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ก. ข้อมูลท่ัวไป 

 
1. ชื่อโครงการ 
         จัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับใช้พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษกิจและสังคม (พ.ศ.2563-2564) รวมถึงการพัฒนา Data Center และ
โครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศเป็นผู้นำและผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัฒกรรม
ดิจิทัลเพ่ือขับเคล่ือนประเทสไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ของสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 
 

 
2. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
2.1 ช่ือหน่วยงาน สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 
2.2 หัวหน้าส่วนราชการ ช่ือ:นายธัญญา เนติธรรมกุล โทร: 0 2561 0777 ต่อ 1999 

ตำแหน่ง:อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช e-mail: thanya47@mail.dnp.go.th 
2.3 CIO ช่ือ:นายเฉลิมชัย ปาปะทา โทร: 0 2561 0777 ต่อ 1921 

ตำแหน่ง:รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช e-mail: cio@mail.dnp.go.th 
2.4 ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
ช่ือ: นายชัยวัฒน์ ล้ิมลิขิตอักษร โทร: 0 4531 1677 ต่อ 100 
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9  e-mail: 

 
 
3. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ....... 
3.1 งบประมาณรวม (ตัวเลข)  3,927,700 

(ตัวอักษร) สามล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน 
3.2 อำนาจการอนุมัติโครงการ  คณะกรรมการบริหารฯ (กระทรวง)   ) หน่วยงาน (วงเงินไม่เกิน 5,000,000บาท) 
3.3 แหล่งเงิน  งบประมาณประจำปี                   เปล่ียนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย 

 เงินรายได้                                   เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)
 ..............................................................................................................................................................  

 
4. วิธีการจัดหา 

  จัดซ้ือ   การจ้าง   การจ้างท่ีปรึกษา  
  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน   การแลกเปล่ียน   การเช่า 
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5. ลักษณะโครงการ 

5.1  พัฒนาระบบ  มีเอกสารแบบบัญชีราคากลาง 
 มีใบเสนอราคาจำนวน_______ผู้ประกอบการ 
 มีเหตุผลประกอบในข้อ  12.  (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ 3 ผู้ประกอบการ) 

5.2  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด    
           (CCTV) 

 มีเอกสารแบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ 
     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                           

 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ 
      กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
      มีใบเสนอราคาจำนวน_______ผลิตภัณฑ์ 
      มีใบเสนอราคาจำนวน_______ผู้ประกอบการ 
      มีเหตุผลประกอบในข้อ  12  (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ 3 ผลิตภัณฑ์ / 3ผู้ประกอบการ) 

5.3  จัดซ้ือครุภัณฑ์ / โปรแกรม  ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ 
     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                           
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ 
      กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

      มีใบเสนอราคาจำนวน_______ผลิตภัณฑ์ 
      มีใบเสนอราคาจำนวน_______ผู้ประกอบการ 
      มีเหตุผลประกอบในข้อ  12.  (กรณีมใีบเสนอราคาไมค่รบ 3 ผลิตภัณฑ ์/ 3 ผู้ประกอบการ) 

 
6. การจัดหา 

6.1   ขยายระบบเดิม / ต่อเนื่อง              จัดหาใหม่ 

6.2  โครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล           โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
        อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................................................................... 

 
7. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ 
 
 7.1 ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวง หรือหน่วยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ฯลฯ 

              ด้วยรัฐบาลได้กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy หรือ DE) เพ่ือขับเคล่ือนแผน พัฒนา ดิจิ ทัลเ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ความมั่นคงและย่ังยืน จึงได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐบาลนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
หน่วยงานอย่างเต็มรูปแบบในการทำงานทุกๆ ด้าน โดยมีกิจกรรมหรือโครงการท่ีเร่ง ด่วนเก่ียวข้องกับสำนักบริหารพ้ืน ท่ี อนุ รั กษ์ 9  
(อุบลราชธานี) คือ การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้าง พ้ืนฐานของหน่วยงานให้สามารถเช่ือมต่อโดยตรง กับ ศูนย์กลางการ
แลกเปล่ียนข้อมูลอินเตอร์เน็ตของโลก และโครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐ เพ่ือปรับกระบวนการดำเนินงานภาครัฐ บูรณาการ
ข้อมูลและระบบงาน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ฉะนั้น ในหน่วยงานจึงควรมีคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมาก
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ข้ึน และเพ่ือพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานสากล ซ่ึงปัจจุบันอยู่ในระยะท่ี 1 คือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ
เตรียมความพร้อมดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
              สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) จึงได้จัดทำโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับใช้พัฒนาและยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศมุ่งนำพาประเทศสู่ DIGITAL THAILAND ของสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์
ท่ี 9 (อุบลราชธานี) เพ่ือพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้สามารถดำเนินการได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  

 

8. รายการท่ีจะจัดหาในโครงการ 
รายการ SPEC จำนวน ราคาต่อหน่วย รวม 

DE MNRE    
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  ✓  43 17,000 731,000 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1  ✓  13 22,000 286,000 
3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2  ✓  10 30,000 300,000 
4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล *  ✓  68 22,000 1,496,000 
5.เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  ✓  5 2,600 13,000 
6. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network แบบท่ี 1  ✓  5 8,900 44,500 
7.เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ( Inkjet Printer)  ✓  32 4,300 137,600 
8.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  ✓  20 7,900 160,000 
9. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1  ✓  9 18,000 162,000 

10. เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ✓  69 2,500 172,500 
11. เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  ✓  10 5,900 70,800 
12.อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบท่ี 1 ✓  1 50,000 50,000 
13.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 2 ✓  6 23,000 138,000 

14.จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ✓  2 4,000 8,000 
15.เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์สำหรับกระดาษ A3 ✓  2 6,300 12,600 
16.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์ หรือ LED ✓  2 15000 30,000 

* หมายเหตุ  :   ในรายการท่ีจัดหาให้ใช้เคร่ืองหมาย / ระบุใน SPEC ท่ีกำหนด  
                      (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรัพยากรฯ / DEPT:หน่วยงานกำหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 
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9. สถานท่ีติดตั้งอุปกรณ์ (ระบุชื่อหน่วยงาน)    

รายการ จำนวน ช่ือหน่วยงานท่ีติดต้ัง 
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

43 1.ส่วนอำนวยการ 
2.ส่วนอุทยานแห่งชาติ 
3.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
4.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 
5.กลุ่มงานวิชาการ 
6. ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 

2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 13 1.ส่วนอุทยานแห่งชาติ 
2.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
3.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 
4.ส่วนจัดการต้นน้ำ 

3.เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 10 1.ส่วนอุทยานแห่งชาติ 
2.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
3.ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร 

4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับงานประมวลผล 68 1.ส่วนอำนวยการ 
2.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 
3.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
4.ส่วนอุทยานแห่งชาติ 
5.ส่วนจัดการต้นน้ำ 
6.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและ
กิจการพิเศษ 
7.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 
8.กลุ่มงานวิชาการ 
9.ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร 

5..เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 5 1.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
6. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบท่ี 1  1 1.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
7.เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 32 1.ส่วนอุทยานแห่งชาติ 

2.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
3.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 
4.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและ
กิจการพิเศษ 

8.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink Tank jet) 

20 1.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
2.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 
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3.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและ
กิจการพิเศษ 
4.กลุ่มงานวิชาการ 
5.ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร 

9.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 2 1.กลุ่มงานวิชาการ 
10. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 6 1.ส่วนอำนวยการ 

2.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
11. เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 34 1.ส่วนอำนวยการ 

2.ส่วนอุทยานแห่งชาติ 
3.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
4.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 
5.ส่วนฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 
6.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
และกิจการพิเศษ 
7.กลุ่มงานวิชาการ 
8.กลุ่มงานกฎหมาย 
9.ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร 

12. เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 12 1.ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร 

13. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 1 6 1.กลุ่มงานวิชาการ 
2.ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร 

14.จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 2 1.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
15.เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์สำหรับกระดาษ A3 2 1.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 

2.ส่วนสารสนเทศและการส่ือสาร 
16.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์ หรือ LED 2 1.กลุ่มงานวิชาการ 

 
 

10.ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท้ังหมดท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (ของหน่วยงานตามข้อ 9.) 

รายการ สถานท่ีติดต้ัง/ช่ือระบบงาน ติดต้ังเมื่อปี พ.ศ. 
1. คอมพิวเตอร์ จำนวน 78 เคร่ือง สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 2550 
2. โน๊ตบุค จำนวน 8 เคร่ือง สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 2553 
3. เคร่ืองพิมพ์ จำนวน 80 เคร่ือง  สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 2557 

4. เคร่ืองสำรองไฟฟ้า จำนวน 14 เคร่ือง สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 2547 
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 3 เคร่ือง  สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 2553 

6. คอมพิวเตอร์ จำนวน 43 เคร่ือง สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 2560 
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11. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจำเป็นท่ีต้องจัดหาคร้ังน้ี 
  
          ในปัจจุบันสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) มีอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ
การใช้งานในสำนักงานและหน่วยงานภาคสนาม ไม่เพียงพอและท่ีมีอยู่มีสภาพเก่า ประสิทธิภาพต่ำ และมีอายุการใช้งานมานานแล้วทำให้ 
ประสิทธิผลการทำงานล่าช้า ไม่สามารถรองรับกับเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วและภาระงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเร่งด่วนได้ 
           ซึ ่งปัจจ ุบันเทคโนโลยีไ ด้มีส่วนสำคัญมากในการเสริมประสิทธิภาพการทำงานทั้งในการป้องกัน ปรามปราบ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างอย่างย่ิงท่ีจะต้องจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเ ตอ ร์และ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ สำหรับทดแทนและเพ่ิมเติมสำหรับการใช้งานของสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) ให้ดีย่ิงข้ึน โดยภารกิจงานของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีดังนี้ 
       1) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
       2) ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ e-bidding  
       3) ระบบบริหารงานบุคคลโดยใช้โปรแกรม DPIS ของสำนักงาน กพ.  
       4) ระบบงานด้านการเงินได้ใช้โปรแกรม GFMIS 
       5) ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 
       6) ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ e-market ของกรมบัญชีกลาง 
       7) ระบบจองบ้านพักออนไลน์ 
       8) ระบบงานพัสดุกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
       9) ระบบฐานข้อมูลคดีการป้องกันรักษาป่าและจัดการไฟป่า 
     10) ระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
     11) ระบบเว็บไซต์ Portal 
     12) Application GIS สำหรับหน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 
     13) ระบบรายงานการติดตามการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่า 
     14) เว็บไซต์สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้บริการประชาชน 
     ประกอบกับรัฐบาลได้มีแผนยุทธศาสตร์สังคมและเศรษฐกิจ (Digital Economy หรือ DE ) เพ่ือขับเคล่ือนแผน พัฒนาดิจิทั ลเ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมของหน่วยงานภาครัฐ ให้พร้อมต่อการทำงานและให้บริการประชาชน สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี ) จึง
มีความจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ
ในการทำงานและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ให้สามารถบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์สังคมและเศรษฐกิจ (2559-2563) ท้ังในปัจจุบันและ
อนาคตได้   

 
 
 

6. คอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เคร่ือง สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 2561 

7. คอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เคร่ือง สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 2562 
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12. ลักษณะงานหรือระบบงานท่ีจะใช้กับอุปกรณ์ท่ีจัดหาคร้ังน้ี 

  
        เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับให้สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) ใช้ในการพัฒนาหน่วยงานในยุครัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ.2559-2563) รวมถึงการพัฒนา Data Center และยกระดับโครงสร้าง พ้ืนฐานโทรคมนาคมเ พ่ือ ขับเ ค ล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศมุ่งนำพาประเทศสู่ DIGITAL THAILAND ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มี
ความพร้อมในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ โดยระบบงานท่ีจำเป็นต้องใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง ได้แก่ 

       1) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
       2) ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ e-bidding  
       3) ระบบบริหารงานบุคคลโดยใช้โปรแกรม DPIS ของสำนักงาน กพ.  
       4) ระบบงานด้านการเงินได้ใช้โปรแกรม GFMIS 
       5) ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 
       6) ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ e-market ของกรมบัญชีกลาง 
       7) ระบบจองบ้านพักออนไลน์ 
       8) ระบบงานพัสดุกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
       9) ระบบฐานข้อมูลคดีการป้องกันรักษาป่าและจัดการไฟป่า 
     10) ระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
     11) ระบบเว็บไซต์ Portal 
     12) Application GIS สำหรับหน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 
     13) ระบบรายงานการติดตามการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่า 
     14) เว็บไซต์สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้บริการประชาชน 
     โดยโครงการจัดหาครุภัณฑ์ในคร้ังนี้จะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 
9 (อุบลราชธานี) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเพ่ือขับเคล่ือนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของหน่วยงานภาครัฐให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

 

13. เปรียบเทียบอุปกรณ์ท่ีจัดหาคร้ังน้ีกับปริมาณงาน 
ส่วนอำนวยการ มีหน้าท่ีและปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

- จัดทำคำขอต้ังงบประมาณแผ่นดิน 
- ระบบงานด้านการเงินใช้โปรแกรม GFMIS 
- ระบบฐานข้อมูลภาครัฐ DPIS 
- ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ E-GP 
- ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ e-bidding 
- ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ e-market 
- ระบบงานพัสดุ 
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รับ-ส่ง หนังสือของทางราชการ จัดทำทะเบียนรับ-ส่ง เอกสาร 
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- ระบบตรวจสอบเงินเดือนของราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 
- การจัดทำฐานข้อมูลงานสารบรรณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงาน ตามนโยบายผู้อำนวยการสำนัก

บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 
ส่วนอุทยานแห่งชาติ มีหน้าท่ีและปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

- ระบบจองบ้านพักออนไลน์ 
- ระบบบันทึกข้อมูล ACF 
- ระบบรายงานผลการดำเนินการพ้ืนท่ี AO 
- ระบบฐานข้อมูลคดีการป้องกันรักษาป่าและจัดการไฟป่า 
- ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ smart patrol 
- ระบบติดตามการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่า 
- การจัดทำฐานข้อมูล GIS 

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า มีหน้าท่ีและปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
- ระบบบันทึกข้อมูลงาช้าง 
- ระบบรายงานผลการดำเนินการพ้ืนท่ี AO 
- ระบบฐานข้อมูลคดีการป้องกันรักษาป่าและจัดการไฟป่า 
- ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ smart patrol 
- ระบบติดตามการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่า 
- การจัดทำฐานข้อมูล GIS 

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร มีหน้าท่ีและปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
- ระบบฐานข้อมูลคดีการป้องกันรักษาป่าและจัดการไฟป่า 
- ระบบรายงานผลการดำเนินการพ้ืนท่ี AO 

ส่วนจัดการต้นน้ำ มีหน้าท่ีและปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
- ระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ส่วนฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ์ มีหน้าท่ีและปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
- ระบบการจัดทำฐานข้อมูล GIS ด้านการปลูกฟ้ืนฟูและการรังวัดแนวเขต 

กลุ่มงานวิชาการ มีหน้าท่ีและปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
- รวบรวมฐานข้อมูลงานวิจัยในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ของหน่วยงาน 

ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร มีหน้าท่ีและปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ smart patrol 

- การจัดทำฐานข้อมูล GIS 
- โปรแกรมฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ 
- พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเว็บไซต์ Portal 
- พัฒนาระบบเว็บไซต์สำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้บริการประชาชนของสำนักฯ 
- ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ 
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- ระบบติดตามการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่า 
หน่วยงานภาคสนามในสังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติและส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า มีหน้าท่ีและปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

- จัดทำฐานข้อมูลด้าน GIS  
- ฐานข้อมูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพ smart patrol 
- ระบบฐานข้อมูลคดีการป้องกันรักษาป่าและจัดการไฟป่า 
- ระบบรายงานผลการดำเนินการพ้ืนท่ี AO 
- ระบบฐานข้อมูลท่ีจำเป็นอ่ืนๆของหน่วยงาน 

หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงาน มีหน้าท่ีและปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รับ-ส่ง หนังสือของทางราชการ จัดทำทะเบียนรับ-ส่ง เอกสาร 
- ระบบตรวจสอบเงินเดือนของราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 
- การจัดทำฐานข้อมูลงานสารบรรณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงาน ตามนโยบายผู้อำนวยการสำนัก

บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 
- ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ E-GP 

   
 
 

14. บุคลากรของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ(ตามข้อ 1.) 
ด้าน / สาขา จำนวน (คน) 

1.ข้าราชการ 105 
2.ลูกจ้างประจำ 81 
3.พนักงานราชการ 794 
4.ลูกจ้าง TOR /ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน /พนักงานจ้างเหมา 649 

 
 

ข. การลงนามรับรองโครงการ 

1. ผู้จัดทำ / ขออนุมัติโครงการ 
 
 
 
 ลงช่ือ.......................................................................................  
           ( ................................................................................. ) 
 ตำแหน่ง  ................................................................................  
               หน่วยงาน สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9  
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2.  ผู้ตรวจสอบโครงการ 

 
  
 ลงช่ือ.......................................................................................  
                        ( นายวิชิต จิรมงคลการ ) 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                                                                                                     
    หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรม / รัฐวิสาหกิจ 

 
 
 ลงช่ือ.......................................................................................  
                    (นายเฉลิมชัย ปาทะทา) 
 ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
   ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  (CIO) ประจำกรม 
       หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
 
 
 
4.  ผู้รับรองผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ประจำกระทรวง 
 
 โครงการฯ ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเมื่อวันท่ี................................................................................................ 
 
 
 ลงช่ือ.......................................................................................  
 ( .............................................................................................. ) 
 ตำแหน่ง..................................................................................  
                                                                           ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (CIO) ประจำกระทรวง 
       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ทางอีเมล :  itc1248@dnp.mail.go.th  เบอร์โทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1242 , 1248 
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