว้ในข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

- มีข้อมูลและระบบที่ใช้
ในการเตือนภัย
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ
โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูล
อัตโนมัติกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - มีระบบสารสนเทศที่
๒.จัดทําขอบเขตการ
สนับสนุนงานด้าน Back
ดําเนินงาน
Office
๓.จัดจ้างพัฒนาระบบ

๑.ศึกษารูปแบบระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับการ
จัดทําเว็บไซค์การ
ประกาศประกวดราคา
การจัดซื้อจัดจ้าง

- ประชาชนได้รับการ
บริการข้อมูลข่าวสาร
การประกวดราคาการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว
- เจ้าหน้าที่สามารถ
ให้บริการประชาชนได้
แบบเบ็ดเสร็จด้วยระบบ
การให้บริการของ
หน่วยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง

ตัวชี้วดั โครงการ
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- มีระบบ
สารสนเทศที่ใช้ใน
การเตือนภัย
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในด้าน
ต่างๆ

5

5

- มีระบบ
สารสนเทศที่
สนับสนุนงานด้าน
Back Officeที่ใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถลดภาระ
งานปัจจุบันได้
- มีระบบฐานข้อมูล
ประกาศประกวด
ราคาการจัดซื้อจัด
จ้าง

3

3

๑
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10.โครงการพัฒนาและ

วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมควบคุมมลพิษ

ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการให้บริการประชาชน

11.โครงการพัฒนาและ กรมควบคุมมลพิษ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศ สําหรับ
ให้บริการประชาชนผ่าน
เว็บไซต์ของกรมควบคุม
มลพิษ
- เพื่อจัดการเว็บไซต์ของ
กรมให้เป็นหมวดหมู่ และ
สามารถเข้าถึง ค้นหา
ข้อมูลและสารสนเทศของ
กรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สะดวกและรวดเร็ว

๑.ศึกษารายละเอียด
ข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงานและความ
ต้องการใช้งานของ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
๒.กําหนดรูปแบบความ
ต้องการใช้งาน และ
รูปแบบการนําเสนอ
ข้อมูล
๓.จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ

- ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
และประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของกรมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว

- มีข้อมูล
สารสนเทศที่
ทันสมัย และ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมสําหรับ
ให้บริการ
ประชาชน

- เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารใน
การบริหารจัดการองค์กร
และด้านมลพิษ

๑.ศึกษาความต้องการ
ของระบบเพื่อการ
ตัดสินใจด้านการบริหาร
จัดการมลพิษ
๒.จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ

- มีข้อมูลและรายงานที่
ชัดเจนสามารถใช้ใน
การตัดสินใจในการ
บริหารจัดการมลพิษ
ได้อย่างทันท่วงที

- ผู้บริหารมีความ
พึงพอใจในข้อมูล
และระบบการ
ตัดสินใจ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ตารางที่ 6-๒๐ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ
๑๒.โครงการข้อมูล
สิ่งแวดล้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
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- เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและ
องค์ความรู้เรื่องการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้อง
- จัดทําคลังข้อมูลเสมือน
ด้านการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และนําเสนอ
บนเว็บไซต์ของกรม
ส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- จัดทําเกมส์ทตี่ ้องใช้
ความรู้จากคลังข้อมูล
เสมือนในการเล่น

1.พัฒนาข้อมูลและองค์
ความรู้เรื่องการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่
น้อยกว่า 10 ฐานข้อมูล
2.จัดทําคลังข้อมูลเสมือน
(Virtual Data Bank) บน
เว็บไซต์โดยรูปแบบการ
นําเสนอข้อมูลต้องมี
คุณลักษณะเด่น คือ ภาพ
และ เสียง เช่น วีดีทศั น์
แอนนิเมชั่น
3.จัดทําเกมส์บนเว็บไซต์
ที่ต้องใช้ความรู้จาก
คลังข้อมูลเสมือนจํานวน
1 ชุด

- เกิดแหล่งข้อมูลและ
องค์ความรู้เรื่องการ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบที่ทันสมัย
และอยู่ในความสนใจ
ของเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปและ
สามารถนําไปปรับใช้
ในการดํารงชีวิต

- ข้อมูลและองค์
ความรู้เรื่องการ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จํานวนไม่
น้อยกว่า 10
ฐานข้อมูล
- คลังข้อมูลเสมือน
เรื่องการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมบน
เว็บไซต์ รวมไม่น้อย
กว่า 30 ตอน
- เกมส์ที่ต้องใช้
ความรู้จากคลังข้อมูล
เสมือนในการเล่น
บนเว็บไซต์ จํานวน
1 ชุด
- ผู้ใช้ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์มีความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
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๑๓.โครงการจัดทํา
คลังข้อมูล )ด้านการ
เปลี่ยนแปลง การลด
ผลกระทบและการ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศบนเว็บไซต์(

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อให้เกิดแหล่งข้อมูล
เรื่องการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่นําเสนอใน
รูปแบบคลังข้อมูลที่มี
เนื้อหาเป็นปัจจุบันและมี
ความน่าสนใจ ซึ่งกระตุ้น
ให้กลุ่มเปูาหมายเกิดการ
เรียนรู้ และความตระหนัก
เพื่อสามารถนําไปปรับใช้
ในการดํารงชีวิต

1.พัฒนาข้อมูล
องค์ความรู้ คลังข้อมูล
เสมือนและเกมส์
เรื่องการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงการลด
ผลกระทบและการ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยการ
รวบรวมข้อมูลและ
นําเสนอในรูปแบบของ
ข้อความ ชุดความรู้
ประกอบภาพและเสียง
พร้อมเกมส์ที่ต้องใช้
ความรู้จากหน้าเว็บไซต์
2.นําเสนอบนเว็บไซต์
www.environnet.in.th
และเครื่องมือสื่อสาร
เคลื่อนที่ด้วย Mobile
Application ที่เป็น
ต้นแบบ

- ประชาชนและ
เยาวชนจะได้รับทราบ
ข้อมูลเรื่องการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่
รูปแบบที่เข้าใจง่าย
และน่าติดตาม รวมทั้ง
จะได้เกิดความ
ตระหนักและ
ประสบการณ์ในการ
ปรับตัวจาก โจทย์และ
การจําลองสถานการณ์
ที่จัดทําขึ้น

- ข้อมูลและองค์
ความรู้ )ด้านการ
เปลี่ยนแปลง การลด
ผลกระทบและการ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศบน
เว็บไซต์( จํานวนไม่
น้อยกว่า 10 เรื่อง
- คลังข้อมูล )ด้าน
การเปลี่ยนแปลง
การลดผลกระทบ
และการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศบน
เว็บไซต์( แบบภาพ
และเสียงบนเว็บไซต์
และอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่รวมไม่น้อย
กว่า 30 ตอน
- เกมส์ที่ต้องใช้
ความรู้จากคลังข้อมูล
บนเว็บไซต์ 1 ชุด

๑๔.โครงการจัดทํา
ฐานข้อมูลการดําเนินงาน
และผลการวิจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับน้ํา
ของประเทศด้าน
สิ่งแวดล้อมของทุกภาค

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

- จัดทําฐานข้อมูล
สังเคราะห์และวิเคราะห์
การดําเนินงานและผลการ
ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อนําไปสู่วางแผนระดับ
กรม และกระทรวง และ

1.รวบรวมข้อมูลโครงการ
ผลการดําเนินการ
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มีการดําเนินการ
ย้อนหลังไม่เกิน 10 ปีใน
พื้นที่รับน้ําบริเวณ
ภาคเหนือ และ ภาค

- เกิดแหล่งข้อมูลและ
องค์ความรู้ เรื่องการ
ดําเนินงานและผลการ
ดําเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมของ
ภาครัฐ เอกชน

- ฐานข้อมูลและองค์
ความรู้ เรื่องการ
สังเคราะห์และ
วิเคราะห์ข้อมูลการ
ดําเนินงานและผล
การดําเนินงานด้าน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ส่วนเชิงพื้นที่

๑๕.โครงการติดตาม
กรมส่งเสริมคุณภาพ
ประเมินผลการส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้
ปริมาณก๊าชเรือนกระจกที่
ลดลงเป็นตัววัดผลสัมฤทธิ์
จากกิจกรรมการส่งเสริม
การผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

กลาง
2.สร้างฐานข้อมูลและ
นําเข้าข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องโดยสามารถ
สืบค้นได้ในระดับพื้นที่
และตามหัวข้อด้าน
สิ่งแวดล้อม
3.สังเคราะห์ และ
วิเคราะห์ความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กันของประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อมตาม
หัวข้อหลักจํานวนไม่น้อย
กว่า15 ประเด็น โดยที่ใช้
หลักวิชาการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มคี วาม
น่าเชื่อถือและเป็นสากล
4.เผยแพร่ฐานข้อมูลบน
เว็บไซต์ของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ศึกษาและสร้างระบบ
1.ศึกษาและคํานวณ
คํานวณปริมาณก๊าซเรือน ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
กระจกที่ลดลงจากกิจกรรม ที่ลดลงจากการดําเนิน
ที่มีการดําเนินการในทุก
กิจกรรมของ สํานัก/
พื้นที่ของกรมส่งเสริม
ศูนย์/กองในทุกพื้นที่ เช่น
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อ
โครงการชุมชนปลอดขยะ
การวางแผนการดําเนินงาน โดยศึกษาและรวบรวมผล
และให้กรมส่งเสริม
การดําเนินการในประเด็น
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นจุด ที่เกี่ยวข้องและคํานวณ
ส่งเสริมการรวบรวม
ด้วยหลักการสังเคราะห์
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
ลดลง
สากลและ ที่ใช้ใน
ประเทศไทย
เผยแพร่ฐานข้อมูลทั้งหมด
จากโครงการไปสู่การ
ประสาน การต่อยอดการ
ทํางานด้านสิ่งแวดล้อม
และ การปรับตัวต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ของ ภาครัฐ เอกชน
นักวิจัย และ ชุมชน รวมถึง
ประชาชนที่สนใจ ผ่าน
เว็บไซต์ของ กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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นักวิจัย และชุมชนใน
ระดับพื้นที่ รวมทั้งการ
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกัน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ในการ
ดําเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างรอบ
ด้านต่อไป

สิ่งแวดล้อมของทุก
ภาคส่วนระดับพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 8 หัวข้อ
หลัก
- การสังเคราะห์และ
วิเคราะห์ข้อมูลการ
ดําเนินงานและผล
การดําเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมของทุก
ภาคส่วนระดับพื้นที่
แสดงผลบนเว็บไซต์
จํานวน 1 ชุดข้อมูล
- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

- การนําเสนอผลงาน
ของกรมที่เป็นรูปธรรม
และเป็นประเด็นที่อยู่
ในกระแสเพื่อการ
วางแผนและต่อยอด
การทํางานต่อไป

- ร้อยละของ
เครือข่าย ในกิจกรรม
ที่กรมดําเนินการและ
มีเครือข่าย เข้าร่วม
ประเมินผลการลด
ปริมาณก๊าซเรือน
กระจก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
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๑๖.โครงการพัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผล
โครงการของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

- จัดทําระบบและ
สารสนเทศที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการ
ตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายในกรม
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แนวทางการดาเนินงาน
2.สร้างระบบคํานวณบน
เว็บไซต์ เป็นช่องทางให้
ภาคีและกลุ่มเปูาหมาย
ของกรมใช้คํานวณเพื่อ
การเรียนรู้และเป็น
เครือข่ายร่วมประเมิน
1.วางระบบและรูปแบบ
การติดตามและ
ประเมินผลให้ตรวจสอบ
ติดตาม )ความก้าวหน้า
ของโครงการ/การใช้
งบประมาณ/ระยะเวลา
ดําเนินงาน( และประเมิน
กระบวนการ)การดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ/
การควบคุมกํากับ/ ความ
สอดคล้องของกิจกรรม
เวลา และงบประมาณ(
2.พัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําหรับการ
ติดตามและประเมินผล
ให้แสดงข้อมูลสังเขปของ
โครงการในมิติตา่ งๆ
ประมวลผลข้อมูล
อัตโนมัติตามระบบและ
รูปแบบที่กําหนดขึ้น
แสดงผลชั้นข้อมูลซ้อนกัน
ได้ตามต้องการ มีระบบ
เตือนล่วงหน้าก่อนถึง
กําหนดเวลา มี Mobile

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- โครงการที่มี
ความสําคัญเชิงนโยบาย
หรือมีความเสี่ยงสูง
ได้รับการติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการ
เพื่อให้มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพครบทุก
โครงการ

- ร้อยละของ
โครงการสําคัญตาม
เกณฑ์ กพร. ได้รับ
การติดตามและ
ประเมินผล อย่าง
เป็นระบบ
)ปี 56 ร้อยละ 50
ปี 57 ร้อยละ 75
ปี 58 และ 59
ร้อยละ 100)

55

ปีงบประมาณ
56 57 58

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

1.5

1

4

0.5

1
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๑๗.โครงการพัฒนาและ
บํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ )พัฒนา
ระบบริหารงบประมาณ
ระบบติดตามแผนงาน
โครงการ และระบบ
รายงานสารสนเทศเพื่อ
การบริหารองค์กร(

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

๑๘.โครงการบริหาร
จัดการบริการข้อมูลโดย
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
(E-learning)

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

๑๙.โครงการแข่งขันลด
รอยเท้าทางนิเวศใน

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

application ให้ดูข้อมูล
ได้บน smart phone
และ Tablet
- พัฒนาระบบบริหาร
1 .ศึกษา ระบบที่กรมมีอยู่
งบประมาณ ระบบติดตาม ทั้ง hardware และ
แผนงานโครงการ และ
software และสํารวจความ
ระบบ รายงานสารสนเทศ ต้องการของผูบ้ ริหารและผู้
เพื่อการบริหารองค์กร ให้มี เกี่ยวข้อง ให้ได้ข้อมูล ที่
ฐานข้อมูลและการ
สนองความต้องการการ
ประมวลผลที่เชื่อมโยงกัน บริหารจัดการในทุกมิติ
และแสดงผลข้อมูลในมิติ
รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่กรม
ต่างๆ ที่สนองความ
ร่วมพิจารณาแนวทางการ
ต้องการใช้งานของผู้ปฏิบัติ พัฒนา ให้ได้ข้อตกลง
และสนับสนุนการตัดสินใจ ร่วมกัน
ของผู้บริหาร
2.ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบต่าง ๆ ตาม
ข้อตกลงการพัฒนา
ร่วมกัน ในมิตติ ่างๆ พร้อม
ทําการติดตั้งและทดสอบ
ระบบ รวมทั้งจัดการอบรม
การใช้งานและดูแลระบบ
๑.จัดทําคู่มือ เรื่องการลด
- เพื่อพัฒนาสารสนเทศ
รอยเท้าทางนิเวศใน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
โรงเรียน
และสิ่งแวดล้อม ให้เป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่ง่ายต่อ 2.พัฒนาหลักสูตร
e-learning
การนําไปศึกษาด้วยตนเอง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
)E-learning)
- จัดทําฐานข้อมูลการใช้
1.คัดเลือกโรงเรียน
ทรัพยากรในโรงเรียนและ 2.จัดทําฐานข้อมูลการใช้

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

ปีงบประมาณ
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งบประมาณ
)ล้านบาท(

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

55

- กรมมีระบบบริหาร
และระบบรายงานใน
การจัดการเงิน
งบประมาณที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลด้าน
การวางแผนและผล
การใช้จ่าย กับแผน
และผลการปฏิบัติงาน
แบบออนไลน์ ที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใน
กรม

- จํานวนระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการที่ได้รับ
การพัฒนา จํานวน
1 ระบบ

1

- โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ/นักเรียน
นักศึกษา/ประชาชน
ทั่วไป

- จํานวนหลักสูตรที่
พัฒนาด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

0.8

1

1

1

1

4.8

- โรงเรียนในสังกัด
สพฐ. )ระดับ

- โรงเรียนที่เสนอ
กิจกรรม 18 แห่ง

3

2.5

3

3

3

14.5
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โรงเรียน (School
Ecological Footprint
Challenge) ประจําปี
งบประมาณ 2556
๒๐.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อส่งเสริม
การบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประจําปี
งบประมาณ 2555

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

สนับสนุนโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ

ทรัพยากรฯ ก่อนและ
มัธยมศึกษา(
หลังดําเนินโครงการ
3.ประมวลผลและติดตาม
การดําเนินงาน

- เพื่อจัดทําข้อมูลแผนที่
และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ รวมทั้งการ
จัดทําเกณฑ์มาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนการผลิต การ
บริการและการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.จัดทําข้อมูลและ
มาตรฐานสีเขียวของ
โรงเรียน โรงแรม ชุมชน
เกษตรกรรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ศึกษาสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
วิเคราะห์และจัดกิจกรรม
เพื่อจัดการปัญหา
3.ประมวลผลภาคส่วน
ต่างๆ )โรงแรม โรงเรียน
ชุมชนเกษตรกรรม และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

ตัวชี้วดั โครงการ
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งบประมาณ
)ล้านบาท(

- ครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจร้อยละ
78

- ผู้ประกอบการโรงเรียน ชุ-มจํชน
านวนเปูาหมายที่
เกษตรกรรมและองค์กร ได้รับความรู้มีส่วน
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมในการบริหาร
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ 6,000
คน
- - จํานวนฐานข้อมูล/
องค์ความรู้ดา้ นการ
ผลิต การบริการ
และการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 5 เรื่อง
- - ชุดความรู้/คู่มือ/
หนังสือ/ชุด
นิทรรศการ/สารคดี/
เรื่องสั้นหรือ
ภาพยนตร์ อย่างน้อย
5 เรื่อง
- ร้ อ ยละ 30 ของ
กลุ่ ม เปู า หมายมี ก าร
ปรั บ พฤ ติ ก รรมใน
การผลิต การบริการ
และการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ร้อยละ 75 ของ

3
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วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

๒๑.ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม ประจําปี
งบประมาณ 2556

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

- จัดทําข้อมูลรวมทั้ง
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารความรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน
ทั่วไปในลักษะของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.จัดทํานิทรรศการมุม
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
เกมส์สิ่งแวดล้อม ชุด
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่
ต่างๆ รวมทั้งจัดการ
ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันใน
รูปแบบสื่อมัลติมีเดีย โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่และเป็นสากล

๒๒.โครงการพัฒนาและ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมดีเด่นด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปีงบประมาณ
2556

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อพัฒนาและจัดทําองค์
ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น
(BEST PRACTICE) ด้วย
เททโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เป็นตัวอย่างในการศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับการ

๑.จัดทําเว็บไซด์การ
- นักเรียน นักศึกษา
ดําเนินการด้าน
ประชาชนทั่วไป
สิ่งแวดล้อมดีเยีย่ ม
(BEST PRACTICE)
โดยต้องทําการถ่ายทํา
VDO การดําเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมทีด่ ี และเป็นที่

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

- นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป
)โดยเฉพาะนักเรียน
ของโรงเรียนที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงกรม
ส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม(

ตัวชี้วดั โครงการ
กลุ่มเปูาหมายมี
ความพึงพอใจในการ
ได้รับริการข้อมูล
สารสนเทศ
- จัดนิทรรศการมุม
เรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม จํานวน
3 ครั้ง
- ข้อมูลสาระเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
จํานวน 5 เรื่อง
- เกมส์ด้าน
สิ่งแวดล้อม จํานวน
3 ชุด
- ชุดนิทรรศการการ
เรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมใน
ลักษณะของ Model
จํานวน 3 ชุด
- กลุ่มเปูาหมายมี
ความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 78
- เว็บไซต์การพัฒนา
องค์ความรู้ดา้ น
สิ่งแวดล้อมดีเด่น
(BEST PRACTICE)
จํานวน 1 เว็บไซต์
- VDO การ
ดําเนินการด้าน
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วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ประสบความสําเร็จ

สนใจในปัจจุบัน โดย
เนื้อหาต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ช่วยใน
การจัดทํา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ
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งบประมาณ
)ล้านบาท(

สิ่งแวดล้อมทีด่ ี
จํานวน 10 ตอน
- กลุ่มเปูาหมาย
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 78
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ตารางที่ 6-๒๑ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
โครงการ
๒๓.โครงการพัฒนาระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ตามระบบ
National Single
Window เพื่อการนําเข้า
ส่งออก และนําผ่านสัตว์
ปุาตามอนุสัญญา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- เพื่อปรับปรุงให้ระบบ
เชื่อมโยงและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาต
ใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต
ให้ผู้ประกอบการสามารถ
บันทึกข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ของตนเอง
เพียงครั้งเดียว สามารถนํา
ข้อมูลที่บันทึกใช้กับ
หน่วยงานอื่น ๆ ได้ และส่ง
ข้อมูลคําขอใบอนุญาต/
ใบรับรองที่ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
NSW และแจ้งกลับผลการ
พิจารณาออกใบอนุญาต/
ใบรับรองในช่องทาง
เดียวกัน ส่งเสริมและลด
เวลา ขั้นตอนกระบวนการ
การนําเข้า ส่งออกเพื่อให้
ประเทศไทยสามารถ
แข่งขันการนานาประเทศ
ได้

๑.ศึกษาการบูรณาการ
เพื่อการอนุญาตนําเข้า
ส่งออก และนําผ่านสัตว์
ปุาตามอนุสัญญาฯ ให้
สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ
และจัดหาเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน และจัดหา
การเชื่อมโยงเครือข่ายให้
หน่วยงานส่วนกลางและ
ด่านตรวจสัตว์ปุา

- เจ้าหน้าที่มีระบบ
และอุปกรณ์เพื่อให้
บริการผู้ประกอบการ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
- ผู้ประกอบการ
สามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศได้อย่าง
เหมาะสม
- ลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางและเอกสาร
ประกอบ
- ผู้บริหารกรมมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
อนุญาต
- ทรัพยากรสัตว์ปุา
ได้รับการควบคุมอย่าง
มีประสิทธิภาพ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

ตัวชี้วดั โครงการ

55

- หน่วยงานของ
7.5
กรมฯ มีระบบ
อุปกรณ์เพื่อ
ตอบสนองการ
บริการและอํานวย
ความสะดวก การ
นําเข้า-ส่งออก
สัตว์ปุาตาม
อนุสัญญาฯ
ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศ
- สามารถให้บริการ
ประชาชน และ
เจ้าหน้าที่ได้อย่าง
ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ อย่าง
รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา
และเป็นธรรมในการ
เข้าถึงและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ
- เวลาที่ประชาชนใช้
บริการลดลง และลด
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง จากระบบที่
มีความมั่นคงขึ้น
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

๒๔.โครงการพัฒนาระบบ
ศูนย์บริการประชาชน
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช

- เพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนแบบ
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว และ
เชื่อมโยงระบบต่างๆ
ภายในหน่วยงาน

๒๕.โครงการพัฒนาระบบ
จองที่พักในเขตอุทยาน
แห่งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช

- เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารที่พักในเขตอุทยาน
แห่งชาติ เชื่อมโยงข้อมูล
และเพิ่มการบริการและ
ช่องทางการบริการที่
สะดวกขึ้น

๒๖.โครงการพัฒนา
ระบบงานพัสดุ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช

- เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลและการ
บริหารจัดการพัสดุอย่าง
เป็นเอกภาพ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

ปีงบประมาณ
56
57 58

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

๑.ศึกษาข้อมูลงานบริการ
ของกรมฯ และความ
ต้องการการใช้บริการของ
ประชาชน
๒.ศึกษาออกแบบและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานการให้บริการ
ประชาชน ให้มีความ
ทันสมัย รวดเร็วและ
ประหยัด
๓.จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ
และจัดหาเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน
๑.ศึกษาข้อมูล และความ
ต้องการการใช้บริการของ
ผู้ใช้บริการ
๒.ศึกษาออกแบบและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานการให้บริการ
ผู้ใช้บริการ ให้มีความ
ทันสมัย รวดเร็วและ
ประหยัด
๓.จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ
และจัดหาเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน
๑.ศึกษาข้อมูลของ
หน่วยงานฯ และความ
ต้องการใช้งานของ
ผู้บริหาร และผู้
ปฏิบัติงาน

- ประชาชนและ
ผู้ใช้บริการได้รับความ
ประทับใจในให้การ
บริการที่มี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว
- เจ้าหน้าที่สามารถ
ให้บริการประชาชนได้
แบบเบ็ดเสร็จด้วย
ระบบการให้บริการที่ดี
ในจุดเดียว

- มีระบบการ
ให้บริการประชาชน
และผู้ใช้บริการ
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว
ตอบสนองความ
ต้องการการใช้
บริการ
- ผู้ใช้บริการลด
สามารถค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อขอรับ
บริการและรวดเร็ว
ขึ้น

3.7

5.3

- ผู้ใช้บริการได้รับ
ความประทับใจในการ
ให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพรวดเร็ว
และประหยัด
- มีข้อมูลสารสนเทศ
ตอบสนองผู้ใช้บริการ
- กระจายการ
ให้บริการอย่างทั่วถึงที่
แหล่งบริการของ
หน่วยงาน

- มีระบบการ
ให้บริการกับ
ผู้ใช้บริการที่
ตอบสนองความ
ต้องการการใช้
บริการ
- ผู้ใช้บริการลด
สามารถค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อขอรับ
บริการและรวดเร็ว
ขึ้น

8.5

15

15

- มีข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการของ
หน่วยงาน
- เจ้าหน้าที่สามารถ

- มีฐานข้อมูลสําหรับ
การบริหารจัดการ
พัสดุอย่างเหมาะสม
- ลดขั้นตอนและการ
จัดเก็บข้อมูลที่

3.7

2

2
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โครงการ

๒๗.โครงการพัฒนาเว็บ
ท่า )Web Portal) กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธุ์พืช

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการระบบเว็บไซด์
ของกรมให้เป็นระบบ
หมวดหมู่ และสามารถ
เข้าถึง ค้นหา และใช้งาน
ข้อมูลและสารสนเทศของ
กรมและหน่วยงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และมีข้อมูลที่ทันสมัย
ตลอดเวลา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน
๒.ศึกษาออกแบบและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานการ ให้มีความ
ทันสมัย รวดเร็วและ
ประหยัด
๓.จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ
และจัดหาเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน
๑.ศึกษาข้อมูลของ
หน่วยงาน และความ
ต้องการใช้งานของ
ผู้บริหาร ประชาชน และ
ผู้ปฏิบัติงาน
๒.ศึกษาออกแบบและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ให้มีความทันสมัย
รวดเร็วและประหยัด
๓.จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ
และจัดหาเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

จัดเก็บข้อมูลและ
นําเสนอแนวทางใน
การบริหารจัดการ
พัสดุอย่างเหมาะสม

ซ้ําซ้อน ประหยัด
ค่าใช้จ่ายและมีข้อมูล
ที่เป็นเอกภาพ

- มีข้อมูลและ
รายละเอียดที่ชดั เจน
และตรงกับความ
ต้องการใช้งานมาก
ที่สุด
- ทําให้เกิดการแข่งขัน
ทั้งเรื่องคุณภาพ ข้อมูล
ข่าวสาร สารสนเทศ
และงานบริการของ
หน่วยงาน
- จัดการระบบและ
ช่องทางการรับส่ง
ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ปลอดภัยและประหยัด

- ประชาชน
เจ้าหน้าที่ นักวิจัย
และผู้ปฏิบัติงาน มี
ความพึงพอใจ และ
ประทับใจใน
การศึกษาค้นคว้า
และเข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยงาน
- ลดขั้นตอนและการ
จัดเก็บข้อมูลที่
ซ้ําซ้อน
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ตารางที่ 6-๒๒ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกรมทรัพยากรธรณี
โครงการ
๒๘.โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
ด้านธรณีวิทยา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมทรัพยากรธรณี

วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้าง และเสริมสร้าง
แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
ธรณีพิบัติภัยให้กับชุมชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย
- เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์
)e-museum) เพื่อนํา
ความรู้ องค์ความรู้ทแี่ สดง
มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ออก
เผยแพร่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทําให้
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้
ได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
- เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน
ธรณีวิทยาแก่ประชาชน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

๑.ศึกษา รวบรวมความ
- พิพิธภัณฑ์
ต้องการของพิพิธภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ กรม
(e-museum) 1 แห่ง
ทรัพยากรธรณี จาก
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พิพิธภัณฑ์ และด้าน
คอมพิวเตอร์
๒.วางแผน ออกแบบและ
จัดทําต้นแบบพิพิธภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์
กรมทรัพยากรธรณี
๓.จัดหา พัฒนา และ
ติดตัง้ ระบบพิพิธภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์
กรมทรัพยากรธรณี
เพื่อรองรับการให้บริการ
แก่ประชาชนทั่วไป
๔.จัดทําคู่มือ คุณลักษณะ
ของระบบ การใช้งาน
การดูแลแก้ไขเบื้องต้น
พร้อมแนวทางการพัฒนา
ต่อไปในอนาคต
๕.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
กรมทรัพยากรธรณี

ตัวชี้วดั โครงการ
- ระบบพิพิธภัณฑ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 1
ระบบ
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ตารางที่ 6-๒๓ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกรมทรัพยากรน้า
โครงการ
๒๙.โครงการพัฒนาระบบ
สังคมออนไลน์ 25 ลุ่มน้ํา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมทรัพยากรน้ํา

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อบูรณาการการสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว ภายใน ๒๕ ลุ่มน้ํา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างระบบ
สารสนเทศ ที่สามารถ
นําไปใช้ในการกําหนด
นโยบายวางแผนบริหาร
จัดการ และพัฒนา
ทรัพยากรน้ํา ในระบบ
ลุ่มน้ํา

๑.ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อ
กําหนดรายละเอียดความ
ต้องการข้อมูลด้าน
ทรัพยากรน้ํา ที่จําเป็นใน
การใช้งาน
๒.พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสาร ด้าน
ทรัพยากรน้ําผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ใน
ลักษณะของสังคม
ออนไลน์
๓.จัดทําระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศประสิทธิภาพ
สูงในการจัดเก็บและ
ประมวลผล
๔.จัดหา ติดตั้ง และ
ทดสอบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการ
รองรับการใช้งานระบบ
๕.จัดทําระบบสารสนเทศ
เพื่อการนําเสนอบน
อินเทอร์เน็ตและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบ
เคลื่อนที่
๖.ฝึกอบรมหน่วยงานผู้ใช้
ระบบ

- มีการบูรณาการ
การสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว ภายใน 25
ลุ่มน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- มีระบบสารสนเทศ
ที่สามารถนําไปใช้ใน
การกําหนดนโยบาย
วางแผนบริหาร
จัดการ และพัฒนา
ทรัพยากรน้ํา ใน
ระบบลุ่มน้ํา

- มีระบบสังคม
ออนไลน์ ๒๕ ลุ่มน้ํา
จํานวน 1 ระบบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

๓๐.โครงการจัดเก็บและ
แบ่งปันข้อมูลเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทรัพยากร
น้ําแบบศูนย์กลาง

กรมทรัพยากรน้ํา

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์และ
พัฒนาระบบจัดเก็บและ
แบ่งปันข้อมูลเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทรัพยากร
น้ําแบบศูนย์กลางโดย
บุคลากรสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวม
องค์ความรู้ของกรมฯ

๑.ศึกษาออกแบบและ
จัดหาอุปกรณ์และผู้พัฒนา
ระบบจัดเก็บและแบ่งปัน
ข้อมูลเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทรัพยากรน้ํา
แบบศูนย์กลาง

- มีระบบจัดเก็บและ
แบ่งปันข้อมูล
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
ทรัพยากรน้ําแบบ
ศูนย์กลางที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- มีระบบจัดเก็บและ
แบ่งปันข้อมูลเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
ทรัพยากรน้ําแบบ
ศูนย์กลางที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- จํานวนข้อมูล
เอกสารที่ได้นําเข้าสู่
ระบบและสามารถใช้
งานโดยผู้ใช้ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

๓๑.โครงการจัดทํา
ศูนย์บริการร่วม
สารสนเทศอุทกภัย
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
ประชาชน

กรมทรัพยากรน้ํา

- เพื่อจัดทําศูนย์บริการ
ร่วมสารสนเทศอุทกภัย
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
ประชาชน ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
แลกเปลี่ยน นําเสนอ และ
เผยแพร่สารสนเทศอุทกภัย
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้ได้รับข้อมูล
ข่าวสารสําหรับ
สถานการณ์อุทกภัย อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ

๑.ดําเนินการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษา ออกแบบและ
ติดตัง้ จัดทําศูนย์บริการร่วม
สารสนเทศอุทกภัย
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
ประชาชน

- ประชาชนและ
หน่วยงานสามารถ
เฝูาระวังและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้
อย่างรวดเร็วทันต่อ
สถานการณ์ในภาวะ
ภัยพิบัติ

- มีศูนย์บริการร่วม
สารสนเทศอุทกภัย
อิเล็กทรอนิกส์ที่
ให้บริการสําหรับ
ประชาชน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ตารางที่ 6-๒๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการ
๓๒.โครงการเผยแพร่และ
บริการองค์ความรู้ด้าน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรน้ําบาดาล
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
วิธีการนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารของเว็บกลางของ
กรมให้มีรูปแบบที่ทันสมัย
รวดเร็วและเข้าใจง่ายโดย
ใช้เว็บเทคโนโลยี )Web
Technology) ที่เหมาะสม
กับภารกิจของกรม
- เพื่อให้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้าน
บ่อน้ําบาดาลที่ผ่านความ
เห็นชอบของคณะผู้บริหาร
และที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน ผู้ประกอบการ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ภายนอกผ่านทางหน้าเว็บ
กลางของกรมคือ
http://www.dgr.go.th
- เพื่อนําเสนอสารสนเทศที่
ได้จากการประมวลผล
ข้อมูลในเชิงพื้นที่และ
สามารถเผยแพร่ได้ผ่าน
ทางระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการปฏิบัติงานใน
ลักษณะสื่อมัลติมีเดียที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ํา

๑.ปรับปรุงโครงสร้าง
วิธีการนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารของเว็บกลางของ
กรมให้มีรูปแบบที่ทันสมัย
รวดเร็วและเข้าใจง่ายโดย
ใช้เว็บเทคโนโลยี
)Web Technology) ที่
เหมาะสมกับภารกิจของ
กรม

- เว็บกลางของกรมคือ
http://www.dgr.go.
th เป็นศูนย์กลางของ
ข้อมูลและองค์ความรู้
ในรูปของสื่อมัลติมีเดีย
ด้านทรัพยากรน้ํา
บาดาลของประเทศ
โดยสามารถสืบค้นได้
จากคําสําคัญ ภูมิภาค
และจังหวัดใกล้เคียง
ผ่านทางระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์

- จํานวนองค์ความรู้
- ความหลากหลาย
ขององค์ความรู้
- ความถูกต้องชัดเจน
ของเนื้อหา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

๑.จัดหาระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ )GIS) ใหม่
หรือควบรวมระบบ
ต่อไปนี้
http://conjgis.dgr.go.t
h/dgrconjgis/ และ
http://58.137.39.76
/webdev/Default.asp
x#/Guest และ
http://map3d.dgr.go.t
h/
ให้เหลือเพียงระบบเดียว

- เป็นระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศเพียงระบบ
เดียวที่รองรับการ
นําเสนอข้อมูลหรือ
สารสนเทศจากระบบ
สารสนเทศต่างๆ
ทั้งหมดในกรม โดย
ผู้ใช้สามารถใช้งาน
ผ่านทางหน้าเว็บของ
กรมโดยการล็อกอิน
ผ่านทางอินเตอร์เน็ท
ได้ และใช้งานผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่
)Mobile Device)
เช่น iPad หรือ
Tablet Computer
ต่างๆ ที่เชื่อมต่อผ่าน
เครือข่าย 3G ได้ง่าย

- จํานวนโครงการที่
สามารถนําเสนอใน
ระบบ
ความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร
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บาดาล มาเผยแพร่ผ่าน
ทางหน้าเว็บกลางของกรม
คือ
http://www.dgr.go.th
และเชิงพื้นที่ได้ผ่านทาง
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
๓๓.โครงการปรับปรุงระบบ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
การบริหารและสนับสนุน
การตัดสินใจ )Conjunctive)

- เพื่อจัดหาระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ
)GIS) ใหม่หรือควบรวม
ระบบต่อไปนี้
http://conjgis.dgr.go.th
/dgrconjgis/ และ
http://58.137.39.76/
webdev/Default.aspx#
/Guest และ
http://map3d.dgr.go.th
/
ให้เหลือเพียงระบบเดียว
เพื่อให้การใช้งานง่าย
สะดวก รวดเร็วและบูรณา
การสารข้อมูลเข้าด้วยกัน
- เพื่อให้ข้อมูลหรือ
สารสนเทศจากระบบ
สารสนเทศต่างๆ ทัง้ หมด
ในกรมสามารถนําเสนอใน
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของผู้บริหารที่ได้
จากวัตถุประสงค์ข้อแรก

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ

๓๔.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศช่วยเหลือกลาง
)Help Desk) ด้านการ
บริหารจัดการ ICT

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ระบบสารสนเทศนี้
สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ )Mobile
Device) เช่น iPad หรือ
Tablet Computer ต่างๆ
ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย ๓
G ได้ง่าย
- เพื่อให้ระบบสารสนเทศนี้
สามารถใช้งานผ่านทาง
หน้าเว็บของกรมโดยการ
ล็อกอินผ่านทาง
อินเตอร์เน็ทได้
- เพื่อให้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของกรมมีระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศเพียง
ระบบเดียว แต่สามารถ
แยกระดับความสามารถใน
การใช้งานได้ หากไม่มีการ
ล็อกอินผู้ใช้งานจะสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกับ
ประชาชนทั่วไป สามารถ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
และองค์ความรู้พื้นฐาน
- เพื่อให้ความช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เคลื่อนที่ต่างๆ เช่น
Tablet Computer, GPS,
Notebook อุปกรณ์

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

๑.จัดจ้างพัฒนาระบบ
สารสนเทศช่วยเหลือ
กลาง )Help Desk) ด้าน
การบริหารจัดการ ICT

- เป็นระบบ
สารสนเทศกลางของ
กรมฯที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบคําถาม
และแก้ปัญหาการใช้
งานระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

- จํานวนปัญหาที่
แก้ไขได้
- จํานวนผู้แจ้งปัญหา
- จํานวนปัญหาที่แก้/
ปัองกันได้
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โครงการ

๓๕.โครงการจัดทําและ
รวบรวมองค์ความรู้ดา้ น
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรน้ําบาดาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

วัตถุประสงค์
สื่อสาร เช่น โทรศัพท์
พื้นฐาน แฟกซ์ เป็นต้น
ผ่านทางระบบสารสนเทศ
ในรูปแบบของ Call
Center โดยมีเจ้าหน้าที่
ตอบรับเสริมระบบตอบรับ
อัตโนมัติ
- เพื่อให้การจัดการปัญหา
ด้าน ICT มีความเป็น
เอกภาพ ไม่ยึดติดกับตัว
บุคคล โดยสามารถ
รวบรวมปัญหาทั้งหมดได้
เพื่อจัดทําสถิติ การติดตาม
และการปูองกันปัญหาใน
อนาคต
- เพื่อให้บุคลากรด้าน ICT
ของกรมฯ ปฏิบัติภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่
ซ้ําซ้อน และผนึกรวม
ความสามารถ )Synergy)
ของทุกคนมาช่วยแก้ปัญหา
- เพื่อใช้ประสานงานกับ
ผู้ขายหรือผู้ติดตั้งระบบ
ICT ในโครงการต่างๆ ของ
กรม ในการแก้ปัญหาที่
ได้รับจากผู้ใช้งาน
- เพื่อจัดทําองค์ความรู้ด้าน
การปฏิบัติงานโดยศูนย์/
สํานักเขตทั้งหมด ๑๒
เขตๆ ละ ๒ หัวข้อ และ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ตัวชี้วดั โครงการ

55
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งบประมาณ
)ล้านบาท(

เคลื่อนที่ต่างๆ เช่น
Tablet Computer,
GPS, Notebook
อุปกรณ์สื่อสาร เช่น
โทรศัพท์พื้นฐาน
แฟกซ์ เป็นต้น ผ่าน
ทางระบบสารสนเทศ
ในรูปแบบของ Call
Center แบบอัติโนมัติ
และใช้เจ้าหน้าที่ตอบ
รับเสริมที่สามารถ
บันทึกเสียงการ
สนทนา โดยระบบจะ
ช่วยให้ ศทส สามารถ
รวบรวมปัญหาทั้งหมด
ได้ ประสานงานกับ
ผู้ขายหรือผู้ติดตั้ง
ระบบ ICT ในโครงการ
ต่างๆ ของกรม ในการ
แก้ปัญหาที่ได้รับจาก
ผู้ใช้งาน จัดทําสถิติ
การติดตามและการ
ปูองกันปัญหาใน
อนาคต
- จัดทําองค์ความรูด้ ้าน
การปฏิบัติงานโดยศูนย์/
สํานักเขตทั้งหมด 12
เขตๆ ละ 2 หัวข้อ และ

- องค์ความรู้ด้านการ
ปฏิบัติงานโดยศูนย์/
สํานักเขตทั้งหมด 12
เขตๆ ละ 2 หัวข้อ

- จํานวนองค์ความรู้
- ความหลากหลาย
ขององค์ความรู้
- ความถูกต้องชัดเจน

๑๕

๑๕
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โครงการ
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

ส่วนกลางจํานวน ๖ หัวข้อ
โดยไม่ซ้ํากัน รวมเป็น
จํานวน ๓๐ หัวข้อ ใน
รูปแบบสื่อมัลติมีเดียที่
สามารถจัดเก็บลงในระบบ
สารสนเทศคล้าย
Wikipedia
- เพื่อให้องค์ความรู้ที่ได้
จัดทํามีความหลากหลาย
ในเชิงพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจใน
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของผู้บริหารได้

ส่วนกลางจํานวน 6
หัวข้อโดยไม่ซ้ํากัน รวม
เป็นจํานวน 30 หัวข้อ
ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียที่
สามารถจัดเก็บลงใน
ระบบสารสนเทศคล้าย
Wikipedia

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ
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งบประมาณ
)ล้านบาท(

และส่วนกลางจํานวน ของเนื้อหา
6 หัวข้อโดยไม่ซ้ํากัน
หรือซ้ํากันได้แต่ต้องใช้
องค์ความรูท้ ี่แตกต่าง
กัน รวมเป็นจํานวน
30 หัวข้อ ในรูปแบบ
สื่อมัลติมีเดียที่
สามารถจัดเก็บลงใน
ระบบสารสนเทศคล้าย
Wikipedia โดยองค์
ความรู้ที่ได้จดั ทํามี
ความหลากหลายใน
เชิงพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของ
ผู้บริหาร
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โครงการ
๓๖.โครงการระบบการ
จัดการสารสนเทศปุาไม้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปุาไม้

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

55

- เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูล
กลางที่ใช้ในการบันทึก
ข้อมูลเพื่อการบริหาร ลด
ภาระงานของสํานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ ในการ
จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่มีข้อมูลซ้ําซ้อน
กัน สามารถบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพตรง
ต่อความต้องการของผู้ใช้
และสามารถนําไปช่วย
วิเคราะห์ วางแผน กําหนด
นโยบายของผู้บริหารกรม
ปุาไม้

๑.ทําการวิเคราะห์ความ
ต้องการของระบบ และ
มาตรฐานข้อมูลที่สําคัญที่
ใช้ในการวิเคราะห์ และ
การวางแผน
๒.ทําการพัฒนาและ
ติดตัง้ ระบบ
๓.ทําการทดสอบระบบ
และ นําระบบไปใช้งาน

- เพื่อให้มีระบบ
ฐานข้อมูลกลางที่ใช้ใน
การบันทึกข้อมูลเพื่อ
การบริหาร สามารถ
นําไปวิเคราะห์
วางแผน และกําหนด
นโยบายของผู้บริหาร
กรมปุาไม้
- เพื่อลดภาระงานของ
สํานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ ใน
การจัดทํารายงานผล
การปฏิบัติงานที่มี
ข้อมูลซ้ําซ้อนกัน
- เพื่อให้การรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของ
สํานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้
เป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้

- มีระบบที่สามารถ
แสดงผลข้อมูลที่
ถูกต้องรวดเร็ว และ
เป็นข้อมูลที่ผู้บริหาร
สามารถนําไปใช้
ตัดสินใจได้

10

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ
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ปีงบประมาณ
56 57
58

- พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการจัดการ
สารสนเทศให้สามารถ
รองรับภารกิจของกรม
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น
- เพื่อการประสานงาน
กับหน่วยงานภายใน
ของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหาร
และติดตามโครงการ
และสามารถรองรับ
ภารกิจของกรม
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น
- พัฒนาระบบบัญชี
การเงินที่สามารถ
รองรับภารกิจของกรม

- มีระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์
(e-office) ที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4

0.6

๓๗.โครงการระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์
(e-office)

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

- เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนงาน
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์
(e-office)

๑.ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒.จัดทําขอบเขตการ
ดําเนินงาน
๓.จัดจ้างพัฒนาระบบ

๓๘.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและติดตาม
โครงการ

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

- เพื่อพัฒนาระบบไว้
บริหารและติดตาม
โครงการ และ สามารถ
ตรวจสอบสถานะต่างๆ
ของโครงการได้

๑.ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒.จัดทําขอบเขตการ
ดําเนินงาน
๓.จัดจ้างพัฒนาระบบ

๓๙.โครงการพัฒนาระบบ
บัญชีการเงิน

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

- เพื่อพัฒนาระบบบัญชี
การเงินให้สามารถรองรับ
การใช้งานได้อย่างสะดวก

๑.ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒.จัดทําขอบเขตการ
ดําเนินงาน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

- มีระบบบริหารและ
ติดตามโครงการที่
สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีระบบบัญชี
การเงินที่สามารถใช้
งานได้อย่างมี

0.6

3.6

3.5
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งบประมาณ
)ล้านบาท(
5.2

3.6

0.5

4
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน
๓.จัดจ้างพัฒนาระบบ

๔๐.โครงการระบบ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(e-Meeting)

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

- เพื่อจัดหาระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Meeting)ที่สามารถ
รองรับการใช้งานได้อย่าง
สะดวกและช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย

๔๑.โครงการระบบการให้
คําปรึกษาและช่วยเหลือ
ด้านไอที

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

- เพื่อพัฒนาระบบการให้
คําปรึกษาและช่วยเหลือ
ด้านไอทีให้สามารถรองรับ
การใช้งานได้อย่างสะดวก

๔๒.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

- เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น
๑.ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - เพื่อจัดหาระบบ
๒.จัดทําขอบเขตการ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ดําเนินงาน
(e-Meeting) ที่
๓.จัดหาระบบ
สามารถรองรับการใช้
งานได้อย่างสะดวก
และช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายและใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาระบบการให้
๒.จัดทําขอบเขตการ
คําปรึกษาและ
ดําเนินงาน
ช่วยเหลือด้านไอทีที่
๓.จัดจ้างพัฒนาระบบ
สามารถรองรับภารกิจ
ของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น
๑.ทําการศึกษาความ
- เพื่อพัฒนาระบบ
ต้องการของระบบและทํา บริหารทรัพยากร
เอกสารกําหนดความ
บุคคลเพื่อช่วย
ต้องการ
สนับสนุนการทํางาน
๒.ทําการจัดจ้างผู้พัฒนา ให้มีประสิทธิภาพ
๓.ทําการทดสอบระบบ

ตัวชี้วดั โครงการ
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ปีงบประมาณ
56 57
58

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

ประสิทธิภาพ

- มีระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Meeting)ที่
สามารถรองรับการ
ใช้งานได้อย่าง
สะดวก

4

- มีระบบการให้
คําปรึกษาและ
ช่วยเหลือด้านไอทีที่
สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ

3.5

0.6

4.6

3

3

0.53

4.03
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ปีงบประมาณ
56 57 58

- มีระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์พื้นที่ชุ่มน้ํา
ประเภทหนองบึงน้ําจืด
เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ
๑.รวบรวมข้อมูลที่
- มีฐานข้อมูลความ
เกี่ยวข้อง
หลากหลายทางชีวภาพ
๒.จัดจ้างศึกษา ออกแบบ ในพื้นที่วิกฤตเพื่อใช้ใน
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
การติดตามและ
ประเมินสถานการณ์

- มีระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์พื้นที่ชุ่มน้ํา
ประเภทหนองบึงน้ํา
จืด เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการ
- มีฐานข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่วิกฤต

7

7

10

7

7

9

12

35

๑.หาแหล่งข้อมูลและ
ดําเนินการออกแบบ
ฐานข้อมูลและรวบรวบ
ข้อมูลเข้าฐานข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการเผยแพร่

- ข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

3

3

3

3

12

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

๔๓.โครงการสํารวจ สํานักงานนโยบายและแผน
สถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและ
ประเภทหนองบึงน้ํา สิ่งแวดล้อม
จืดของประเทศไทย

- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
พื้นที่ชุ่มน้ําประเภทหนองบึง
น้ําจึดของประเทศไทย

๑.รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
๒.จัดจ้างศึกษาออกแบบ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล

๔๔.โครงการติดตาม
และวิเคราะห์
ประเมินสถานภาพ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่วิกฤต
ทางความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
๔๕.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ขยายเครือข่ายกลไก
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อจัดทําระบบฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่วิกฤต

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อพัฒนาและรวบรวม
ข้อมูลข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

- ข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔๖.โครงการจัดทํา
ฐานข้อมูลองค์ความรู้

องค์การจัดการน้ําเสีย

๔๗.โครงการพัฒนา
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์

องค์การจัดการน้ําเสีย

๔๘.โครงการจัดเก็บ
เอกสารทาง
อิเล็คทรอนิกส์

องค์การจัดการน้ําเสีย

๔๙.โครงการจัดหาระบบ
สั่งการและรายงานผลใน
รูปอิเล็คทรอนิกส์
๕๐.โครงการติดตั้งระบบ
Monitor online ในพื้นที่
จัดการน้ําเสีย

องค์การจัดการน้ําเสีย

๕๑.โครงการจัดทําแผนที่
GIS แนวท่อระบายน้ําใน
พื้นที่จัดการน้ําเสีย

องค์การจัดการน้ําเสีย

๕๒.โครงการพัฒนา
ระบบงานทั้งหมดให้เป็น
MIS/GIS

องค์การจัดการน้ําเสีย

องค์การจัดการน้ําเสีย

วัตถุประสงค์
- จัดทําฐานข้อมูลเพื่อ
ประชาชนสามารถนําไปใช้
งานได้
- เพื่อเป็นหน่วยงานแห่ง
การเรียนของประชาชน
ทั่วไป
- เพื่อเป็นการจัดเก็บ
เอกสารขององค์กรที่มี
มากมายให้จัดเก็บในรูป
เอกสารอิเล็คทรอนิกส์
- เพื่อให้สามารถสั่งการได้
จากส่วนกลางและรายงาน
ผลได้
- เพื่อสามารถตรวจ
คุณภาพน้ําแบบ Online
ได้และสามารถรายงานให้
องค์ประชาชนรับทราบได้
- เพื่อกําหนดแนวท่อ
ระบายน้ําเสีย

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

๑.ศึกษาและพัฒนาระบบ - มีฐานข้อมูลที่มีความ
ทันสมัยและสามารถ
ใช้งานได้
๑.ศึกษาและพัฒนาระบบ - เพื่อบูรณาการงาน
อิเล็คทรอนิกส์ภายใน
องค์กร
๑.ศึกษาและพัฒนาระบบ - เพื่อบูรณาการงาน
อิเล็คทรอนิกส์ภายใน
องค์กร

๑.ศึกษาและพัฒนาระบบ - เพื่อบูรณาการงาน
อิเล็คทรอนิกส์ภายใน
องค์กร
๑.ศึกษาแต่ละพื้นที่
- เพื่อให้ครอบคลุม
จัดการน้ําเสีย
พื้นที่จัดการน้ําเสีย
๒.นําระบบ monitor
online ไปติดตัง้
๑.ศึกษาแต่ละพื้นที่
- เพื่อให้ครอบคลุม
จัดการน้ําเสีย
พื้นที่จัดการน้ําเสีย
๒.ออกแบบและทํา
รายละเอียด
- เพื่อนําระบบงานต่างๆ ที่ ๑.ศึกษาและพัฒนาระบบ - เพื่อให้มีระบบที่
มีภายในองค์กรมา
ทันสมัย
ปรับเปลี่ยนและรายงานให้
อยู่ในรูปแบบ MIS/GIS

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

ตัวชี้วดั โครงการ

55

- มีฐานข้อมูลที่มี
ความทันสมัยและ
สามารถใช้งานได้
- มีห้องสมุด
อิเล็คทรอนิคส์
- มีระบบจัดเก็บ
เอกสารทางอิเล็ด
ทรอนิกส์และ
สามารถสืบค้นได้
- สามารถสั่งการและ
รายงานได้

ปีงบประมาณ
56
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59
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- สามารถรายงาน
และแสดงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3

3

3

3

12

- มีแนวท่อระบายน้ํา
เสียที่ถูกต้อง

3.5

3.5

3.5

3.5

14

- องค์กรสามารถใช้
งานระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3

1

1

1

6
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

๕๓.โครงการจัดหาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการจัดการน้ํา
เสีย

องค์การจัดการน้ําเสีย

- เพื่อเป็นการหาข้อมูลใน
พื้นที่จัดการน้ําเสียนํามา
วิเคราะห์และตัดสินใจ

๑.ศึกษาและพัฒนาระบบ - สามารถตัดสินใจได้
เครื่องคอมพิวเตอร์
ทันต่อเหตุการณ์

๕๔.โครงการจัดทําระบบ
สําหรับจัดเก็บในการบริหาร
จัดการเต็มรูปแบบ
๕๕.โครงการจัดหาระบบ
วางแผนทรัพยากรของ
องค์กรในการบริหารจัดการ
น้ําเสีย )ERP)
๕๖.โครงการจัดหาระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

องค์การจัดการน้ําเสีย

- เพื่อให้สามารถจัดเก็บใน
พื้นที่จัดการน้ําเสียได้

๑.ศึกษาและพัฒนาระบบ - สามารถจัดเก็บได้
จัดเก็บ

องค์การจัดการน้ําเสีย

- เพื่อให้สามารถวางแผน
และบริหารจัดการในพื้นที่
จัดการน้ําเสียได้

๑.ศึกษาและพัฒนาระบบ - มีระบบที่สามารถ
บริหารจัดการได้

องค์การจัดการน้ําเสีย

- เพื่อให้มีระบบที่สามารถ
วิเคราะห์และตัดสินใจได้

๑.ศึกษาและพัฒนาระบบ - มีระบบใช้งานได้

๕๗.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน

องค์การจัดการน้ําเสีย

- เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
และควบคุมได้

๑.ศึกษาและพัฒนาระบบ - ศึกษาและพัฒนา
ระบบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

ตัวชี้วดั โครงการ
- มีฐานข้อมูลเพื่อ
การจัดการน้ําเสียที่
สามารถตัดสินใจได้
ทันต่อเหตุการณ์
- มีระบบสําหรับ
จัดเก็บในการบริหาร
จัดการเต็มรูปแบบ
- สามารถวางแผนได้

- มีระบบงานที่ให้
ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์สามารถ
นําไปใช้ตัดสินใจได้
ทันที
- มีระบบใช้งานได้
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕๘.โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลความรู้สัตว์ปุา
แต่ละชนิด (Species
Knowledge Content)

องค์การสวนสัตว์

๕๙.โครงการพัฒนา
บทเรียนการอนุรักษ์
สัตว์ปุาสําหรับนักเรียน

องค์การสวนสัตว์

๖๐.โครงการพัฒนาข้อมูล
ความรู้ในสวนสัตว์เด็ก

องค์การสวนสัตว์

๖๑.โครงการพัฒนา
เว็บไซต์
zoothailand.org

องค์การสวนสัตว์

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์สัตว์ปุา
ผ่านเว็บไซต์
zoothailand.org ให้กับ
เยาวชนหรือประชาชนที่
สนใจทั่วไป
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์สัตว์ปุา
หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผ่านเว็บไซต์
zoothailand.org ให้กับ
เยาวชนหรือประชาชนที่
สนใจทั่วไป
- เพื่อพัฒนาบทเรียนเสริม
ความรู้ที่สอดคล้องกับงาน
ในสวนสัตว์เด็ก

๑.พัฒนาข้อมูลสัตว์แต่ละ
ชนิดให้เป็น Animation
หรือ Video Clip

- พัฒนาข้อมูลความรู้
ในรูปแบบของ
Animation หรือ
Video Clip ปีละ 50
เรื่อง

- จํานวนของ
Animation หรือ
Video Clip

๑.พัฒนาบทเรียนการ
อนุรักษ์สัตว์ปุารองรับ
โครงการนํานักเรียนเข้า
เรียนรู้ในสวนสัตว์

- พัฒนาบทเรียนได้ปี
ละ 1 เรื่อง จํานวน
12 ชั้นเรียน

- จํานวนของ
บทเรียน

๑.จัดหาตู้ Kiosk ไว้ใน
สวนสัตว์เด็กทุกแห่งอย่าง
น้อยสวนสัตว์ละ 20
เครื่อง
๒.พัฒนาเนื้อหาความรู้ให้
สอดคล้องกับงานในสวน
สัตว์เด็ก (เนื้อหาแตกต่าง
จาก website)
ดําเนินการปีละ 1
สวนสัตว์
๑.เช่าพื้นที่สําหรับ
Hosting web
๒.Develop web ให้

- ตู้ Kiosk บรรจุ
เนื้อหาความรู้ที่
สอดคล้องกับงานใน
สวนสัตว์เด็ก

- เยาวชนและผูท้ ี่
สนใจใช้ตู้ Kiosk ใน
การเรียนรู้เพิ่มเติมได้

- เพื่อเป็นเว็บไซต์
เผยแพร่ความรู้และ
การประชาสัมพันธ์

- จํานวนผู้เข้าชม
เว็บไซต์เพิ่มขึ้นจาก
เดิม ๑๐%

- เพื่อให้เว็บไซต์
zoothailand.org เป็น
ประตูแห่งความรู้เพื่อ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

ตัวชี้วดั โครงการ
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖๒.โครงการระบบ
องค์การสวนสัตว์
ติดตามการนําสัตว์ปุาคืนสู่
ธรรมชาติ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

เชื่อมโยงต่อไปยังงานด้าน
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของรัฐ

รองรับ 7 ภาษาสากล
๓.สามารถกําหนดเวลา
ถ่ายทอดกิจกรรม
Hi-Light ของสวนสัตว์แต่
ละแห่งแบบ Real
Time
๔.จัดหาทีม และ webmaster ดูแล
zoothailand.org

ขององค์การสวนสัตว์
ให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย อีกทั้งเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู
ด้านการอนุรักษ์สัตว์
ปุา

- เพื่อจัดหาระบบฯสําหรับ
การติดตามสัตว์ปุาที่ถูก
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

๑.จัดหาแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศพื้นทีศ่ ึกษา
หรือเส้นทางที่ต้องการ
ติดตาม
๒.จัดเตรียม Digital Map
1:4000 ติดตามสัตว์
โดยนักวิจัยจะใส่ข้อมูล
GIS
๓.จัดหาเครื่องมือสําหรับ
ติดตามตัวสัตว์
๔.จัดหาช่องสัญญาณ
ดาวเทียมเพื่อใช้ในการ
ติดตาม
๕.จัดทํา Software
ระบบการติดตามสัตว์
คาดว่าอนาคตองค์การ
สวนสัตว์สามารถนําสัตว์
กลับคืนธรรมชาติปีละ 1
ชนิด

- สามารถติดตาม
ความอยู่รอดของสัตว์
และเส้นทางการ
เดินทางของสัตว์ที่
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ได้

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

ตัวชี้วดั โครงการ

- ผู้บริหารสามารถ
ติดตามผลสรุปของ
การปล่อยคืนสัตว์ปุา
สู่ธรรมชาติ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖๓.โครงการระบบบริหาร องค์การสวนสัตว์
จัดการสารสนเทศเพื่อ
ผู้บริหาร

๖๔.โครงการระบบ
บริหารงานทรัพยากร
มนุษย์

องค์การสวนสัตว์

๖๕.โครงการพัฒนาระบบ
จัดการสํานักงานอัตโนมัติ

องค์การสวนสัตว์

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

๑.พัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารความเสี่ยง
๒.พัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการ
ควบคุมภายใน
๓.พัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการ
ตรวจสอบภายใน
- เพื่อให้มีระบบบริหารงาน ๑.พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
จัดการบุคลากรและ
ประสิทธิภาพสามารถใช้ใน (Human Resource
การบริหารจัดการข้อมูล
Management Systemทรัพยากรมนุษย์ได้
HRMs) และระบบการ
พัฒนาบุคลากร (Human
Resource
Development System
-HRDs)
- เพื่อให้การรับ-ส่งเอกสาร ๑.พัฒนาระบบงานสาร
โต้ตอบ ค้นหา ติดตาม
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบเอกสารเป็นไป
๒.พัฒนาระบบจัดเก็บ
อย่างมีระบบสะดวก และ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รวดเร็ว
๓.พัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลลงฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์
๔.พัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
๕.พัฒนาระบบจองห้อง
ประชุม

- พัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุน
การบริหารความเสี่ยง
/ การควบคุมภายใน
/ การตรวจสอบ
ภายใน ที่สามารถให้
ข้อมูลที่ผู้บริหาร
สามารถนํามาใช้ใน
การตัดสินใจได้
- เพื่อให้มีระบบ
บริหารงานทรัพยากร
มนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพสามารถ
ใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูล
ทรัพยากรมนุษย์ได้
อย่างแม่นยํา

- มีระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหาร
ความเสี่ยง / การ
ควบคุมภายใน / การ
ตรวจสอบภายใน ที่
สามารถให้ข้อมูลที่
ผู้บริหารสามารถ
นํามาใช้ในการ
ตัดสินใจได้
- ระบบบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ
สามารถใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูล
ทรัพยากรมนุษย์ได้
ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน

- มีการนําระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
ไปใช้งานจริงโดยนําไป
ช่วยในการรับ-ส่ง
เอกสาร

- มีการนําระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
ไปใช้งานจริงโดย
นําไปช่วยในการรับส่งเอกสาร

เพื่อ -พัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารความเสี่ยง / การ
ควบคุมภายใน / การ
ตรวจสอบภายใน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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๖๖.โครงการระบบขายตั๋ว องค์การสวนสัตว์
ณ จุดขาย (Point Of
Sale: POS)

๖๗.โครงการระบบ
ฐานข้อมูล Core
Business Function

องค์การสวนสัตว์

๖๘.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้านอื่นๆ

องค์การสวนสัตว์

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

๑.ศึกษาความต้องการ
ของระบบขายตั๋ว
๒.ออกแบบและพัฒนา
ระบบฯ
๓.อบรมผู้ใช้งานระบบ
ขายตั๋วให้สามารถใช้งาน
ได้จริง
- เพื่อการรวบรวมข้อมูล
๑.พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สัตว์ปุา ช่วยในการนํา
Core Business
ข้อมูลมาใช้งานในด้าน
Function ขององค์การ
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการ
สวนสัตว์ สําหรับจัดเก็บ
นํามาวิเคราะห์ในการ
ข้อมูลสําคัญ
ขยายพันธุ์ และการรักษา ๒.ติดตั้งระบบฯ ที่
โรค เป็นต้น
องค์การสวนสัตว์
- เพื่อจัดทําระบบการ
๓.ฝึกอบรมให้พนักงานที่
บริหารจัดการสัตว์ ช่วยใน เกี่ยวข้องกับระบบฯ ให้
การใช้ทรัพยากรสัตว์ได้
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
- เพื่อจัดหาระบบงานที่
๑.ศึกษาความต้องการ
เกี่ยวข้องมาช่วยเพิ่ม
ของระบบฯ จากผู้ใช้งาน
ประสิทธิภาพในการจัดการ ๒.จัดหาและพัฒนา
งานส่วนอื่นๆ เช่น งาน
ระบบฯ
พัสดุ งานซ่อมบํารุง
๓.อบรมการใช้งาน
เป็นต้น
ระบบฯ กับผู้ใช้
- เพื่อให้การขายตั๋วเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ
- ขายตัว๋ ด้วย
คอมพิวเตอร์ในทุก
สวนสัตว์

ตัวชี้วดั โครงการ
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Real Time

- สามารถรวบรวมและ - ระบบสามารถแจ้ง 4.5
บริหารจัดการข้อมูล
เตือน EarlyWarning
ทะเบียนสัตว์ได้
เกี่ยวกับ สัตว์ปุา
สําคัญทีต่ ้องการได้
เช่น ระยะ ใกล้คลอด
เป็นต้น

- สามารถนําระบบฯ
ไปช่วยในการบริหาร
จัดการงานนั้นๆ ได้
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๖๙.โครงการพัฒนาระบบ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

วัตถุประสงค์
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แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- เพื่อมีข้อมูลด้านการ
๑.พัฒนาระบบ
บริหารงานที่สนับสนุนการ ประมวลผลข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์แผนงาน และ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
นโยบายที่มีมาตรฐาน
รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยํา

- ระบบฐานข้อมูลเชิง
บูรณาการและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีความสามารถ
ประมวลผลเชิง
วิเคราะห์และนําเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบที่
สามารถสนับสนุนการ
ตัดสินใจ วางแผน
และดําเนินนโยบาย
ของผู้บริหาร

- จํานวนฐานข้อมูล
ของระบบสารสนเทศ
ที่สามารถบูรณาการ
ให้สามารถสอดคล้อง
และสนับสนุนการ
บริหารงานและการ
ดําเนินนโยบายของ
ผู้บริหาร

๗๐.โครงการพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่
และบริการความรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์
)QSBG2.0(

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- เพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน และ
เชื่อมโยงการบริการ
ระหว่างระบบต่างๆ
ภายในเว็บไซต์ขององค์การ
สวนพฤกษศาสตร์

๑.แผนงานพัฒนาเว็บไซต์
เพื่อการเผยแพร่และ
บริการความรู้ด้านสวน
พฤกษศาสตร์
)QSBG2.0(

- ระบบสารสนเทศที่
ให้ความรู้ความสําคัญ
ด้านพฤกษศาตร์ที่
สนับสนุนการเข้าถึง
ข้อมูลและการเรียนรู้
ภาคประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ

- ร้อยละความถึง
พอใจต่อข้อมูลที่มี
ภายในเว็บไซต์ของ
องค์การฯ

1.2

๗๑.โครงการสารสนเทศ
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
e-Learning ด้าน
พฤกษศาสตร์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
๑.พัฒนาระบบ
และสร้างจิตสํานึกด้านการ สารสนเทศส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรพืชใน
เรียนรูแ้ บบ e-Learning
ภาคประชาชนและ
ด้านพฤกษศาสตร์
หน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบ

- ระบบสารสนเทศที่
ให้ความรู้ความสําคัญ
ด้านพฤกษศาสตร์ที่
สนับสนุนการเข้าถึง
ข้อมูลและการเรียนรู้

- ร้อยละการเข้าใช้
งานเว็บไซต์ระบบ
e-Learning ของ
องค์การฯ

0.2

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

55

59
3.2

งบประมาณ
)ล้านบาท(
3.2

1.2

0.2

0.2

0.6

หน้า 202

โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

ของระบบ e-Learning
๗๒.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ที่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑.ดําเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร

๗๓.โครงการระบบ
สารสนเทศเพื่องาน
ตรวจสอบและควบคุม
ความเสี่ยง

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่องาน
ตรวจสอบและควบคุม
ความเสี่ยงที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.ดําเนินการพัฒนระบบ
สารสนเทศเพื่องาน
ตรวจสอบและควบคุม
ความเสี่ยง

๗๔.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่องานวิจัย
และพัฒนา

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่องานวิจัย
และพัฒนาที่สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.ดําเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

จากภาคประชาชน
และหน่วยงานต่างๆ
- ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารที่มีความ
ครบถ้วนถูกต้องและ
รวดเร็ว

- ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารที่
สนับสนุนและ
สอดคล้องกับการ
ปฎิบัติงาน
- ร้อยละความพึง
พอใจในการใช้งาน
ต่อระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
- ระบบสารสนเทศเพื่อ - ระบบสารสนเทศ
งานตรวจสอบและ
เพื่องานตรวจสอบ
ควบคุมความเสี่ยงที่มี และควบคุมความ
ความครบถ้วนถูกต้อง เสี่ยงที่สนับสนุนและ
และรวดเร็ว
สอดคล้องกับการ
ปฎิบัติงาน
-ร้อยละความพึง
พอใจในการใช้งาน
ต่อระบบสารสนเทศ
เพื่องานตรวจสอบ
และควบคุมความ
เสี่ยง
- ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารที่มีความ
ครบถ้วนถูกต้องและ
รวดเร็ว

- ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารที่
สนับสนุนและ
สอดคล้องกับการ
ปฎิบัติงาน
- ร้อยละความพึง
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55

ปีงบประมาณ
56
57 58

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

พอใจในการใช้งาน
ต่อระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
๗๕.โครงการพัฒนาระบบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
สารสนเทศเพื่องานพัฒนา
และปลูกบํารุง

- เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่องานพัฒนา
และปลูกบํารุงที่สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.ดําเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่องาน
พัฒนาและปลูกบํารุง

- ระบบสารสนเทศเพื่อ
งานพัฒนาและปลูก
บํารุงที่มีความ
ครบถ้วนถูกต้องและ
รวดเร็ว

- ระบบสารสนเทศ
เพื่องานพัฒนาและ
ปลูกบํารุงที่สนับสนุน
และสอดคล้องกับ
การปฎิบัติงาน
- ร้อยละความพึง
พอใจในการใช้งาน
ต่อระบบสารสนเทศ
เพื่องานพัฒนาและ
ปลูกบํารุง

๐.๘

๐.๘

๗๖.โครงการพัฒนาระบบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
สารสนเทศเพื่องานพัฒนา
ธุรกิจ

- เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่องานพัฒนา
ธุรกิจที่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.ดําเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่องาน
พัฒนาธุรกิจ

- ระบบสารสนเทศเพื่อ
งานพัฒนาธุรกิจที่มี
ความครบถ้วนถูกต้อง
และรวดเร็ว

- ระบบสารสนเทศ
เพื่องานพัฒนาธุรกิจ
ที่สนับสนุนและ
สอดคล้องกับการ
ปฎิบัติงาน
- ร้อยละความพึง
พอใจในการใช้งาน
ต่อระบบสารสนเทศ
เพื่องานพัฒนาธุรกิจ

๑.๓

๑.๓

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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๗๗.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- เพื่อการปรับปรุงข้อมูล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ
ของแผนที่ภูมิสารสนเทศ
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ
เห็นข้อมูลสารสนเทศได้
สะดวกสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการได้

๑.ดําเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการบริหาร
วางแผนการบริหารงาน
สวนฯการวางแผนด้าน/
การลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง
พรรณไม้

- ระบบภูมิสารสนเทศ
ที่สามารถประมวล
และนําเสนอข้อมูลเชิง
พื้นที่ เพื่อสนับสนุน
การปฎิบัติงานและ
การจัดการ

๗๘.โครงการจัดหาระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ข้อมูลในเชิงบริหารโดยใช้
อุปกรณ์และระบบ
สารสนเทศทีด่ ูแลรักษาง่าย

๑.จัดหาระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศและอุปกรณ์
เพื่อการจัดการข้อมูล

- ระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศที่สามารถ
รองรับงานด้าน
สารสนเทศด้านต่างๆ
ขององค์การฯและ
เป็นระบบที่ดูแลรักษา
ง่ายไม่เป็นระบบป่ด

- ระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ที่
สนับสนุนและ
สอดคล้องกับการ
ปฎิบัติงาน
- ร้อยละความพึง
พอใจในการใช้งาน
ต่อระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
- จํานวนความ
ครบถ้วนของระบบ
และอุปกรณ์เพื่อการ
จัดการข้อมูล

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

๗๙.โครงการระบบ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้

- เพื่อสนับสนุนสารสนเทศ
และการตัดสินใจสําหรับ
ผู้บริหารระดับสูง

๘๐.โครงการระบบบริการ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้
และรองรับการใช้งาน
สารสนเทศ

๘๑.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

๑.ทําการรวบรวมความ
ต้องการของระบบ
๒.จัดหาผู้พัฒนาระบบ
๓.ทําการทดสอบระบบ

- สร้างระบบ ICT ที่
สามารถให้ข้อมูล เพื่อ
นํามาประเมินผลที่
สามารถรวบรวม
สําหรับใช้ในการ
วางแผนและปรับปรุง
กลยุทธ์

- เพื่อให้การดําเนินธุรกิจ
ขององค์การอุตสาหกรรม
ปุาไม้ที่จะต้องมี/ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เหมาะสม
ให้กับบุคลากรในทุกระดับ

๑.ทําการรวบรวมความ
ต้องการของระบบ
๒.จัดหาผู้พัฒนาระบบ
๓.ทําการทดสอบระบบ

- พัฒนาระบบสื่อสาร
ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพและมี
ความมั่นคงปลอดภัย

- เพื่อจัดทําระบบ
สารสนเทศที่สามารถ
บริการข้อมูลด้าน
สารสนเทศภูมิศาสตร์ แก่
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก และ
บุคคลภายนอก ผ่านระบบ
เครือข่าย Intranet /
Internet

๑.จัดจ้างบริษัทผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสารสนเทศภูมิศาสตร์
ดําเนินการศึกษาพัฒนา
และจัดทําระบบ

- ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ที่สามารถ
ให้บริการข้อมูลแก่
หน่วยงานต่างๆ ผ่าน
ระบบเครือข่าย
Internet /Intranet
- ระบบฐานข้อมูลภูมิ
สารสนเทศของพื้นที่
ปุาเศรษฐกิจที่ร

- จํานวนและระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้บริหารในการ
เรียกใช้ข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการ
ตัดสินใจ
- จํานวนสารสนเทศ
ที่สอดคล้องและ
สนับสนุนการ
บริหารงาน
- จํานวนปัญหาด้าน
ความปลอดภัย ICT
ที่เกิดขึ้นในรอบไตร
มาส
- จํานวนปัญหาที่
ตรวจสอบพบ
- ความพึงพอใจใน
ระบบสื่อสาร
- มีระบบให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของพื้นที่
ปุาเศรษฐกิจ โดย
ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ

๘๒.โครงการพัฒนาระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- เพื่อจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของพื้นที่ปุา
เศรษฐกิจที่องค์การ
อุตสาหกรรมปุาไม้
รับผิดชอบดูแล ให้สามารถ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน
- พัฒนาระบบ GIS และ
ระบบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ระบบ MIS และ EIS เพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการของ
หน่วยงาน และเพื่อช่วยใน
การตัดสินใจของผู้บริหาร
- จัดทําระบบเครือข่าย
เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลางกับหน่วยงาน
ภูมิภาคในสังกัด เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อนํามาใช้ปรับปรุง
๑.ศึกษาความต้องการ
และพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบสํานักงาน
ของการทํางาน
อัตโนมัติ
๒.ทําการจัดจ้างผู้พัฒนา
ระบบ
๓.ทําการทดสอบระบบ

รับผิดชอบดูแล ที่
สามารถสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
- ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลางและภูมิภาค
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

- ช่วยให้องค์กรได้
ข้อมูลสารสนเทศที่
รวดเร็ว ถูกต้องและ
แม่นยํามากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วดั โครงการ
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

๘๓.โครงการพัฒนางาน
ระบบประชาสัมพันธ์
องค์กร

องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้

- เพื่อสามารถเรียกใช้หรือ
ค้นคืนข้อมูลต่างๆ มา
ประกอบการดําเนินการ
ด้านประชาสัมพันธ์ได้ด้วย
ความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ

๑.ศึกษาความต้องการ
ของระบบประชาสัมพันธ์
องค์กร
๒.ทําการจัดจ้างผู้พัฒนา
ระบบ
๓.ทําการทดสอบระบบ

- พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการ
ดําเนินงาน

๘๔.โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลรักษาช้าง

องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้

- เพื่อนําระบบสารสนเทศ
มาใช้เป็นเครื่องมือการ
บริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ

๑.ศึกษาความต้องการ
ของระบบดูแลรักษาช้าง
๒.ทําการจัดจ้างผู้พัฒนา
ระบบ
๓.ทําการทดสอบระบบ

- เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับการบริหาร
จัดการและดูแลรักษา
ช้างทุกๆ หน่วยงาน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

ตัวชี้วดั โครงการ
- จํานวนขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานลดลง
- จํานวนและระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ
- ความยอมรับใน
การเป็นผู้นําการนํา
ICT มาใช้
- จํานวนบุคลากรที่
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลตามสิทธิที่พึง
กําหนด
- จํานวนขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงานลดลง
- จํานวนและระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ
- ความยอมรับใน
การเป็นผู้นําการนํา
ICT มาใช้
- จํานวนบุคลากรที่
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลตามสิทธิที่พึง
กําหนด
- จํานวนขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงานลดลง
- จํานวนและระดับ
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โครงการ

๘๕.โครงการพัฒนาระบบ
ห่วงโซ่อปุ ทานและเพิ่ม
ศักยภาพวงจรการผลิต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้

วัตถุประสงค์

- เพื่อนําระบบสารสนเทศ
ห่วงโซ่อุปทานและเพิ่ม
ศักยภาพวงจรการผลิต
สารสนเทศที่รวดเร็ว
ถูกต้องและแม่นยํา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

๑.ศึกษาความต้องการ
ของห่วงโซ่อุปทานและ
เพิ่มศักยภาพวงจรการ
ผลิต
๒.ทําการจัดจ้างผู้พัฒนา
ระบบ
๓.ทําการทดสอบระบบ

เป้าหมายโครงการ

- ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วดั โครงการ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ
- ความยอมรับใน
การเป็นผู้นําการนํา
ICT มาใช้
- จํานวนบุคลากรที่
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลตามสิทธิที่พึง
กําหนด
- จํานวนขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงานลดลง
- จํานวนและระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ

55

ปีงบประมาณ
56
57

4

3

58

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

7

หน้า 209

ตารางที่ 6-๓๒ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘๖.โครงการพัฒนาระบบ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อมีข้อมูลด้านการ
๑.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการก๊าซเรือน
ประมวลผลข้อมูลเพื่อการ
กระจกที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
วิเคราะห์แผนงาน และ
นโยบายที่มีมาตรฐาน
รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยํา

- ระบบฐานข้อมูลเชิง
บูรณาการและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีความสามารถ
ประมวลผลเชิง
วิเคราะห์และนําเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบที่
สามารถสนับสนุนการ
ตัดสินใจ วางแผน
และดําเนินนโยบาย
ของผู้บริหาร

- จํานวนฐานข้อมูล
ของระบบสารสนเทศ
ที่สามารถบูรณาการ
ให้สามารถสอดคล้อง
และสนับสนุนการ
บริหารงานและการ
ดําเนินนโยบายของ
ผู้บริหาร

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ตารางที่ 6-๓๓ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

๘๗.โครงการพัฒนาระบบ
และเครือข่ายฐานข้อมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพระดับประเทศ

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ

- เพื่อให้มีระบบข้อมูลให้มี
ความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีเอกภาพ
- เพื่อให้มีข้อมูลที่ผู้บริหาร
สามารถนําไปวิเคราะห์ได้
เที่ยงตรงมีประสิทธิภาพ

๘๘.โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายแลกเปลี่ยนสื่อสาร
ข้อมูลความหลากหลายทาง
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ

- เพื่อให้มีระบบข้อมูลให้มี
ความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีเอกภาพ
- เพื่อให้มีข้อมูลที่ผู้บริหาร
สามารถนําไปวิเคราะห์ได้
เที่ยงตรงมีประสิทธิภาพ

๑.ประชุม/สัมมนา
เนื้อหา รูปแบบ ระดับ
และความถี่ของการ
จัดเก็บข้อมูล
๒.วิเคราะห์และ
ออกแบบจัดเก็บข้อมูล
๓.ทดสอบและปรับปรุง
แบบจัดเก็บข้อมูล
๔.ศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบระบบ
การประมวลผล
๕.กําหนดระเบียบวิธีการ
จัดเก็บและจัดทําคู่มือ
๖.ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนการ
นําไปใช้ประโยชน์
๗.ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
๑.ประชุม/สัมมนา
เนื้อหา รูปแบบ ระดับ
และความถี่ของการ
จัดเก็บข้อมูล
๒.วิเคราะห์และ
ออกแบบจัดเก็บข้อมูล

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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- จํานวนระบบข้อมูล
ที่มีความสมบูรณ์
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
และมีเอกภาพ

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

งบประมาณ
)ล้านบาท(
๕๐

- จํานวนระบบข้อมูล
ที่มีความสมบูรณ์
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
และมีเอกภาพ

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๕๐

ตัวชี้วดั โครงการ

- พัฒนาระบบข้อมูล
ให้มีความสมบูรณ์
ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน
และมีเอกภาพ

- พัฒนาระบบข้อมูล
ให้มีความสมบูรณ์
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และมีเอกภาพ

หน้า 211

โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- จํานวนระบบข้อมูล
ที่มีความสมบูรณ์
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และมีเอกภาพ
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๘.๕

๑๐

๑๐

๔๘.๕

๓.ทดสอบและปรับปรุง
แบบจัดเก็บข้อมูล
๔.ศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบระบบ
การประมวลผล
๕.กําหนดระเบียบวิธีการ
จัดเก็บและจัดทําคู่มือ
๖.ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนการ
นําไปใช้ประโยชน์
๗.ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
๘๙.โครงการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการใช้
ประโยชน์จากฐานชีวภาพ
ระบบชุมชน

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ

- เพื่อให้มีระบบข้อมูลที่มี
ความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีเอกภาพ
- เพื่อให้มีข้อมูลที่ผู้บริหาร
สามารถนําไปวิเคราะห์ได้
เที่ยงตรงมีประสิทธิภาพ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

๑.ประชุม/สัมมนา
เนื้อหา รูปแบบ ระดับ
และความถี่ของการ
จัดเก็บข้อมูล
๒.วิเคราะห์และ
ออกแบบจัดเก็บข้อมูล
๓.ทดสอบและปรับปรุง
แบบจัดเก็บข้อมูล
๔.ศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบระบบ
การประมวลผล
๕.กําหนดระเบียบวิธีการ
จัดเก็บและจัดทําคู่มือ
๖.ส่งเสริมสนับสนุนให้มี

- พัฒนาระบบข้อมูล
ให้มีความสมบูรณ์
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และมีเอกภาพ

๑๐

๑๐
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ
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การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนการ
นําไปใช้ประโยชน์
๗.ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

หน้า 213

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
เปูาประสงค์ :

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน มีการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศด้วย
มาตรฐานสากล
1. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ยกระดับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงานให้มีความมั่นคงปลอดภัยสามารถสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เสริมสร้างความต่อเนื่องในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางที่ 6-๓๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ
1.โครงการพัฒนาระบบ
สํารองข้อมูล )DR Site)
และการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อจัดทําศูนย์สํารอง
สารสนเทศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและระบบที่
สําคัญของหน่วยงานใน
สังกัด ในกรณีฉุกเฉินเกิด
ภัยพิบัติ

๑.เพื่อเป็นศูนย์สํารอง
ข้อมูลกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและระบบที่
สําคัญของหน่วยงานใน
สังกัด มีการดําเนินการ
สําคัญอย่างน้อย ดังนี้
- พัฒนาระบบ Disaster
Recovery Site (DR
Site) ทําให้ข้อมูลและ
ระบบงานสารสนเทศที่
ให้บริการผ่านเครือข่าย
สารสนเทศที่มคี วาม
ปลอดภัยไม่ต่ํากว่า
99.99%
- พัฒนาระบบ Service
Re-location ทําให้

- เพื่อสร้างระบบ
Disaster Recovery
Site (DR Site) และ
Backup Link เพื่อ
ให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง (Business
Continuing
Management) และมี
ความมั่นคงปลอดภัย
(Information
Security) เป็นที่
น่าเชื่อถือของ
ผู้ใช้บริการ ทําให้ข้อมูล
และระบบงาน
สารสนเทศที่ให้บริการ
ผ่านเครือข่าย

- มีศูนย์สํารอง
สารสนเทศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มี
ความปลอดภัยไม่ต่ํา
กว่า 99.99%

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.โครงการบูรณาการ
สํานักงานปลัดกระทรวง
วงจรสื่อสัญญาณและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ให้บริการอินเตอร์เน็ต
สิ่งแวดล้อม
สําหรับเป็นวงจรสื่อ
สัญญาณสํารอง )Backup
Link) ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพและ
ความเร็วของระบบ
เครือข่ายสื่อสาร พร้อมทั้ง
จัดหาระบบเครือข่าย
สํารองกรณีที่เครือข่าย
หลัก และหรือศูนย์ข้อมูล/
หลักไม่สามารถใช้งานได้
เพื่อให้ DR Site พร้อมใช้
งาน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน
ระบบงานสารสนเทศที่
ให้บริการผ่านเครือข่าย
มี High Availability ที่
มีความรวดเร็ว
ปลอดภัยเสถียร และ
สร้างความเชื่อมั่นใน
การใช้บริการ
- ปรับปรุงสถานที่และ
จัดทําห้อง Data
Center เป็นศูนย์
สํารองข้อมูลของ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
ระบบที่สําคัญของ
หน่วยงานในสังกัด
๑.ศึกษาแนวโน้มการ
จัดซื้ออุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายสื่อสารและ
จัดหาระบบเครือข่าย
สํารองจากปีที่ผ่านมา
๒.จัดซื้ออุปกรณ์ตามที่ได้
ศึกษา พร้อมพิจารณา
ประสิทธิภาพและทันสมัย
เทียบเท่าวงจรหลักของ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยไม่เป็นผู้
ให้บริการรายเดียวกันกับ
ปัจจุบัน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ
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สารสนเทศ มีความ
ปลอดภัยไม่ต่ํากว่า
%99.99

- ระบบเครือข่าย
สื่อสารมีประสิทธิภาพ
และความพร้อมใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง

- อัตราการล่มของ
เครือข่ายลดลง
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

๑.ศึกษาแนวโน้มการการ
จัดซื้ออุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายจากปีที่ผ่านมา
๒.จัดหาอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายทดแทนตาม
บัญชีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ โดยมีเกณฑ์
การทดแทนเครื่องที่มี
อายุการใช้งานเกิน
กว่า 5 ปีขึ้นไป
๑.ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ
เครือข่ายอย่างบูรณาการ
และเป็นมาตรฐาน
๒.ออกแบบและกําหนด
รายละเอียดศูนย์
ปฏิบัติการเครือข่ายอย่าง
บูรณาการและเป็น
มาตรฐาน
๓.จัดหาและติดตั้ง
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์รองรับการ
พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ
เครือข่ายอย่างบูรณาการ
ได้แก่
- ซอฟต์แวร์ในการ
จัดการด้าน
ประสิทธิภาพเครือข่าย
(Performance
Management)

- เพื่อให้อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายมีความ
ทันสมัย และเพียงพอ
ต่อการใช้งาน

- จํานวนอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ

- มีระบบศูนย์
ปฏิบัติการเครือข่าย
สนับสนุนการ
บํารุงรักษาระบบงาน
และอุปกรณ์หลัก
- การตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ ได้
รวดเร็วขึ้น

- ระบบมีความ
มั่นคงและความ
พร้อมใช้ตาม SLA
ของการให้บริการ
ทางด้าน IT ของ
กระทรวง

๓.โครงการจัดหาอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายทดแทน/
เพิ่มเติม

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- จัดหาอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
สูงทดแทนของเดิม/
เพิ่มเติม

๔.โครงการพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการเครือข่ายอย่าง
บูรณาการและเป็น
มาตรฐาน )NOC)

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบํารุงดูแลรักษา
ระบบงาน และอุปกรณ์
หลักอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ

๕.โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและระบบ
ความปลอดภัยของ
ห้องควบคุม )Data
Center)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์/
ในการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
(Security
Management)
- จอภาพแบบ LCD ที่ใช้
ในการติดตาม
สถานภาพเครือข่าย
และการใช้งาน
เครือข่ายแบบบูรณา
การ
- พัฒนาการจัดทํา
รายงานสําหรับศูนย์
ปฏิบัติการเครือข่าย
อย่างบูรณาการและ
เป็นมาตรฐาน (NOC)
โดยผ่าน NOC Portal
Service
- จัดทําคู่มือและการ
กําหนดคุณภาพการ
ให้บริการ (SLA)
- ปรับปรุงและพัฒนา
๑.ศึกษาวิเคราะห์ความ
- ความปลอดภัยของ
ระบบรักษาความปลอดภัย ต้องการและช่องโหว่ของ ข้อมูลสูง
และระบบ Monitoring ที่ ระบบความปลอดภัยของ
ให้ผู้ดูแลระบบสามารถ
ห้องควบคุม )Data
ตรวจสอบสถานะได้
Center)
ตลอดเวลาเพื่อให้มี
๒.พัฒนาบุคลากรสําหรับ
ประสิทธิภาพและความ
ดูแลระบบความปลอดภัย
ปลอดภัยสูงขึ้น
ของห้องควบคุม
๓.ตรวจสอบรายการ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

ตัวชี้วดั โครงการ

- จํานวนผู้บุกรุกที่
สามารถตรวจจับได้
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.โครงการพัฒนาระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเสมือน

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๗.โครงการตรวจประเมิน
ด้านความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
)Security Audit)

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือน )Server
Consolidation) เพื่อลด
ปริมาณเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษา
- ในกรณีที่ระบบงานใดๆ
ไม่สามารถถ่ายโอนเข้าสู่
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเสมือนได้ ให้
สามารถจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ทดแทนหรือเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็นเพื่อให้
รองรับการทํางานของ
ระบบนั้นๆ
- เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
ระบบงานต่างๆ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน
อุปกรณ์ภายในห้อง และ
เสนอแนะการทดแทน
อุปกรณ์หรือเทคโนโลยี
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยตาม
มาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยทางกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม
๑.ศึกษาและพัฒนาระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเสมือน (Server
Consolidation)
๒.จัดหาอุปกรณ์ทดแทน/
เพิ่มเติม เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและ
สมรรถนะของระบบ

๑.จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
การตรวจประเมินด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ข้อขัดข้องของ
ระบบงานที่ติดตั้งใช้
งานบนระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือน
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- ระดับความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๕
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๕
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เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- มีระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่เพียงพอต่อ
การใช้งาน

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดมีระดับ
ความมั่นคงปลอดภัย
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๘.โครงการจ้างที่ปรึกษา
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

- จัดหาที่ปรึกษาเพื่อให้
คําแนะนําและช่วย
สนับสนุนในการ
ดําเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมาตรฐาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

๒.นําผลที่ได้มาปรับปรุง
แนวทางการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ระดับที่สูงขึ้น
๓.ปรับปรุงด้านนโยบาย
การจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑.จัดจ้างที่ปรึกษาในการ
สนับสนุนการดําเนินงาน
และบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สูงขึ้น

- เพื่อการบริหารความ
เสี่ยงให้เป็นไปตาม
กฎหมายด้านความ
ปลอดภัยทาง
อิเล็กทรอนิกส์และ
นโยบายภาครัฐ
- เพื่อบริหารจัดการ
และให้คําปรึกษา
แนะนําแนวทางการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการ
บูรณาการงานตาม
ภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อการรับประกัน
การบริการสารสนเทศ
ตามมาตรฐาน ISO
27001

ตัวชี้วดั โครงการ

- จํานวนผลการให้/
คําปรึกษา
- มีมาตรฐานความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- การจ้างเหมา
ผู้ชํานาญการในการบริการ
บํารุงรักษา และดูแลระบบ
สารสนเทศ
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.จัดจ้างผู้ให้บริการ
บํารุงรักษา และดูแล
ระบบสารสนเทศ
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ระบบสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ผู้
ให้บริการระบบ
สารสนเทศมีการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

- มีระบบสารสนเทศ
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่
สามารถใช้งานได้ดี

สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง - เพื่อเช่าใช้บริการวงจรสื่อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ สัญญาณความเร็ว สูง และ
สิ่งแวดล้อม
บริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ
ให้ บ ริ ก ารแก่ ห น่ ว ยงาน
ภายใต้ สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และกรม

๑.ขอเช่ า ใช้ บ ริ ก ารวงจร
สื่อ สั ญ ญาณความเร็ ว สู ง
และบริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต
จากผู้ให้บริการ

- มี บ ริ ก ารวงจรสื่ อ
สั ญ ญาณความเร็ ว สู ง
และบริการอินเตอร์เน็ต
ครอบคลุมหน่วยงาน
-สสภ 16 .แห่ง
-ทสจ 76 .แห่ง
-ศู น ย์ /สํ า นั ก ภายใต้
สังกัด สป.ทส.
-กรม กรม 9

- มีจํานวนวงจรสื่ อ
สัญญาณความเร็วสูง
และ อิ น เต อร์ เ น็ ต
ครอบคลุมหน่วยงาน
-สสภ 16 .แห่ง
-ทสจ 76 .แห่ง
-ศูนย์/สํานักภายใต้
สังกัด สป.ทส.
-กรม กรม 9

- ปรับปรุงห้องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สป.ทส. ได้สําเร็จ

- ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งแม่
ข่ า ย คอมพิ ว เตอร์
ของศู นย์เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อ สาร สป.ทส. ได้
สําเร็จ

๙.โครงการจ้างเหมา
บริการบํารุงรักษา และ
ดูแลระบบสารสนเทศ
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
- ระบบรับเรื่องร้องเรียน
และระบบ KPI&IPA
- ระบบเว็บไซต์
- ระบบสารสนเทศใน
โครงการศูนย์บูรณาการ
สารสนเทศ
1๐.โครงการเช่าใช้
บริการวงจรสื่อสัญญาณ
ความเร็วสูงและบริการ
อินเตอร์เน็ต

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1๑.โครงการปรับปรุง
ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร สป.ทส.

สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง - เพื่อปรับปรุงห้องแม่ข่าย ๑.จ้างเหมาเอกชนเข้า
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ คอมพิ ว เตอร์ ข อง ศทส. ดําเนินการปรับปรุงห้อง
สิ่งแวดล้อม
สป.ทส.
แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ของ
ศทส.

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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- หน่วยงานภายใต้
สังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงฯ ได้รับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องพิมพ์เพื่อ
ทดแทนเครื่องเดิม

6.05

5.27

6.05

งบประมาณ
)ล้านบาท(
๑๗.๓๗

- เครื่อง
คอมพิวเตอร์ใน
สํานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ มี
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยจากไวรัส
คอมพิวเตอร์
จํานวน 1,000
สิทธิการใช้งาน

0.7

0.7

0.7

๒.๑

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง - เพื่อจัดหาทดแทน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์
สิ่งแวดล้อม
จํานวน 150 ชุดต่อปี
)เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมระบบปฏิบัติการ(
จํานวน ๓ ปี รวม ๔๕๐
ชุด
2. ซอฟต์แวร์ office 50
ชุดต่อปี รวม ๑๕๐ ชุด
3. เครื่องพิมพ์จํานวน
150 เครื่องสําหรับ
ปีงบประมาณ 57 และ
59 รวม 300 เครื่อง

1.จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์จํานวน
150 ชุดต่อปี )เครื่อง
คอมพิวเตอร์ พร้อม
ระบบปฏิบัติการ( จํานวน
๓ ปี รวม ๔๕0 ชุด
๒.จัดซื้อซอฟต์แวร์
office 50 ชุดต่อปี รวม
๑๕๐ ชุด
๓. จัดหาเครื่องพิมพ์
จํานวน 150 เครื่อง
สําหรับปีงบประมาณ 57
และ 59 รวม 300
เครื่อง

- เพื่อจัดหาทดแทน
1.เครื่องคอมพิวเตอร์
ทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เดิม
จํานวน 150 ชุดต่อปี
)เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อม
ระบบปฏิบัติการ(
จํานวน ๓ ปี รวม
๔๕0 ชุด
2. ซอฟต์แวร์ office
50 ชุดต่อปี รวม
๑๕0 ชุด
3. เครื่องพิมพ์จํานวน
150 เครื่องสําหรับ
ปีงบประมาณ 57
และ 59 รวม 300
เครื่อง

1๓.โครงการปรั บ ปรุ ง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง - เพื่อจัดหาระบบรักษา
และพั ฒ นาระบบความ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ ความมั่นคงปลอดภัยให้แก่
มั่นคงปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม
ระบบคอมพิวเตอร์ และ
เครือข่าย โดยการปูองกัน
การเผยแพร่ของโปรแกรม
ที่ไม่พึงประสงค์ หรือ
Malicious Software
(Malware) และ การ
ปูองกันอย่างรัดกุมขึ้นใน
อนาคต เรียกว่า
Endpoints Solutions

1.เพื่อจัดหาระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
ให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย โดยการ
ปูองกันการเผยแพร่ของ
โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์
หรือ Malicious
Software (Malware)
และ การปูองกันอย่าง
รัดกุมขึ้นในอนาคต
เรียกว่า Endpoints

- เพื่อให้ข้อมูลและ
สารสนเทศของ
หน่วยงานในสังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีความ
ปลอดภัยและลดความ
เสี่ยงจากการถูกทําลาย
ของไวรัสคอมพิวเตอร์
และภัยคุกคามอื่นๆ ที่

1๒.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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1๔.โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่ายประชุม
ทางไกลของ สป.ทส.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง - เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ ระบบประชุมทางไกล
สิ่งแวดล้อม
สําหรับหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครือข่ายหลัก
)Backbone) ภายใน
อาคารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมเพื่อให้สามารถ
รองรับการใช้งาน
ระบบงานต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครือข่ายย่อย )Node)
ภายในอาคารกระทรวงฯ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครือข่ายไร้สาย
)Wireless LAN) ภายใน
อาคารกระทรวงฯ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

Solutions

จะมารบกวนข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน

1. ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ระบบประชุมทางไกล
และจัดหาอุปกรณ์ประชุม
ทางไกลสําหรับหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาค พร้อม
ติดตัง้ ระบบในการสร้าง
เครื่องคอมพิวเตอร์
เสมือน จํานวน 1 ระบบ
2. ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายภายในอาคาร
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ชั้น 1 4 10
และ 14 – 20

- จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ระบบประชุมทางไกล
ให้ของหน่วยงานใน
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ
จัดหาระบบในการสร้าง
เครื่องคอมพิวเตอร์
เสมือน จํานวน 1
ระบบ เพื่อรองรับ
ระบบงานต่างๆ
- จัดหาอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ )L3
Switch) ขนาด 24
พอร์ต พร้อม GBIC ไม่
น้อยกว่า 20 หน่วย
จํานวน 1 ตัว
- จัดหาอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ )L2
Switch manage)
ขนาด 48 พอร์ต
พร้อม GBIC จํานวน
10 ตัว
- จัดหาอุปกรณ์
กระจายสัญญาณชนิด

ตัวชี้วดั โครงการ

- มีอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ระบบประชุม
ทางไกลเพื่อใช้ใน
การประชุมทางไกล
ของหน่วยงานใน
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
และมีระบบในการ
สร้างเครื่อง
คอมพิวเตอร์เสมือน
จํานวน 1 ระบบ
เพื่อรองรับ
ระบบงานต่าง ๆ
- มีอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ )L3
Switch) ขนาด 24
พอร์ต พร้อม GBIC
ไม่น้อยกว่า 20
หน่วย จํานวน 1 ตัว
- มีอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ )L2
Switch manage)
ขนาด 48 พอร์ต
พร้อม GBIC จํานวน
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1๕.โครงการพัฒนา
ระบบตรวจสอบและเฝูา
ระวังภัยคุกคาม Cyber

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง - เพื่อตรวจสอบความเสี่ยง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ ในระบบเครือข่าย
สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
ปูองกันการแพร่ระบาด
ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่
(Unknown Malware)
- เพื่อปูองกันการคุกคาม
ชนิดฉับพลัน (Zero-Day
Attacks) ที่ระบบAnti
Virusที่ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันไม่สามารถ
ตรวจจับและปูองกันได้
- เพื่อปูองกันระบบงานและ
Websiteของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจากการถูก
คุกคามจากอาชญากร
คอมพิวเตอร์ (Hacker)
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
และเฝูาระวังระบบสืบค้น

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

1.ติดตั้งระบบตรวจสอบ
และวิเคราะห์ภัยคุกคาม
ภายในเครือข่าย จํานวน
1 ระบบที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารในส่วนกลาง
2.ติดตั้งระบบปูองกันภัย
คุกคามเกี่ยวกับระบบงาน
และWebsites ของ
กระทรวงฯจํานวน1
ระบบที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารในส่วนกลาง
3.ติดตั้งระบบตรวจสอบ
และปูองกันระบบ
ฐานข้อมูล )Database)
จํานวน 1 ระบบที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในส่วนกลาง

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

ไร้สายพร้อมการจัดการ
ด้านความปลอดภัย
จํานวน 1 ระบบ
- จัดหาระบบช่วย
ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้
)Radius) จํานวน 1
ระบบ

10 ตัว
- มีอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณชนิดไร้สาย
พร้อมการจัดการ
ด้านความปลอดภัย
จํานวน 1 ระบบ
- มีระบบช่วย
ตรวจสอบสิทธิ์ของ
ผู้ใช้ )Radius)
จํานวน 1 ระบบ
- มีระบบตรวจสอบ
และวิเคราะห์ภัย
คุกคามภายใน
เครือข่าย จํานวน
1 ระบบที่ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารในส่วนกลาง
- มีระบบปูองกันภัย
คุกคามเกี่ยวกับ
ระบบงานและ
Websites ของ
กระทรวงฯ จํานวน
1 ระบบที่ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารในส่วนกลาง
- มีระบบตรวจสอบ
และปูองกันระบบ
ฐานข้อมูล

- เพื่อติดตั้งระบบ
ตรวจสอบและ
วิเคราะห์ภัยคุกคาม
ภายในเครือข่าย
จํานวน 1 ระบบที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใน
ส่วนกลาง
- เพื่อติดตั้งระบบ
ปูองกันภัยคุกคาม
เกี่ยวกับระบบงานและ
Websites ของ
กระทรวงฯ จํานวน
1 ระบบที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใน
ส่วนกลาง
- เพื่อติดตั้งระบบ
ตรวจสอบและปูองกัน
ระบบฐานข้อมูล
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
ข้อมูล (Database) ของ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดว่าเป็น
ระบบที่สําคัญยิ่งเนื่องจาก
เป็นศูนย์รวมข้อมูล
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

)Database) จํานวน
1 ระบบที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใน
ส่วนกลาง

)Database)จํานวน
1 ระบบที่ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารในส่วนกลาง
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ตารางที่ 6-๓๕ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของกรมควบคุมมลพิษ
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

55

56

๑.สํารวจความต้องการใน
การจัดหาของหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกรมควบคุม
มลพิษ
๒.คณะทํางาน ICT ชุด
ต่างๆ พิจารณาความ
เหมาะสมของการจัดหา
๓.ดําเนินการจัดซื้อตาม
ขั้นตอนระเบียบพัสดุฯ
๑.จัดหาผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเพื่อเข้ามาดูแล
และบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

- มีเครื่องคอมพิวเตอร์และ - จํานวนเครื่องและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่เพียงพอ อุปกรณ์ที่มี
ต่อการใช้งานของผู้บริหาร ประสิทธิภาพ
และเจ้าหน้าที่

๑

๑

๑

๑

๑

งบประมาณ
)ล้านบาท(
๕

- มีระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภายในกรม

๒.๑

๒.๕

๒.๕

๒.๕

๒.๕

๑๒.๑

๒

๓

๒.๗๕

๒.๗๕

๒.๗๕

๑๓.๒๕

-

-

-

-

-

-

เป้าหมายโครงการ

1๖.โครงการจัดหา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สําหรับทดแทนของเดิม/
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

กรมควบคุมมลพิษ

- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สําหรับเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กรมควบคุมมลพิษ

1๗.โครงการดูแลและ
บํารุงรักษาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

กรมควบคุมมลพิษ

- เพื่อบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑๘.โครงการดูแลและ
กรมควบคุมมลพิษ
บํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการมลพิษ

- เพื่อบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.จัดหาผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเพื่อเข้ามาดูแล
และบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ

- มีระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับ
สนับสนุน
การปฏิบัติงาน

๑๙.โครงการทบทวน
นโยบายความมั่นคงและ
ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพื่อพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมควบคุมมลพิษ

๑.ดําเนินการทบทวน
นโยบายความมั่นคงและ
ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง
๒.ปรับแก้เอกสาร
นโยบายความมั่นคงและ

- มีนโยบายความมั่นคง
และปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับใช้กํากับดูแลการ
ดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ

กรมควบคุมมลพิษ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

ปีงบประมาณ
57
58

ตัวชี้วดั โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

- ระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายมีความ
เสถียรและสามารถ
ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง
- ระบบ
สารสนเทศมีความ
เสถียรและสามารถ
ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง
- จํานวนปัญหา
ความปลอดภัยด้าน
ICT ที่เกิดขึ้นในรอบ
ไตรมาสลดลง
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เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ
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ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมควบคุมมลพิษให้มี
ความทันสมัย และ
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ
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ปีงบประมาณ
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59

1

1

๒๐.โครงการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อเพิ่มการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศให้ต่อเนื่อง
อย่างเป็นระบบ
- เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ
และวางแนวทางในการ
จัดทําระบบรักษาความ
ปลอดภัย ตามมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย
- เพื่อจัดเก็บข้อมูลบันทึก
กิจกรรม (Log) ของ
อุปกรณ์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
สําคัญในระบบเครือข่าย
ตาม พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

๑.การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบ
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบโดยการ
วิเคราะห์ออกแบบ และ
วางแนวทางในการจัดทํา
ระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย มีการจัดเก็บ
ข้อมูล บันทึกกิจกรรม
)Log) ของอุปกรณ์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายที่สําคัญในระบบ
เครือข่ายตาม พรบ.ว่า
ด้วยการกระทําผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- เจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

- เก็บข้อมูล
การจราจรทางทาง
คอมพิวเตอร์ไม่น้อย
กว่า 90 วัน นับแต่
วันที่ข้อมูลเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์

1

๒๑.โครงการจัดทํา
นโยบายและแนวปฎิบัติ
ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
วิเคราะห์ ประเมินช่วงโหว่
ด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
)GAP Analysis) ของกรม
ส่งเสริมคุณภาพ

1.ดําเนินการตรวจสอบ
วิเคราะห์ ประเมินช่วง
โหว่ด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ดําเนินการปรับปรุง
นโยบายการรักษาความ

- มีแนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านความ
มั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ

- ร้อยละความสําเร็จ
ของการจัดทําระบบ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
ตามมาตรฐานสากล

1

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

สิ่งแวดล้อม
- เพื่อนําผลวิเคราะห์ที่ได้
จากการประเมินช่องโหว่
ด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ดําเนินการปรับปรุง
นโยบายการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพื่อนําผลการ
วิเคราะห์ที่ได้จากการ
ประเมินช่องโหว่ด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาดําเนินการ
จัดทํานโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ของกรม
ส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้อง
ตามแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของ
หน่วยงานภาครัฐ

มั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้อง
กับแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของ
หน่วยงานภาครัฐ
3.จัดสัมมนา IT
Security Awareness
Training
4.ดําเนินการจัดทําแบบ
ประเมินประกอบการ
พิจารณาการดําเนินงาน
ตามแนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของ
หน่วยงานภาครัฐ
5.ดําเนินการจัดทํา
นโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ของ
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้อง
ตามแนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของหน่วยงานภาครัฐ
พ.ศ. 2553

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ
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โครงการ
๒๒.โครงการบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
- พัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์พร้อมทั้ง
บํารุงรักษา และจัดหา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้
เพียงพอต่อการใช้งาน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

1.การพัฒนาระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2.จัดจ้างดูแลและ
บํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เครือข่าย
๓.จัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม/
ทดแทน

- มีระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการใช้งาน
ภายในกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

- การเกิดปัญหาใน
ระบบเครือข่าย และ
ปัญหาการใช้งานบน
เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย และลูกข่าย
คิดเป็นจํานวน
ครั้ง / ปี

55

ปีงบประมาณ
56 57 58

59

8.8

14 14

14

14

งบประมาณ
)ล้านบาท(
64.8

หน้า 229

ตารางที่ 6-3๗ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
โครงการ
2๓.โครงการจัดหาเพื่อ
ทดแทนระบบเครือข่าย
ภายในกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายทดแทนอุปกรณ์ที่
ใช้มานานและหมดอายุการ
ใช้งานรองรับการใช้งาน
ของศูนย์ข้อมูลติดตามการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปุาไม้
และเตือนพิบัติในพื้นที่ปุา
อนุรักษ์และเพื่อให้การปริ
การประชาชนและ
ผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.ศึกษาออกแบบ
สถาปัตยกรรมระบบ
เครือข่าย ให้มีความ
ทันสมัย รวดเร็ว
ประหยัด และปลอดภัย
๒.จัดจ้างผู้พัฒนา และ
ติดตัง้ ระบบเครือข่าย

- มีอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายทดแทน
อุปกรณ์ที่ใช้มานาน
และหมดอายุการใช้
งาน
- รองรับการใช้งาน
ของหน่วยงานและ
ศูนย์ข้อมูลติดตามการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปุา
ไม้และเตือนพิบัติใน
พื้นที่ปุาอนุรักษ์
- สามารถปฏิบัติตามที่
พระราชบัญญัติที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ได้อย่างถูกต้อง
- มีระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์
และระบบเครือข่าย
รองรับการให้บริการ
และการใช้งานของ
เจ้าหน้าที่
- ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงข้อมูล
และใช้บริการภาครัฐ
ได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง และปลอดภัย
- ส่งเสริมให้ข้าราชการ
และพนักงาน

- มีอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายรองรับการ
ใช้งานของหน่วยงาน
- ปฏิบัติตามที่
พระราชบัญญัติที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ได้อย่างถูกต้อง
- ประชาชน
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน มีความ
พึงพอใจ ในการใช้
งานและการเข้าถึง
ข้อมูลของหน่วยงาน
และปลอดภัย

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

55

ปีงบประมาณ
56
57 58

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

30

100

10

20

เจ้าหน้าที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒๔.โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายของหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายให้หน่วยงานของ
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืชทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่อรองรับการจัดเก็บ
ข้อมูล การปฏิบัติงาน และ
การปริการประชาชนและ
ผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.ศึกษาออกแบบ
สถาปัตยกรรมระบบ
เครือข่าย ให้มีความ
ทันสมัย รวดเร็ว
ประหยัด และปลอดภัย
๒.จัดหาผู้รับจ้าง และ
ติดตัง้ ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

- มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายใช้งาน
ทุกหน่วยงาน
- รองรับการใช้งาน
ของหน่วยงานและ
ศูนย์ข้อมูลติดตามการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปุา
ไม้และเตือนพิบัติใน
พื้นที่ปุาอนุรักษ์
- สามารถปฏิบัติตามที่
พระราชบัญญัติที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ได้อย่างถูกต้อง
- ส่งเสริมให้ข้าราชการ
และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- มีอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายรองรับการ
ใช้งานของหน่วยงาน
- ปฏิบัติตามที่
พระราชบัญญัติที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ได้อย่างถูกต้อง
- ประชาชน
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน มีความ
พึงพอใจ ในการใช้
งานและการเข้าถึง
ข้อมูลของหน่วยงาน
และปลอดภัย

40

๒๕.โครงการพัฒนาระบบ
เครื่องแม่ข่ายเสมือน

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช

- เพื่อจัดหาและพัฒนา
ระบบแม่ข่ายเสมือน
)Server Consolidation)
เพื่อลดปริมาณเครื่อง

๑.ศึกษาออกแบบและ
พัฒนาเครื่องแม่ข่าย
เสมือน )Server
Consolidation)

- มีระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเพียงพอต่อการ
ใช้งาน
- ลดปริมาณเครื่องแม่

- จํานวนปัญหา
ขัดข้องของระบบงาน
ที่ติดตั้งใช้งานบน
ระบบเครื่อง

10

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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หน้า 231

โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

ข่ายและใช้เครื่องแม่
ข่ายร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือน
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ตารางที่ 6-3๘ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของกรมทรัพยากรน้า
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ
- มีอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายรองรับการ
ใช้งานของหน่วยงาน
- เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน มีความ
พึงพอใจ ในการใช้
งานและการเข้าถึง
ข้อมูลของหน่วยงาน
และปลอดภัย
- มีอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายรองรับ
ฐานข้อมูลทรัพยากร
น้ําในห้องปฏิบัติการ
แม่ข่าย

๒๖.โครงการปรับปรุง
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายในการรองรับ
ฐานข้อมูลทรัพยากรน้ํา
ภาค ๑-๑๐

กรมทรัพยากรน้ํา

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายให้หน่วยงาน
เพื่อรองรับฐานข้อมูล
ทรัพยากรน้ําภาค
๑-๑๐ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.ศึกษาออกแบบ
สถาปัตยกรรมระบบ
เครือข่าย ให้มีความ
ทันสมัย รวดเร็ว
ประหยัด และปลอดภัย
๒.จัดหาผู้รับจ้าง และ
ติดตัง้ ระบบเครือข่าย

- มีระบบเครือข่ายใช้
งานทุกหน่วยงาน
- รองรับการใช้งาน
ของหน่วยงานและ
หน่วยงานทรัพยากร
น้ําภาค ๑-๑๐

๒๗.โครงการปรับปรุง
พัฒนาประสิทธิภาพ
เครือข่ายในการรองรับ
ฐานข้อมูลทรัพยากรน้ํา
สําหรับห้องปฏิบัติการแม่
ข่าย

กรมทรัพยากรน้ํา

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายสําหรับ
ห้องปฏิบัติการแม่ข่ายเพื่อ
รองรับฐานข้อมูล
ทรัพยากรน้ํา ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีระบบเครือข่าย
รองรับการใช้งานของ
ห้องปฏิบัติการแม่ข่าย

๒๘.โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

กรมทรัพยากรน้ํา

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์เสริม
สําหรับเครื่องแม่ข่ายเดิม
ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

๒๙.โครงการจัดหาระบบ
บริหารจัดการรวบรวม
และแสดงรายงานปูม
เหตุการณ์ระดับขั้นสูง

กรมทรัพยากรน้ํา

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัย
ของการเข้าใช้งานระบบ
เครือข่ายจากภายในและ

๑.ศึกษาออกแบบ
สถาปัตยกรรมระบบ
เครือข่าย ให้มีความ
ทันสมัย รวดเร็ว
ประหยัด และปลอดภัย
๒.จัดหาผู้รับจ้าง และ
ติดตัง้ ระบบและเครือข่าย
๑.ศึกษาวิเคราะห์เครื่อง
แม่ข่ายเดิมและกําหนด
อุปกรณืที่ต้องปรับปรุง
ให้มีความทันสมัย
รวดเร็ว ประหยัด และ
ปลอดภัย
๒.จัดหาผู้รับจ้างปรับปรุง
๑.ทําการติดตัง้ ระบบ
บริหารจัดการรวบรวม
และแสดงรายงานปูม
เหตุการณ์ระดับขั้นสูง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

55

ปีงบประมาณ
56
57
58
๒๑.๒๕

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(
๒๑.๒๕

๑๑.๙๘

๑๑.๙๘

- มีเครื่องแม่ข่ายที่
รองรับการใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว

- จํานวนเครื่องแม่
ข่ายที่ได้รับการ
ปรับปรุงและ
รองรับการใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว

๑๖

๑๖

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเฝูา
ระวังและการแก้ไข
ปัญหาได้ทันที

- มีระบบบริหาร
จัดการรวบรวมและ
แสดงรายงานปูม
เหตุการณ์ระดับขั้น

๗.๕

๗.๕
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๓๐.โครงการสนับสนุน
กรมทรัพยากรน้ํา
การใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงผ่าน
ทางเครือข่ายแบบไร้สาย

วัตถุประสงค์
ปูองกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
กับระบบงานหรือ
ฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ เฝูาระวังใน
การเข้าถึงข้อมูลของการ
เรียกใช้ระบบผ่านทาง
ระบบเครือข่ายจากภายใน
แลภายนอกองค์กรทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้งานเครือข่ายของ
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยการ
เชื่อมโยงผ่านทางเครือข่าย
แบบไร้สาย

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

55

ปีงบประมาณ
56
57
58

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

เพื่อสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
เพิ่มระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายให้
มากขึ้น

สูง

๑.ทําการติดตัง้ ระบบ
เชื่อมโยงผ่านทาง
เครือข่ายแบบไร้สาย
ให้กับอุปกรณ์ พร้อม
ติดตัง้ เครือข่ายไร้สาย

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานและใช้งานของ
คอมพิวเตอร์ให้มีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ ขึ้น

- จํานวนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
เชื่อมโยงผ่านทาง
เครือข่ายแบบไร้สาย

๑๖

๑๖

๓๑.โครงการปรับปรุง
อุปกรณ์เครือข่ายให้
รองรับการใช้งาน IPV6

กรมทรัพยากรน้ํา

- เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์
เครือข่ายให้รองรับการใช้
งาน IPV6 ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่จําเป็นต้องใช้
ในอนาคต

๑.ทําการตรวจสอบ
อุปกรณ์เครือข่ายที่ยังไม่
รองรับ IPV6 และ
ปรับปรุงอุปกรณ์
เครือข่ายให้รองรับการใช้
งาน IPV6

- เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์
เครือข่ายให้รองรับการ
ใช้งาน IPV6 ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่
จําเป็นต้องใช้ใน
อนาคต

- จํานวนอุปกรณ์
เครือข่ายที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้รองรับ
การใช้งาน IPV 6

๓๐

๓๐

๓๒.โครงการปรับปรุง
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เข้าสู่ Cloud
Computiing

กรมทรัพยากรน้ํา

- เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเข้าสู่ Cloud
Computiing เพื่อง่ายต่อ
การเข้าถึงทุกทีท่ ุกเวลา
และลดความเสีย่ งต่อการ
สูญหายของข้อมูล

๑.ทําการจัดจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเข้าสู่
Cloud Computiing

- เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเข้าสู่
Cloud Computiing

- จํานวนระบบ
ฐานข้อมูลที่ได้รับการ
พัฒนาเข้าสู่ Cloud
Computiing

๒๐

๒๐

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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๓๓.โครงการจัดทําระบบ
กู้คืนสารสนเทศเพื่อการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย

กรมทรัพยากรน้ํา

๓๔.โครงการบํารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

กรมทรัพยากรน้ํา

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยใน
ระบบลุ่มน้ํา โดยการ
สํารองและการกู้คืนข้อมูล
สารสนเทศ ให้สามารถ
จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ที่
สามารถนําไปใช้ในการ
ประเมินและวิเคราะห์
สถานการณ์อุทกภัยได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
แม้ในสภาวะที่เกิดภัยพิบัติ
ต่อศูนย์ข้อมูลหลักของกรม
- เพื่อให้ประชาชน ชุมชน
คณะกรรมการลุ่มน้ํา
คณะกรรมการทรัพยากร
น้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากร
น้ํา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลข่าวสารและความรู้
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายกรม
ทรัพยากรน้ําได้อย่าง
สะดวก มีประสิทธิภาพ
และเชื่อถือได้ตลอดเวลา
- เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายสื่อสารกรม
ทรัพยากรน้ํามีความพร้อม

๑.ดําเนินการจ้างที่
ปรึกษาเพื่อศึกษา
ออกแบบและติดตั้งระบบ
กู้คืนสารสนเทศเพื่อการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย

- ประชาชนและ
- มีระบบสํารองและ
หน่วยงานมีสารสนเทศ การกู้คืนข้อมูล
เพื่อติดตาม
สารสนเทศ
สถานการณ์อุทกภัยใน
ระบบลุ่มน้ําได้อย่าง
รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ในภาวะภัย
พิบัติ

๑.ดําเนินการจ้างที่
ปรึกษาดําเนินการบริหาร
และจัดการดูแลระบบ
เครือข่ายกรมทรัพยากร
น้ําและปรับปรุง
บํารุงรักษาระบบต่างๆ
เช่น ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบ
ประชุมทางไกล ระบบ
จัดเก็บข้อมูลสํารอง
ให้บริการ ระบบปูองกัน
และตรวจสอบไวรัส
ระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

- เพื่อให้ประชาชน
ชุมชน คณะกรรมการ
ลุ่มน้ํา คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
กรมทรัพยากรน้ํา และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายกรม
ทรัพยากรน้ําได้อย่าง
สะดวก มี
ประสิทธิภาพและ
เชื่อถือได้ตลอดเวลา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- มีการปรับปรุงและ
บํารุงรักษาระบบ
เครือข่ายกรม
ทรัพยากรน้ําอย่าง
ต่อเนื่อง

55

ปีงบประมาณ
56
57
58
๙๘.๘๕

๙.๙

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(
๙๘.๘๕

๙.๙
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วัตถุประสงค์
ในการใช้งานได้ดีเป็นปกติ
อยู่เสมอและรองรับการใช้
งานระบบสารสนเทศต่างๆ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีความ
มั่นคงปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการใช้งานของ
ระบบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

55

ปีงบประมาณ
56
57
58

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

- เพื่อให้ระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายสื่อสารกรม
ทรัพยากรน้ํามีความ
พร้อมในการใช้งานได้
ดีเป็นปกติอยู่เสมอ
และรองรับการใช้งาน
ระบบสารสนเทศต่างๆ
ได้อย่างต่อเนื่อง มี
ความมั่นคงปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานการใช้
งานของระบบ
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โครงการ
3๕.โครงการปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อทําการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
ที่มีอยู่ให้รองรับภารกิจและ
โครงการด้าน ICT ของกรม
ได้แก่ โครงการติดตัง้ ระบบ
วีดีโอคอนเฟอเรนซ์
โครงการระบบสารสนเทศ
ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วใน
ตอนต้น เป็นต้น
- เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้า
และไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ทของ
กรมทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
- เพื่อปรับเปลี่ยนระบบ
ตรวจจับและปูองกันไวรัส/
มัลแวร์ของกรมฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อบํารุงรักษาและ
ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี
- เพื่อปรับปรุงการใช้งาน
อุปกรณ์เชื่อมต่อ เช่น
พรินเตอร์ชนิดอิงค์เจ็ท ให้
ใช้หมีกราคาประหยัดได้
- เพื่อปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการซอฟท์แวร์ใน

๑.ทําการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
ICT ที่มีอยู่ให้รองรับ
ภารกิจและโครงการด้าน
ICT ของกรม ได้แก่
โครงการติดตั้งระบบ
วีดีโอคอนเฟอเรนซ์
โครงการระบบ
สารสนเทศทัง้ หมดที่
กล่าวมาแล้วในตอนต้น
เป็นต้น

- โครงสร้างพื้นฐาน
ของกรมฯ มีสมรรถนะ
ประสิทธิภาพ ความ
เชื่อมั่น ความเป็น
เอกภาพ ความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

- จํานวนปัญหาที่รับ
แจ้งในระบบ
- จํานวนเครื่องและ
อุปกรณ์ที่ใช้งานได้
จริง
- ความพึงพอใจต่อ
การใช้งานระบบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ปีงบประมาณ
56
57 58
๕๐

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(
๕๐
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วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

55

ปีงบประมาณ
56
57 58

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
ให้มีความเป็นเอกภาพ
- เพื่อปรับปรุงซอฟท์แวร์
ปฏิบัติการและซอฟท์แวร์
ประยุกต์ให้เป็นเอกภาพ
- เพื่อเพิ่มเติมจํานวนจุด
เชื่อมต่อเครือข่ายมีสาย
และไร้สายทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
- เพื่อรองรับมาตรฐานการ
ทําธุรกรรมอิเลคทรอนิคส์
ของรัฐบาล
- เพื่อปรับปรุงระบบ
โทรศัพท์ภายในกรมฯ ให้
รองรับภารกิจของกรมฯ
- เพื่อจัดสร้างห้องดาต้า
เซ็นเตอร์ใหม่ของกรมหรือ
ปรับปรุงห้องเดิมให้มั่นคง
มากขึ้น
- เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายมา
ทดแทนเครื่องที่อายุการใช้
งานเกิน 5 ปี
- เพื่อจัดทําแผนผัง
เครือข่าย มาตรฐานการ
ติดตัง้ เครือข่าย การติดตัง้
ซอฟท์แวร์ การติดตัง้
อุปกรณ์เชื่อมต่อ ให้มีความ
เป็นเอกภาพทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

หน้า 238

โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3๖.โครงการปรับปรุงและ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
เพิ่มเสถียรภาพด้านระบบ
ไฟฟูาและปูองกัน

วัตถุประสงค์
- เพื่อทําการสํารวจและ
จัดทําแผนผังระบบไฟฟูา
และปูองกันทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารสํานักงาน
และอาคารบ้านพักเดิมที่มี
อยู่
- เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟูา
และปูองกันทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารสํานักงาน
และอาคารบ้านพักให้
สอดคล้องกับการใช้งาน
ปัจจุบันและอนาคต
- เพื่อติดตั้งระบบสํารอง
ไฟฟูาให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ด้าน ICT ทั้งหมดของกรม
- เพื่อติดตั้งระบบปูองกัน
ไฟฟูารวมถึงระบบปูองกัน
ฟูาผ่าภายในและภายนอก
อาคารสํานักงานและ
อาคารบ้านพัก

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน
๑.ปรับปรุงและเพิ่ม
เสถียรภาพด้านระบบ
ไฟฟูาและปูองกัน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

55

- มีระบบไฟฟูาและ
ปูองกันทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร
สํานักงานและอาคาร
บ้านพัก
- มีระบบสํารองไฟฟูา
ให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ด้าน ICT
ทั้งหมดของกรม
- มีระบบปูองกันไฟฟูา
รวมถึงระบบปูองกัน
ฟูาผ่าภายในและ
ภายนอกอาคาร
สํานักงานและอาคาร
บ้านพัก
- มีแผนผังระบบไฟฟูา
และปูองกันทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร
สํานักงานและอาคาร
บ้านพักที่ติดตั้ง
เรียบร้อย

- จํานวนปัญหา
ระบบไฟฟูาที่รับแจ้ง
- จํานวนครั้งที่
ไฟดับไฟตก/
- จํานวน UPS ที่ใช้
งานได้
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ตารางที่ 6-๔๐ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของกรมป่าไม้
โครงการ
๓๗.โครงการระบบเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางด้าน
ความปลอดภัยของระบบ
เครือข่าย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปุาไม้

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อช่วยเหลือในการ
บริหารจัดการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
สะดวก มีศักยภาพในการ
วางแผนการจัดการ รวมถึง
สามารถติดตามปัญหาการ
ใช้งานเครือข่ายสารสนเทศ
และนํามาวิเคราะห์
ออกแบบแผนการหรือแนว
ทางการดําเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศต่อไปใน
อนาคต

๑.ศึกษาระบบเครือข่าย
ปัจจุบัน
๒.ติดตั้งระบบเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางด้าน
ความปลอดภัยของระบบ
เครือข่าย
๓.ทําการทดสอบระบบที่
ติดตัง้

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความ
ปลอดภัยให้กับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผ่าน
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ ให้สามารถ
รองรับการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เพื่อช่วยเหลือในการ
บริหารจัดการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้สะดวกและมี
ศักยภาพในการวาง
แผนการจัดการอย่างดี
ยิ่งขึ้น
- เพื่อสามารถ
ตรวจสอบติดตาม
ปัญหาของการใช้งาน
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศและ
สามารถนํามาวิเคราะห์
ออกแบบแผนการหรือ
แนวทางการดําเนินการ
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อไปในอนาคต

- ระบบเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางด้านความ
ปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายที่สามารถ
แสดงข้อมูลสําหรับ
บริหารจัดการ และ
มีข้อมูลครบถ้วน
สามารถใช้วิเคราะห์
ได้

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ
๓๘.โครงการระบบ
สนับสนุนการใช้งาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เชื่อมโยงผ่านทาง
เครือข่ายไร้สาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปุาไม้

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อให้รองรับการ
ให้บริการเครือข่ายไร้สาย
สําหรับเจ้าหน้าที่กรมปุาไม้
ให้ครอบคลุมทั่วถึงโดยไม่
ต้องกังวลปัญหาจากการ
ให้บริการระบบเครือข่ายที่
ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ รวมถึงลดความ
เสี่ยงในการจัดหาการ
ให้บริการเครือข่ายจาก
ภายนอก ซึ่งทําให้ยากต่อ
การบริหารจัดการ และ
การควบคุม อีกทั้งเกิด
ความเสี่ยงต่อการโจมตีของ
ผู้ไม่หวังดีในการใช้งาน
ระบบของกรมปุาไม้

๑.ทําการสํารวจพื้นที่ที่
ต้องการให้คลอบคลุมโดย
เครือข่ายไร้สาย
๒.ทําการติดตัง้ อุปกรณ์
เครือข่ายไร้สาย
๓.ทําการทดสอบระบบ
ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่
กําหนด

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในของกรมปุาไม้ให้
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
- สามารถช่วยในการ
รองรับการให้บริการ
ระบบเครือข่ายไร้สาย
ให้กับเจ้าหน้าที่ของ
กรมปุาไม้ได้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง
โดยไม่ต้องกังวลปัญหา
จากการให้บริการ
ระบบเครือข่ายไม่
เพียงพอต่อความ
ต้องการ
- เพื่อลดความเสี่ยงใน
การจัดหาการให้บริการ
ระบบเครือข่ายจาก
ภายนอกของเจ้าหน้าที่
ของกรมปุาไม้ ซึ่งอาจ
ทําให้ยากต่อการ
บริหารจัดการและการ
ควบคุมดูแลอีกทั้ง
อาจจะเกิดความเสี่ยง
ต่อการโจมตีของผู้ไม่
หวังดีในการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมปุา
ไม้

- มีเครือข่ายไร้สาย
ครอบคลุมพื้นที่ ที่
ต้องการให้บริการแก่
บุคลากร

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓๙.โครงการจัดหา
กรมปุาไม้
อุปกรณ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเฝูาระวัง
การใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์เครือข่าย

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
๑.ทําการติดตัง้ ระบบเฝูา
การรักษาความปลอดภัย
ระวังระวังการใช้งาน
ของการเข้าใช้งานระบบ
ระบบเครือข่าย
เครือข่ายจากภายในและ
ปูองกันภัยที่อาจจะเกิดขึน้
กับระบบงานหรือ
ฐานข้อมูลของกรมปุาไม้ให้
มีประสิทธิภาพ เฝูาระวังใน
การเข้าถึงข้อมูลของการ
เรียกใช้ระบบผ่านทาง
ระบบเครือข่ายจากภายใน
แลภายนอกองค์กรทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความ
ปลอดภัยของการเข้าใช้
งานระบบเครือข่ายจาก
ภายใน และปูองกันภัย
ที่อาจจะเกิดขึ้น กับ
ระบบงานหรือ
ฐานข้อมูลของกรมปุา
ไม้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- สามารถนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
มาใช้สําหรับกําหนด
และเฝูาระวังการโจมตี
เพื่อให้การใช้งานระบบ
เครือข่ายของกรมปุาไม้
มีประสิทธิภาพ
- เพื่อช่วยในการเฝูา
ระวังในการเข้าถึง
ข้อมูลของการเรียกใช้
ระบบงานผ่านระบบ
เครือข่ายจากภายใน
และภายนอกองค์กรทัง้
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค
- เพื่อสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ

- มีระบบเฝูาระวัง
เครือข่ายที่ใช้งานได้
สมบูรณืสามารถเฝูา
ระวังระบบเครือข่าย
ทั้งหมด
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔๐.โครงการระบบ
กรมปุาไม้
ตรวจจับและรักษาความ
ปลอดภัยคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงหรือ
โอกาสที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อเครือข่าย
ไร้สายของกรมปุาไม้ ให้
เหลือน้อยที่สุด รวมถึงลด
ความเสี่ยงในการโจมตี
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด้านการรักษา
ความปลอดภัยด้านระบบ
เครือข่ายไร้สายของกรมปุา
ไม้ ให้มีแนวทางที่ชดั เจน
สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็น
ระบบ มีมาตรฐาน และง่าย
ต่อการตรวจสอบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

๑.ทําการติดตัง้ และ
ทดสอบระบบตรวจจับ
และรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ผ่าน
ระบบเครือข่ายไร้สาย

เป้าหมายโครงการ
เพิ่มระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายให้มาก
ขึ้น
- เพื่อทําการดูแลและ
ควบคุมการใช้งาน
ระบบเครือข่ายไร้สาย
ภายในอาคารและ
หน่วยงานของกรมปุา
ไม้ ให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถใช้งานได้
อย่างถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์
- เพื่อลดความรุนแรง
หรือโอกาสที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบเครือข่ายไร้
สายของกรมปุาไม้ ให้
เหลือน้อยที่สุด
- เพื่อลดความเสียงใน
การโจมตี และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด้านการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านระบบ
เครือข่ายไร้สายของ

ตัวชี้วดั โครงการ

- มีระบบตรวจจับ
และรักษาความ
ปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ที่ใช้
ผ่านระบบเครือข่าย
ไร้สาย และสามารถ
ทํางานตรวจจับ
การจราจรและการ
บุกรุกได้อย่าง
สมบูรณ์

55

ปีงบประมาณ
56
57 58

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

14.5

14.5
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

55

ปีงบประมาณ
56
57 58

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

กรมปุาไม้ มีแนวทางที่
ชัดเจนสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นระบบ มี
มาตรฐานและง่ายต่อ
การตรวจสอบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ตารางที่ 6-๔๑ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

55

ปีงบประมาณ
56
57
58

๔๑.โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุน
การปฎิบัติงาน

๑.ดําเนินการกําหนด
ความต้องการ
๒.ดําเนินการจัดหา

- การพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความเหมาะสม
และสามารถรองรับ
ระบบงานสารสนเทศ
ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพิ่มความมั่นใจใน
การใช้งานระบบงาน
สารสนเทศในการ
สนับสนุนภารกิจของ
องค์กร
- เพื่อสร้างความ
มั่นคงในเสถียรภาพ
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในส่วน
ต่างๆ เช่นระบบ
เครือข่าย ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ระบบ
ฐานข้อมูลและ ข้อมูล
เป็นต้น

- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อ
สนับสนุนการ
ปฎิบัติงาน

3.8

3.8

4.3

4.9

งบประมาณ
)ล้านบาท(
16.8

๔๒.โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เครือข่ายส่วนกลาง

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

- เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเครือข่าย
ส่วนกลางเพื่อสนับสนุน

๑.ดําเนินการกําหนด
ความต้องการ
๒.ดําเนินการจัดหา

- การพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน

- เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเครือข่าย

2.6

1.3

0.6

0.45

4.95

โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

59
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

การปฎิบัติงาน

๔๓.โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เครือข่ายส่วนภูมิภาค

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

- เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเครือข่ายส่วน
ภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการ
ปฎิบัติงาน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

๑.ดําเนินการกําหนด
ความต้องการ
๒.ดําเนินการจัดหา

เป้าหมายโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความเหมาะสม
และสามารถรองรับ
ระบบงานสารสนเทศ
ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพิ่มความมั่นใจใน
การใช้งานระบบงาน
สารสนเทศในการ
สนับสนุนภารกิจของ
องค์กร
- เพื่อสร้างความ
มั่นคงในเสถียรภาพ
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในส่วน
ต่างๆ เช่นระบบ
เครือข่าย ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ระบบ
ฐานข้อมูลและ ข้อมูล
เป็นต้น
- การพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความเหมาะสม
และสามารถรองรับ
ระบบงานสารสนเทศ
ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพิ่มความมั่นใจใน

ตัวชี้วดั โครงการ

55

ปีงบประมาณ
56
57
58

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

ส่วนกลางเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฎิบัติงาน

- เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเครือข่ายส่วน
ภูมิภาคเพื่อสนับสนุน
การปฎิบัติงาน

6.8

6.8

7.8

21.4
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

55

ปีงบประมาณ
56
57
58

- เพื่อบํารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฎิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

4.5

4.5

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

การใช้งานระบบงาน
สารสนเทศในการ
สนับสนุนภารกิจของ
องค์กร
- เพื่อสร้างความ
มั่นคงในเสถียรภาพ
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในส่วน
ต่างๆ เช่นระบบ
เครือข่าย ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ระบบ
ฐานข้อมูลและ ข้อมูล
เป็นต้น
4๔.โครงการบํารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

- เพื่อบํารุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการปฎิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

๑.ดําเนินการกําหนด
ความต้องการ
๒.ดําเนินการจัดหา

- การพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความเหมาะสม
และสามารถรองรับ
ระบบงานสารสนเทศ
ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพิ่มความมั่นใจใน
การใช้งานระบบงาน
สารสนเทศในการ
สนับสนุนภารกิจของ
องค์กร
- เพื่อสร้างความ
มั่นคงในเสถียรภาพ

4.5

4.5

18

หน้า 247

โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

55

ปีงบประมาณ
56
57
58

- เพื่อพัฒนารักษา
ความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศและ
เครือข่ายเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฎิบัติงาน

5.8

4.7

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในส่วน
ต่างๆ เช่นระบบ
เครือข่าย ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ระบบ
ฐานข้อมูลและข้อมูล
เป็นต้น
4๕.โครงการรักษาความ
ปลอดภัยระบบ
สารสนเทศและเครือข่าย

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

- เพื่อพัฒนารักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ
และเครือข่ายเพื่อ
สนับสนุนการปฎิบัติงาน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

๑.ดําเนินการกําหนด
ความต้องการ
๒.ดําเนินการจัดหา

- การพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความเหมาะสม
และสามารถรองรับ
ระบบงานสารสนเทศ
ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพิ่มความมั่นใจใน
การใช้งานระบบงาน
สารสนเทศในการ
สนับสนุนภารกิจของ
องค์กร
- เพื่อสร้างความ
มั่นคงในเสถียรภาพ
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในส่วน
ต่างๆ เช่น ระบบ
เครือข่าย ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ระบบ
ฐานข้อมูลและข้อมูล

4

3.9

18.4
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

55

ปีงบประมาณ
56
57
58

- เพื่อพัฒนารักษา
ความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศและ
เครือข่ายเพื่อรองรับ
พรบ.คอมพิวเตอร์
2550

2.5

0.375

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

เป็นต้น
4๖.โครงการพัฒนาระบบ
เพื่อรองรับ พรบ.
คอมพิวเตอร์ 2550

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

- เพื่อพัฒนารักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ
และเครือข่ายเพื่อรองรับ
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

๑.ดําเนินการกําหนด
ความต้องการ
๒.ดําเนินการจัดหา

- การพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความเหมาะสม
และสามารถรองรับ
ระบบงานสารสนเทศ
ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพิ่มความมั่นใจใน
การใช้งานระบบงาน
สารสนเทศในการ
สนับสนุนภารกิจของ
องค์กร
- เพื่อสร้างความมั่นคง
ในเสถียรภาพของ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในส่วน
ต่างๆ เช่นระบบ
เครือข่าย ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ระบบ
ฐานข้อมูลและ ข้อมูล
เป็นต้น

0.375

3.25
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โครงการ
๔๗.โครงการกู้คืนจาก
อุบัติภัย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

- เพื่อพัฒนาระบบกู้คืน
๑.ดําเนินการกําหนด
จากอุบัติภัยเพื่อสนับสนุน ความต้องการ
การทํางานได้อย่างต่อเนื่อง ๒.ดําเนินการจัดหา
และมีประสิทธิภาพ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- การพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความเหมาะสม
และสามารถรองรับ
ระบบงานสารสนเทศ
ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพิ่มความมั่นใจใน
การใช้งานระบบงาน
สารสนเทศในการ
สนับสนุนภารกิจของ
องค์กร
- เพื่อสร้างความ
มั่นคงในเสถียรภาพ
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในส่วน
ต่างๆ เช่นระบบ
เครือข่าย ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ระบบ
ฐานข้อมูลและ ข้อมูล
เป็นต้น

- เพื่อพัฒนาระบบกู้
คืนจากอุบัติภัยเพื่อ
สนับสนุนการทํางาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ

55

ปีงบประมาณ
56
57
58
6.8

5.5

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(
12.3
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ตารางที่ 6-๔๒ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

๔๘.โครงการจัดทํา
นโยบายการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สผ.

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- เพื่อกําหนดนโยบายการ
ใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สผ.

๑.รวบรวมและทบทวน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒.สัมมนาเชิงปฎิบัติการ
เพื่อร่างนโยบาย
๓.ประกาศนโยบายเพื่อ
ถือปฎิบัติ

๔๙.โครงการพัฒนา
ระบบความมั่นคง
ปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (ISO
27001)

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- เพื่อให้หน่วยงานมีระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
(ISO 27001)

๑.ศึกษาการพัฒนาระบบ - มีแนวทางและแผน
ความมั่นคงปลอดภัย
ปฎิบัติตามมาตรฐาน
ระบบเทคโนโลยี
ISO 27001 เพื่อให้
สารสนเทศให้เป็นไปตาม สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานสากล (ISO
การประเมินผลปฎิบัติ
27001)

๕๐.โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ประหยัดพลังงานที่มี
ประสิทธิภาพ
(Virtualization)

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการระบบ
เครือข่าย สผ.
- เพื่อลดปริมาณเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

๑.ศึกษาและพัฒนา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อการประหยัดพลังงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
๒.จัดหาอุปกรณ์หรือ
ระบบทดแทนเพิ่มเติม /
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
และสมรรถนะของระบบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- มีนโยบายการใช้งาน - มีนโยบายการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้งาน
ของสํานักงานอย่าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัดเจนและเป็น
ของสํานักงาน
รูปธรรม
- มีแนวทางและแผน
ปฎิบัติตามมาตรฐาน
ISO 27001

- มีเทคโนโลยี
- มีระบบเครือข่าย
Virtualize Server มา คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ใช้ในการบริหาร
ประหยัดพลังงานที่มี
จัดการ
ประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของ
สํานักงาน
- มีแผนงานการพัฒนา
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบ
ประหยัดพลังงาน

ปีงบประมาณ
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕๑.โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายไร้สาย

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๕๒.โครงการปรับปรุง
รักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และต่ออายุลิขสิทธิ์
โปรแกรม

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๕๓.โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
สํานักงาน

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงระบบ
เครือข่ายไร้สายของ
สํานักงานให้ได้มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ

แนวทางการดาเนินงาน

๑.รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
๒.จัดหาอุปกรณ์
ทดแทน/เพิ่มเติม เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพและ
สมรรถนะของระบบ
- เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ ๑.ศึกษาและพัฒนาระบบ
แม่ข่ายของสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ทํางานได้อย่างมี
ข่ายเสมือน )Sever
ประสิทธิภาพและ
Consolidation)
ต่อเนื่อง
๒.จัดหาอุปกรณ์ทดแทน/
เพิ่มเติม เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ
- เพื่อปรับปรุงระบบ
๑.ศึกษาและพัฒนาระบบ
เครือข่ายของสํานักงานให้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ได้มาตรฐานและมี
สํานักงาน
ประสิทธิภาพ
๒.จัดหาอุปกรณ์ทดแทน/
เพิ่มเติม เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- มีอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณครอบคลุม
พื้นที่การใช้งานของ
สํานักงาน

- ระบบเครือข่ายไร้
สายของ สผ. มีความ
เสถียร โดยมีอัตรา
การขัดข้องไม่เกินปี
ละ 20 ชั่วโมง

- มีการต่อลิขสิทธิ์
โปรแกรม
- มีระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ

- ระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายสํานักงานมี
ความเสถียรและมี
ประสิทธิภาพ

- มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
สํานักงาน

- ระบบเครือข่ายของ
สผ. มีความเสถียร
โดยมีอัตราการ
ขัดข้องไม่เกินปีละ
20 ชั่วโมง

55

ปีงบประมาณ
56
57
58

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(
1.5

2

๙.๕

1.5

1.5

๒

2

3

0.5

2

3.5

หน้า 252

ตารางที่ 6-๔๓ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขององค์การจัดการน้าเสีย
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5๔.โครงการขยาย
สัญญาณ Internet

องค์การจัดการน้ําเสีย

5๕.โครงการบํารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

องค์การจัดการน้ําเสีย

วัตถุประสงค์

5๖.โครงการจัดหา
องค์การจัดการน้ําเสีย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ทดแทนและจัดหาเพิ่มเติม

- เพื่อให้ Internet ของ
หน่วยงานมีความ
สอดคล้องกับการใช้งานใน
ปัจจุบัน
- เพื่อให้คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายภายใน
หน่วยงานสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์
ที่หมดภาพและหมดอายุ
การใช้งาน

๕๗.โครงการจัดหา
อุปกรณ์สํารองข้อมูล

องค์การจัดการน้ําเสีย

- เพื่อเป็นสํารองข้อมูล
ภายนอกสํานักงาน

๕๘.โครงการบํารุงรักษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และฐานข้อมูล

องค์การจัดการน้ําเสีย

- เพื่อบํารุงรักษาโปรแกรม
ระบบงานต่างๆ เพื่อให้
ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๕๙.โครงการนําระบบ
มาตรฐานงานที่จัดทําโดย
กระทรวง ICT มาใช้ใน
อจน.

องค์การจัดการน้ําเสีย

เพื่อให้ระบบที่มีความ
มาตรฐาน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน
๑.ขยายสัญญาณให้
ครอบคลุมและเพียงพอ
ต่อการใช้งาน

เป้าหมายโครงการ

- หน่วยงานมีระบบ
Internet มีความ
รวดเร็วและทันสมัยต่อ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน
๑.บํารุงรักษาเครื่อง
- ให้คอมพิวเตอร์และ
คอมพิวเตอร์และระบบ
ระบบเครือข่าย
เครือข่ายสามารถใช้งาน สามารถใช้งานได้อย่าง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เต็มประสิทธิภาพ
๑.จัดหาอุปกรณ์ทดแทน/ - มีเครื่อง
เพิ่มเติม เพื่อพัฒนา
คอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพและ
ที่เพียงพอต่อการใช้
สมรรถนะของระบบ
งาน
๑.จัดหาสถานที่เพื่อ
- เพื่อเป็นการจัดเก็บ
สํารองข้อมูล
ข้อมูลสําคัญของ
หน่วยงานไปไว้นอก
สถานที่
๑.ศึกษาและพัฒนาระบบ - เพื่อให้เจ้าของ
เครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบงานสามารถใช้
๒.จัดหาอุปกรณ์ทดแทน/ งานได้อย่างไม่มีปัญหา
เพิ่มเติม เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและ
สมรรถนะของระบบ
๑.ปรับปรุงระบบต่างๆ
เพื่อให้มีระบบ
ให้สู่ระบบมาตรฐานสากล มาตรฐานสากลที่
โดยให้ผู้เชียวชาญมา
กําหนด
กําหนดตรวจสอบ

ปีงบประมาณ
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ตารางที่ 6-๔๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขององค์การสวนสัตว์
โครงการ
๖๐.โครงการพัฒนาระบบ
Computer Network

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์การสวนสัตว์

๖๑.โครงการระบบรักษา องค์การสวนสัตว์
ความมั่นคงปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร์
)Information Security
Management System :
ISMS)

๖๒.โครงการระบบ
ประชุมทางไกล

องค์การสวนสัตว์

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

-เพิ่มศักยภาพของระบบ
Virtual Private Network
(VPN) และการเชื่อมต่อกับ
Internet
-ระบบโทรศัพท์แบบ
Voice Over IP เชื่อมต่อ
กับระบบโทรศัพท์แบบ
Analogue เดิม
-พัฒนาระบบ Computer
Network ภายในสวนสัตว์
แต่ละแห่ง
- เพื่อต่ออายุ License
และขยายขนาดของระบบ
Proxy Gateway เพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับการขยายตัว
ของแบนด์วิช และเครื่อง
ลูกข่ายที่เพิ่มมากขึ้น

๑.ตรวจเช็คระบบ
เครือข่ายทุกสวนสัตว์ทุก
สองไตรมาส และรวบรวม
ความต้องการและความ
จําเป็นในการจัดหาระบบ
เครือข่าย
๒.จัดหาอุปกรณ์ทดแทน
ที่เสื่อมสภาพ และ
เพิ่มเติมระบบเครือข่าย
ในส่วนที่ยังไปไม่ถึง

- สามารถส่งข้อมูลเข้า
สู่ระบบฯ เพื่อการ
บริหารจัดการได้ และ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร เช่น
ค่าโทรศัพท์

- ระบบเครือข่าย
องค์การสวนสัตว์
สามารถให้บริการได้
ตลอดเวลา

๑.วิเคราะห์ความต้องการ
ใช้งานและความจําเป็น
ของระดับของ Security
๒.ต่ออายุหรือขยายระบบ
AntiVirus
๓.MA ระบบไฟฟูาสํารอง
๔.ต่ออายุและ MA หรือ
ขยาย ระบบ Proxy
Gateway
๑.จัดหาอุปกรณ์ Video
Conference System
๒.ติดตั้งอุปกรณ์และ
ระบบฯ ตามสวนสัตว์
๓.อบรมผู้ใช้งานหรือ
ผู้ดูแลระบบ Video
Conference

- องค์การสวนสัตว์มี
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่กระทํา
ถูกต้องตามพรบ.ว่า
ด้วยการกระทําผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550

- ระบบ ISMS
สามารถปูองกันความ
ปลอดภัยของข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์
ได้

- ระบบ Video
Conference ได้รับ
การติดตั้ง และ
สามารถใช้งานในการ
ประชุมจริงได้

- สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางเข้ามาร่วม
ประชุมได้ประมาณปี
ละ 5 ล้าน

- เพื่อประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- สามารถทําการประชุม
เพื่อวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
และตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็ว
- ลดความเสี่ยงจาก

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖๓.โครงการพัฒนาระบบ
Tele-Medicine

องค์การสวนสัตว์

๖๔.โครงการลดการใช้
ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

องค์การสวนสัตว์

วัตถุประสงค์
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเดินทาง
- เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน / การประชุมหรือ
การศึกษาในลักษณะทีเป็น
Tele-Conference
สําหรับงานการรักษาหรือ
ผ่าตัด
- เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การถูกฟูองร้องในการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

๑.จัดหาเครื่องมือ HD
Video Camera
๒.จัดหาระบบ Video
Conference ติดตั้งใน
โรงพยาบาลสัตว์ทุกแห่ง
ขององค์การสวนสัว์
๑.จัดซื้อ OS/
ApplicationSoftware
ที่จําเป็นต้องปรากฏในที่
สาธารณะ เช่น Website

- สามารถใช้ระบบฯ
ในการประชุมเพื่อ
การรักษาหรือผ่าตัด
สัตว์ปุาได้

- สามารถใช้ระบบฯ
ในการประชุมเพื่อ
การรักษาหรือผ่าตัด
สัตว์ปุาได้

- องค์การสวนสัตว์มี
ระบบซอฟต์แวร์ที่
จําเป็นต้องใช้ที่ถูก
ลิขสิทธิ์

- องค์การสวนสัตว์มี
ระบบซอฟต์แวร์ที่
จําเป็นต้องใช้ที่ถูก
ลิขสิทธิ์
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ตารางที่ 6-๔๕ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

6๕.โครงการจัดหาระบบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
อุปกรณ์เพื่อการจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ

- เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ข้อมูลในเชิงบริหารโดยใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและอุปกรณ์ที่
ดูแลรักษาง่ายประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

- พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สามารถสนับสนุน
รองรับงานระบบ
บริหารจัดการด้าน
สารสนเทศ ของ
องค์การฯ

6๖.โครงการจัดหาระบบ
รักษาความปลอดภัยและ
การบริหารจัดการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- เพื่อรักษาความปลอดภัย
ในระบบเครือข่ายโดยใช้
ระบบบริหารจัดการเครือง
แม่ข่ายและลูกข่ายพร้อม
จัดทําศูนย์สาํ รอง
สารสนเทศขององค์การ

๑.จัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและอุปกรณ์ที่
ทันสมัยสามารถรองรับ
การใช้งานจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของ
องค์การที่ง่ายต่อการดูแล
รักษา ใช้พลังงานน้อย
ที่สุดและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
๑.จัดหาระบบรักษาความ
ปลอดภัยและบริหาร
จัดการเครือข่ายที่มีความ
ทันสมัยและมีความ
ปลอดภัยสูง
๒.พัฒนาระบบสํารอง
ข้อมูลองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ให้มีความ
รวดเร็ว ปลอดภัย และมี
ความเสถียรภาพ

๖๗.โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงเพื่อทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เดิมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพและ
เพิ่มสมรรถนะ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยระบบ
เครือข่ายที่สามารถ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการระบบรักษา
ความปลอดภัยของ
ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายรวมทัง้
ระบบ และการพัฒนา
ระบบสํารองข้อมูล
(Backup System)
- เพื่อเสริมสร้างความ
๑.จัดหาเครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์
ต่อเนื่องในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพ ขององค์การสวน
สามารถปฎิบัติงานร่วมกับ เพื่อทดแทนเครื่อง
พฤกษศาตร์มี
ระบบเครือข่ายของ
คอมพิวเตอร์เดิมที่มีอายุ ประสิทธิภาพการ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ การใช้งานนานและครบ ทํางานสามารถทํางาน
กําหนดตามมาตรฐานการ ได้อย่างรวดเร็ว มี

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

ตัวชี้วดั โครงการ
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- จํานวนความ
ครบถ้วนของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
อุปกรณ์เพื่อการ
จัดการข้อมูล

- จํานวนเครือข่ายที่
สามารถเชื่อมโยงเข้า
หากันภายใต้ระบบ
รักษาความปลอดภัย
และสามารถบริหาร
จัดการเครือข่ายได้
- จํานวนระบบ
สํารองข้อมูลเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- จํานวนการทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่
มีอายุเกิน 5 ปีขึ้นไป
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

59
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- จํานวนที่ลดลงของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ไม่
สามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ายได้

0.3

0.3

0.3

0.3

1.2

- จํานวนชั่วโมงใน
การสามารถเรียกใช้
ฐานข้อมูลสําคัญของ
หน่วยงาน

0.7
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0.2

0.2

1.3
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จัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อแทน
แทนเครื่องเดิม

๖๘.โครงการบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศและ
เครือข่าย

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

๖๙.โครงการพัฒนาศูนย์
สํารองข้อมูลจากการเกิด
ภัยฉุกเฉิน
แบบ )Cold Site
Backup)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

เสถียรภาพ ประหยัด
พลังงานและเหมาะสม
กับระบบสารสนเทศที่
ได้ลงทุนพัฒนา
- เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ๑.จัดทําแผนงาน
- ระบบเครือข่ายและ
และความต่อเนื่องในการใช้ บํารุงรักษาระบบ
ระบบสารสนเทศ
งานระบบเครือข่าย
สารสนเทศและเครือข่าย สามารถใช้งานได้อย่าง
ตลอดจนสามารถเชื่อมต่อ ๒.ดําเนินการตรวจสอบ ต่อเนื่องไม่ชํารุดและ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันใน
อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบ สอดคล้องต่อความ
เครือข่ายได้ตลอด ๒๔
เครือข่ายให้สามารถ
ต้องการใช้งานของ
ชั่วโมง
เชื่อมต่อกับระบบ
ผู้ใช้งาน
สารสนเทศต่างๆของ
องค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
๓.พัฒนาปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้มี
มาตรฐานสากล
- เพื่อจัดทําศูนย์สํารอง
๑.พัฒนาศูนย์เครือข่าย
- พัฒนาศูนย์สํารอง
สารสนเทศองค์การสวน
สํารองข้อมูลจากการเกิด ข้อมูลจาการเกิดภัย
พฤกษศาสตร์ให้มีความ
ภัยฉุกเฉิน ณ สวน
ฉุกเฉินที่สามารถ
ต่อเนื่องในการใช้งานระบบ พฤกษศาสตร์สาขา
สํารองข้อมูลจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
๒.ปรับปรุงสถานที่และ
องค์การสวน
กรณีฉุกเฉินเกิดภัยพิบัติ
จัดทําห้อง Data Center พฤกษศาสตร์
เป็นศูนย์สํารองข้อมูลของ จ.เชียงใหม่ไปยัง
องค์การสวน
ศูนย์สํารองข้อมูล
พฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ ที่จัดเตรียมไว้
และสวนพฤกษศาสตร์
สาขา
๓.ปรับปรุงระบบ
สัญญาณ Internet ให้
สามารถรองรับการสํารอง

ปีงบประมาณ
56
57 58

ตัวชี้วดั โครงการ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ
๗๐.โครงการจัดทํา
ห้องควบคุมระบบ
สารสนเทศ )QSBG Data
Center)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์การสวนพฤกษศาสตร์

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้สภาพแวดล้อม
การภายในห้องและการ
รักษาความปลอดภัยของ
อุปกรณ์เครือข่ายและ
ระบบเครือข่าย และการ
รักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน
ข้อมูลขององค์กรได้
๑.จัดทําห้องควบคุม
ระบบสารสนเทศ โดย
คํานึงถึงสภาพแวดล้อม
และวัสดุอุปกรณ์
เครือข่ายต่างๆ ให้มี
สอดคล้องและมีความ
เหมาะสมตรงตาม
มาตรฐานสากล

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- มีห้องควบคุมระบบ - จํานวนอุปกรณ์ที่
สารสนเทศที่มี
จัดหาได้ในโครงการ
มาตรฐานทั้งด้านการ
ปฎิบัติและการรักษา
ความปลอดภัย
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ตารางที่ 6-4๖ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ
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๗๑.โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายและการบริหาร
จัดการด้านสารสนเทศ

องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานของหน่วยงาน
ให้มีความคล่องตัวและ
สะดวกรวดเร็วให้มาก
ยิ่งขึ้น

๑.จัดจ้างบริษัทผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสารสนเทศภูมิศาสตร์
ดําเนินการศึกษาพัฒนา
และจัดทําระบบ

- พัฒนาระบบสื่อสาร
ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพและมี
ความมั่นคงปลอดภัย

- จํานวนปัญหาด้าน
ความปลอดภัย ICT
ที่เกิดขึ้นในรอบไตร
มาส
- จํานวนปัญหาที่
ตรวจสอบพบ
- ความพึงพอใจใน
ระบบสื่อสาร

12.31

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ตารางที่ 6-4๗ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7๒.โครงการพัฒนาระบบ องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เรือนกระจก
เสมือน

๗๓.โครงการบํารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- พัฒนาระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน
)Server Consolidation)
เพื่อลดปริมาณเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
- ในกรณีที่ระบบงานใดๆ
ไม่สามารถถ่ายโอนเข้าสู่
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเสมือนได้ ให้
สามารถจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ทดแทนหรือเพิ่มเติมได้ตาม
ความจําเป็นเพื่อให้รองรับ
การทํางานของระบบนั้น
- เพื่อบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว

๑.ศึกษาและพัฒนาระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเสมือน (Server
Consolidation)
๒.จัดหาอุปกรณ์ทดแทน/
เพิ่มเติม เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและ
สมรรถนะของระบบ

- มีระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่เพียงพอต่อ
การใช้งาน

- จํานวนปัญหา
ข้อขัดข้องของ
ระบบงานที่ติดตั้งใช้
งานบนระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือน

๑.ศึกษา สถานภาพของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
๒.ทําการประเมินอุปกรณ์
ที่ต้องการการบํารุงรักษา
๓.จัดจ้างผู้บํารุงรักษา

- มีระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ที่
สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

- จํานวน
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายที่ได้รับการ
บํารุงรักษา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

55

ปีงบประมาณ
56 57 58
4

1

1

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(
8

1

5

4

1

1

หน้า 260

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้มสี มรรถนะและสามารถสร้างคุณค่าแก่ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
เปูาประสงค์ :
1. ยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพแก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงสร้างการบริห ารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมที่ มี ก รอบอัตรากํ าลัง และการ
เจริญก้าวหน้าในสายงาน
ตารางที่ 6-4๘ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.โครงการฝึกอบรมการ
ใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(User Training)

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๒.โครงการฝึกอบรม
สําหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร )IT Staff
Training)

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

- จัดอบรมการใช้งานระบบ ๑.ศึกษาระบบงาน
ต่างๆ สําหรับผู้ใช้งาน
ทั้งหมดของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒.อบรมผู้ใช้งานตาม
ระบบงานที่มีอยู่
๓.ทําการประเมินความรู้
ความสามารถของ
ผู้ใช้งานที่เข้าอบรม
- จัดอบรมการใช้งานระบบ ๑.ศึกษาระบบงาน
ต่างๆ สําหรับผู้ดูแลระบบ ทั้งหมดของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒.อบรมผู้ดูแลระบบงาน
ตามระบบงานที่มีอยู่
๓.ทําการประเมินความรู้
ความสามารถของผูด้ ูแล
ระบบที่เข้าอบรม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- ผู้ใช้งานมีความรู้
ความสามารถในการ
ใช้งานระบบ
สารสนเทศที่กระทรวง
มีอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- จํานวนผู้ใช้งานที่
ผ่านการอบรม

- ผู้ดูแลระบบมี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านการ
บํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศของ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

- จํานวนผู้ดูแลระบบ
ที่ผ่านการอบรม

55

ปีงบประมาณ
56
57
58
2
2

59
2

งบประมาณ
)ล้านบาท(
๖

1

1

๓

1

หน้า 261

โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

๓.โครงการอบรมบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง
จัดการโครงการ )Project ทรัพยากรธรรมชาติและ
Management Training) สิ่งแวดล้อม

- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ทํา
หน้าที่โครงการเพื่อเพิ่ม
ทักษะการควบคุม
โครงการตามมาตรฐาน

- จํานวนผู้ดูแลระบบ
ที่ผ่านการอบรม

4.โครงการพัฒนาระบบ
E-Learning เพื่อพัฒนา
บุคลากรกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ๑.จัดจ้างบริษัทเพื่อ
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี ดําเนินการพัฒนาระบบ
ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการ E- Learning
ผสานกันระหว่าง
เทคโนโลยีและการเรียนรู้
- เพื่อให้บุคลากรของ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง ตาม
ความสามารถ ความสนใจ
และโอกาสที่เหมาะสม โดย
ปราศจากขอบเขตหรือ
ข้อจํากัดของเวลาและ
สถานที่
- เพื่อให้บุคลากรกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทุกระดับและ
ทุกคน ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและ
ตลอดเวลาโดยไม่มี

- ผูด้ ูแลระบบมี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านการ
บํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศของ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรของ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาและ
ต่อเนื่อง ทั้งในและ
นอกเวลาปฏิบัติ
ราชการ
- บุคลากรกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
และมีแหล่งข้อมูลที่
สนับสนุนในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

- จํานวนหลักสูตรที่
พัฒนาเข้าสู่ระบบ
e-Learning
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โครงการ

๕.โครงการพัฒนาระบบ
E-Library เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลความรู้และ
เอกสารอ้างอิงของ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๖.โครงการศึกษาในการ สํานักงานปลัดกระทรวง
จัดการโครงสร้างการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
บริหารงานและกรอบ
สิ่งแวดล้อม
อัตรากําลังด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ กระทรวง
ทรัพยากร

วัตถุประสงค์
ขีดจํากัดในเรื่องจํานวนคน
จํานวนงบประมาณ
- เพื่อพัฒนาระบบเก็บ
เอกสารเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยและความรู้ต่างๆ
ของกระทรวงฯ
- เพื่อให้บุคลากรของ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมสามารถค้นหา
ข้อมูลและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
- เพื่อให้บุคลากรกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทุกระดับและ
ทุกคน สามารถเข้าถึง
ข้อมูลความรู้ต่างๆได้
ตลอดเวลาโดยไม่มี
ขีดจํากัดในเรื่องของ
สถานที่ผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พกพา
- เพื่อจัดทําโครงสร้างใน
การบริหารงาน รวมทั้ง
กรอบอัตรากําลังด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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- ระบบที่พัฒนาแล้ว
เสร็จ
- จํานวนข้อมูล
งานวิจัยและ
เอกสารอ้างอิงต่างๆ
ที่ได้นําเข้าสู่ระบบ
e-Library

๓

๒

๗

- ความสําเร็จของ
รายงานผลการศึกษา
โครงสร้างที่
เหมาะสม พร้อม
กรอบอัตรากําลังด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๕

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

๑.จัดจ้างบริษัทเพื่อ
ดําเนินการพัฒนาระบบ
E- Library

- บุคลากรกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
และมีแหล่งข้อมูลที่
สนับสนุนในการ
ปฏิบัติงาน

๑.จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาโครงสร้างที่
เหมาะสม พร้อมกรอบ
อัตรากําลังด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- รายงานผลการศึกษา
โครงสร้างที่เหมาะสม
พร้อมกรอบ
อัตรากําลังด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการ
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- ผู้ใช้งานที่ผ่านการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

0.12

0.12

0.12

0.๓๖

- ผู้ใช้งานที่ผ่านการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจจนสามารถนํา
ความรู้มาประยุกต์ได้

๒

๒

๒

๖

1.26

1.26

1.26

5.22

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ
การจัดการองค์ความรู้ให้
สอดรับตามภารกิจของ
องค์การ

- ระบบการจัดการ
องค์ความรูท้ ี่มีข้อมูล
สารสนเทศที่มคี ุณค่า

- ความสําเร็จตาม
แผนงานของ
โครงการ

๘.โครงการฝึกอบรมความรู้ สํานักงานปลัดกระทรวง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- อบรมการสําหรับ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

๑.ปรับปรุงระบบการ
จัดการองค์ความรู้ให้มี
ข้อมูลสารสนเทศที่มี
คุณค่า รวมทั้งกรขยาย
ผลไปยังทุกภาคส่วน
๑.ให้ผู้อบรมเข้าร่วม
ฝึกอบรมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
ผู้ชํานาญการ

๙.โครงการฝึกอบรม
สํานักงานปลัดกระทรวง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและ
ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
สารสนเทศเพื่อพัฒนา
บุคลากรเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของกระทรวงฯ

- อบรมการสําหรับ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้เข้าใจนวตก
รรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนํามาประยุกต์กับการ
ทํางานของกระทรวงฯ
- อบรมการใช้งานระบบ
สําหรับผู้ใช้งาน

- ผู้อบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้งาน
- สามารถนําความรู้ที่ได้
จากการอบรมมา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการบริหาร
จัดการได้
- ผู้อบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจในนวตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สามารถนําความรู้ที่ได้
จากการอบรมมา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการบริหาร
จัดการได้
- ผู้ใช้งานมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้
งานระบบ )ทสจ. 76
แห่ง สสภ. 16 แห่ง
และส่วนกลาง 10
หน่วยงาน จํานวน 70
คน/รุ่น รวม 3 รุ่น/
หลักสูตร/
ปีงบประมาณ

๗.โครงการปรับปรุง
พัฒนาระบบการจัดการ
องค์ความรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๐.โครงการฝึกอบรมการ สํานักงานปลัดกระทรวง
ใช้งานระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
- ระบบ website
สิ่งแวดล้อม
- ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
- ระบบรับเรื่องร้องเรียน
- ระบบ KPI&IPA
- ระบบสารสนเทศตาม
โครงการศูนย์บูรณา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

๑.ให้ผู้อบรมเข้าร่วม
ฝึกอบรมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
ผู้ชํานาญการ

๑.จัดทําโครงการ
ฝึกอบรม
๒.จัดอบรมผุ้ใช้งานใน
ลักษณะบรรยายและฝึก
ภาคปฏิบัติ

ตัวชี้วดั โครงการ

- ผู้ใช้งานที่ผ่านการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

55

0.18

1.26
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การสารสนเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๑๑.โครงการฝึกอบรมการ สํานักงานปลัดกระทรวง
ใช้งานด้านระบบเครือข่าย ทรัพยากรธรรมชาติและ
และความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม
เครือข่าย
1๒.โครงการฝึกอบรมการ สํานักงานปลัดกระทรวง
ใช้งานเทคโนโลยีภูมิ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม
(User Training)

1๓.โครงการอบรมการใช้
งานระบบวิทยุสื่อสารเพื่อ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณา
การ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อจัดอบรมการใช้งาน
ด้านระบบเครือข่ายและ
ความปลอดภัยเครือข่าย

๑.จั ด อบรมการใช้ ง าน
ด้านระบบเครือข่ ายและ
ความปลอดภัยเครือข่า ย
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ภายใต้สังกัด สป.ทส.

- ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้การใช้งานด้าน
ระบบเครือข่ายและ
ความปลอดภัย
เครือข่ายตามหลักสูตร
ที่กําหนด
- ผู้ใช้งานมีความรู้
ความสามารถในการ
ใช้งานระบบภูมิ
สารสนเทศที่กระทรวง
มีอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- จํานวนผู้เข้าอบรม
ผ่านการเกณฑ์การ
อบรมร้อยละ 80

- เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้
งานวิทยุสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เข้าใจกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง เข้าใจภาษา
พูดทางวิทยุ รหัสเรียก
ขาน ต่างๆ และ
สามารถส่งข่าวสาร
ทางวิทยุได้อย่าง
รวดเร็ว แม่นยํา

- จํานวนผู้ใช้งานที่
ผ่านการอบรมการใช้
งานระบบวิทยุ
สื่อสารเพื่อการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการ

- จัดอบรมการใช้งานระบบ ๑.อบรมผู้ใช้งานด้านภูมิ
ต่างๆ สําหรับผู้ใช้งานด้าน สารสนเทศระดับจังหวัด
ภูมิสารสนเทศ
ให้สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้เพื่อการ
บริหารจัดการได้
๒.ทําการประเมินความรู้
ความสามารถของ
ผู้ใช้งานที่เข้าอบรม
- เพื่อเสริมสร้างความ
๑.จัดอบรมการใช้งาน
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่ทั่ว
ของเจ้าหน้าที่ให้ตระหนัก ประเทศจํานวน 4 ภาค
ถึงการอนุรักษ์
จํานวน 4 ครั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

- จํานวนผู้ใช้งานที่
ผ่านการอบรม
(หลักสูตร GIS และ
การประยุกต์ใช้ GIS
เพื่อการบริหาร
จัดการ)
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ตารางที่ 6-4๙ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกรมควบคุมมลพิษ
โครงการ
14.โครงการอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศสําหรับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมควบคุมมลพิษ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

55

- เพื่อให้บุคลากรของกรมทั้ง
ในระดับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน ICT

๑.กําหนดหลักสูตรที่
เหมาะสมสําหรับผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน
๒.อบรมการใช้
คอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศสําหรับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานตามหลักสูตร
ที่กําหนด

- บุคลากรของกรมมี
ทักษะ ความรู้ในการ
ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพิ่มขึ้น

- จํานวนผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การอบรมตาม
หลักสูตรที่กําหนดไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

-

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ตารางที่ 6-๕๐ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1๕.โครงการฝึกอบรมเพื่อ กรมส่งเสริมคุณภาพ
เพิ่มสมรรถนะบุคลากร
สิ่งแวดล้อม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- จัดอบรมการใช้งานระบบ ๑.ศึกษาระบบงาน
ต่างๆ สําหรับผู้ใช้งาน
ทั้งหมดของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒.อบรมผู้ใช้งานตาม
ระบบงานที่มีอยู่
๓.ทําการประเมินความรู้
ความสามารถของ
ผู้ใช้งานที่เข้าอบรม

- ผู้ใช้งานมีความรู้
ความสามารถในการ
ใช้งานระบบ
สารสนเทศที่กรม
ส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมมีอยู่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

- จํานวนผู้ใช้งานที่
ผ่านการอบรม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ตารางที่ 6-๕๑ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

1๖.โครงการพัฒนาระบบ
e-learning สําหรับงาน
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ
และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช

- เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ
การจัดเก็บการเรียนรู้ และ
องค์ความรู้ของกรมอย่าง
เป็นระบบ สามารถนําไป
เผยแพร่และเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็วและเหมาะสม

๑.ศึกษาข้อมูลของ
หน่วยงาน และความ
ต้องการใช้งานของ
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนทั่วไป
๒.ศึกษาออกแบบและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ให้มีความทันสมัย
รวดเร็วและประหยัด
๓.จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ
และจัดหาเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน

- มีระบบการเรียนรู้
และการจัดเก็บองค์
ความรู้ของหน่วยงาน
และข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีคุณค่า

-เจ้าหน้าที่มีความรู้
และเข้าถึงองค์
ความรู้ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้อย่าง
รวดเร็วและประหยัด

1๗.โครงการฝึกอบรมการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช

- จัดอบรมการใช้งาน
ระบบงานต่างๆ สําหรับ
ผู้ใช้งาน

๑.ศึกษาระบบงาน
ทั้งหมดของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช
๒.อบรมผู้ใช้งานตาม
ระบบงานที่มีอยู่
๓.ทําการประเมินความรู้
ความสามารถของ
ผู้ใช้งานที่อบรม

- ผู้ใช้งานมีความรู้
ความสามารถในการ
ใช้งานระบบ
สารสนเทศของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์
ปุา และพันธุ์พืชอย่าง
มีประสิทธิภาพ

- จํานวนผู้ใช้งานมี
ความรู้ความสามารถ
ผ่านการฝึกอบรม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

55

ปีงบประมาณ
56
57 58
16.3

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(
21.3

5

15

5

5

5

หน้า 268

ตารางที่ 6-๕๒ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกรมทรัพยากรธรณี
โครงการ
๑๘.โครงการฝึกอบรม
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมทรัพยากร
ธรณี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมทรัพยากรธรณี

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อเจ้าหน้าที่ ทธ. ให้มี
ความรู้ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ของ
ทธ.
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่
กรมมีอยู่ให้สูงยิ่งขึ้น
- เพื่อเพิ่มประสบการณ์ใน
การใช้คอมพิวเตอร์กับงาน
ของ ทธ.
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของ ทธ. ให้สามารถกํากับ
และควบคุมโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑.ผู้เข้ารับการอบรม จะมี
การทดสอบ 2 ครั้ง คือ
ก่อนการอบรม )Pre
test) และหลังการอบรม
)Post test)
๒.ระยะเวลาการเข้า
ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
๓.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน โดยมีผลการเข้า
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 ของระยะเวลา
การฝึกอบรม และผลการ
เรียน )หลัการฝึกอบรม
Post test) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

- ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง ของ
กรมทรัพยากรธรณีที่
ปฏิบัติงานด้าน
ธรณีวิทยา
วิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการและสนับสนุน
ผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สํานัก/ศูนย์/
สทข.1-4/กลุ่มงานขึ้น
ตรง อทธ.

- ระดับความสําเร็จ
ในการจัดฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะ
และความรู้ดา้ น
เทคโนโลยี
สารสนเทศแก่
บุคลากรภายในกรม
ทรัพยากรธรณี

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ตารางที่ 6-๕๓ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกรมทรัพยากรน้า
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๙.โครงการพัฒนา
กรมทรัพยากรน้ํา
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับ
เครือข่ายลุ่มน้ําทั้ง
ระบบ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

- เพื่อพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับเครือข่ายลุ่มน้ําทั้ง
ระบบ

๑.ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อ
กําหนดรายละเอียด
ความต้องการด้าน
เทคโนโลยี ที่จําเป็นใน
การใช้งาน
๒.กําหนดหลักสูตรและ
เนื้อหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓.ฝึกอบรม ทั้งในเชิง
ปฏิบัติและทฤษฎี

- การพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับ
เครือข่ายลุ่มน้ําทั้ง
ระบบ

- บุคลากรด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศเครือข่าย
ลุ่มน้ําทั้งระบบได้รับ
การพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ตารางที่ 6-๕๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการ
๒๐.โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

- เพื่อพัฒนาผู้ใช้งาน
๑.ฝึกอบรมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยี ICT ทุกระดับมี เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ความเข้าใจที่
และการสื่อสาร
ถูกต้องต่อการใช้งานระบบ
- เพื่อพัฒนาผู้ใช้งาน
เทคโนโลยี ICT ทุกระดับมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้
งานเทคโนโลยี ICT
- เพื่อพัฒนาผู้ใช้งาน
เทคโนโลยี ICT ทุกระดับมี
ศักยภาพในการเรียนรู้ด้าน
ICT ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อพัฒนาผู้ใช้งาน
เทคโนโลยี ICT ทุกระดับมี
พื้นฐานและการประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษดีขึ้น

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- ผู้ใช้งานเทคโนโลยี
ICT ทุกระดับมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อการใช้งานระบบ
- ผู้ใช้งานเทคโนโลยี
ICT ทุกระดับมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อ
การใช้งานเทคโนโลยี
ICT
- ผู้ใช้งานเทคโนโลยี
ICT ทุกระดับมี
ศักยภาพในการเรียนรู้
ด้าน ICT ด้วยตนเอง
เพิ่มมากขึ้น
- ผู้ใช้งานเทคโนโลยี
ICT ทุกระดับมีพื้นฐาน
และการประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษดีขึ้น

- จํานวนบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม
- จํานวนปัญหาที่รับ
แจ้ง
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ตารางที่ 6-๕๕ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกรมป่าไม้
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ปีงบประมาณ
56
57 58
2
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)ล้านบาท(
8

- จํานวนผู้ดูแลระบบ
ที่ผ่านการอบรมและ
สามารถดูแลระบบได้

1.5

1.5

6

- จํานวนหลักสูตรที่
พัฒนาเข้าสู่ระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

10

ตัวชี้วดั โครงการ

๒๑.โครงการฝึกอบรมการ กรมปุาไม้
ใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(User Training)

- จัดอบรมการใช้งานระบบ ๑.ศึกษาระบบงาน
ต่างๆ สําหรับผู้ใช้งาน
ทั้งหมดของกรมปุาไม้
๒.อบรมผู้ใช้งานตาม
ระบบงานที่มีอยู่
๓.ทําการประเมินความรู้
ความสามารถของ
ผู้ใช้งานที่เข้าอบรม

- ผู้ใช้งานมีความรู้
- จํานวนผู้ใช้งานที่
ความสามารถในการ ผ่านการอบรม
ใช้งานระบบ
สารสนเทศที่กรมปุาไม้
มีอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๒๒.โครงการฝึกอบรม
สําหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร )IT Staff
Training)

- จัดอบรมการใช้งานระบบ ๑.ศึกษาระบบงาน
ต่างๆ สําหรับผู้ดูแลระบบ ทั้งหมดของกรมปุาไม้
๒.อบรมผู้ดูแลระบบงาน
ตามระบบงานที่มีอยู่
๓.ทําการประเมินความรู้
ความสามารถของผูด้ ูแล
ระบบที่เข้าอบรม
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ม ๑.จัดจ้างบริษัทเพื่อ
ความรู้ความสามารถ และ ดําเนินการพัฒนาระบบ
ปรับตัวให้ทันกับวิทยาการ การเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แบบ
และเทคโนโลยี
VDO Streamming สอน
-เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร แบบRealtime และ
มีการพัฒนาตนเอง ทําให้ จัดทําระบบสามารถทํา
เกิดการเรียนรู้อย่างเป็น
หลักสูตรแบบ Off line
รูปธรรม
-เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
มีศักยภาพก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของวิทยาการ
และเทคโนโลยีปัจจุบัน
- เพื่อให้มีแหล่งการเรียนรู้

- ผู้ดูแลระบบมี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านการ
บํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศของกรมปุา
ไม้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- บุคลากรของกรมปุา
ไม้ มีการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น และสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา
และต่อเนื่อง ทั้งใน
และนอกเวลาปฏิบัติ
ราชการ
- บุคลากรกรมปุาไม้
สามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
และมีแหล่งข้อมูลที่

กรมปุาไม้

๒๓.โครงการระบบการ
กรมปุาไม้
เรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แบบ VDO
Streamming สอนแบบ
Realtime และจัดทํา
ระบบสามารถทําหลักสูตร
แบบ Off line

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
ผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแบบไม่จํากัด
เวลา และสถานที่ในการ
เรียนรู้

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

55

ปีงบประมาณ
56
57 58

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

สนับสนุนในการ
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ตารางที่ 6-๕๖ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

55

ปีงบประมาณ
56
57
58

๒๔.โครงการพัฒนา
ความรู้ด้านไอทีแก่
บุคลากรและผู้บริหาร

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

- จัดอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ด้านไอทีแก่บุคลากร
และผู้บริหาร

๑.อบรมความรู้ด้านไอที
แก่บุคลากรและผู้บริหาร
๒.ทําการประเมินความรู้
ความสามารถของ
ผู้ใช้งานที่เข้าอบรม

- ศูนย์สารสนเทศมี
อัตรากําลังและ
ศักยภาพที่เพียงพอแก่
การให้บริการ
- บุคลากรในกรม
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของ เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงการ
สร้างทัศนคติที่ดีโดย
การสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร

- จํานวนผู้ที่ผ่านการ
อบรม

0.8

0.8

0.6

0.6

งบประมาณ
)ล้านบาท(
2.8

๒๕.โครงการพัฒนา
ความรู้และความ
เชี่ยวชาญของ จนท.
ศสท.

กรมทรัพยากรทางทะเลและ - จัดอบรมเพื่อพัฒนา
ชายฝั่ง
ความรู้และความเชี่ยวชาญ
ของ จนท. ศสท.

๑.อบรม จนท. ศสท.
๒.ทําการประเมินความรู้
ความสามารถของ
ผู้ใช้งานที่เข้าอบรม

- ศูนย์สารสนเทศมี
อัตรากําลังและ
ศักยภาพที่เพียงพอแก่
การให้บริการ
- บุคลากรในกรม
ทรัพยากรทางทะเล

- จํานวนผู้ที่ผ่านการ
อบรม

0.4

0.55

0.58

0.59

2.12

โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

55

ปีงบประมาณ
56
57
58

- มีระบบการเรียนรู้
ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (eLearning) ที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่เข้า
มาใช้งาน
- มีระบบจัดการองค์
ความรู้ )KM) ที่มี
ประสิทธิภาพ

3.5

0.4

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

และชายฝั่งทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของ เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงการ
สร้างทัศนคติที่ดีโดย
การสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร
๒๖.โครงกรระบบการ
เรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning)

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

- เพื่อพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) ที่เป็น
แหล่งความรู้ที่สําคัญ

๒๗.โครงการพัฒนาระบบ
จัดการองค์ความรู้ )KM)

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

- เพื่อพัฒนาระบบจัดการ
องค์ความรู้ )KM)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

๑.ทําการศึกษาความ
ต้องการของระบบและทํา
เอกสารกําหนดความ
ต้องการ
๒.ทําการจัดจ้างผู้พัฒนา
๓.ทําการทดสอบระบบ
๑.ทําการศึกษาความ
ต้องการของระบบและทํา
เอกสารกําหนดความ
ต้องการ
๒.ทําการจัดจ้างผู้พัฒนา
๓.ทําการทดสอบระบบ

- เพื่อพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (eLearning) เพื่อใช้ใน
การเผยแพร่ความรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาระบบ
จัดการองค์ความรู้
)KM)เพื่อช่วย
สนับสนุนการทํางาน
ให้มีประสิทธิภาพ

0.85

0.85

5.6

5.7

0.2

5.9
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ตารางที่ 6-๕๗ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

2๘.โครงการฝึกอบรมการใช้
งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- จัดอบรมการใช้งานระบบ
ต่างๆ และความรู้ใน
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับ
บุคลากร สผ.

๒๙.โครงการพัฒนา
โปรแกรมระบบการประเมิน
สมรรถนะด้าน ICT ของ
บุคลากร สผ.

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๓๐.โครงการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการใช้งาน ICT

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการดาเนินงาน

๑.ศึกษาระบบงานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมในการพัฒนา
ศักยภาพ
๒.จัดอบรมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.ประเมินความรู้
ความสามารถของผูท้ ี่เข้า
อบรม
๑.รวบรวมข้อมูลที่
- เพื่อพัฒนาระบบการ
เกี่ยวข้อง
ประเมินสมรรถนะด้าน
๒.ออกแบบและพัฒนา
ICT ของบุคลากร สผ.
ระบบ
๓.นําระบบที่พัฒนาไปใช้
ในการประเมินสมรรถนะ
ด้าน ICT ของบุคลากร
สผ.
- เพื่อจัดทําเนื้อหา
๑.ออกแบบเนื้อหา
(Content) การเรียนรู้ทาง หลักสูตร
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการใช้ ๒.วิเคราะห์ ออกแบบ
งานคอมพิวเตอร์
พัฒนาสื่อบทเรียนที่
สอดคล้องกับเนื้อหา
๓.นําบทเรียนเข้าสู่ระบบ
เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ใช้งาน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชีวดั โครงการ

- บุคลากร สผ. มีขีด
- จํานวนบุคลากรที่
สมรรถนะด้าน
ผ่านการอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามที่กําหนด และ
สามารถนําความรูด้ ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ได้รับไปปฎิบัติ

55
0.38

- ระบบประเมิน
สมรรถนะด้าน ICT
ของบุคลากร สผ. ช่วย
สนับสนุนในการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สผ.

- มีระบบการ
ประเมินสมรรถนะ
ด้าน ICT ของ
บุคลากร สผ.

0.3

- มีเนื้อหา (Content)
การเรียนรู้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่มขึ้น

- มีเนื้อหา
(Content) การ
เรียนรู้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด้าน
การใช้งาน
คอมพิวเตอร์ อย่าง
น้อย ปีละ 3
โปรแกรม

0.5

ปีงบประมาณ
56 57 58
0.4 0.4

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(
1.18

0.3

0.5

0.5

1.5
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ตารางที่ 6-5๘ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขององค์การจัดการน้าเสีย
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

๓๑.โครงการฝึกอบรม
การใช้ Internet ในการ
สื่อสาร

องค์การจัดการน้ําเสีย

- เพื่อให้พนักงานเข้าใจการ ๑.จ้างผู้เชียวชาญ
ใช้งานอย่างถูกต้อง
ดําเนินการฝึกอบรม

๓๒.โครงการฝึกอบรม
ความปลอดภัยในการใช้
Internet และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
๓๓.โครงการฝึกอบรม
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจ

องค์การจัดการน้ําเสีย

- เพื่อให้พนักงานเข้าใจการ ๑.จ้างผู้เชียวชาญ
ใช้งานอย่างถูกต้องตาม
ดําเนินการฝึกอบรม
กฎหมาย

องค์การจัดการน้ําเสีย

- เพื่อให้พนักงานสามารถ
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง

๑.จ้างผู้เชียวชาญ
ดําเนินการฝึกอบรม

๓๔.โครงการฝึกอบรม
การบํารุงรักษาระบบ
เครือข่าย

องค์การจัดการน้ําเสีย

๑.ส่งพนักงานเข้ารับการ
ฝึกอบรม

๓๕.โครงการฝึกอบรม
การใช้งานสารสนเทศ
ภายใน

องค์การจัดการน้ําเสีย

- เพื่อให้พนักงานด้าน
สารสนเทศมีความเชียว
ชาญและเรียนรู้ระบบ
ใหม่ๆ
- เพื่อให้พนักงานของ
องค์การได้เรียนรู้และ
เข้าใจในการใช้งาน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

๑.จ้างผู้เชียวชาญ
ดําเนินการฝึกอบรม

55

ปีงบประมาณ
56
57
58

59

- จํานวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม

0.05

0.05

0.05

งบประมาณ
)ล้านบาท(
0.15

- จํานวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม

0.05

0.05

0.05

0.15

0.05 0.05

0.15

0.03 0.03 0.03 0.03

0.12

0.05

0.10

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- พนักงานเข้าใจการ
ใช้งานอย่างถูกต้อง
และใช้งานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
- พนักงานเข้าใจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ให้พนักงานมี
ความสามารถในหาร
วิเคราะห์ได้อย่าง
ถูกต้อง
- เพื่อเสริมสร้างและ
ทักษะของพนักงาน
ด้าน IT

- จํานวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม

0.05

- จํานวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม

- พนักงานใช้งานอย่าง - จํานวนผู้ผ่านการ
มีประสิทธิภาพ
ฝึกอบรม

0.05
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ตารางที่ 6-5๙ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขององค์การสวนสัตว์
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- มีสื่อการเรียนรู้ใน
ระบบ ZPO Data
Center ให้พนักงานฯ
ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
- สามารถตอบสนอง
ตัวชี้วัดข้อที่ ๒.๔ ข้อ
ย่อยที่ ๒.๔.๓ การ
พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
บุคลากรในองค์กรให้
เข้าใจและรองรับ
ระบบสารสนเทศที่
องค์กรมีอยู่
- บุคลากรในองค์กร
สามารถค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมได้จาก
ระบบ

- ผู้เข้าอบรมสามารถ
ตอบแบบสอบถาม
และทําแบบฝึก
ปฏิบัติแบบปรนัย
ผ่าน
- ผู้เข้าอบรมจาก
หน่วยงานภายนอก
ได้รับใบ
ประกาศนียบัตรตาม
หลักสูตรที่เข้าอบรม

๓๖.โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์การสวนสัตว์

- เพื่อเสริมสร้างพัฒนา
ความรู้และทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์

๑.จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
IT ด้านวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์
๒.จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ของสวนสัตว์ทุกแห่งด้าน
ความรู้และความเข้าใจ
ระบบสารสนเทศต่างๆ
๓.จัดฝึกอบรมผู้บริหาร
ระดับสูงให้มีความรู้ด้าน
การบริหารจัดการ
สารสนเทศ

๓๗.โครงการพัฒนา
ห้องสมุด e-Library

องค์การสวนสัตว์

- เพื่อจัดหาแหล่งค้นคว้า
หาข้อมูลในการพัฒนาองค์
ความรู้ โดยเฉพาะงานด้าน
อนุรักษ์ วิจัยและ
ขยายพันธุ์สัตว์ปุา

๑.จัดหาระบบ e-Library
ที่สามารถค้นคว้าผ่าน
web ได้

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

- บุคลากรสามารถ
สืบค้นข้อมูลมาช่วย
ในการพัฒนางาน
ของตนเองได้

55

ปีงบประมาณ
56
57 58

59

0.3

0.3

0.3

งบประมาณ
)ล้านบาท(
0.9

2.5

2

4.5
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ตารางที่ 6-๖๐ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
56
57 58

59

- จํานวนบุคลากรที่มี
ทักษะและ
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
- จํานวนบุคลากรที่
สามารถนําความรูท้ ี่
ได้รับจากการ
ฝึกอบรมนําไป
สนับสนุนภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

0.3

0.3

- จํานวนบทเรียนที่
สามารถพัฒนาเป็น
บทเรียน
E – Learning

0.6

-จํานวนองค์ความรู้
ที่ถูกบรรทึกใน KM
MAP และจํานวน

0.5

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

๓๘.โครงการฝึกอบรม
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

- เพื่อพัฒนาศักยะภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
ผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ภายใน
งานและการบริการแก่
ประชาชน

๑.แผนงานพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร เป็นการเพิ่ม
ทักษะและศักยภาพของ
บุคลากรในการใช้งานและ
จัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่สาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๙.โครงการพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
)E – Learning)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะ
ทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพให้แก่บุคลากรผ่าน
บทเรียนออนไลน์

๑.พัฒนาระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
)E – learning)

๔๐.โครงการพัฒนาระบบ
จัดการองค์ความรู้ )KM)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- เพื่อรวบรวมและจัดเก็บ ๑.พัฒนาระบบจัดการ
องค์ความรูท้ ั้งหมดที่มีอยู่ องค์ความรู้ดา้ น
ภายในองค์กรให้เป็นระบบ พฤกษศาสตร์

- เพิ่มทักษะและ
ศักยภาพของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บริหารในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีทักษะ
เพิ่มมากขึ้นในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและ
สามารถสนับสนุนและ
แก้ไขปัญหาแก่
ผู้ใช้งานได้
- มีระบบสารสนเทศ
)E-learning) ที่ช่วย
เพิ่มทักษะและ
ศักยภาพของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
- ระบบสารสนเทศ
สําหรับบริหารจัดการ
องค์ความรู้ดา้ น

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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งบประมาณ
)ล้านบาท(
1.2

0.6

0.1
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
และง่ายต่อการนําไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งสามารถ
แบ่งปันองค์ความรู้เหล่านั้น
ให้กับภาคประชาชนและ
บุคลากรภายในองค์กรได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ
พฤกษศาสตร์

ตัวชี้วดั โครงการ

55

ปีงบประมาณ
56
57 58

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

การจัดตั้ง Cop ที่
ส่งเสริมต่อการ
ปฎิบัติงานและ
ความรู้ทางด้าน
พฤกษศาสตร์

หน้า 280

ตารางที่ 6-๖๑ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

๔๑.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มี
ความสามารถด้าน ICT

องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้

- เพื่อยกระดับและ
เสริมสร้างศักยภาพแก่
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๔๒.โครงการการจัดการ
องค์ความรู้ )Knowledge
Management)

องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้

- เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบ
ให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และนําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

แนวทางการดาเนินงาน
๑.ใช้วิธีการบรรยายใน
ห้องฝึกอบรม

เป้าหมายโครงการ

- ส่งเสริมให้บุคลากร
ในทุกระดับต้องมี
ความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพิ่มมากขึ้น
๑.กําหนดความต้องการ - พัฒนาบุคลากรให้มี
และข้อมูลที่จะนํามาใส่ใน ความรู้และสามารถ
ระบบ
บริหารจัดการด้าน IT
๒.ทําการจัดจ้างผู้พัฒนา

ตัวชี้วดั โครงการ

55

ปีงบประมาณ
56
57
58

- ร้อยละของจํานวน 0.51
บุคลากรที่ผ่านการ
ประเมินการฝึกอบรม

1.08

0.35

- ร้อยละของการใช้
องค์ความรูท้ ี่จัดเก็บ

0.2

0.2

0.2

0.6
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งบประมาณ
)ล้านบาท(
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ตารางที่ 6-๖๒ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔๓.โครงการฝึกอบรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซ
ใช้งานเทคโนโลยี
เรือนกระจก
สารสนเทศ
(User Training)

๔๔.โครงการฝึกอบรม
สําหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร )IT Staff
Training)

องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก

วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ
56 57 58

59

- จํานวนผู้ใช้งานที่
ผ่านการอบรม

0.5

0.5

0.5

0.5

งบประมาณ
)ล้านบาท(
2

- จํานวนผู้ดูแลระบบ
ที่ผ่านการอบรม

0.5

0.5

0.5

0.5

2

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- จัดอบรมการใช้งานระบบ ๑.ศึกษาระบบงาน
ต่างๆ สําหรับผู้ใช้งาน
ทั้งหมดขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก
๒.อบรมผู้ใช้งานตาม
ระบบงานที่มีอยู่
๓.ทําการประเมินความรู้
ความสามารถของ
ผู้ใช้งานที่เข้าอบรม
- จัดอบรมการใช้งานระบบ ๑.ศึกษาระบบงาน
ต่างๆ สําหรับผู้ดูแลระบบ ทั้งหมดขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก
๒.อบรมผู้ดูแลระบบงาน
ตามระบบงานที่มีอยู่
๓.ทําการประเมินความรู้
ความสามารถของผูด้ ูแล
ระบบที่เข้าอบรม

ผู้ใช้งานมีความรู้
ความสามารถในการ
ใช้งานระบบ
สารสนเทศที่กรมฯมี
อยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ผู้ดูแลระบบมี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านการ
บํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศของ
องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
เปูาประสงค์ :

สร้างจิตสํานึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เต็มประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับภารกิจขององค์ก าร
1. ยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สร้างคุณค่าแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของภารกิจขององค์กร

ตารางที่ 6-๖๓ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน
๑.กําหนดนโยบายในการ
ใช้ ICT ให้สอดคล้องกับ
ลักษณะการใช้งานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใน
กระทรวง
๒.กําหนดรายละเอียด
กิจกรรมในโครงการเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ในการใช้ ICT เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ การจัด
สัมมนา และการประกวด
การใช้ ICT เป็นต้น
๓.กระตุ้นบุคลากรให้เกิด
วัฒนธรรมในการใช้ ICT
๑.พัฒนาการใช้ Social
Media ในการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่กิจกรรม รวมทั้ง
องค์ความรู้ดา้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.โครงการรณรงค์เพื่อให้
เกิดความตระหนักและ
สร้างวัฒนธรรมในการใช้
ICT อย่างมีจริยธรรมและ
เต็มประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อให้เกิดความตระหนัก
และสร้างวัฒนธรรมในการ
ใช้ ICT อย่างมีจริยธรรม
และเต็มประสิทธิภาพ

2.โครงการพัฒนาการ
แบ่งปันความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพบน
Social Media

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อการใช้ Social
Media เป็นช่องทางการ
แบ่งปันความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- มีวัฒนธรรมในการใช้ - มีโครงการรณรงค์
ICT อย่างมีจริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรม
และเต็มประสิทธิภาพ

- การใช้ Social
Media เพื่อเป็นช่อง
ทางการแบ่งปันความรู้
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- จํานวนผู้ใช้ Social
Media เพื่อเป็นช่อง
ทางการแบ่งปันความรู้
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เพิ่มขึ้นใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี
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ตารางที่ 6-๖๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ของกรมควบคุมมลพิษ
โครงการ
๓.โครงการรณรงค์
เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักและสร้าง
วัฒนธรรมในการใช้
ICT อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมควบคุมมลพิษ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

- เพื่อให้เกิดความตระหนัก
และสร้างวัฒนธรรมในการ
ใช้ ICT อย่างมีจริยธรรม
และเต็มประสิทธิภาพ

๑.กําหนดนโยบายการใช้
ICT ให้สอดคล้องกับ
ลักษณะการใช้งานและ
หน่วยงานต่างๆ ของกรม
ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด
๒.กําหนดรายละเอียด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมในการใช้ ICT

- บุคลากรของกรมมี
ความตระหนักต่อการ
ใช้ ICT อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

- มีนโยบายและ
กิจกรรมในการสร้าง
ความตระหนักและ
การสร้างวัฒนาธรรม
ในการใช้ ICT อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- จํานวนปัญหาที่เกิด
จากการใช้งานที่ไม่
ถูกต้องลดลง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ตารางที่ 6-๖๕ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
โครงการ
๔.โครงการรณรงค์เพื่อให้
เกิดความตระหนักและ
สร้างวัฒนธรรมในการใช้
ICT อย่างมีจริยธรรมและ
เต็มประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

- เพื่อให้เกิดความตระหนัก
และสร้างวัฒนธรรมในการ
ใช้ ICT อย่างมีจริยธรรม
และเต็มประสิทธิภาพ

๑.กําหนดนโยบายการใช้
ICT ให้สอดคลองกับ
ลักษณะการใช้งานและ
หน่วยงานต่างๆ ของกรม
เป็นเป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด
๒.กําหนดรายละเอียด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมในการใช้ ICT
๓.กระตุ้นบุคลากรให้เกิด
วัฒนธรรมการใช้ ICT

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- มีวัฒนธรรมในการใช้ - มีนโยบายกํากับ
ICT อย่างมีจริยธรรม การใช้งานอย่าง
และเต็มประสิทธิภาพ เหมาะสม
- มีโครงการรณรงค์
เสริมสร้างวัฒนธรรม
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ปีงบประมาณ
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59

5

5

2
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ตารางที่ 6-๖๖ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ของกรมป่าไม้
โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน
๑.กําหนดนโยบายในการ
ใช้ ICT ให้สอดคล้องกับ
ลักษณะการใช้งานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใน
กระทรวง
๒.กําหนดรายละเอียด
กิจกรรมในโครงการเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมใน
การใช้ ICT เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ การจัด
สัมมนา และการประกวด
การใช้ ICT เป็นต้น
๓.กระตุ้นบุคลากรให้เกิด
วัฒนธรรมในการใช้ ICT
๑.พัฒนาการระบบการ
ส่งเสริมการปลูกปุา
ออนไลน์และเผยแพร่
กิจกรรม

๕.โครงการสร้าง
จิตสํานึกในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมปุาไม้

กรมปุาไม้

- เพื่อให้เกิดความตระหนัก
และสร้างวัฒนธรรมในการ
ใช้ ICT อย่างมีจริยธรรม
และเต็มประสิทธิภาพ

๖. โครงการระบบการ
ส่งเสริมการปลูกปุา
ออนไลน์

กรมปุาไม้

- เพื่อสนองแนว
พระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย
ทรัพยากรปุาไม้และ
สิ่งแวดล้อม
- เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา
สภาวะโลกร้อนที่กําลังทวี
ความรุนแรงขึน้ ในปัจจุบัน
- เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปุา
อนุรักษ์เสื่อมโทรมและพื้น
ที่ปุาสาธารณประโยชน์ให้
กลับคืนความอุดมสมบูรณ์
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- มีวัฒนธรรมในการใช้ - มีโครงการรณรงค์
ICT อย่างมีจริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรม
และเต็มประสิทธิภาพ

- ประชาชนและผู้เข้า
ใช้ระบบเกิดความ
ตระหนักในการเห็น
คุณค่าของปุาและ
ช่วยกันอนุรักษ์ปุา

- จํานวนผู้ใช้ระบบ
ปลูกปุาออนไลน์

55

ปีงบประมาณ
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)ล้านบาท(
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โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

55

ปีงบประมาณ
56
57 58

59

งบประมาณ
)ล้านบาท(

ร่วมและสร้างจิตสํานึกทีด่ ี
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ตารางที่ 6-๖๗ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ
๗.โครงการจัดทํา
จดหมายข่าวเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสารด้าน
ICT สผ.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- เพื่อบริการข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑.รวบรวมข้อมูล/
กิจกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒.จัดทําจดหมายข่าว IT
สผ. เผยแพร่ในหน่วยงาน

- มีการจัดทําข่าวด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เผยแพร่ทั้งในรูปแบบ
หนังสือและเอกสาร
ดิจิตอล

- มีการจัดทําข่าว
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเผยแพร่
อย่างน้อย 12 ฉบับ
ต่อปี

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
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ตารางที่ 6-6๘ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ขององค์การจัดการน้าเสีย
โครงการ
๘.โครงการปูองกันความ
เสี่ยงด้านสารสนเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์การจัดการน้ําเสีย

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

- เพื่อให้มีแผนความเสี่ยง
รองรับ

๑.กําหนดนโยบายในการ
ใช้ ICT ให้สอดคล้องกับ
ลักษณะการใช้งานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใน
กระทรวง
๒.กระตุ้นบุคลากรให้เกิด
วัฒนธรรมในการใช้ ICT

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

- มีวัฒนธรรมในการใช้ - มีโครงการรณรงค์
ICT อย่างมีจริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรม
และเต็มประสิทธิภาพ

55

ปีงบประมาณ
56
57 58
0.5

0.5

0.5

59
0.5

งบประมาณ
)ล้านบาท(
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