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บทสรุปผูบริหาร 

(Executive Summary) 

 

 ตามนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ( IT 2010 ) ไดเนนการพัฒนาดาน IT 

ใน 5 สาขา ไดแก  

1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ (e-Government)  

2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรม (e-Industry)  

3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการพาณิชย (e-Commerce)  

4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา (e-Education)  

     การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคสังคม (e-Socitey) รวมไปถึงการเสริมสราง

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Industry) ใหมีขีดความสามารถและความเขมแข็งมากขึ้น 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขององคการสวนพฤกษศาสตร ไดใชแผนแมบทเปนหลักตัง้แตป 

พ.ศ.2548 เปนตนมา ซึ่งใชระหวางป 2548-2550 สําหรับแผนแมบทนี้ใชชื่อวา “แผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร องคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ. 2548-2550”  ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับแผน

แมบทสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 และแผนแมบทเทคโนโลยีและการ

สื่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และในแผนฉบับนี้ ไดมีการจัดทําข้ึน เพ่ือเปนแมบท

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคการสวนพฤกษศาสตร จะใชระหวางป 2551 – 2553 โดยมีแนวทาง

ในการจัดทํา รูปแบบ รายละเอียด หัวขอและเนื้อหา ตาม คูมือการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ระดับหนวยงาน ที่ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดทําข้ึน โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบใน

หลักการ เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2545 ไดกําหนดขึ้น และมีจุดมุงหมายใหการจัดทําแผนแมบทฯ ใหเปน

แผนที่มีความกระชับ ชัดเจน และทันการณ กําหนดเฉพาะประเด็นที่สําคัญ พรอมที่จะนําไปใชงานในเวลา

ที่รวดเร็ว ทั้งสามารถตอบสนองตอการปฏิบัติภารกิจของกรม ตลอดจนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของ

กรม ในยุคของการปฏิรูประบบราชการ ใหมีความสัมฤทธ์ิผล ซึ่งผลลัพธคือ การพัฒนาระบบบริหารภายใน

หนวยงาน และระบบบริการประชาชน ไดอยางเหมาะสม  

 การดําเนินการจัดทําแผนแมบทฯ มีความสอดคลอง ซึ่งกันและกัน กับแผนแมบท

เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( IT2010) ของประเทศ 

 ในการศึกษาและวางแผนเพื่อจัดทําแผนแมบท โดยแบงข้ันตอนการดําเนินงานออกเปน

ข้ันตอนตาง ๆ ดังน้ี 

1. ศึกษาวิเคราะหแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  

2. ศึกษาวิเคราะหแผนแมบทและแผนปฏิบัติการองคการสวนพฤกษศาสตร 2548-2550 

3. ศึกษาวิเคราะหผลการประเมินแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 2548-2550 

4. ศึกษา สํารวจระบบงานในปจจุบัน และความตองการใชงานเพิ่มเติม 

5. ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
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6. วิเคราะห วางแผน และออกแบบระบบงานในภาพรวม 

7. สรุปขอเสนอแนะการปรับปรุงองคกรและการพัฒนาบุคลากร 

8. สรุปขอเสนอแนะกลยุทธในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นและเสนอขอสรุปแผนแมบท 

11. จัดสัมมนาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแผนแมบท 

 

ในแผนแมบทฉบับนี้ไดกําหนดรายละเอียด โดยแบงกลุมการพัฒนาโดยรวมออกเปน ดังน้ี 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขายการสื่อสารขอมูล 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เปนระบบที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ 

โดยมีทั้งสวนที่จะตองพัฒนาใหสอดคลองกับหนวยงานอื่น ๆ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  ที่จะรวมกันพัฒนา ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  และสวนที่ดําเนินการตอจากที่ไดทําแลวเพ่ือขยายผลในงานดานวิจัย ตรวจวิเคราะห งาน

ประกันคุณภาพ ใหครอบคลุม ตลอดจนการพัฒนาระบบงานเรงดวนตามนโยบายรัฐบาลดาน ICT โดยการ 

• สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ ICT ที่เหมาะสม 

• สนับสนุนการใชงานซอฟตแวรที่สรางดวยผูประกอบการคนไทย 

• สงเสริมการใชเทคโนโลยีทางเลือกอ่ืน (Alternative) 

• สรางกลไกการบริหาร ICT ที่สามารถประเมินผลได  โดยกําหนดเปาหมายและ

ระยะเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน 

• สรางกลไกการบริหาร ICT ระดับฝาย / สํานัก 

• พัฒนาระบบการจัดทําแผนปฎิบัติการดาน ICT 

• พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลดาน ICT 

• ตั้งคณะทํางานติดตามการทํางานดาน ICT ขององคการใหสามารถปฏิบัติงานได

สอดคลองกับนโยบาย / กฎหมายและระเบียบตางๆ 

• กําหนดเปาหมาย ระยะเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน 

• มีการประเมินผลการดําเนินงาน 

• ใหบริการสารสนเทศในดานตาง ๆ ขององคการฯ บนสื่อขอมูลที่หลากหลายและ

เชื่อมโยงเปนเครือขาย 

• ประชาสัมพันธผาน Web Site 

• มีการทํา Link  กับ  Search engine ตาง ๆ 

• ใชฐานขอมูลรวมกัน (Web-based, Database) 

• การสรางและการใชประโยชนขอมูลที่มีลักษณะเปน Web-based และ Database 

• สรางพันธมิตรในการดําเนินการพัฒนาระบบ ICT 



 จ

การพัฒนาบุคลากร 

 การพัฒนาบุคลากรขององคการฯ จะมุงเนนใหสามารถควบคุมกํากับผูวาจางภายนอก  

โดยบุคลากรหลักควรมีทักษะในการวางแผนและบริหารโครงการ การออกแบบและตรวจสอบระบบ การ

ติดตั้งระบบ การดูแลดานเทคนิค การพัฒนามาตรฐานงาน โดยการ 

• พัฒนาบุคลากรใหสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีอยางคุมคา 

• พัฒนาบุคลากรดาน ICT ทุกระดับ 

• พัฒนาบุคลากรดานการประสานงานเชิงนโยบาย 

• พัฒนาบุคลากรใหเทาทันเทคโนโลยี 

• พัฒนาบุคลากรในการใช Open Source 

• พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะเพ่ิมข้ึน 

 

 

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขายการสื่อสารขอมูล 

 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ระหวางป พ.ศ.2551-2553 จะเปนการเพิ่มจํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอรใหมีการกระจายใหครอบคลุมผูใชงาน อีกทั้งยังเปนพัฒนาระบบโครงขายภายใน โดยใชสื่อ

นําสัญญาณ เปนสายใยแกนําแสดงเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด   เพ่ือใหเพียงพอซึ่งจะนําไปสู

ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานดีข้ึน นอกจากนี้ยังจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพิ่มเติมหรือทดแทนเครื่อง

เดิมในจํานวนที่เหมาะสม ตามลักษณะงาน โดยเนนการใชงานรวมกันและความนาเชื่อถือของระบบ

อุปกรณอ่ืน ๆ พิจารณาตามงาน/โครงการ โดยการ 

• พัฒนาประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

• สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และคุมคา 

• สงเสริม และสนับสนุนการใชผลิตภัณฑที่พัฒนาโดยผูประกอบการคนไทย 

• สงเสริมการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาดวยการบริหารจัดการ 

 การพัฒนาระบบเครือขายการสื่อสารขอมูล จะสอดคลองกับเทคโนโลยีเดิมที่องคการฯ ใช

อยู และแนวโนมของเทคโนโลยีในอนาคต พรอมทั้งสามารถรองรับปริมาณของผูใชที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคต 

ตลอดจนมีความสามารถในการใชงานรวมกันและการเชื่อมโยงระบบงานตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกัน การ

พัฒนาระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลจะเนนใหผูดูแลระบบสามารถบริหาร จัดการ ควบคุม กํากับการใช

งานใหผูใชเครื่องคอมพิวเตอรในเครือขายปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น หรือสืบคนขอมูลจาก

เครือขายอินเตอรเน็ตไดในความเร็วที่เหมาะสมกับงาน 

  จากผลการวิเคราะหและมุงเปาหมายการดาํเนินงาน พบวา ในการดาํเนินงานดานการ

จัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประสบปญหาในการดําเนนิงานและไดวางแผนทางในการ

แกไขปญหาไวดังตอไปนี ้

 ปญหาการจัดการดาน ICT 

1. ไมมีหนวยงานรบัผิดชอบโดยตรงตลอดจนขาดบุคลากรดาน ICT ทําใหไมมกีารจัดทํา

แผนการดําเนินงานรวมกันในแตละหนวยงาน  

2. ปจจุบัน มีการแตงตั้งคณะทาํงานดาน ICT อยู แตเน่ืองจาก คณะกรรมการลวนมีภาระ

งานหลักทีต่องรับผดิชอบ ทําใหการดาํเนินงานดาน ICT ไมสามารถดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง 



 ฉ

3. แผนงานดาน ICT ยังขาดการเชื่อมตอและนําแผผนมาใชแบบบูรณาการณรวมกัน ทําให

แตละหนวยงานตางพัฒนาดาน ICT ไปคนละทศิทาง 

4. ยังไมมีการนําแผนแมบท ICT มาใชในการวางแผนปฏิบัติงานประจําป และวางแผน

งบประมาณอยางจริงจัง 

5. เน่ืองจากงานดาน ICT โดยเฉพาะดานการจดัการระบบสารสนเทศเปนงานที่ตอง

เชื่อมโยงและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรเกือบรอยเปอรเซ็นต แตองคการยังไมไดใหความสาํคัญ

กับการพัฒนางานดังกลาวเทาที่ควร 

6. ปญหาดานบุคลากรยังขาดความรู ความเขาใจ ในดาน ICT ไมวาจะเปนดาน การบริหาร

จัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนการใชโปรแกรมและคอมพิวเตอรทัว่ไป  ตลอดจนขาดความมี

ระเบียบในการใชงานคอมพิวเตอร 

แนวทางการแกปญหาดาน ICT 

1. มีการทาํงานดาน ICT รวมกันแบบบูรณาการโดยทําการจัดประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการรวมกันเพ่ือวางแผนงานประจาํปอยางตอเนื่งอ และใหเปนไปในทศิทางเดียวกัน 

2. จัดตั้งหนวยงานรับผดิชอบดาน ICT โดยตรง ตลอดจนหาบคุลากรที่มคีวามรู

ความสามารถดานการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

3. สรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรดาน ICT อยางเต็มทีต่ลอดจนเปดโลกทัศน

ใหแกบุคลากรดาน ICT ใหมากข้ึน 
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งบลงทุน และงบดาํเนินการ จากงบประมาณป 2551-2553 

 งบประมาณในการดําเนินงานตามแผนแมบทดังกลาวขางตน สามารถจาํแนกตามแผนงาน

ไดดังน้ี 

1 แผนงานพฒันาระบบสารสนเทศบริการและเผยแพรขอมูล

ขาวสารแกประชาชน 

1,630,000 บาท 

2 แผนงาน พัฒนาสารสนเทศสงเสริมการเรียนรูแบบ  

e-Learning ดานพฤกษศาสตรและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

250,000 บาท 

3 แผนงานบรูณาการสารสนเทศเพื่อจัดทําองคความรูดาน

ทรัพยากรพรรณพืช 

300,000 บาท 

4 แผนงานพฒันาบุคลากรดาน ICT 1,100,000 บาท 

5 แผนงาน จดัทําระบบ e-learning ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อบุคคลากร 

200,000 บาท 

6 แผนงาน บริหารพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 2,450,000 บาท 

7 แผนงานพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

2,759,500 บาท 

8 แผนงานแผนงานสรางระบบความปลอดภัยของ

คอมพิวเตอรและเครือขายและขอมูลใหปลอดภยัอาทิเชน 

จาก Virus  Spyware  Malware spam Hacker เปนตน 

650,000 บาท 

9 แผนงานแผนงานบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและ

เครือขาย 

350,500 บาท 

 รวมเงินทั้งส้ิน 969,000 บาท

 



บทนํา 

 

1.1 ความเปนมา 

 
องคการสวนพฤกษศาสตรไดรับการจัดตั้งข้ึนในป 2535 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประเทศไทยมี

สวนพฤกษศาสตรที่สมบูรณแบบตามมาตรฐานสากล โดยรัฐบาลที่ผานมาไดใหการสนับสนุนงบประมาณ

ตั้งแตเริ่มการจัดตั้งอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สนองตอบเปาหมาย

ยุทธศาสตรระดบัชาติ เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ และฟนฟูใหอยูในระดับ

ที่ยั่งยืน  โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูในบริเวณชายเขตอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย  ตําบลแมแรม 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พ้ืนที่ประมาณ 6,500 ไร  และในป 2537    องคการสวนพฤกษศาสตร

ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานชื่อสวนพฤกษศาสตร

แหงแรกขององคการฯ วา “สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์”  

ในชวงที่ผาน องคการสวนพฤกษศาสตร ไดดําเนินการพัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตรใหเกิดความ

สวยงาม รองรับนักทองเที่ยวที่เพ่ิมปริมาณมากขึ้นทุกป โดยการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การใหราษฎรในทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินงาน และการอบรมใหความรูแก

ราษฎรเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพและคุณประโยชนของพรรณพืชไทยอยางตอเน่ืองเปนประจํา

ทุกป การขยายสวนพฤกษศาสตรสาขาไปยังภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย จํานวน 3 แหง คือ ศูนยรวม

พรรณไมบานรมเกลา จังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน ภาคตะวันออก จังหวัด

ระยอง  รวมทั้งการเรงรัดพัฒนางานวิชาการ – วิจัย ใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางของการศึกษา คนควา 

ขอมูลทางวิชาการดานพืชของประเทศไทย  ซึ่งเปนการขยายภารกิจขององคการฯ เพ่ือใหการดําเนินงาน

ขององคการฯ บรรลุตามวัตถุประสงคหลักที่ตั้งไว  

องคการสวนพฤกษศาสตรเปนหนวยงานที่ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมพันธุไมจากแหลงตางๆ ทั้ง

ภายในและนอกประเทศ มีทั้งตัวอยางแหง ตัวอยางดอง และตัวอยางมีชีวิต ดังน้ัน จึงมีระบบฐานขอมูล

รองรับอยู เพ่ือใหการจัดเก็บ และการนําไปปลูกในพื้นที่เปนไปอยางมีระบบ รวมทั้งการมีศูนยรวมพรรณไม

ในจังหวัดพิษณุโลก ขอนแกน และจังหวัดระยอง ซึ่งศูนยรวมพรรณไมแตละแหงไดจัดเก็บขอมูลตัวอยาง

เหลานั้นเขามาเปนฐานขอมูล จึงมีความซับซอนมากขึ้น และมีฐานขอมูลที่ไมอยูในระบบเดียวกัน 

นอกจากนี้ แตละศูนยฯ ยังไมมีเครือขายที่จะทําใหฐานขอมูลสามารถเชื่อมโยงกันได ดังน้ัน เพ่ือให

ฐานขอมูลพรรณไมมีมาตรฐานเดียวกัน และการเชื่อมโยงขอมูลเปนไปไดอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองมี

ระบบเทคโนโลยีดานเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) เขามารองรับการจัดการฐานขอมูล

เหลานี้ 

นอกจากระบบโครงขายที่จะเชื่อมโยงฐานขอมูลพรรณไมเขาดวยกันและการจัดการใหอยูใน

มาตรฐานเดียวกันแลว ยังมีประโยชนทางดานการบริหารงานขององคกร โดยเชื่อมโยงขอมูลดานบุคลากร 

นักทองเที่ยว รายได งบประมาณ โครงการวิจัย หรือ โครงการเพื่อการปฏิบัติการ สินคาและบริการ เขามาอยู

ในระบบเดียวกัน เพ่ือใหเปนสารสนเทศ Information เพ่ือการตัดสินใจ (Decision Support) สําหรับ

ผูบริหาร เน่ืองจากการเชื่อมโยงขอมูลเขาดวยกันนั้นจะทําใหเกิดการมองในภาพรวมไดทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้ง

ยังกอใหเกิดความสัมพันธระหวางสวนพฤกษศาสตรกับองคกรของรัฐและเอกชนอื่นๆ ไดอยางเต็มที่ ซึ่ง
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นอกจากจะเชื่อมโยงกับองคกรภายในประเทศแลว ยังสามารถเชื่อมโยงกับองคกรทางพฤกษศาสตรใน

ตางประเทศอีกดวย 

ดังน้ัน การเชื่อมโยงขอมูล และการบริหารจัดการภายในองคกร รวมทั้งระหวางองคกร จึงมี

ความจําเปนที่จะตองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง ทั้งระบบ

ฐานขอมูลและระบบเครือขาย เพ่ือใหรองรับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารที่มีปริมาณมากๆ ได 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ใน

ฐานะเปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (กทสช.) ไดรวมกันจัดทํา

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545 – 2549 ข้ึน โดยไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2545 เพ่ือใชเปนกรอบใหสวนราชการและองคกร

ตางๆ ที่เก่ียวของ นําไปเปนแนวทางการจัดทําแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดผลในทาง

ปฏิบัติในภาพรวมทั้งประเทศ โดยมียุทธศาสตรที่สําคัญที่เปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

จํานวน 7 ดาน คือ 

 

 

ยุทธศาสตรแผนแมบท ICT  

1) การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพ่ือใหเปนผูนําในภูมิภาค 

2) การใช ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย 

3) การปฏิรูปและการสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ICT 

4) การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการแขงขันในอนาคต 

5) การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ เพ่ือมุงขยายตลาดตางประเทศ 

6) การสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใช ICT 

7) การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการของภาครัฐ 

 

 

 องคการสวนพฤกษศาสตรไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช

เแผนแมบทเปนหลักตั้งแตป พ.ศ.2548 เปนตนมา โดยเริ่มตนจากแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารขององคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ. 2548-2550 เปนการมุงเนนการพัฒนาระบบเครือขายที่

เชื่อมตอกันภายในองคกร และ สงออกสูภายนอกโดยใชสายใยแกวนําแสงเปนเครือขายหลัก ตลอดจน

พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการสารสนเทศ โดยการพัฒนาดานอุปกรณฮารดแวร เปนไปตามแผน

แมบทและเกิดผลสัมฤทธ์ิ สวนดานอ่ืน การดําเนินงานตามแผนแมบทยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีการจัดทําแผนแมบทขึ้นมาใหม เพ่ือใหเปนแนวทาง เดียวกันในการพัฒนาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศไปอยางตอเนื่อง ระหวางป 2548 – 2550  และเปลี่ยนขอบเขตใหครอบคลุมการ

พัฒนาดานสารสนเทศ และบุคลากรใหมาข้ึน  โดยกําหนดใหใชภายในป 2551 – 2553 คือฉบับปจจุบันนี้  

องคการสวนพฤกษศาสตร ไดจัดทําแผนแมบทขึ้นตามรูปแบบที่ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) กําหนดตามมติของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน 2541 เห็นชอบ

_________________________________________________________________________ 
แผนแมบท ICT องคการสวนพฤกษศาสตร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2553 
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ในหลักการที่ศูนยเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติ เสนอใหทุกกระทรวง ทบวง / กรม 

และหนวยงานอิสระ จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางเปนระบบ โดยจัดทําแผน 3 ป และปรับ

ทุกปตามความเหมาะสม พรอมทั้งใหเสนอแผนของหนวยงานควบคูไปกับการของบประมาณดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงบประมาณรายจายประจําปทุกป โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2551 เปนตนไป 

ซึ่งทําใหการดําเนินการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคลองซึ่งกันและกันกับแผน

แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 สําหรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับที่ 2  น้ีใชชื่อวา “ แผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร องคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ. 2551 -2553 ”  ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองกับแผน

แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย และ  แผนแมบทสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 – 2553 โดยมีแนวทางในการจัดทํา รูปแบบ 

รายละเอียด หัวขอและเนื้อหา ตาม คูมือการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ

หนวยงาน ที่ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) และกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดทําข้ึน ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการ เม่ือวันที่ 25 

กันยายน 2545 โดยไดกําหนด และมีจุดมุงหมายใหการจัดทําแผนแมบทฯ เปนแผนที่มีความกระชับ 

ชัดเจน และทันการณ กําหนดเฉพาะประเด็นที่สําคัญ พรอมที่จะนําไปใชงานในเวลาที่รวดเร็ว ทั้งสามารถ

ตอบสนองตอการปฏิบัติภารกิจของหนวยงาน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจขององคกร ในยุค

ของการปฏิรูประบบราชการ ใหมีความสัมฤทธิ์ผล ซึ่งผลลัพธคือ การพัฒนาระบบบริหารภายในหนวยงาน 

และระบบบริการประชาชน ไดอยางเหมาะสม  

 

1.2  วัตถุประสงค 

 

วัตถุประสงคทั่วไป 

 การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการสวนพฤกษศาสตร          

(2551-2553) สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศและ และแผน

แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2550-2553)  

1. เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2545 ซึ่งไดกําหนดใหทุก

กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกหนวยงานจัดทําและ/หรือ ปรับแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานตน ใหสอดคลองกับแผนแมบทฯ 

ระดับประเทศ  

2. เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการขององคการ ใหมีความ

คลองตัว สามารถตอบสนองความตองการของทั้งในระดับหนวยงาน ระดับกรม และ

ระดับกระทรวง 

3. เพ่ือใชเปนสวนประกอบสําคัญในการพิจารณาของบประมาณประจําปขององคการสวน

พฤกษศาสตร  จากสํานักงบประมาณ 

4. เพ่ือใหการลงทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององคการสวน

พฤกษศาสตร   เปนการลงทุนที่คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 
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5. เพ่ือลดปญหาตางๆ ของโครงการที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6. เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการบริหารงานขององคการสวนพฤกษศาสตร / การ

บริการประชาชนในรูปแบบใหมๆในอนาคต 

 

 วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. เพ่ือวิเคราะหระบบงานและนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เหมาะสมมาชวย

ในการบริหารจัดการ 

2. เพ่ือพัฒนาคอมพิวเตอรและอุปกรณ (Hardware Software) ที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับ

งานขององคการสวนพฤกษศาสตร 

3. พัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศและคอมพิวเตอร ที่สามารถเชื่อมโยงงานระดับฝาย 

สํานัก หรือหนวยงานระดับยอยที่มีชื่อเรียกอ่ืนๆ ขององคการสวนพฤกษศาสตร ทั้งใน

สวนกลางและสวนภูมิภาคเพ่ิมเติม 

4. เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรเครือขายและขอมูลกับระบบเครือขายภายในองคการสวน

พฤกษศาสตร  หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของ รวมถึงเครือขายในตางประเทศ 

5. พัฒนาฐานขอมูลจากงานประจําใหสามารถชวยในการบริหารจัดการได 

6. พัฒนาบุคลากรผูดูแลระบบ ใหสามารถดูแลระบบ ออกแบบระบบและพัฒนาระบบใน

การควบคุมดูแลบริษัทภายนอกที่วาจาง 

7. พัฒนาผูปฏิบัติงานใหสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณประกอบไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสรางรูปแบบการจัดเก็บขอมูลเพ่ือประโยชนในการใชงาน

ตอไป 

8. ผลักดันใหมีหนวยงานรับผิดชอบดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยตรง 

 

1.3  เปาหมาย 

 

 เพ่ือใหองคการสวนพฤกษศาสตร  มีแผนแมบท ในการกําหนดแนวทาง และประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหครอบคลุมงานดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรดาน ICT ทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาค โดยใหมี

ความเปนเอกภาพ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหชาติฉบับที่ 9 และแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

1.4  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

 ในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ขององคการสวน

พฤกษศาสตร  ใชหลัก System Development Approach ในการศึกษาและวางแผนโดยมีการดําเนินงาน

ในขั้นตอนตางๆ แตละข้ันตอนสามารถสรุปไดดังนี้ 
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 1.4.1 ศึกษาวิเคราะหแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 2550-2553 

 1.4.2 ศึกษาวิเคราะหแผนแมบทและแผนปฏิบัติการองคการสวนพฤกษศาสตร 2548-2550 

 1.4.3 ศึกษา สํารวจระบบงานในปจจุบัน และความตองการใชงานเพิ่มเติม 

  เปนการศึกษาโดยใชเอกสารการศึกษาวิเคราะหระบบงานปจจุบัน (Existing System 

Analysis) และศึกษาวิเคราะหระบบงานปจจุบัน ซึ่งจะครอบคลุมรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ภารกิจและการบริหารงานของหนวยงาน 

การพัฒนาระบบงานดานสารสนเทศของหนวยงาน 

การประยุกตใชอุปกรณคอมพิวเตอร 

สถานภาพปญหาและอุปสรรคและความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดระบบเครือขายการสื่อสารของหนวยงาน 

 1.4.4 ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

  เปนการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต เพ่ือใชเปน

ขอมูลในการวิเคราะหกําหนดและเสนอแนะทางเลือก ในการประยุกตใชงานใหเหมาะสมกับหนวยงานตางๆ 

โดยมีหลักการในการพิจารณาดังตอไปนี้ 

Scalability รากฐานทางเทคโนโลยีตองมีความสามารถในการรองรับการ

เจริญเติบโตขององคการฯ ได 

Information as a key asset สารสนเทศ คือทรัพยสินอยางหนึ่งขององคการฯ 

Controlled risk รากฐานทางเทคโนโลยีใชหลักการของมาตรฐานสากลแบบ

เปด ซึ่งจะทําใหเทคโนโลยีขององคการฯ มีความเสี่ยงต่ํา เพราะสามารถเขากัน

ไดกับมาตรฐานอื่นๆ 

Security รากฐานทางเทคโนโลยีที่นําเสนอมีสวนประกอบของโครงสรางที่มี

ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล รวมถึงความสามารถในการ

กูระบบงานกลับสูสภาพปกติได 

Reliability เทคโนโลยีที่ใชมีความเชื่อถือได 

Accessibility รากฐานทางเทคโนโลยี ชวยใหทุกๆ หนวยงานขององคการฯ

สามารถเขาถึง   ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.4.5 วิเคราะห วางแผน และออกแบบระบบงานในภาพรวม 

  เปนการนําขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมดมาทําการวิเคราะห วางแผน และออกแบบ โดย

จะนําเสนอโครงสรางระบบงานเบื้องตน เพ่ือกําหนดคุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอรและระบบงาน ให

สอดคลองกับเทคโนโลยีที่ไดทําการศึกษาความกาวหนาไวแลว โดยมีหลักเกณฑและขอสมมุติฐาน 

(Assumption) ดังนี้ 

  1. หลักเกณฑในการพิจารณา มีดังนี้ 

โครงการเรงดวน ตามนโยบาย ICT 

ความจําเปนในการใชงาน 

ความเปนไปไดทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการประยุกตใชงาน 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ความตองการในการใชงานตามลําดับความสําคัญ 

  2. ขอสมมุติฐานที่องคการฯ มีการพิจารณาดําเนินการในการกําหนด 

   1) ปจจัยจําเปนตอความสําเร็จ 

นโยบาย CIO ระดับกระทรวง กรม มีการกํากับดูแลสนับสนุน

แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยางเปนระบบ

และตอเนื่อง 

มีการวางแผนงานและการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ 

มีการจัดทําแผนงบประมาณทั้งลักษณะรายปและระยะยาวและมี

งบประมาณ เพียงพอ 

คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ และสํานักงานขาราชการ

พลเรือน (กพ.) สนับสนุนสงเสริมอัตรากําลังและตําแหนงสาย

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนงานหลักเทียบเทาสายงานบริหาร

ทั่วไป 

การจัดซื้ออุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรของทุกหนวยงานเปน

มาตรฐานและทิศทางเดียวกัน โดยเลือกเทคโนโลยีที่ เหมาะสม 

   2) เปาหมายการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การใชขอมูลรวมกัน (Data Sharing) ระบบสารสนเทศที่พัฒนา

ตองใหมีการใชขอมูลรวมกัน โดยมีขอมูลที่เปนพ้ืนฐานตอการ

พัฒนาระบบอื่นๆ ตอไป 

การใชทรัพยากรรวมกัน (Resource Sharing) ทรัพยากรในการ

ประมวลผลขอมูลไมวาจะเปนฮารดแวร, ซอฟตแวร ไดแกเครื่อง

คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โปรแกรมและขอมูลควรจะมีการใชงาน

รวมกันโดยมีผูดูแลบํารุงรักษา และรักษาความปลอดภัย เพ่ือการ

ประหยัดงบประมาณ 

โครงสรางพ้ืนฐานรวมกัน  ในการติดตอสื่อสารกันระหวาง

หนวยงานจะใชประโยชนจากระบบเครือขายภายใน (Intranet) 

โดยมีการวางแผนการปรับปรุงเปนระยะๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของระบบเครือขายโดยรวม 

มาตรฐานรวมกัน ระบบสารสนเทศที่พัฒนาในแตละข้ัน จะตอง

อางอิงมาตรฐานที่กําหนดไวแตตน โดยพิจารณาการเชื่อมโยงกับ

ระบบงานอ่ืนๆ ของหนวยงานอื่นดวย เพ่ือการประสานและ

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 

   3) หลักการกลยุทธสารสนเทศที่องคการฯ ควรใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน 
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ขอมูลเปนทรัพยากรของหนวยงาน ทุกฝายงานในองคกรตอง

สามารถนําขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การ

งาน 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ขอมูลเดียวกันตองไดรับการปอนสูระบบเพียงครั้งเดียว โดย

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบโดยตรงดําเนินการหรือควบคุมกํากับการ

ดําเนินการ ทั้งน้ีเพ่ือลดการทํางานซ้ําซอนและลดขอผิดพลาด

จากการบันทึกขอมูล 

หนวยงานที่เปนผูปอนขอมูลเขาจะตองไดรับประโยชนจากขอมูล

น้ัน หลักการน้ีจําเปนอยางยิ่ง เพราะเปนการใหแรงดลใจ และเปน

การใหหนาที่ความรับผิดชอบที่มีผลตองานตัวเอง ทําใหขอมูลที่

ปอนเขาถูกตองและ  ทันเวลา 

ตองวางหลักการในการลบขอมูล ขอมูลที่ลาสมัยหรือเลิกใช

จะตองมีมาตรการลบทิ้งจากระบบ ในการลบขอมูลทิ้งจะตองเปน

การลบทิ้งอยางมีการควบคุม เพราะอาจจะมีผลกระทบตอองคกร 

ผูรับผิดชอบของแตละหนวยงานจะตองรับผิดชอบตอการทํางาน

ประจําวัน นอกเหนือจากการใชรายงานจากระบบงานแลว ยังตอง

รับผิดชอบตอการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมระบบ ผูรับผิดชอบหลัก

ตองสามารถเขียน Functional Requirement ได 

ระบบที่เกิดข้ึนจะตองมีการปรับปรุงใหตรงกับความตองการอยาง

ตอเนื่อง โดยมีกรรมวิธีรับความตองการจากผูใชมาพิจารณาเพื่อ

ปรับปรุงระบบ 

 1.4.6 วางโครงรางการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

  เปนการศึกษาและวิเคราะหเพ่ือกําหนดโครงรูประบบคอมพิวเตอร (System 

Configuration) ทั้งทางดานอุปกรณคอมพิวเตอร (Hardware) โปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรม

สําเร็จรูปตางๆ (System Software, Software Package) และระบบเครือขายการสื่อสารขอมูล (Data 

Communication Network) ใหเหมาะสมกับความตองการใชงาน และแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีใน

ระยะยาว 5 ป 

 1.4.7 วางโครงรางระบบเครือขายการสื่อสารขอมูล 

  เปนการศึกษาเทคโนโลยีดานการสื่อสารขอมูลเพ่ือกําหนดโครงรางของการ

เชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศ ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการใชงาน ทั้งในสวนกลาง 

(เชียงใหม) และสวนภูมิภาค (ศูนยรวมพันธุไมภูมิภาค) 

 1.4.8 สรุปขอเสนอแนะการปรับปรุงองคกรและการพัฒนาบุคลากร 

  เปนการพิจารณาและวิเคราะหความพรอมดานกําลังคน ทั้งในดานจํานวนอัตรากําลัง 

ความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะดูแลระบบงาน และพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศตอไปได

อยางตอเนื่อง 

 1.4.9 สรุปขอเสนอแนะกลยุทธในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  เปนการกําหนดกลยุทธการบริหารระบบสารสนเทศ เพ่ือขจัดปญหาและอุปสรรค หรอื

ขอจํากัดที่มีอยูในแตละองคประกอบพื้นฐาน ไดแก ฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากรดานสารสนเทศ และ

ขอมูล/สารสนเทศ ทั้งนี้ เพ่ือใหสามารถดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่กําหนดไวในขั้นตอนดังกลาว

ขางตนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามเปาหมายความตองการ ตามกรอบระยะเวลาที่

กําหนดไวในแผนแมบท 

 1.4.10 จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  เปนการจัดทําแผนแมบท ซึ่งเปนแผนในการพัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศของ

องคการฯ โดยในแผนแมบทจะประกอบดวย 

 

แผนงาน พัฒนาระบบสารสนเทศบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 

แผนงาน  พัฒนาสารสนเทศสงเสริมการเรียนรูแบบ e-Learning ดาน

พฤกษศาสตรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

แผนงาน บูรณาการสารสนเทศเพื่อจัดทําองคความรูดานทรัพยากรพรรณพืช 

แผนงาน พัฒนาบุคลากรดาน ICT 

แผนงาน  จัดทําระบบ e-learning ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบุคคลากร 

แผนงาน  บริหารพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

แผนงาน ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการนําเสนอขอมูลเชิงพ้ืนที่ 

แผนงาน  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนงาน แผนงานสรางระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอรและเครือขายและ

ขอมูลใหปลอดภัยอาทิเชน จาก Virus  Spyware  Malware spam 

Hacker เปนตน 

แผนงาน แผนงานบํารงุรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
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ภารกิจ นโยบาย และโครงสรางหนวยงาน 

 

2.1  ภารกิจขององคการสวนพฤกษศาสตร 

 

องคการสวนพฤกษศาสตรไดรับการจัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง    องคการสวน

พฤกษศาสตร สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีสถานภาพเปนนิติบุคคล มีหนาที่โดยตรงในการดําเนินงาน

เพ่ือใหประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตรที่สมบูรณแบบอยางแทจริง เปนศูนยรวมพรรณไมไทยทีมี่ความเปน

เลิศทางวิชาการดานพืช เปนศูนยรวมขอมูลทางวิชาการดานพฤกษศาสตร ทําหนาที่เปนศูนยศึกษา 

คนควา วิจัย อนุรักษ ผลิตบุคลากรและใหบริการดานพฤกษศาสตรของประเทศ โดยเฉพาะเปนสถานที่

เผยแพรความสวยงาม และคุณคาของพรรณพฤกษชาติไทย ใหเปนที่ประจักษแกประชาชนทั่วโลก 

 

2.2 นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการสวนพฤกษศาสตร 

 

เพ่ือใหเปนไปตามวิสัยทัศนในการพัฒนาและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการสวน

พฤกษศาสตรจึงไดกําหนดแนวนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการสวนพฤกษศาสตร ไวดังนี้ 

1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบที่ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนา

ทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากาวหนาอยูตลอดเวลา 

ทั้งน้ี ใหเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานทั้งภายในและ

ภายนอกองคการฯ รวมทั้งเพ่ือเปนสื่อในการใหบริการขอมูล ขาวสาร ทางวิชาการดานพืช ใหเปนตาม

วัตถุประสงคในการจัดตั้งองคการฯ ตอไป 

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนแหลงขอมูลสําคัญสําหรับการตัดสินใจของ

ผูบริหาร การวางแผน การกําหนดนโยบาย การจัดหารายได รวมทั้งเพ่ือใหเปนแหลงขอมูลสําหรับการ

ปฏิบัติของเจาหนาที่ และผูที่เก่ียวของ 

3) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององคการฯ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในทุกระดับ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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2.3 โครงสรางของหนวยงาน 

 

องคการสวนพฤกษศาสตร มีลักษณะการดําเนินการเปนหนวยงานกลาง ทํางานเนนหนักในทาง

วิชาการ โดยเปนแหลงวิทยาการ ที่สามารถประสานการดําเนินงานและสนองความตองการตอหนวยงาน

อ่ืนไดอยางคลองตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถใหบริการ และใหความรูแกประชาชนทั่วไป

ไดอยางทั่วถึง 

1) การแบงสวนงาน 

การบริหารงานขององคการสวนพฤกษศาสตร บริหารกิจการโดยผูอํานวยการ ภายใตการกํากับ

ดูแลของรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และนโยบายจากคณะกรรมการ

องคการ การบริหารงานมีรองผูอํานวยการ 2 ฝายชวยบริหารงาน โดยรองผูอํานวยการฝายวิชาการ ดูแล

รับผิดชอบของสํานักวิชาการ – วิจัย และสํานักพัฒนาและปลูกบํารุง    รองผูอํานวยการฝายบริหาร ดูแล

รับผิดชอบงานของสํานักอํานวยการ และสํานักพัฒนาธุรกิจ  และมีสวนงานที่รายงานตรงตอผูอํานวยการ 4 

สวน คือ 

(1) ผูตรวจสอบภายใน 

(2) สํานักงานสาขา 

(3) สวนสารนิเทศ – ประชาสัมพันธ 

(4) สวนวิเทศสัมพันธ 

การแบงสวนงานของภารกิจของแตละสํานัก มีดังนี้ 

(1) สํานักวชิาการ – วิจัย  ประกอบดวย 2 ฝาย คือ 

(1.1) ฝายวิชาการ  ประกอบดวยงาน 4 งาน ดังนี้ 

-งานหอพรรณไม 

-งานศูนยขอมูลพืช 

-งานพิพิธภัณฑธรรมชาติ 

-งานเผยแพรความรูทางวิชาการ 

(1.2) ฝายวิจัย   ประกอบดวยงาน 4 งาน ดังนี้ 

-งานเทคโนโลยีชีวภาพ 

-งานอนุรักษพันธุกรรมพืช 

-งานความหลากหลายทางชีวภาพ 

-งานพฤกษเคมี 

(2) สํานักพัฒนาและปลูกบํารุง  ประกอบดวย 2 ฝาย  คือ 

(2.1)   ฝายพัฒนาพื้นที่  ประกอบดวย งาน 4 งาน คือ 

-งานสวนรุกขชาติ 

-งานสวนพฤกษชาติ 

-งานภูมิทัศน 

-งานเครื่องจักรกลและครุภัณฑการเกษตร 

(2.2)   ฝายปลูกบํารุง  ประกอบดวย งาน 3 งาน คือ 
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-งานเรือนกระจก 

-งานขยายพันธุพืช 

-งานดินและปุย 

(3) สํานักอํานวยการ  ประกอบดวย 2 ฝาย  คือ 

(3.1) ฝายการคลัง  ประกอบดวยงาน 3 งาน ดังนี้ 

-งานการเงิน 

-งานบัญชี 

-งานพัสดุ 

(3.2) ฝายบริหาร   ประกอบดวยงาน 4 งาน ดังนี้ 

-งานสารบรรณ 

-งานแผนและงบประมาณ 

-งานการเจาหนาที่ 

-งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

(4) สํานักพัฒนาธุรกิจ  ประกอบดวย 2 ฝาย คือ 

(4.1)   ฝายสงเสริมการตลาด  ประกอบดวยงาน 2 งาน คือ 

-งานวางแผน 

-งานพัฒนาผลิตภัณฑ 

(4.2)   ฝายรายได  ประกอบดวยงาน 2 งาน คือ 

-งานสิทธิประโยชน 

-งานจัดเก็บรายได 

 

2) อํานาจหนาที่ของแตละหนวยงาน 

(1) ผูตรวจสอบภายใน 

มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน 

การบัญชี การบริหารพัสดุ ทรัพยสิน การจัดเก็บรายได สิทธิประโยชนที่ อ.ส.พ. พึงไดรับ  และ

การบริหารงานดานอ่ืนๆ ของ อ.ส.พ. ใหเปนตามไปกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติ

คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล 

 ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพยสินและการใชทรัพยากรของ อ.ส.พ. ใหมี

ประสิทธิภาพ 

 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ได

ทําการตรวจสอบวาเปนไปอยางถูกตองเพียงใด 

 เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุง แกไข หรือปองกันการทุจริต 

การรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน การเสียสิทธิประโยชน และความเสียหายอันอาจเกิดแกทรัพยสินของ 

อ.ส.พ. 

 ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
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(2) สํานักงานสาขา 

มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง และตกแตงใหเกิดความสวยงาม เพ่ือเปน

แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษของภูมิภาค   

 จัดปลูกพันธุไมใหเปนหมวดหมูตามหลักสวนพฤกษศาสตรสากล โดยเนน

พันธุไมเดิมของพื้นที่ และพันธุไมประจําถิ่นเปนหลัก 

 ดําเนินการออกสํารวจพ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบ เพ่ือเก็บรวบรวม

ตัวอยางพรรณไม กลาไม  เมล็ดพันธุของพันธุไมประจําถิ่น พันธุไมหายาก โดยนําเพาะ

ขยายพันธุในโรงเรือน  

 ดําเนินการจัดสงตัวอยางพรรณไม กลาไม เมล็ดพันธุไม มายังสวน 

พฤกษศาสตร จ.เชียงใหม เพ่ือเก็บรวบรวม และทําการวิจัยตอไป 

 ดําเนินการใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับทรัพยากรพรรณพืชแกประชากร

ที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง 

(3) สวนสารนิเทศ – ประชาสัมพันธ 

มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ดําเนินงานการการเผยแพรขอมูลขาวสาร ความกาวหนาในการดําเนินงาน

ในทุกๆ ดานของ อ.ส.พ. แกประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ  

 จัดทําเอกสาร หนังสือ แผนพับ และสื่อประกอบการประชาสัมพันธ  

 ติดตอ ประสานงาน เพ่ือสรางเครือขายความรวมมืออันดีระหวาง อ.ส.พ. 

กับสื่อมวลชนในทุกแขนง  

 ตอนรับ อํานวยความสะดวกใหแกคณะที่เขาเยี่ยมชม นักเรียน นักศึกษา 

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่เขามาเยี่ยมชมองคการฯ 

(4) สวนวิเทศสัมพันธ 

มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ดําเนินการจัดทําแผนเก่ียวกับการวิเทศสัมพันธ สรางเครือขายความรวมมือ

ในทุกระดับ 

 ประสานความรวมมือ ความชวยเหลือกับองคกรทั้งในและตางประเทศ 

 ตอนรับ อํานวยความสะดวกแกคณะจากองคกร เครือขาย หนวยงานที่ให

ความชวยเหลือ ตลอดจนผูเชี่ยวชาญตางๆ 

(5) สํานักวิชาการ – วิจัย  

มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ดําเนินการดานวิชาการ เก่ียวกับงานหอพรรณไม งานอนุกรมวิธานพืช การ

ออกสํารวจพรรณไม งานหอพรรณไม งานเอกสารวิชาการ รวมทั้งการจัดทําหนังสือพรรณไม และ

เอกสารวิชาการดานพืชทุกชนิด 
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 ทําหนาที่เปนศูนยขอมูลทางดานพืชของประเทศไทย โดยเปนศูนย

หองสมุดทางพฤกษศาสตร เผยแพรขอมูลในระบบฐานขอมูลพืช เพ่ือสนับสนุนการศึกษา      

คนควา และวิจัยทางพืชของประเทศไทย    

 รับผิดชอบงานพิพิธภัณฑธรรมชาติ  การจัดนิทรรศการถาวร  และ

นิทรรศการพิเศษเพ่ือการเผยแพรใหความรูแกเยาวชน ประชาชนทั่วไป เกิดความรัก และ

ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ดําเนินงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุไมหา

ยาก พันธุไมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เพ่ือการอนุรักษพันธุกรรมพืช  

 ดําเนินการวิจัยทางดานพฤกษเคมี  ทั้งพืชสมุนไพร พืชประจําถิ่น พืชหา

ยาก เพ่ือนํามาพัฒนาใหมีศักยภาพในดานเศรษฐกิจตอไป 

 รวมงานโครงการวิจัยตางๆ กับหนวยงานและสถาบันการศึกษาตางๆ   

รวมทั้งการติดตอประสานความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ  

(6) สํานักพัฒนาและปลูกบํารุง 

มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ จัดตกแตงใหเกิดความสวยงาม ดวยไมดอก ไม

ประดับ พืชประจําถิ่น พืชเศรษฐกิจตางๆ ในรูปแบบของสวนรุกขชาติ สวนหยอม เสนทางเดิน

ศึกษาธรรมชาติ  รวมทั้งการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหบริการแกผูเขามาเยี่ยมชมสวนฯ 

 จัดรูปแบบวงศไม กลุมพืช รวบรวม และจัดปลูกใหเปนหมวดหมูตามหลัก

สวนพฤกษศาสตรสากล  ตลอดจนทําการตกแตง ปลูกเสริม และบํารุงรักษาพันธุไม  

 ดูแลงานดานโรงเรือนกระจก ในงานดานการศึกษาพันธุไม การจัดแสดง

พรรณไมทุกประเภททั้งไมไทยและไมตางประเทศ 

 ดําเนินการเพาะขยายพันธุ อนุบาล เก็บรักษาพันธุไมดอก ไมประดับทุก

ชนิด เพ่ือตกแตงภายในสวนฯ และเพื่อการจําหนาย 

 ดําเนินการผลิตปุยหมักเพ่ือใชในบํารุงรักษาพันธุไมภายในสวนฯ และเพ่ือ

การจําหนายในเชิงธุรกิจ 

 ดูแล ปองกัน และเฝาระวังความเสียหายได ในงานการปองกันไฟปา การ

ชะลางพังทะลายของดิน การบุกรุกทํากินของราษฎรในพื้นที่ใกลเคียง 

 ดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ภายในสวนฯ และพ้ืนที่อาคารทั้งหมดภายใน

สวนฯ  

(7) สํานักอํานวยการ 

มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 รับผิดชอบงานดานการเงิน การเก็บรักษาเงินสดยอย การคลัง การจัดทํา

บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินขององคการฯ งานจัดซื้อจัดจาง งานทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษา

และควบคุมการเบิกจายพัสดุ  
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 รับผิดชอบงานดานการรับ – สง เอกสารขององคการฯ จัดทําหนังสือ

โตตอบหนวยงานตางๆ ทั้งภาคราชการ และเอกชน การจัดเก็บเอกสารขององคการฯ การควบคุม

การทําลายเอกสาร  

 ดําเนินการศึกษา วิเคราะห พิจารณากลั่นกรอง จัดทําแผนขององคการฯ 

ทั้งแผนพัฒนา แผนงบประมาณ และแผนอัตรากําลัง ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และ

วัตถุประสงคหลักขององคการฯ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงาน รวมทั้งการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

 รับผิดชอบงานดานงบประมาณ การขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก

รัฐบาลประจําป  การชี้แจงเหตุผลและความจําเปนในการขอรับการจัดสรร การจัดทํางบลงทุน 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ แผนจัดซื้อจัดจาง การอนุมัติเงินประจํางวด รวมทั้งการควบคุม

การใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

 รั บผิดชอบงานด านกฎหมาย  การ จัดทํ า  การปรั บปรุ ง ร ะ เบี ยบ          

ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศตางๆ การจัดทํานิติกรรมสัญญา การควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน/

ลูกจางใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับขององคการฯ การลงโทษ การอุทธรณ และการรับขอรอง

ทุกขและขอรองเรียนตางๆ 

 ดําเนินการดานการบริหารงานบุคลากร สงเสริมการพัฒนาบุคลากร งาน

ทะเบียนประวัติ เงินเดือน คาจาง สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ และสิทธิประโยชนของพนักงาน/

ลูกจาง 

 ดูแลรับผิดชอบงานบริการกลาง งานดานอาคารสถานที่ของอ.ส.พ. การ

รักษาความปลอดภัย ความสะอาด การควบคุมการใชรถยนตสวนกลาง การซอมบํารุงรักษาอาคาร

และยานพาหนะ 

(8) สํานักพัฒนาธุรกิจ 

 ดําเนินการศึกษา วิจัย วางแผนเพื่อพัฒนาตลาดสําหรับสินคา/บริการของ 

อ.ส.พ. และจัดทํากลยุทธในการดําเนินงานทางการตลาด 

 ดําเนินการจัดเก็บรายไดจากการจําหนายบัตรเขาเยี่ยมชม ของที่ระลึก 

กลาไม เมล็ดพันธุไม และผลิตภัณฑขององคการฯ  ทั้งภายในและภายนอก   องคการฯ 

 ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานของภาคเอกชนที่เขามารวมลงทุนใน อ.

ส.พ. ใหเปนไปตามระเบียบ และขอกําหนด ขององคการฯ 

 ดําเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา การสรางเครือขายทาง

ธุรกิจ การจัดโครงการทดลองตลาด โครงการพิเศษ  

 ดําเนินการจัดทําบัญชีรับ – จายเงินรายได ใหสอดคลองกับระเบียบ 

ขอบังคับขององคการฯ และใหสามารถตรวจสอบได 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
แผนแมบท ICT องคการสวนพฤกษศาสตร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2553 

 



สวนที่  1 

บททั่วไป 

 

1.1 วิสัยทัศน 

 

ก.  วิสัยทัศนขององคการสวนพฤกษศาสตร 

 

เปนองคกรชั้นนําทางดานพฤกษศาสตร ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มีบทบาทสําคัญ ใน

การอนุรักษศึกษาวิจัย และเผยแพรความรู ทางดานพรรณไมไทย เพ่ือการเรียนรูของประชาชน  

 

ข. วิสัยทัศนดาน ICT 

 

เปนองคกรที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการ  ใหเปนองคกรชั้นนําทางพฤกษศาสตรเพ่ือการเรียนรูของประชาชน 

 

1.2 พันธกิจ 

 

 

ก. พันธกิจขององคการสวนพฤกษศาสตร 

1) สรางองคความรูและแหลงการเรียนรูใหตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน 

2) เผยแพรและสรางมูลคาเพ่ิม 

 

ข.  พันธกิจดานการพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

1. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพ่ือการใหบริการประชาชน 

2. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมมาใชในบริหารจัดการสวน

พฤกษศาสตร 

 

1.3 ยุทธศาสตร 

 

ก. ยุทธศาสตรโดยรวมขององคการสวนพฤกษศาสตร 
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เพื่อใหสวนพฤกษศาสตรเปนแหลงรวบรวมพันธุพืชและองคความรู
ทางดานพืชเพื่อการศึกษาของประชาชน 

เพื่อใหมีการถายทอดความรูสูประชาชนเพื่อใหตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรพรรณพืช 

เปนสวนพฤกษศาสตร
มาตรฐานสากล 

เปนศูนยบริการขอมูลและ
การศึกษาทางวิชาการดานพืช 

เปนศูนยกลางการศึกษา วิจัย
ดานพืช 

โครงสราง
และ

วัฒนธรรม
เอื้อตอการ

การจัดการระบบ
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสื่อสารที่

การพัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน 

คุณภาพการใหบริการ

ประสิทธิผล 
ตามพันธกิจ 

แผนที่กลยุทธองคการสวนพฤกษศาสตร (Strategy Maps)

วิสัยทัศน : เปนองคกรชั้นนาํทางดานพฤกษศาสตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ที่มีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ ศึกษาวิจัย และเผยแพรความรูทางดาน
พรรณไมไทย เพื่อการเรียนรูของประชาชน 

พัฒนาองคความรูสูเชิง
พาณิชย 

การจัดการพื้นที่
ถูกตองตาม
หลักวิชาการ 

การจัดการตัวอยาง
พรรณไมใหเปน
มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑและการ
ใหบริการทีมี
คุณภาพ 

ผลงานทางวิชาการ
และผลงานวิจัย เปน

ที่ยอมรับ 

เปนศูนยกลางของ
ขอมูล ขาวสาร
ทางดานพืช 

การเผยแพรและ 
ประชาสัมพันธเชิงรุก
ผานชองทางสื่อทุก

แขนง ใหครอบคลุมทุก
กลมเปาหมาย

ถายทอดความรูสู
ประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การบํารุง ดูแล
รักษา 

ขยายพันธุไมที่
เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

การปรับปรุง
ภูมิทัศนละ
ดูแลรักษา
อยาง
ตอเนื่อง

การ
ศึกษาวิจัย
ดานพืช
อยาง
ตอเนื่อง

เสริมสราง
มาตรฐาน
สินคาและ
การใหบริการ 

หอพรรณไม
ไดรับการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาใหเปน
มาตรฐาน

การตีพิมพ
ผลงานใน
วารสาร peer 

review 

การจัดการ
และการ
พัฒนา
ทรัพยากร

การ
บริหาร
จัดการ
ความ
ี่

การควบคุม
และ

ตรวจสอบ
ภายใน 

กฎระเบียบ
ขอบังคับที่เอื้อ

ตอการ
ปฏิบัติงาน 

กระบวนการ
สรางองค
ความรูและ
แหลงเรียนรู 

กระบวนกา
รเผยแพร
และประชา 
สัมพันธ 

กระบวนกา
ร พัฒนา
ศักยภาพ
ในการหา

ไ

เปาประสงค 

สรางองคความรูและแหลงการเรียนรู เผยแพรและสรางมูลคาเพิ่ม
ประเด็น 
ยุทธศาสต

ร 
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ข. ยุทธศาสตรขององคการสวนพฤกษศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

พันธกิจ 1  ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพื่อการใหบริการประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการใหบริการ 

ประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดเก็บและเผยแพรขอมูล 

ขาวสารและองคความรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

พันธกิจ 2    ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมมาใชในบริหาร

จัดการสวนพฤกษศาสตร 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคการสวนพฤกษศาสตรดานเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรที่ 4  บริหารพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองคการสวนพฤกษศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวยระบบ

คอมพิวเตอรและเครือขายการสื่อสารภายในองคการสวนพฤกษศาสตร 
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สวนที่  2 

การวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

  

การวิเคราะหสภาพแวดลอมจดุแข็ง จุดออน โอกาส และภยัคุกคาม ของการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารขององคการสวนพฤกษศาสตร เปนการพิจารณาสภาวะแวดลอม/ตัวแปรภายใน

องคการสวนพฤกษศาสตร ทั้งจดุแข็งจดุออน และสภาวะแวดลอม/ตัวแปรที่อยูภายในองคการ ที่เปนทั้ง

โอกาส และภัยคุกคาม ซึ่งลวนแตมีผลกระทบตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการ

สวนพฤกษศาสตร สามารถสรปุไดดังนี ้

 

2.1 บทวิเคราะหสถานภาพดานไอซีที เฉพาะภายในองคการสวนพฤกษศาสตร 

องคประกอบหลัก/ 

ตัวแปร 

จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ จุดออน/ปญหา 

1. องคการมีการวางระบบโครงขายสายใย

แกวนําแสงภายในองคกร 

1. H/W, S/W มีมาตรฐานการใชที่

แตกตางกัน 

2. มีอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือการใชงาน

ดานสารสนเทศ 

2. การวางระบบ MIS  ยังไมชดัเจน 

ปจจัยดานอุปกรณ  

ซอฟตแวร และโครงขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

3. มีการนําระบบการจัดเก็บขอมูลดาน

พรรณไมมาใช 

3. ขาดศูนยกลางการรวบรวมขอมูลอยาง

เปนระบบ  

 

1. บุคลากรมีความพรอมทีจ่ะเรียนรูระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ขาดบุคลากร  และ ขาดผูเชีย่วชาญ

เฉพาะดาน ICT 

ปจจัยดานบุคคล 

 2. ขาดทักษะความรูในการปฏิบัติงาน ใช

เทคโนโลยีไมคุมคา/ไมเหมาะสม 
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องคประกอบหลัก/ 

ตัวแปร 

จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ จุดออน/ปญหา 

ปจจัยดานงบประมาณ  1. งบประมาณในการลงทุนดาน ICT นอย 

   

1 ผูบรหิารระดบัสูงใหการสนบัสนุนเก่ียวกับ

การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. โครงสรางองคกรดาน ICT ขาดความ

ชัดเจนขาดหนวยงานดแูล รับผิดชอบ 

 2. ขาดการประสานงาน / บูรณาการทีด่ ี

ปจจัยดานบรหิาร     

จัดการ 

2. หนวยงานทุกระดับมคีวามตื่นตัว ดาน  

ICT 

3. การบริหารจัดการดาน ICT ยังไมเปน

ระบบ 

  4. ระบบไมมีประสิทธิภาพในการรักษา

ความปลอดภยัดานคอมพิวเตอรและ

เครือขาย 
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2.1  บทวิเคราะหสถานภาพดานไอซีทีของหนวยงาน ที่เก่ียวของกับหนวยงานภายนอก รวมทั้งปจจัยหรือ

อิทธิพลภายนอก ที่มีผลกระทบตอดานไอซทีขีององคการสวนพฤกษศาสตร 

 

องคประกอบหลัก/ 

ตัวแปร 

โอกาส ผลกระทบ 

1. เทคโนโลยีมีการขยายตัวอยางรวดเร็วและ

ราคาถูก และมีการแขงขัน 

1. ภัยคุกคามตอความมั่งคงความปลอดภัย

ของระบบ  สารสนเทศในประเทศ 

2. สังคมมีการตื่นตัวดานทรัพยากรพรรณไมและ

มีความตองการขอมูลขาวสาร 

2.  

ประเทศอื่นมีความกาวหนาและความ

แข็งแกรงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การตลาดทําใหสมองไหล 

3. การปฏิรูประบบราชการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ทําใหเพ่ิมโอกาสในการนํา ICT มาใช 

 

หนวยงานภายนอกที่

เก่ียวของ 

4. มีหนวยงานภาครัฐ / เอกชน / NGO / องคกร

ระหวางประเทศ ใหการสนับสนุนดาน 

Technology / มาตรฐาน / เงินทุน 

 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 

และขอกําหนดในแผน

แมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารของประเทศไทย  

1. มีการกําหนด แผนแมบท ICT ของประเทศ 

ชัดเจน เพ่ือให กระทรวงหนวยงานตางๆ ยึด

เปนแนวทางในการพัฒนาได 

1. การกําหนดยุทธศาสตร เปาหมาย  อาจจะ

เกิดความซ้ําซอน หรือขัดตอนโยบายของ

หนวยงานบางหนวยงาน 
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องคประกอบหลัก/ 

ตัวแปร 

โอกาส ผลกระทบ 

1. รัฐบาล ใหความสําคัญและกําหนดเปน
นโยบายชัดเจน 

1. การมีระเบียบพัสดุ ในการจดัซื้อ จัด
จางทียุ่งยาก, ซับซอน และวธีิการ
งบประมาณที่ ไมทันตอการใชงาน ICT 

3. พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร, กฎระเบียบ, มติ 
ครม. ทําใหตองมีการเผยแพรขอมูล
เพ่ิมข้ึน 

2. กรอบอัตรากําลังจํากัด 

4. มีการขยายตวัของธุรกรรม Electronic 
และมีกฎหมายรองรับ 

3. การมีกฎหมายดานตางๆ    เชน 
พ.ร.บ.ลิขสทิธ์ิ   ทําใหตองมีการพัฒนา 
software, database, hardware 
standard ดวยความรอบคอบ 

5. การตื่นตัวดานคุณภาพ (PSO, ISO, 
HA, ESU) 

4. การคุมครองทรัพยทางปญญา ทําให
ตนทุนในการพฒันาและการใช ICT 
สูงข้ึน 

มาตรฐานขอกําหนด 

กฎระเบียบ กฏหมาย 

 5. การมีมาตรการ / นโยบายกดีกันทาง
การคา  ทําใหการกําหนดมาตรฐาน ตอง
เปนไปอยางรอบคอบ 

1. ความตื่นตวัในการใช ICT ของคนไทย
เพ่ิมข้ึน 

1. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
อยางรวดเร็ว     ทําใหตองมีการปรับตัว
ของ ICT ใหทนั ทั้งในดาน  software,  
database, network, standard, 
knowledge transfer 

2. Open Source Technology 2. การใช Technology  ระบบเปด และ 
Internet มีผล   ทําใหการพัฒนาดาน 
software, database network ตอง
ระวังในดาน security 

 

 

 

 

ปจจัยอ่ืนๆ 

 3. กําลังคนดาน ICT มีจํานวนนอย 
รวมถึงการมีปญหาดานคุณภาพของ
บุคลากรดาน ICT ในตลาดแรงงาน 

 
        จากการพิจารณา จดุแข็ง จุดออน โอกาส และภยัคุกคาม ไดนําไปสูการพัฒนาวิสยัทศัน พันธกิจ 

เปาหมายและยทุธศาสตรในการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารสําหรับองคการสวน

พฤกษศาสตร 
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สวนที่  3  

เปาหมายโดยรวมและยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารขององคการสวนพฤกษศาสตร 

 

 

 จากการวิเคราะหสถานภาพ สภาพแวดลอม จุดแข็ง จุดออน โอกาส และผลกระทบ (SWOT) ของ

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสวนที่ 2 แลว องคการสวนพฤกษศาสตร จึงไดทําการยก

รางเปาหมายโดยรวมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหนวยงาน พรอมทั้งไดทําการกําหนด

ยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบไอซีที ตางๆ ตลอดจนกลไกในการติดตามประเมินผล โดยคํานึงถึงสภาวการณ  

และจัดลําดับความสําคัญไว โยการกําหนดยุทธศาสตร จะเปนไปในเชิงรุก และเชิงรับ ระยะเวลาจํานวน 3 ป 

(2551-2553)  พรอมทั้งกําหนดเปาหมาย แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก รองรับยุทธศาสตร เพ่ือให

เกิดผลสัมฤทธิตามวิสัยทัศนและพันธกิจของหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

 

3.1  เปาหมายโดยรวมของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 

(ของเดิม 2548-2550) 

 

องคการสวนพฤกษศาสตรจะตองเปนศูนยกลางของการบริการขอมูลทางวิชาการดานพืชที่ครบวงจร 

รองรับการศึกษา คนควา วิจัย และการแลกเปลี่ยนขอมูลดานพันธุพืชของนักเรียน นักศึกษา และนักวิชาการ 

รวมทั้งการสงเสริมใหบุคลากรสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการประยุกตใช

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใชในการบริหารจัดการเพื่อมุงสูองคกรแหงการ

เรียนรู e-learning  

1. เพ่ือเปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางดานทรัพยากรพรรณพืชใหแก

นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

2. เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลทางดานพฤกษศาสตรระหวางองคการสวนพฤกษศาสตรทั้งใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค กับหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน ใหมีการใชขอมูลเพ่ือสนับสนุนการ

ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรใหมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติใหการประยุกตใชประโยชน

จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. เพ่ือใหเทคโนโลยีสารสนเทศนําไปสูการบริหารจัดการที่ดีข้ึน 
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3.2  ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการสวนพฤกษศาสตร 

 

พันธกิจ 1  ประยุกตใชเเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพ่ือการใหบริการประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 1 :   

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการใหบริการประชาชน 

เปาหมาย  

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานดานการบริการขอมูลที่ครบถวนถูกตอง หรือจัดทํา       

One Stop Service 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 

แผนงานที่ 1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริการและเผยแพร

ขอมูลขาวสารแกประชาชน 

แผนงานที่ 2  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสงเสริมการเรียนรูแบบ e-

Learning ดานพฤกษศาสตรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

  

ยุทธศาสตรที่ 2 :  

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการองคความรูดานทรัพยากร

พรรณพืช 

เปาหมาย  

1) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวบรวมขอมูล สารสนเทศ งานวิจัย 

เอกสาร กระบวนการปฏิบัติ คูมือเก่ียวกับทรัพยากรพรรณพืชดานตางๆ  

2) เปนแหลงรวมความรูและเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ขอมูลประสบการณ 

ซึ่งกันและกัน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 

แผนงานที่ 1  บูรณาการสารสนเทศเพื่อจัดทําองคความรูดานทรัพยากรพรรณพืช 

 

พันธกิจ 2  ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมมาใชในบริหารจัดการ 

   สวนพฤกษศาสตร 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 :  

พัฒนาทรัพยากรบุคลากรองคการสวนพฤกษศาสตรดาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

เปาหมาย 

1) จัดใหมีบุคลากรผูรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  

2) เพ่ิมทักษะและศักยภาพของบุคลากรผูปฏิบัติงาน  และผูบริหารในการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
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3) บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะเพ่ิมมากขึ้น ใน

การบริหารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถ

สนับสนุนและแกไขปญหาแกผูใชงานได 

4) มีระบบสารสนเทศ (e-learning) ที่ชวยเพ่ิมทักษะ และศักยภาพของบุคลากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 

แผนงานที่ 1  พัฒนาบุคลากรดาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

แผนงานที่ 2  จัดทําระบบ e-learning ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

บุคคลากร 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 :  

พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการองคการสวนพฤกษศาสตร 

 เปาหมาย  

 มีหนวยงานรับผิดชอบดานการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนภารกิจ หรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ที่มี

ความครบถวนถูกตองรวดเร็ว และสามารถสงผานขอมูลไปยังหนวยงานที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2) ระบบสารสนเทศมีขีดความสามารถในการประมวลผลเชิงวิเคราะหและนําเสนอขอมูลใน

รูปแบบที่เหมาะสมตอการสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)  วางแผน และดําเนินนโยบายของผูบริหาร  (EIS) 

3) ระบบภูมิสารสนเทศที่สามารถประมวลผลและนําเสนอขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานและการจัดการ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 

แผนงานที่ 1  บริหารพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

แผนงานที่ 2 ระบบภูมิสารสนเทศที่สารสนเทศเพื่อการนําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่ 
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ยุทธศาสตรที่ 5:  

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบดวยระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย

การส่ือสารภายในองคการสวนพฤกษศาสตร 

เปาหมาย  

1) มีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คุมคา และเพียงพอกับความ

ตองการ  

2) มีเครือขายโครงสรางพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพเหมาสมตอการใชงาน 

3) มีมาตรฐานบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและเครือขายที่เปน

มาตรฐาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 

แผนงานที่ 1    พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนงานที่ 2   แผนงานสรางระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอรและเครือขายที่เปนให

ปลอดภัยอาทิเชน จาก Virus  Spyware  spam Hacker เปนตน 

แผนงานที่ 3 แผนงานบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________________________ 
แผนแมบท ICT องคการสวนพฤกษศาสตร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2553 

26

สวนที่ 4 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

การวัดผลการดาํเนินงานตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารประสบความสาํเร็จดัง

เปาหมายที่ตั้งไวหรือไมน้ันจําเปนตองมีการบรหิารจดัการและระบบตดิตามประเมินผลเพื่อใชเปนเครื่องมือใน

การบริหารแผนฯ และการประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัตัวชี้วัดความสําเร็จในหลายระดับ 

 

4.1 การบริหารจัดการ 

การบริหารแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารขององคการสวนพฤกษศาสตร  เนนการสราง

ความเขาใจ การยอมรับ ความรวมมือ และการมสีวนรวม ในการจัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารขององคการ ตลอดจนการนําแผนแมบทฯ ไปเปนแนวทางในการจดัทําแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

และสรางกลไก เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางแผนงาน แผนงบประมาณ และแผนบคุลากร โดยยึดกรอบ

และหลักเกณฑการพิจารณาแผนงาน/โครงการขององคการ รวมกับสวนราชการที่รับผิดชอบเรื่องนโยบายของ

องคการ นโยบายกระทรวง แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง และแผนแมบท

ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงบประมาณ เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการ มี

ความคลองกับแผนแมบทฯ กระทรวง และของประเทศ รวมทั้งมีการสรางระบบตดิตามประเมินผลและสราง

ตัวชี้วดัประสทิธิภาพ 

 สําหรับการดําเนินการและการติดตามประเมินผล ของแผนแมบทฯ มีกลไกในการตดิตามประเมินผล

การดําเนินงาน 3 ระดับ คือ 

1. ระดับกระทรวงติดตามประเมินผลโดย CIO ระดับกระทรวง 

2. ระดับองคการตดิตามประเมินผลโดย CIO ระดบัองคการ  และคณะทาํงานนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือนําเสนอรายงานผลงาน ใหกับ CIO ระดับกระทรวง 

3. ระดับผูรับผดิชอบโครงการพจิารณาตดิตามภายใตกรอบการทํางานตามแผนปฏิบัติงาน (Action 

plan) 

 

องคการสวนพฤกษศาสตร มีคณะทาํงานดานการวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําหนาที่ใน

การเปนที่ปรึกษาผูบรหิารองคการ และผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ในดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการกําหนดนโยบายและการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ รวมถึงกํากับ

ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการโดยมีผูบรหิารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารระดบัสูง (CIO : Chief Information Officer) เปนประธานคณะกรรมการฯ มี

ผูทรงคุณวฒุิ ผูเชียวชาญ ผูบริหาร นักวิชาการ เปนกรรมการ มีศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ เปนกรรมการและ

เลขานุการ 
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มีคณะทํางานเทคโนโลยสีารสนเทศของกรม รับผิดชอบในการบริหารแผน โดยมีผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารระดบัสูง (CIO : Chief Information Officer) เปนประธานคณะกรรม การฯ และมี

ผูบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับกอง/หนวยงาน (DIO : Division Information Officer) เปนกรรมการ ใน

การบริหารระบบขอมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งคณะกรรมการดังกลาว จะมีการ

ประชมุ และสรปุรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอผูบรหิารระดับสูง 

 

ผังแสดงการบรหิารจดัการและการตดิตามประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการไอซีท ี
ระดับองคการ 

คณะทาํงานไอซีท ี
ระดับกอง 

คณะกรรมการเทคโนโลยี 
สารสนเทศแหงชาติ 

สวนงานดานนโยบายและแผน 
กระทรวง ไอซีที 

คณะกรรมการไอซีที 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

สวนงานดานนโยบายและแผน 
กระทรวง ไอซีที
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ความสัมพันธระหวางแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารองคการสวนพฤกษศาสตร  

กับ แผนเทคโนโลยสีารสนเทศในระดับกระทรวง  

และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการเทคโนโลย ี
สารสนเทศแหงชาต ิ

สวนงานดานนโยบาย 
กระทรวง ไอซทีี ่

คณะกรรมการเทคโนโลย ี
สารสนเทศระดบัองคการ 

คณะกรรมการเทคโนโลย ี
สารสนเทศระดบักระทรวง 

แผนแมบทเทคโนโลย ี
สารสนเทศขององคการ 

แผนแมบทเทคโนโลย ี
สารสนเทศของกระทรวง 

แผนแมบทเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนปฏิบัติการ ไอซีท ี
ขององคการ 
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4.2 การติดตามประเมินผล 

 การตดิตาม และการประเมินผลแผนฯ ซึ่งไดมีการแปลงแผนสูการปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานของ

หนวยงานปฏิบัติสอดคลองและครอบคลุมเปาหมายและยุทธศาสตรหลักการพัฒนาที่กําหนดในแผนแมบทฯ 

สําหรับตัวชี้วดัที่จะใชวดัผลสาํเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสดุทายของการพัฒนา ไดกําหนดไว

ดังนี้  

 

ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการใหบรกิารประชาชน 

 

ตัวช้ีวดั  

1. จํานวนผูเขามาใชบริการสารสนเทศผานสื่อ 

2. จํานวนสื่อหรือบริการขอมูลทีไ่ดรับการพฒันาเพ่ือใหบริการแกประชาชน  

3. มีศูนยบริการประชาชน 

4. มีขอมูลขาวสารที่เผยแพรตามพรบ.ขอมูลขาวสาร 

5. จํานวนผูมาใชบริการ 

6. จํานวนบทเรียนที่สงเสริมการเรยีนรู 

7. จํานวนผูมาใชบริการ ผาน e-learning 

8. จํานวนผูจบหลกัสูตร  

  

ยุทธศาสตรที่ 2 :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการองค

ความรูดานทรัพยากรพรรณพืช 

 

ตัวช้ีวดั 

1. จํานวนเรื่องหรอืจํานวนบทความ 

2. จํานวนผูใชบริการ 

 

ยุทธศาสตร ที ่3  พัฒนาทรพัยากรบุคลากรองคการสวนพฤกษศาสตร ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารขององคการสวนพฤกษศาสตร 

 

ตัวช้ีวดั  

1. จํานวนบุคลากรรับผดิชอบโดยตรงในงานดานการจัดการไอท ีจํานวน 3 คน 

2. จํานวนหลักสูตร  5 หลักสตูร/ป  

3. จํานวนครั้งทีมี่การอบรม 20 ครั้ง / ป 

4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการอบรมดาน ICT 10 คน/ป 

5. จํานวนบุคลากรที่ศึกษาดูงานดาน ICT จํานวน 30 คน/ป 

6. จํานวนบทเรียน e-learning ทีช่วยเพิ่มทักษะและศักยภาพของบุคลากรดาน ICT 5 บทเรยีน / ป  



 

___________________________________________________________________________ 
แผนแมบท ICT องคการสวนพฤกษศาสตร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2553 

30

ยุทธศาสตรที่ 4 : บริหารพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการองคการสวนพฤกษศาสตร 

 

ตัวช้ีวดั 

1.  มีแผนแมบทดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

2. มีหนวยงานที่รับผิดชอบดานการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  

2.  จํานวนสารสนเทศ MIS ที่ไดรับการพฒันาภายในป 52 

3.  จํานวนสารสนเทศ DSS ที่ไดรับการพฒันาภายในป 53 

 

ยุทธศาสตรที่ 5:  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวยระบบ

คอมพิวเตอรและเครอืขายการสื่อสารภายในองคการสวนพฤกษศาสตร 

 

1. อัตราสวนจํานวนบุคลากรตอเรื่องคอมพิวเตอรใกลเคียง 1:1  

2.  จํานวนเครือ่งคอมพิวเตอรและอุปกรณที่จดัหา ที่สามารถใชงานได 

3.  จํานวนครั้งของความลมเหลวของระบบคอมพิวเตอร และเครือขาย 

4.  ความเรว็ของระบบในการตดิตอสื่อสาร 

5.  จํานวนเครือ่งที่ตดิ Virus ลดลง 

6.   จํานวน Hardware เพ่ิมข้ึน 

6.   จํานวนบุคลากรในแผนงานบํารุงรักษาระบบ  

7.   จํานวนคอมพิวเตอรที่ไดรบัการบํารุงรักษา 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 ขั้นตอนในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององคการสวนพฤกษศาสตร 

แผนของ 
องคการสวนพฤกษศาสตร 

 
• แผนพฒันาเศรฐกิจฯ 

ฉบับที่ 9 
• แผนแมบท ICT ของ

ประเทศไทย 
• ภารกิจของกระทรวง 
• กฎของกระทรวง 
• ภารกิจของกรม 
 
แผน IT ของหนวยงาน 

 
แผนปฏิรูประบบบริหาร 

ภาครัฐ 
 

 
กฎหมาย แผนอื่น ๆ ที่ 

เกี่ยวของ 
 

การวิเคราะหสถานภาพ
ขององคการสวน
พฤกษศาสตร 

วิสัยทัศน 
พันธกิจ 

ยุทธศาสตร 
องคการสวน
พฤกษศาสตร 

ยุทธศาสตร 
แผนแมบท ICT 
ของประเทศไทย 

matching 

CEO มอบนโยบายและ
ทิศทาง 

คณะกรรมการ ICT 
ของกระทรวงทรัพย  

  

การวิเคราะห 
สถานภาพดาน ICT 
องคการสวน
พฤกษศาสตร

ยุทธศาสตรการพัฒนา ICT 
 

1. พัฒนาระบบ ICT สงเสริมการ

ใช และสรางกลไกการบริหาร 

ใหมีประสทิธิภาพและ

เหมาะสม 

2. ใหบริการสารสนเทศในดาน

ตางๆ ขององคการสวน

พฤกษศาสตร บนสื่อขอมูลที่

หลากหลายและเชื่อมโยง

เปนเครือขาย 

3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู 

และสามารถใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีอยางคุมคา 

4. สรางพันธมิตร เพื่อรวม

ดําเนินการพฒันาระบบ ICT 

 
การบริหารจัดการและ
การติดตามประเมินผล
แผนแมบท ICT 

ตัวชี้วัด 

แผนงานกิจกรรม 
ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

แผนงานของ หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ความสอดคลองกับ 
แผนแมบท ICT 
ของประเทศไทย 

แผนงานทีส่อดคลอง

แผนงานที่ไมสอดคลอง 
แผนงานใหม



 

 

สวนที่ 5 
 

สรุปยุทธศาสตรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก   
ที่กําหนดไวในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและแผนแมบท

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย พ.ศ.2545 – 2549 
 

 
ยุทธศาสตรของแผนแมบทไอซีท ี
องคการสวนพฤกษศาสตร 

พ.ศ.2551-2553 
 

 
ยุทธศาสตรของแผนแมบทไอซีท ี
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
พ.ศ.2548-2551 

 

 
ยุทธศาสตรของแผนแมบทไอซีท ี

ประเทศไทย  
พ.ศ.2547-2549 

 
หมายเหต ุ

ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการใหบริการประชาชน 

แผนงานที ่1  โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารแก
ประชาชน 

แผนงานที ่2  โครงการสารสนเทศสงเสรมิ
การเรียนรูแบบ e-Learning ดานพฤกษศาสตร
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

ยุทธศาสตรที่ 3. พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการใหบริการประชาชน 
แผนงานที่ 3.1 แผนพฒันาระบบสารสนเพื่อ
เพื่อการใหบริการประชาชน 

2.5 การสงเสรมิการพัฒนาขอมูลและ
ความรูเพื่อชวยการครองชีพและการ
ยกระดับคุณภาพสังคมของชุมชน   
7.3 (3) พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูล
ภายใน กระทรวงสําหรับการตดัสินใจ
ของผูบริหาร (MIS) ในการบรหิารงาน
ของสวนราชการ (Back Office และการ
ใหบริการประชาชน (Front Office) 
7.4 (4) พัฒนาระบบซอฟตแวรที่งายตอ
การใชโดยใหลงทุนซอฟตแวรที่เปน
มาตรฐานเดยีวกัน  เพื่อเปนสวนกลาง
ของรัฐและใหพยายามใชซอฟตแวรที่
เปนเทคโนโลยไีทย หรือซอฟตแวร 
Open Source 
7.3 (5) จัดใหมีบริการขอมูลที่เปด
สําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ เพื่อให
ประชาชนมคีวามใกลชดิและมคีวาม
เขาใจดีกับการดําเนินงานของรัฐ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อบริการประชาชน 

 
 
 



 

 

 
 

ยุทธศาสตรของแผนแมบทไอซีท ี
องคการสวนพฤกษศาสตร 

พ.ศ.2551-2553 
 

 
ยุทธศาสตรของแผนแมบทไอซีท ี
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
พ.ศ.2548-2551 

 

 
ยุทธศาสตรของแผนแมบทไอซีท ี

ประเทศไทย  
พ.ศ.2547-2549 

 
หมายเหต ุ

ยุทธศาสตรที่ 2. พัฒนาระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการจัดการองคความรูดาน
ทรัพยากรพรรณพืช 
แผนงานที ่1  โครงการบูรณาการสารสนเทศ
เพื่อจัดทําองคความรูดานทรพัยากรพรรณพืช 
แผนงานที ่2  พัฒนาฐานขอมลูทางวชิาการ
ดานพืช เพื่อจดัเก็บขอมูลสารสนเทศรองรับการ
พัฒนาองคความรู (Knowleage Base) 

ยุทธศาสตรที่  5 การพัฒนาองคความรูดาน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

แผนงาน 5.1 แผนงานพฒันาองคความรู
ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

2.5 การสงเสรมิและพัฒนาขอมูลและ
ความรูเพื่อชวยการครองชีพและการ
ยกระดับคุณภาพสังคมของชุมชน 
7.3 (3) พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูล
ภายใน กระทรวงสําหรับการตดัสินใจ
ของผูบริหาร (MIS) ในการบรหิารงาน
ของสวนราชการ (Back Office) และ
การใหบริการประชาชน (Fron Office) 
7.3(5) จัดใหมีบริการขอมูลที่เปด
สําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ เพื่อให
ประชาชนมคีวามใกลชดิและมคีวาม
เขาใจกับการดาํเนินงานของรัฐ 

พัฒนาระบบองคความรู 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ยุทธศาสตรของแผนแมบทไอซีท ี
องคการสวนพฤกษศาสตร 

พ.ศ.2551-2553 
 

 
ยุทธศาสตรของแผนแมบทไอซีท ี
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
พ.ศ.2548-2551 

 

 
ยุทธศาสตรของแผนแมบทไอซีท ี

ประเทศไทย  
 

 
หมายเหต ุ

ยุทธศาสตรที่ 3. พัฒนาทรัพยากรบคุลากรของ
องคการสวนพฤกษศาสตร ดานเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร  

แผนงานที ่1  แผนงานพฒันาบุคลากรดาน ICT 

แผนงานที ่2  โครงการจัดทําระบบ 

e-learning ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
บุคคลากร 

ยุทธศาสตรที่ 1. การพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
แผนงานที ่1.1 แผนงานพฒันาบุคคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

7.6 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ซึ่งจะ
เปนทรัพยากรสาํคัญสําคญัในการบรหิาร
จัดการระบบขอมูลใหเกิดประโยชน
สูงสดุ 
 

การสรางทรัพยากรที่มี
ความรูที่เหมาะสมและ
ทันการณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



 

 

 
ยุทธศาสตรของแผนแมบทไอซีท ี
องคการสวนพฤกษศาสตร 

พ.ศ.2551-2553 
 

 
ยุทธศาสตรของแผนแมบทไอซีท ี
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  
พ.ศ.2548-2551 

 

 
ยุทธศาสตรของแผนแมบทไอซีท ี

ประเทศไทย  
 

 
หมายเหต ุ

ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการจัดการองคการสวน
พฤกษศาสตร 

แผนงานที ่1  แผนงานบริหารพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ 

แผนงานที ่2  แผนงานระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการนําเสนอขอมูลเชิงพื้นที ่

 

 

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาจดัการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน 6.1 แผนงานนโยบายและแผนและ
งบประมาณ  
 
ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ 
แผนงาน 4.1  แผนงานพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
แผนงานที่ 4.3 แผนงานพฒันาระบบสําหรับ
สนับสนุนการตดัสินใจสําหรับผูบรหิาร 
แผนงานที่ 4.2 แผนงานพฒันาและ
ประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศ 
 
 
 

7.3 (4) พัฒนาระบบซอฟตแวรที่งายตอ
การใชโดยใหลงทุนซอฟตแวรที่เปน
มาตรฐานเดยีวกั้นเพื่อเปนสวนกลางของ
รัฐและใหพยายามใชซอฟตแวรที่เปน
เทคโนโลยีไทยหรือซอฟตแวร Open 
Source 
7.2 (3) พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูล
ภายในกระทรวงสําหรับการตัดสินใจของ
ผูบรหิาร (MIS) ในการบรหิารงานของ
สวนราชการ (Back Office) และการ
ใหบริการประชาชน (Front Office) 
 
 
 
 
7.4(2) คณะกรรมการขางตน จั้ดใหมีชดุ
ขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน (Fundamental 
Geographical Dataset – FGDS) 
สําหรับการใชงานรวมกัน คําอธิบาย
ขอมูล (metadata) ดัชนีขอมลู
ภมูิศาสตร (GIS Clearing House) และ
มาตรฐานข อมูล๗  
7.4 (4) สงเสรมิการพัฒนาเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศและซอฟตแวรรหสัเปด 

พัฒนาระบบ MIS 
เชื่อมโยงหนวยงาน 

 
 
 
 
 



 

 

 
ยุทธศาสตรของแผนแมบทไอซีท ี
องคการสวนพฤกษศาสตร 

พ.ศ.2551-2553 
 

 
ยุทธศาสตรของแผนแมบทไอซีท ี
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
พ.ศ.2548-2551 

 

 
ยุทธศาสตรของแผนแมบทไอซีท ี

ประเทศไทย  
พ.ศ.2547-2549 

 
หมายเหต ุ

ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขายการสื่อสารภายใน
องคการสวนพฤกษศาสตร 
แผนงานที ่1    พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 
แผนงานที ่2   แผนงานสรางระบบความ
ปลอดภยัของคอมพิวเตอรและเครือขายที่เปน
ใหปลอดภัยอาทิเชน จาก Virus  Spyware  
spam Hacker เปนตน 
แผนงานที ่3 แผนงานบํารุงรกัษาระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร
และเครือขายการสื่อสาร 
แผนงานที ่2.1  แผนงานจดัหาอุปกรณ
คอมพิวเตอรเพิ่มเติม / ทดแทน 
แผนงานที ่2.2 แผนงานพฒันาโครงสราง
พื้นฐานระบบเครือขายสื่อสารขอมูล 
แผนงานที ่ 2.3  แผนงานพฒันาระบบรักษา
ความปลอดภยัของเครือขาย 
แผนงาน 2.1 แผนงานบํารุงรกัษาระบบ 

 

7.5 การจดัการบริหารการใชโครงขาย
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและมี
ความมั่นคงโดยหลีกเลีย่งการลงทุน
ซ้ําซอนของสวนงานภาครัฐทกุกระทรวง 
7.5 การจดัการบริหารการใชโครงขาย
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและมี
ความมั่นคงโดยหลีกเลีย่งการลงทุน
ซ้ําซอนของสายงานภาครฐัทกุกระทรวง 
7.5 การจดัการบริหารการใชโครงขาย
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและมี
ความมั่นคงโดยหลีกเลีย่งการลงทุน
ซ้ําซอนของสายงานภาครฐัทกุกระทรวง 
7.3 (3) พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูล
ภายใน กระทรวงสําหรับการตดัสินใจ
ของผูบริหาร (MIS) ในการบรหิารงาน
ของสวนราชการ (Back Office) และ
การใหบริการประชาชน (Front Office) 
 

พัฒนาคอมพวิเตอรและ
อุปกรณเครือขาย 

 



 

สวนที่  6 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  องคการสวนพฤกษศาสตร 
      

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการใหบริการประชาชน  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

ระยะเวลาดาํเนินการ  ตัวชี้วดั งบประมาณ หมายเหต ุ

51 52 53   (บาท) รหสัโครงการ* 
 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและ

การสื่อสารบรกิารและเผยแพรขอมูล
ขาวสารแกประชาชน 

    

      

1.1 โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อ
เผยแพรและบรกิารขอมูลขาวสารแก
ประชาชนดานพืช 

ปชส  / /    - จํานวนผูมาใชบริการผาน
สื่อ 

- จํานวนสื่อหรือขอมูลที่
ใหบริการแกประชาชน 

150,000  

1.2 โครงการจัดทําศูนยบริการประชาชน 4 
ศูนยบริการ 

คณะทาํงานศูนยบริการ
ประชาชนองคการฯ 

/ / / /    - มีศูนยบริการประชาชน 
- มีขอมูลขาวสารที่
เผยแพรตามพรบ.ขอมูล
ขาวสาร 

- มีตูบริการขอมลูแบบ 
touch screen 6 ตู 

1,280,000  

1.3 โครงการจัดทําระบบ E-Commerce เพื่อ
จําหนายสินคาและบริการภายในองคการ
สวนพฤกษศาสตร 

สพธ.  / /  - ระบบ E- Commerce 1 
ระบบ 

- จํานวนผูเขามาในระบบ 

200,000  

 แผนงานพัฒนาสารสนเทศและการ
สื่อสารสงเสรมิการเรียนรูแบบ e-
Learning ดานพฤกษศาสตรและการ
อนุรกัษทรัพยากรธรรมชาต ิ

        

1.4 โครงการพัฒนาระบบ e-learning เพื่อการ
สงเสริมศึกษาดานพฤกษศาสตรและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ของ อ.ส.พ. 

 / / / /  - จํานวนบทเรียนที่สงเสริม
การเรียนรู 

- จํานวนผูมาใชบริการผาน 
elearning 

- จํานวนผูจบหลกัสูตร 
- มีระบบ e-learning 

250,000  



 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาระบบสารสนเทศและการสือ่สารในการจัดการองคความรูดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

ระยะเวลาดาํเนินการ  ตัวชี้วดั งบประมาณ หมายเหต ุ

51 52 53   (บาท) รหสัโครงการ* 
 แผนงานบรูณาการสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อจดัทําองคความรูดาน
ทรพัยากรพรรณพืช 

      

2.1 โครงการจัดทําระบบเพื่อรองรบัการจัดการ
ความรู (KM) ดานทรัพยากรดานพืช 
 

สนว.      -   

2.2 โครงการพัฒนาฐานขอมูลทางวิชาการดาน
พืช เพื่อจัดเก็บขอมูลสารสนเทศรองรับการ
พัฒนาองคความรู (Knowleade Base) 

สนว.   / / / /     - จํานวนผูใชบริการ 
- มีระบบฐานขอมูล
และจาํนวนขอมูลใน
ระบบ 

300,000  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาทรพัยากรบคุลากรองคการสวนพฤกษศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หนวยงานที่เกีย่วของ ระยะเวลาดาํเนินการ  ตัวชี้วดั งบประมาณ หมายเหต ุ

51 52 53   (บาท) รหสัโครงการ* 
 แผนงานพัฒนาบุคลากรดาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     

       
3.1 โครงการจัดหาบุคลากรที่มีความรูความ

ชํานาญเพื่อรับผิดชอบในงานดานการ
จัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

สํานักอํานวยการ / / / / / /  -มีบุคคลากรทีร่บัผิดชอบ
โดยตรงในงานดานการ
จัดการ ICT จํานวน 3 คน 

650,000  

3.2 โครงการพัฒนาอบรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

   / / / /  -จํานวนครั้งที่มีการอบรม  
12 ครั้ง/ป 
-จํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
อบรมดาน ICT  30 คน/ป 

250,000  

3.3 โครงการเปดโลกทัศนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ใหแกบุคลากร

   / / / /  -จํานวนบุคลากรทีศ่ึกษาดู
งานดาน ICT  จํานวน 30 
คน / ป 

200,000  

 แผนงานจัดทาํระบบ e-learning ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อบคุลากร 

 

        

3.4 โครงการพัฒนาระบบ e-learning เพื่อการ
พัฒนาประสทิธิภาพบุคลากรดานตางๆ 

สํานักอํานวยการ   / /  -จํานวนบทเรยีน e-learning 
ที่ชวยเพิ่มทักษะและ
ศักยภาพของบุคคลากรดาน 
ICT 1 บทเรียน / ป 
-จํานวนผูมาใชบริการระบบ 

200,000  

        
 
   
 
 



 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการจัดการองคการสวนพฤกษศาสตร  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หนวยงานที่เกีย่วของ ระยะเวลาดาํเนินการ  ตัวชี้วดั งบประมาณ หมายเหต ุ

51 52 53   (บาท) รหสัโครงการ* 
 แผนงานบริหารพัฒนาระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการจดัการ 
    

      
4.1 โครงการจัดทําและพฒันาแผนแมบท ICT คณะทาํงาน ICT 

องคการฯ 
/ / / /  มีแผนแมบท ICT  100,000  

4.2 โครงการจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบดาน
การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 / /  มีหนวยงานรับผิดชอบดาน 
ICT  

50,000  

4.3 โครงการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนา
ระบบฐานขอมลูสารสนเทศเพือ่การบริหาร
จัดการ 

สํานักอํานวยการ / / / /  มีระบบ MIS 
(ภายในป 52) 

1,150,000  

4.4 วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจและระบบ
สารสนเทศเพื่อผูบรหิารระดับสงู 

 / / / /  จํานวนสารสนเทศ DSS 
(ภายในป 53) 

1,150,000  

        
แผนงานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการ
นําเสนอขอมลูเชิงพื้นที ่

       

4.5 โครงการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนา
ระบบภมูิสารสนเทศ เพื่อใชในการนําเสนอ
ขอมูลเชิงพื้นทีด่านพืช 

CIO ขององคการฯ       

  
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ประกอบดวยระบบคอมพวิเตอรและเครอืขายการสื่อสารภายในองคการสวนพฤกษศาสตร 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หนวยงานที่เกี่ยวของ ระยะเวลาดาํเนินการ  ตัวชี้วดั งบประมาณ หมายเหต ุ

51 52 53   (บาท) รหสัโครงการ* 
 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 
      

5.1 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร และซอฟตแวร ให
เพียงพอและเหมาะสมกับความตองการ และมี
เพียงพอกับการใชงาน 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ของ อ.ส.พ. 

/ / / / / /  จํานวนคอมพิวเตอรตอ
จํานวนบุคลากร 1:1 

1,514,500  

5.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวง 
 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ของ อ.ส.พ. 

  / / / /     จํานวนคอมพิวเตอรที่
สามารถใชงานได 

450,000  

5.3 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
ระบบเครือขายสื่อสารขอมูล 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ของ อ.ส.พ. 

/ / / / / /     จํานวนครั้งของความลมเหลว
ของระบบเครือขาย 
ความเร็วของระบบในการ
ติดตอสื่อสาร 

795,000  

 แผนงานสรางระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอรและ
เครือขายที่เปนใหปลอดภัยอาทิเชน จาก Virus  Spyware  
spam Hacker เปนตน 

             

5.4 โครงการจัดหาซอฟตแวรควบคุมและ
จัดการปองกัน Virus Spyware 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศของ อ.ส.พ. 

/ / / / / /     จํานวนเครื่องทีต่ิด Virus ลด
นอยลง 

150,000  

5.5 โครงการจัดหา Hardware เพื่อความ
ปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย และจัดตั้ง Security Room
ตลอดจนระบบไฟฟาสํารอง 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ของ อ.ส.พ. 

/ /   / /     จํานวนเครื่องทีต่ิด Virus ลด
นอยลง 
จํานวน Hardware เพิ่มขึ้น 
มีหอง Security Room 

500,000  

 แผนงานบาํรงุรักษาดูแลระบบ
คอมพิวเตอรและเครอืขาย 

             

5.6 กิจกรรมซอมบาํรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ของ อ.ส.พ. 

  / / / /     จํานวนคอมพิวเตอรที่ไดรับ
การบํารุงรักษา 

350,500  

5.7 จดัหาผูใหบริการอินเตอรเน็ตขององคการ  สนอ / / / / /  /     ความเร็วในการใหบริการ
อินเตอรเน็ต 

2,400,000  

 



เอกสารสรปุ 
แผนปฏิบัตกิารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการบรกิารประชาชน 
 

 กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วดั 
 

แผนงาน / โครงการ 
 2551 2552 2553  

 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารบรกิารและเผยแพรขอมูลขาวสาร
แกประชาชน 

  

1.1 โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพร
และบริการขอมลูขาวสารแกประชาชนดานพชื 

กิจกรรมจดัทาํสื่อมัลตมิีเดียและ
เว็บไซตเพื่อการบริการขอมูลสวน
พฤกษศาสตรและ เว็บไซต  

150,000 - มีสื่อและอุปกรณเพียงพอแก
การใหบริการขอมูลภายในสวน
พฤกษศาสตร 1 ระบบ 

  กิจกรรมจดัทาํสื่อ CD CD-ROM หรือ 
DVD  ขอมูลเผยแพรแบบ one stop 
service  เพื่อการเผยแพรและ
จําหนาย 

- มีการจดัทาํสือ่ CD CD-ROM 
หรือ DVDเผยแพรขอมูล จํานวน 
20,000 แผน 

1.2 โครงการจัดทําศูนยบริการประชาชน 4 
ศูนยบริการ 

โครงการศูนยบริการขอมูลทาง
พฤกษศาสตรเพื่อบริการประชาชน 

1,040,000 240,000 -มีศูนยบริการขอมูลประชาชน 
จํานวน 4 ศูนย 
-มีขอมูลขาวสารที่เผยแพรตาม
พรบ.ขอมูลขาวสาร 
- มีตูบริการขอมูล แบบ 
Touch Screen บริการขอมูลแบบ  
one stop service จํานวน 6 ตู 

1.3 โครงการจัดทําระบบ E-Commerce เพื่อ
จําหนายสินคาและบริการภายในองคการสวน
พฤกษศาสตร 

กิจกรรมจดัทาํ website เพื่อการจัด
จําหนายสินคาและบริการผานระบบ
เครือขาย 

100,000 -มี Website เพื่อจัดจําหนาย
สินคาและบริการ 1 ระบบ 
-จํานวนผูเขามาในระบบ 
- ยอดจาํหนายในระบบไมนอย
กวา  100,000 / ป 

 
 
 
 



 
 
 

 กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วดั 
 

แผนงาน / โครงการ 
 2551 2552 2553  

 แผนงานพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร
สงเสริมการเรยีนรูแบบ e-Learning ดาน
พฤกษศาสตรและการอนุรกัษ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

  

1.4 โครงการพัฒนาระบบ e-learning เพื่อการ
สงเสรมิศึกษาดานพฤกษศาสตรและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

กิจกรรมจดัทาํ บทเรียน เพื่อการเรียนรู
และศึกษา ผานระบบเครือขาย            
(e-learning) ดานพฤกษศาสตร
พื้นฐาน 

42,000 100,000 -มีระบบ e-learning ดาน
พฤกษศาสตรพื้นฐาน 
-จํานวนผูมาใชบริการในปแรก ไม
นอยกวา 200 ราย ในปแรก 

  กิจกรรมจดัทาํ บทเรียน เพื่อการเรียนรู
และศึกษา ผานระบบเครือขาย            
(e-learning) ดานปาเมืองไทย 

100,000 -มีระบบ e-learning ดาน
พฤกษศาสตรทองถิ่น 
-จํานวนผูมาใชบริการไมนอยกวา  
200 ราย ในปแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการองคความรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วดั 
 

แผนงาน / โครงการ 
 2551 2552 2553  

 แผนงานบรูณาการสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อจดัทําองคความรูดาน
ทรพัยากรพรรณพืช 

  

 
2.1 โครงการจัดทําระบบเพื่อรองรบัการจัดการ

ความรู (KM) ดานทรัพยากรดานพืช 
 

โครงการจัดทําระบบ KM  เพื่อ
เผยแพรขอมูลองคความรูจาก
นักวิชาการ ผานระบบเครือขาย 

-จํานวนเนื้อเรื่อง และบทความ
มากกวา 10 เรื่องตอป 

 
2.2 

โครงการพัฒนาฐานขอมูลทางวิชาการดาน
พืช เพื่อจัดเก็บขอมูลสารสนเทศรองรับ
การพัฒนาองคความรู (Knowleage Base) 

โครงการจัดทําฐานขอมูลและพัฒนา
ขอมูลธนาคารรปูภาพ Photo Bank  

100,000 100,000 -มีระบบฐานขอมูล และจํานวน
ขอมูลในระบบ 

  โครงการจัดทําฐานขอมูลและพัฒนา
ขอมูลจัดการหองสมุด 

100,000 -มีระบบฐานขอมูล และจํานวน
ขอมูลในระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาทรพัยากรบคุลขององคการสวนพฤกษศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
 

 กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วดั 
 

แผนงาน / โครงการ 
 2551 2552 2553  

 แผนงานพัฒนาบุคลากรดาน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

  

3.1 โครงการจัดหาบุคลากรที่มีความรูความ
ชํานาญเพื่อรับผิดชอบในงานดานการจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการจัดจางบุคคลากรเพื่อ
รับผดิชอบในงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

288,000 360,000 มีบุคลากรปฏิบัติงานเฉพาะดาน 
IT จํานวน 3 คน 

3.2 โครงการพัฒนาอบรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมจดัฝกอบรมพนักงานดาน IT 
ภายในอสพ.  

25,000 50,000 จํานวน 6 ครั้ง / ป  จํานวน
บุคลากรที่ไดรบัการอบรม 20 คน 

  กิจกรรมฝกอบรมพนักงานดาน IT กับ
หนวยงานภายในอก 

25,000 50,000 จํานวน 6 ครั้ง / ป 
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการอบรม
จากหนวยงานภายนอก 10 คน 

3.3 โครงการเปดโลกทัศนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ใหแกบุคลากร 

โครงการจัดบคุลากรทศันศึกษาดูงาน
ดาน ICT  

100,000 100,000 จํานวนบุคลากรที่ไดเปดโลกทศัน
ดาน ICT จํานวน 30 คน / ป 

 แผนงานจัดทาํระบบ e-learning ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
บุคลากร 

 

  

3.4 โครงการพัฒนาระบบ e-learning เพื่อการ
พัฒนาประสทิธิภาพบุคลากรดานตางๆ 

กิจกรรมจดัทาํหลักสตูร e-learning 
เรื่อง กฎระเบียบ อสพ 

100,000 มีระบบ e-learning  
จํานวนผูมาใชบริการ  30 คนขึ้น
ไป 

  กิจกรรมจดัทาํหลักสตูร e-learning 
เรื่อง  การบริหารจัดการองคกร 

100,000 มีระบบ e-learning  
จํานวนผูมาใชบริการ  30 คนขึ้น
ไป 

 
 



 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 4 บรหิารพฒันาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการองคการสวนพฤกษศาสตร 
 

 กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วดั 
 

แผนงาน / โครงการ 
 2551 2552 2553  

 แผนงานบริหารพัฒนาระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารเพือ่การจดัการ 

  

    
4.1 โครงการจัดทําและพฒันาแผนแมบท ICT กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาและจดัทําตลอดจนทบทวน
แผนแมบทและแผนปฏิบัติงาน 

50,000 50,000 -มีการประชมุสมัมนาปละ อยาง
นอย 1 ครั่ง 

4.2 โครงการจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบดานการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมจดัตั้งศนูยบริการงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

50,000 -มีหนวยงานรับผิดชอบดาน ICT 
พรอมวัสดุอุปกรณเพื่อการบรหิาร 

4.3 โครงการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

โครงการจัดทําและพฒันาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ 

150,000 1,000,000 -มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจดัการที่เชื่อมโยงกัน 
อยางนอย 1 ระบบ / ป 

4.4 โครงการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและระบบ
สารสนเทศเพื่อผูบรหิารระดับสงู 

โครงการจัดทําและพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและระบบ
สารสนเทศเพื่อผูบรหิารระดับสงู 

150,000 1,000,000 -มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจที่เชื่อมโยงกัน อยาง
นอย 1 ระบบ / ป 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ประกอบดวยระบบคอมพวิเตอรและเครอืขายการสื่อสารภายในองคการสวนพฤกษศาสตร 
 

 กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วดั 
 

แผนงาน / โครงการ 
 2551 2552 2553  

 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 

  

5.1 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง และ
ซอฟตแวร ลิขสิทธิ์ เพียงพอและเหมาะสมกับความ
ตองการ และมีเพียงพอกับการใชงาน 

จัดหาครภุัณฑคอมพิวเตอร และ
อุปกรณตอพวง ใหเพียงพอกับความ
ตองการ 

150,000 864,500 500,000 มีครภุัณฑและอุปกรณตอพวง
เพียงพอกับการใชงานของ
พนักงานที่ระดบั 1 : 1 

5.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง 
 

ซอม upgrade คอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง 

200,000 250,000 มีอุปกรณตอพวงเพียงพอกับการ
ใชงานในระบบ  
มี Harddiskเครือ่ง Server 
เพิ่มขึ้น 

5.3 โครงการพัฒนา บํารุง ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานระบบเครือขายสื่อสารขอมูล 

 

โครงการพัฒนา บํารุง ปรับปรงุ
โครงสรางพื้นฐานระบบเครือขาย
สื่อสารขอมูล 

120,000 475000 200,000 -ระดับความเร็วของระบบในการ
ติดตอสื่อสาร 
- มีระบบ mail server ที่มี
ประสทิธิภาพ 

 แผนงานสรางระบบความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอรและเครอืขายที่เปนให
ปลอดภัยอาทเิชน จาก Virus  Spyware  
spam Hacker เปนตน 

  

5.4 โครงการจัดหาซอฟตแวรควบคุมและจัดการ
ปองกัน Virus Spyware 

กิจกรรมจดัหาซอฟตแวรปองกัน 
VIRUS แบบมี ลิขสทิธิ์ 

500,000 100,000 มี ซอฟตแวรลิขสิทธิป์องกนั 
ไวรัส ครบทุกเครื่อง
คอมพิวเตอร 

5.5 โครงการจัดหา Hardware เพื่อความปลอดภัย
ของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย และจดัตั้ง 
Security Room ตลอดจนระบบไฟฟาสํารอง 

กิจกรรมจดัหา Hardware ปองกัน 
ไวรัสในระบบเครือขาย 

400,000  มีหอง Security Room ตาม
มาตรฐานความปลอดภยัทาง
เครือขาย 

  

 

กิจกรรมจดัหาระบบไฟฟาสํารอง ใน
หองควบคุมเครอืขาย และ
คอมพิวเตอร Server 

100,000 มีหอง Security Room ตาม
มาตรฐานความปลอดภยัทาง
เครือขาย 

 
 



 กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วดั 
 

แผนงาน / โครงการ 
 2551 2552 2553  

 แผนงานบาํรงุรักษาดูแลระบบคอมพวิเตอร
และเครอืขาย 

  

5.6 กิจกรรมซอมบาํรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

กิจกรรมซอมบาํรุง ดูแลรักษา
คอมพิวเตอรในองคขั้นพื้นฐาน 

250,500 100,000 จํานวนครั้งและคอมพิวเตอรที่
ไดรับการบํารุงรักษา 

5.7 จัดหาผูใหบริการอินเตอรเน็ตขององคการ  กิจกรรมใหบริการอินเตอรเน็ตภายใน
องคการฯ 

800,000 800,000 800,000 มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
ใหบริการเพียงพอตอการใชงาน 

 


