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คำนำ 
 

สำนักบริหารพื ้นที ่อนุรักษ์ที ่ 9 (อุบลราชธานี) มีพื ้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ที่อยู่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น 2,281,542.67 ไร่ ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 6 แห่ง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 6 แห่ง 
และวนอุทยาน 5 แห่ง รวมถึงหน่วยงานภาคสนามที่อยู่ในความรับผิดชอบอื่น ๆ  เช่น หน่วยจัดการต้นน้ำ สถานี
ควบคุมไฟป่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปลูกป่า ทำให้ผู้บริหารต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานจำนวน
มากในการการบริหารจัดการ จ ึงจำเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานเพื ่อรวบรวมข้อมูลพื ้นฐาน  
และต้องสามารถเรียกใช้ข้อมูลดังกล่าวได้สะดวกและรวดเร็ว 

 

ในยุคปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสารได้ก้าวไกล มีระบบอินเตอรเ์น็ตไรส้าย
ครอบคุลมทั่วประเทศ มีอุปกรณ์ในการรับ-ส่งอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและง่ายต่อการใช้ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คและโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน ทำให้วิธีการจัดทำระบบฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์เป็นหนึ่งในวิธีที่ผู้บริหาร
หรือผู้ปฏิบัติงานจะสามารถเรียกใช้ฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถเรียกใช้ได้ทุกที่และทุกเวลาที่มี
อินเตอร์เน็ต สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จึงได้มีการจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูล เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานในสังกัด และให้บุคลากรสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลา 

 
 
               คณะทำงานขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้ 
    ด้านการจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลหน่วยงาน 
     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 
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บทท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.1 ฐานข้อมลู (Database) 
 ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ ที่เป็นตัวเลข ข้อความ หรือรายละเอียดซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง วิดีโอ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ข้อมูลเป็น
เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง และต้องถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน ข้ึนอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้
ความสำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล ดังนั้นการเก็บข้อมูลจงึเป็นการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ของสิ่งที่เราสนใจนั่นเอง ข้อมูลจึงหมายถึงตัวแทนของข้อเท็จจริง หรือความเป็นไปของสิ่งของที่เราสนใจ 
        ฐานข้อมูล หรือ Database คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  
โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล 
        ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกัน
อย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลาย
แฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแล
รักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรื อ DBMS (data base 
management system) มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูล
ของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่
จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล 
 

1.2 ลักษณะข้อมูลในฐานข้อมูล 
        ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วยรายละเอียดของ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันที่จะนำมาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่วมกัน 
        ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ 
ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้ง
ข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเช่ือถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการกำหนดระบบความปลอดภัยของ
ข้อมูลข้ึน 
        1. ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เป็นตาราง (Table) 
หรือเรียกว่า รีเลช่ัน (Relation) มีลักษณะเป็น 2 มิติ คือเป็นแถว (row) และเป็นคอลัมน์ (column) การ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างตาราง จะเช่ือมโยงโดยใช้แอททริบิวต์ (attribute) หรือคอลัมน์ที่เหมือนกันทั้งสอง
ตารางเป็นตัวเช่ือมโยงข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นี้จะเป็นรูปแบบของฐานข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 
        2. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database) ฐานข้อมูลแบบเครือข่ายจะเป็นการรวมระเบียนต่าง ๆ  
และความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนแต่จะต่างกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือ ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะแฝง
ความสัมพันธ์เอาไว้ โดยระเบียนที่มีความสัมพันธ์กันจะต้องมีค่าของข้อมูลในแอททริบิวต์ใดแอททริบิวต์หนึ่ง
เหมือนกัน แต่ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย จะแสดงความสัมพันธ์อย่างชัดเจน 
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        3. ฐานข้อมูลแบบลำดับช้ัน (Hierarchical Database) ฐานข้อมูลแบบลำดับช้ัน เป็นโครงสร้างที่จัดเก็บ
ข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูก (Parent-Child Relationship Type : PCR Type) หรือเป็น
โครงสร้างรูปแบบต้นไม้ (Tree) ข้อมูลที่จัดเก็บในที่นี้ คือ ระเบียน (Record) ซึ่งประกอบด้วยค่าของเขตข้อมูล 
(Field) ของเอนทิตี้หนึ่ง ๆ ฐานข้อมูลแบบลำดับช้ันนี้คล้ายคลึงกับฐานข้อมูลแบบเครือข่าย แต่ต่างกันที่
ฐานข้อมูลแบบลำดับช้ัน มีกฎเพิ่มข้ึนมาอกีหนึ่งประการ คือ ในแต่ละกรอบจะมีลูกศรว่ิงเข้าหาได้ไม่เกิน 1 หัวลูกศร 
 

1.3 ประโยชน์ของฐานข้อมูล 
        1. ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ข้อมูลบางชุดที่อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลอาจมีปรากฏอยู่หลาย ๆ แห่ง 
เพราะมีผู้ใช้ข้อมูลชุดน้ีหลายคน เมื่อใช้ระบบฐานข้อมูลแล้วจะช่วยให้ความซ้ำซ้อนของข้อมูลลดน้อยลง 
        2. รักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมูลเดียว ในกรณีที่มีข้อมูลชุดเดียวกัน
ปรากฏอยู่หลายแห่งในฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่าน้ีจะต้องตรงกัน ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลนี้ทุก ๆ แห่งที่ข้อมูลปรากฏ
อยู่จะแก้ไขให้ถูกต้องตามกันหมดโดยอัตโนมัติด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล 
        3. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลระบบฐานข้อมูลจะให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น        
ซึ่งก่อให้เกิดความปลอดภัย (security) ของข้อมูลด้วย 
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บทท่ี 2 โครงสร้างฐานข้อมูล 
 

 ในการจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลหน่วยงาน อย่างแรกที่ต้องคำนึงถึงคือโครงสร้างฐานข้อมูล ว่าในฐานข้อมูล
ของหน่วยงานเรานั้น ต้องประกอบไปด้วยหมวดหมู่ข้อมูลประเภทใดบ้าง และในแต่ละหมวดหมู่ควรมีข้อมูล
ชนิดใดบ้าง โดยเว็บไซต์ฐานข้อมูลสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จะออกแบบเนื้อหาแต่ละ
หมวดหมู่เป็นกล่องข้อความ หมวดหมู่ใหญ่จะเป็นกล่องใหญ่ และมีกล่องเล็กย่อยลงมาตามแต่ละหมวดหมู่และ
ตามเนื้อหา 
 

2.1 หมวดหมู่ฐานข้อมูล 
 ในการจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)  ในหน้าหลัก ได้แยก
หมวดหมู่หลักเป็นส่วนราชการส่วนต่าง ๆ ในสำนัก เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้ข้อมูลตามส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 
 

 
ภาพท่ี 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ฐานข้อมูล 
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 เมื่อเข้าสู่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้กำหนดให้มีหมวดหมู่เนื้อหาข้อมูลเหมือนกันทุกส่วนราชการ ประกอบ
ไปด้วย 1) ข้อมูลพื้นฐาน 2) ผังความเช่ือมโยงงบประมาณ 3) แผนปฏิบัติงาน 4) ผลงานสำคัญ 5) สารสนเทศ
หน่วยงาน 6) ข้อมูลเชิงลึก 
 

 
ภาพท่ี 2 หมวดหมู่และเนื้อหาต่าง ๆ 

 

  ข้อมูลพ้ืนฐาน ใช้แสดงข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้ขอบเขตงานเบื้องต้นของหน่วยงาน
นั้น ๆ ว่ามีหน้าที่เกี่ยวกับอะไร และดูแลงานด้านใด รับผิดชอบอะไรบ้าง ข้อมูลที่นำเข้าจะประกอบไปด้วย  
ความเป็นมา, ภารกิจหน้าที่, วิสัยทัศน์/พันธกิจ, อัตรากำลัง, ทำเนียบบุคลากร, พื้นที่รับผิดชอบ, โครงสร้าง
หน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัด 
  ผังเชื่อมโยงงบประมาณ ใช้แสดงแผนผังของงบประมาณประจำปี เพื่อบอกว่าภารกิจหน้าที่ของ
หน่วยงานน้ัน มีความเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ข้อใดบ้าง 
  แผนปฏิบัติงาน เป็นส่วนที่สำคัญ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใช้งานส่วนใหญ่ มักจะต้องการข้อมูล
จากหมวดหมู่นี้มากที่สุด โดยนำเข้าข้อมูลที่ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ หรือตามแผนปฏิบัติงาน
ตามงบประมาณประจำปี ไว้ในหมวดหมู่นี้ เช่น ผลการสำรวจถือครองที่ดินราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์   
การดำเนินงานเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การช่วยเหลือสัตว์ป่า ผลการดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่า เป็นต้น และสิ่งที่
สำคัญ คือ ข้อมูลที่นำเข้าต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (Update) ให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ใช้งานที่ต้องการข้อมูลได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และต้องหมั่นอัพเดทข้อมูลเมื่อมีความก้าวหน้าของ
การดำเนินงานอยู่เป็นประจำ 
  ผลงานสำคัญ มีความสำคัญเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติงาน โดยหมวดหมู่นี้ไว้นำเข้าข้อมูลที่ เป็นผลการ
ดำเนินงานอื่น ๆ นอกเหนือจากงานตามแผนปฏิบัติงาน เช่น งานตามนโยบาย หรือเป็นผลงานที่เด่นและมี
ความสำคัญต่อองค์กร 
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  สารสนเทศหน่วยงาน เป็นหมวดหมู่เพื่อบริการผู้ใช้งานในการ โดยมีไว้เพื่อนำเข้าข้อมูลที่เป็นแบบฟอร์มทาง
ราชการ หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น ใบลาป่วย/ลาพักผ่อน ตัวอย่างการเบิกจ่าย หนังสือคู่มือ เป็นต้น 
  ข้อมูลเชิงลึก เป็นหมวดหมู่ที่ต้องมีการลงทะเบียน (Log in) และได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแล (Admin) 
เท่านั้น จึงจะพบข้อมูลหมวดหมู่นี้ โดยหมวดหมู่นี้ไว้นำเข้าข้อมูลสำคัญที่เป็นช้ันความลับ ไม่ต้องการเปิดเผยต่อ
สาธารณะ ข้อมูลที่นำเข้า อาจเป็นข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ (Shapefile) เส้นแนวพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เอกสารหรือ
คำสั่งลับ ผลการดำเนินงานที่เป็นช้ันความลับ เป็นต้น 
 

  เมื่อกำหนดหมวดหมู่และเนื้อหาว่าต้องการมีหมวดหมู่/เนื้อหาใดบ้างแล้ว ให้วาดเป็นร่างแผนผังร่าง
โครงสร้างฐานข้อมูล แล้วส่งร่างแผนผังฯ ให้ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 
(อุบลราชธานี) เพื่อที่ศูนย์สารสนเทศฯ จะดำเนินการสร้างโครงสร้างฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้ ส่วน
เนื้อหาต่าง ๆ ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการนำเข้าข้อมูล (Upload) ด้วยตัวเอง 
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บทท่ี 3 การติดตั้งโปรแกรมท่ีจำเป็น 
 

 ในการจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมลูของสำนักบรหิารพื้นที่อนรุักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้กำหนดโปรแกรมที่
จะใช้ในการจัดทำ ได้แก่ โปรแกรม FileZilla และโปรแกรม Sublime text 3 ดังนั้น ผู้ใช้งานจงึจำเป็นต้อง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัง้สองโปรแกรมนี้ ซึง่สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟร ี
 

 3.1 โปรแกรม FileZilla เป็นโปรแกรมประเภท FTP Client ที่ใช้สำหรับการส่งไฟล์หรือรับไฟล์ระหว่าง 
เครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเราเอง ซึ่งเรียกว่า Client กับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งเรียกว่า Hosting หรือจะพูดกัน
ง่าย ๆ ตามประสาคนทั่วไปที่เข้าใจกันคือ หากเราพัฒนาเว็บไซตข้ึนมาเว็บหนึง่ แล้วต้องการอยากจะให้เว็บไซต์
ของเราสามารถเผยแพร่ไปทัว่โลกได้น้ัน เราก็ตอ้งนำไฟล์ตา่ง ๆ  ของเว็บไซต์เราข้ีนไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ (Server) 
หรือ Web Hosting แตก่ารจะนำไฟล์ต่าง ๆ ข้ึนไปอยู่บน Web Hosting ไดน้ั้น เราจะตอ้งอาศัยโปรแกรมช่วย 
ซึ่งก็มีหลายโปรแกรม เช่น WS FTP, FileZilla เป็นต้น ในที่นี้ได้กำหนดให้ใช้ โปรแกรม FileZilla ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ไดฟ้รี ทำให้ไม่ต้องห่วงปัญหาเรื่องลิขสทิธ์ิ 
 

1) เข้าเว็บไซต์เพื่อโหลดโปรแกรม ได้ที่ https://filezilla-project.org/download.php?type=client 

 
ภาพท่ี 3 หน้าเว็บไซต์ที่จะดาวน์โหลดโปรแกรม 

 
 
 
 
 

https://filezilla-project.org/download.php?type=client
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2) เลือกรูปแบบการติดตั้ง ดังภาพ 

 
ภาพท่ี 4 รูปแบบการติดตั้งโปรแกรม 

 
3) เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว กดคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม 

 
ภาพท่ี 5 ติดตั้งโปรแกรมจากไฟล์ที่ดาวน์โหลด 
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4) คลิก Run เพื่อติดตั้งโปรแกรม 

 
ภาพท่ี 6 คลิก run 

 
5) แสดงรายละเอียดและเงื่อนไขของโปรแกรม ถ้ายอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ให้คลิกที่ปุ่ม I Agree เพื่อเข้า

สู่ข้ันตอนการติดตัง้โปรแกรมต่อไป 

 
ภาพท่ี 7 ยอมรบัเงื่อนไข 
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6) เลือกรูปแบบการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ ว่าต้องการที่จะให้โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้ทุกคน 
Anyone หรือเฉพาะ Administrator เท่านัน้ เมื่อเลือกได้แล้วคลิกปุ่ม Next > ต่อไปได้เลย 

 
ภาพท่ี 8 รูปแบบการติดตัง้บนคอมพิวเตอร ์

 
7) เลือก Components เพิ่มเติม คือส่วนของโปรแกรมเสริมที่เพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรมมากขึ้น 

จากนั้นเลือก Next 

 
ภาพท่ี 9 Components เพิ่มเติม 
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8) การเลือกที่อยู่ของโปรแกรม ซึ่งโดยปกติโปรแกรม จะกำหนดค่าเริ่มต้นให้อยู่แล้ว ถ้าหากต้องการ
ติดตั้งโปรแกรมในตำแหน่งอื่นก็สามารถกำหนดได้ โดยการเลือก Browse... แล้วเลือกที่อยู่ตามที่ต้องการ 
จากนั้นเลือก Next 

 
ภาพท่ี 10 เลือกที่อยูท่ี่จะติดตั้งโปรแกรม 

 
9) เลือกตำแหน่ง Shortcuts ของโปรแกรม จากนั้นเลือก Next 

 
ภาพท่ี 11 ตำแหน่ง Shortcuts ของโปรแกรม 
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10) โปรแกรมกำลังติดตั้ง อาจใช้เวลาสักระยะ 

 
ภาพท่ี 12 โปรแกรมกำลงัติดตั้ง 

 
11) ติดตัง้โปรแกรมเสร็จเรียบร้อย เลือก Finish 

 
ภาพท่ี 13 คลิก Finish 
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3.2 โปรแกรม Sublime Text 3 เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความและเขียนโค้ดสำหรับโปรแกรมเมอร์และ
นักพัฒนา มีประสิทธิภาพและฟังก์ช่ันมากมาย ใช้งานง่ายและทำงานได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรม Sublime Text 
รองรับการใช้งานหลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาหลัก ๆ อย่าง C, C++, C# เขียนเว็บไซต์ HTML, PHP 
โค้ด CSS เขียนภาษา JAVA, Python หรืออื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยหน้าตาที่ใช้งานง่าย ส่วนโค้ดแบ่งแต่ละส่วน
อย่างชัดเจน สามารถแก้ไขข้อความหลาย ๆ บรรทัดพร้อมกันได้ ค้นหา Text แต่ละส่วนได้ อีกทั้งยังมีแถบ 
แสดงโค้ดทั้งหมด ให้เลื่อนดูด้านข้างได้อีกด้วย 
 สำหรับโปรแกรมเขียนโค้ด Sublime Text เป็นโปรแกรมเขียน แก้ไขโค้ด ที่มีประสิทธิภาพสูงไม่แพ้ตัว
อื่น ๆ เลย ด้วยประสิทธิภาพจาก Python API ที่ช่วยให้สามารถติดต้ังปลั๊กอินเสริมต่าง ๆ และ Package ให้
โปรแกรมมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งข้ึน ช่วยให้งานเขียนโค้ดทำได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา 
สามารถสลับการทำงานบน Project ที่ทำอยู่ได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมนี้ก็รองรบัการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ 
Windows Linux และ macOS ได้เป็นอย่างด ี

1) เข้าเว็บไซต์เพื่อโหลดโปรแกรม ได้ที่ https://www.sublimetext.com/3 

 
ภาพท่ี 14 หน้าเว็บไซตท์ี่จะดาวน์โหลดโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sublimetext.com/3
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2) เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว กดคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม 

 
ภาพท่ี 15 ติดตั้งโปรแกรม 

 
3) คลิก Run เพื่อเริม่การติดตัง้โปรแกรม 

 
ภาพท่ี 16 เริ่มการติดตั้งโปรแกรม 
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4) การเลือกที่อยู่ของโปรแกรม ซึ่งโดยปกติโปรแกรม จะกำหนดค่าเริ่มต้นให้อยู่แล้ว ถ้าหากต้องการ
ติดตั้งโปรแกรมในตำแหน่งอื่นก็สามารถกำหนดได้ โดยการเลือก Browse... เลือกที่อยู่ที่ต้องการจะติดตั้ง
โปรแกรม จากนั้นคลิกที่ปุม Next 

 
ภาพท่ี 17 เลือกที่อยู่ของโปรแกรม 

 
5) จากนั้นให้กด Next 

 
ภาพท่ี 18 กด Next 
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6) กด Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม 

 
ภาพท่ี 19 การติดตั้งใหก้ด Install 

 
7) ติดตั้งเสร็จแล้วให้เรากด Finish 

 
ภาพท่ี 20 คลิก Finish 
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บทท่ี 4 การนำเข้าข้อมูลในเว็บไซต์ฐานข้อมูล 
 

 เมื่อเราได้ทำการติดต้ังโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลแล้ว ข้ันตอนต่อไปคือ
ข้ันตอนในการจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรมดังกล่าวในการจัดทำ 
 

4.1 เริ่มต้นการใช้งาน การเข้าสู่ระบบใช้งานโปรแกรม 
 1) หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมแล้ว ให้เปิดโปรแกรม FileZilla  

 
ภาพท่ี 21 แนะนำปุ่มเมน ู

 
1.1 General Toolbar -- เมนูทั่วไป 
1.2 Quick Connect -- ล็อกอินแบบรวดเร็ว 
1.3 Server Information -- แสดงข้อมูลจาก Server 
1.4 Local Site Folder Tree -- แสดงโฟลเดอร์ที่อยูใ่นเครื่อง 
1.5 Local Site Files – แสดงไฟล์ในโฟลเดอร์ที่อยู่ในเครื่องที่เลือกไว้ 
1.6 Remote Site Folder Tree -- แสดงโฟลเดอร์ที่อยู่ใน Server 
1.7 Remote Site Files -- แสดงไฟล์ในโฟลเดอร์ที่อยู่ใน Server ที่เลือกไว้ 
1.8 Queue Files -- แสดงรายช่ือไฟล์ที่จะ Upload / Download 
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2) ทำการ log in โดยกรอกข้อมูลในช่องด้านบน เพื่อระบุ Server ในการโอนย้ายข้อมูล ดังนี ้
 Host : data.dnp9ubon.com 
 Username : data9ubon@data.dnp9ubon.com 
 Password : data9ubon 
 Port : (ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้) 

 
ภาพท่ี 22 login เข้าใช้งาน 

 

3) เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ ให้กด Quickconnect เพื่อ login เสร็จแล้วจะปรากฏหน้าต่างตามภาพ 

 
ภาพท่ี 23 หน้าต่างของโปรแกรมเมือ่ login เสรจ็ 
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4) จากนั้นให้ดูช่ือไฟล์หน่วยงานของตัวเอง (ในส่วนน้ีศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารได้จัดเตรียมไว้ให้) 
ในช่อง Remote Site Files (ไฟล์เว็บโฮสติ้ง) แล้วให้ คลิกขวา > Download  

 
ภาพท่ี 24 ดาวน์โหลดข้อมลูหน่วยงานตัวเอง 

 

5) ไฟล์ที่ Download จะไปอยู่ในช่อง Local Site Files (ไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไฟล์จะไปอยู่
ในไดรฟ์/โฟลเดอร์ ที่เลือกไว้จากช่อง Local Site Folder Tree ตัวอย่างตามภาพ ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะไปอยูใ่น 
D:\.JACK DEMO[0.0]\4.เว็บ GIS ) 

ภาพ
ภาพท่ี 25 ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาอยู่ในช่อง Local Site Files 

ท่ีอยู่ของไฟล์ท่ีดาวโหลดมาจาก Server 
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 6) กำหนดโปรแกรมที่จะใช้เปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจาก Server เพื่อให้เปิดไฟล์โดยใช้โปรแกรม 
Sublime text 3 โดยไปที่ไดรฟ์/โฟลเดอร์ที่ได้นำไฟล์ดาวน์โหลดไปวางไว้ จากนั้นคลิกขวาที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
มา เลือก Properties 

 
ภาพท่ี 26 คลิกขวาที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา เลือก Properties 

 
 7) ในหัวข้อ Open with ให้เลือก Change… 

 
ภาพท่ี 27 เลือก Change… 

 
 

เลือก Change… 
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 8) เลือกโปรแกรม Sublime text 3 หากไม่มีให้เลือกให้คลิก More apps เพื่อหา 

 
ภาพท่ี 28 เพิ่ม App ที่ใช้เปิดโปรแกรม 

 
9) หากเลือก More apps แล้วยังไม่มีโปรแกรม Sublime text 3 ให้คลิกที่  Look for another 

apps on this PC 

 
ภาพท่ี 29 การค้นหา App ที่จะเปิดไฟล์ PHP โดยหาจากในไดร์ฟต่างๆ 
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10) ไปไดรฟ์/โฟลเดอร์ ที่อยู่ของโปรแกรม  Sublime text 3 ที่ได้ติดตั้งไว้ แล้วเลือกโปรแกรม 
Sublime text 3 เพื่อกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นให้เปิดไฟล์ด้วยโปรแกรมดังกล่าวนี้ จากนั้นกด open 

 
ภาพท่ี 30 เลือกโปรแกรม Sublime text 3 

 
11) ค่าเริ่มต้นของไฟล์ PHP ที่ได้ดาวน์โหลดมาจาก server ในโปรแกรม FileZilla ก็จะใช้โปรแกรม 

Sublime text 3 ในการเปิดไฟล์ 

 
ภาพท่ี 31 โปรแกรม Sublime text 3 เป็นค่าเริม่ต้นในการเปิดไฟล ์

 
 

โปรแกรม Sublime text 3 จะเป็นค่า

เร่ิมต้นในการเปิดไฟล์ PHP 
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12) กลับมาที่โปรแกรม FileZilla คลิกขวาไฟล์ที่ Download มา แล้วเลือก Open 

 
ภาพท่ี 32 เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา 

 
 13) ไฟล์จะถูกเปิดในโปรแกรม Sublime text 3 ตามที่เราได้ต้ังค่าไว้ 

 
ภาพท่ี 33 หน้าต่างของโปรแกรม Sublime text 3 
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4.2 ขั้นตอนการจัดทำ/ออกแบบ เว็บไซต์ฐานข้อมูล  
1. การแก้ไขสีพื้นหลัง โดยใช้โปรแกรม Sublime text 3 ทำการแก้ไขสีพื้นหลัง โดยการคัดลอกโค้ดสี 

เช่น สีแดง (FF3300), สีฟ้า (3366FF), สีเขียวเข้ม (006600) ให้มาแก้ไขในบรรทัดที่ 1 โดยให้รหัสของสอียูห่ลงั
ตัว # ดังตัวอย่าง <body style=”background:#A200BF;”> ทั้งนี้ โค้ดสีต่าง ๆ สามารถค้นหาสัญลักษณ์โค้ด
ได้ในเว็บไซต์ google 

 
ภาพท่ี 34 การใสส่ีพื้นหลงั 

 
 2. การแก้ไขปุ่มเพื่อลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ 
  1) เปิดหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการลิงค์ข้อมูล ทำการคัดลอก URL บนหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการแก้ไข  

 
ภาพท่ี 35 หน้าเว็บไซตท์ี่ต้องการเช่ือมลงิค์ 
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  2) ตัวอย่างเช่น ต้องการแก้ไขความเป็นมา ทำการคัดลอก URL ไปวางใน  
<a href="https://gisubon.dnp9ubon.com/?page_id=132">ความเป็นมา</a> จากนั้นให้กด Save หรือ 
Ctrl+S 

 
ภาพท่ี 36 หน้าต่างโปรแกรม Sublime text 3 ข้ันตอนการเช่ือมลิงค์ 

 
  3) ทำการแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนตามข้ันตอน กด Save จากนั้นกลับไปยังโปรแกรม 
FileZilla คลิกขวาไฟล์ที่ Download มา แล้วกด upload ข้อมูล 

 
ภาพที่ 37 upload ข้อมูลที่แก้ไขแล้ว 
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  4) จะปรากฎหน้าต่างตามภาพ กด OK 

 
ภาพท่ี 38 เลือก OK 

 
  5) จากนั้นกลับไปตรวจสอบข้อมูลที่หน้าเว็บไซต์ฐานข้อมลู 

 
ภาพท่ี 39 หน้าต่างเว็บไซต์ฐานข้อมลูที่แก้ไขแล้ว 
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 3. การเช่ือมโยงไฟล์ข้อมูลรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ URL บนหน้าเว็บไซต ์
  เราสามารถนำสื่อต่าง ๆ เข้ามาใช้งานในระบบได้ ไม่ ว่าจะเป็นรูปภาพ ไฟล์ เอกสาร          
และไฟล์เสียง ผ่านโปรแกรม WordPress ซึ่งมีระบบจัดการกับไฟล์สื่อ ที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดการ   
กับไฟล์ต่างๆ ได้ง่ายๆ ผ่านหน้าสื่อ (Media) เมื่ออยู่ในหน้า Dashboard แล้วให้คลิกที่สื่อ (Media) หรือเอา
เมาส์ไปช้ีลอยเหนือเมนูสือ่ (Media) แล้วคลิกที่ คลังสื่อ (Library) หลังจากนั้นให้เพิ่มไฟล์ต่างๆ ที่จะนำไปเช่ือม
กับเว็บไซต์ฐานข้อมูล ดังนี้ 
  3.1 การเพิ่มไฟล์รูปภาพ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง เป็นต้น 
   1) คลิก “เพิ่มไฟล์ใหม่” 

 
ภาพท่ี 40 แสดงหน้าการเพิ่มไฟล์สือ่ 

 
   2) ลากไฟล์ที่ต้องการมาวางในบริเวณเส้นประ หรือ 
   3) คลิก “เลือกหลายไฟล์” 

 
ภาพท่ี 41 แสดงหน้าการลากไฟล์มาวางในบริเวณเส้นประ 
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  - ถ้าคลิกลากไฟล์มาวางในบริเวณกรอบเส้นประ ระบบจะทำการอัพโหลดไฟล์เข้ามาให้ทันที 
แต่ถ้าคลิกที่ “เลือกหลายไฟล์” จะต้องทำการเลือกไฟล์ก่อนแล้วค่อยอัพโหลดเข้ามา 
   4) เลือกไฟล์ที่ต้องการจะอัพโหลด 
   5) คลิก “Open” 

 
ภาพท่ี 42 แสดงหน้าการเลือกไฟลท์ี่จะอัพโหลด 

 
  - หลังจากนั้นระบบจะทำการอัพโหลดไฟล์เข้ามาสู่เว็บไซต์ 

 
ภาพท่ี 43 แสดงหน้าการอพัโหลดไฟลเ์ข้ามาสูเ่ว็บไซต ์
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  3.2 การแก้ไขรายละเอียดของไฟล์สื่อ 
   1) คลิกไฟล์ที่ต้องการแก้ไข 

 
ภาพท่ี 44 แสดงหน้าการเลือกไฟลท์ี่ต้องการแก้ไขในคลังสื่อ 

 

  - จะเข้าสู่หน้าแสดงรายละเอียดของไฟล์นั้น ๆ ให้เราสามารถแก้ไขได้ ในตัวอย่างเป็นไฟล์
รูปภาพ สามารถแก้ไขได้ดังนี้ 
   2) ข้อความสำรอง ในกรณีหน้าเว็บไม่สามารถโหลดรปูภาพนั้นมาแสดงได้ ข้อความ
สำรองจะปรากฎข้ึนมาแทน อย่างน้อยใหรู้้ว่าส่วนน้ีเป็นรปูอะไร 
   3) ช่ือ เป็นช่ือของรปูภาพ 
   4) คำบรรยายภาพ เป็นคำอธิบายภาพสั้นๆ ส่วนน้ีจะแสดงผลอยู่ใต้ภาพ 
   5) คำอธิบาย คำอธิบายเพิ่มเติมว่ารปูนั้นมรีายละเอียดอะไรบ้าง 
   6) คัดลอกลงิก์ เราสามารถคัดลอกลิงก์ไปวางไว้ในรูปภาพ ข้อความ หรือแถบเมนู 
      ***ลงิก์ในไฟล์สื่อนี้ สามารถนำไปใช้เช่ือมโยงกบัเว็บฐานข้อมูลของหน่วยงานได ้
โดยทำการคัดลอกลิงก์ไปวางในหัวข้อที่เราต้องการเช่ือมโยงคล้ายๆกับการเช่ือมโยงไปยัง URL ของเว็บไซต์ใน
หน้า 24 

  
ภาพท่ี 45 แสดงหน้ารายละเอียดไฟล์ที่ต้องการแก้ไข 
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บทท่ี 5 การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Word Press 
รู้หรือไม่ 32% ของเว็บทั้งโลกสร้างเว็บด้วย WordPress ทำไมคนถึงใช้ WordPress ใน การสร้าง

เว็บไซต์  มากขนาดนี้ เหตุผลเดียวก็คือ WordPress สร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถทำเว็บได้ โดยที่ไม่
จำเป็นต้องมีความรู้เรือ่ง Code ไม่ต้องเขียนโปรแกรม ไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร ์เรียกได้ว่าใคร ๆ ก็สามารถทำ
เว็บได้ ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ และไม่มีความรู้เรื่อง Coding อะไรเลย ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
เว็บไซต์ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ซึ่งมีความรู้
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน ให้สามารถนำเข้าข้อมูลและเช่ือมโยงข้อมูลได้ง่าย ศูนย์สารสนเทศ
และการสื่อสารจึงได้เลือกใช้โปรแกรม Word Press ให้หน่วยงานต่าง ๆ สร้างเว็บไซต์อย่างง่ายเพื่อใช้สำหรับ
การเช่ือมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ฐานข้อมูลฯ ต่อไป 

 
ภาพท่ี 46 แสดง logo word press 

 
หากจะเริ่มต้นสร้างเว็บด้วย WordPress ได้ ต้องเตรียมสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

- Domain (ช่ือเว็บไซต์) 
- Hosting (ที่ตั้งเว็บไซต์) 
- ติดตั้ง WordPress ลงบน Hosting 

** ซึ่งทั้งสามส่วนน้ีทางศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารไดจ้ัดเตรียมข้อมูลให้แต่ละส่วน/กลุม่/ศูนย์ ไว้แล้ว หาก
หน่วยงานใดต้องการสร้างเว็บไซต์อื่นเพิ่มเติม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์สารสนเทศและ
การสือ่สารของสำนักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ 
สิ่งที่ต้องเตรียมนอกเหนือจากนี้ ได้แก่ 

 - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำเว็บไซต์ 

 - เนื้อหา/รูปภาพ ตัวอย่างในการจัดทำเว็บไซต ์

https://padveewebschool.com/wordpress-ecommerce/
https://padveewebschool.com/wordpress-ecommerce/
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5.1 วิธีเข้าสู่ระบบ (Dashboard) 

 1) เข้าสู่โปรแกรมด้วย browser Google Chrome หรือ FireFox พิมพ์ URL เป็นช่ือเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและพิมพ์ /wp-admin ต่อท้ายช่ือโดเมน ตัวอย่าง https://gis.dnp9ubon.com/wp-admin 

 
ภาพท่ี 47 แสดงหน้าต่างการใส่ช่ือโดเมนในช่อง URL 

 

 2) เมื่อใส่ url แล้วกด Enter จะข้ึนหน้าต่าง ดังภาพที่ 3  
  - ใส่ User / Password ตามที่ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดให้ 

 
ภาพท่ี 48 แสดงหน้าต่าง Login 
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5.2 โครงสร้างและองค์ประกอบของ Word Press 
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าควบคุมเว็บไซต์ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

   1) เมนูด้านบน แสดงลิงค์ของเว็บไซต์ที่เผยแพร่ คำสั่งลัด และแสดงสถานะของผู้ใช้งาน  
   2) เมนูหลักด้านซ้าย แสดงเมนูคำสั่งต่าง ๆ ให้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์  
   3) ส่วนแสดงรายละเอียดและการกำหนดคุณลักษณะต่าง ๆ ของเมนูคำสั่งต่าง ๆ  

การแสดงผลของบล็อก WordPress มีความแตกต่างกันตามธีม (Themes) ที่ติดตั้ง ซึ่งธีมจะเป็นตัว 
กำหนดการแสดงผลของบล็อก รวมทั้งปลั๊กอินที่อาจจะติดตั้งไว้อีกด้วย แต่ก็จะมีคุณลักษณะพื้นฐานที่สามารถ
พบเห็น ได้จากบล็อกทั่วไป 

 
ภาพท่ี 49 แสดงหน้าควบคุมเว็บไซต ์

 
5.3 ตั้งค่าเว็บไซต์เริ่มต้นก่อนการใช้งาน 

1. ตั้งค่าทั่วไป (General Setting) ของเว็บไซต์ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ดังนี้ 
1) คลิก “ตั้งค่า” 
2) เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 
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ภาพท่ี 50 แสดงหน้าการตั้งค่า 

 
2. การติดตั้งปลั๊กอิน 

   1) คลิก “ปลั๊กอิน” 
2) คลิก “เพิ่มปลั๊กอินใหม่” 
3) ค้นหาปลั๊กอินที่ต้องการติดตั้ง 
4) คลิก “ติดตั้งตอนน้ี” และเปิดใช้งานปลั๊กอินให้เรียบร้อย 
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ภาพท่ี 51 แสดงหน้าการติดตั้งปลัก๊อิน 

 
5.4 วิธีการเพ่ิมเนื้อหาหน้าเว็บ (ใช้งาน Page/Post) 

เว็บไซต์ 1 เว็บ เกิดจากการประกอบกนัของเนื้อหา หลายๆ หน้า หน้าเว็บ  1หน้า ก็เหมือนกระดาษ 1 
แผ่น ที่เราจะเขียนข้อมูลอะไรลงไปก็ได้ แต่หน้าเว็บที่ใช้สำหรับการเพิ่มเนื้อหาน้ันมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทหลัก 
คือ Page (หนา้) กับ Post (เรื่อง) ซึ่งการที่เราจะเพิ่มข้อมูลได้ถูกต้อง ว่าหน้าไหนควรเป็น Page หรือ หน้าไหน 
ควรเป็น Post เราต้องเข้าใจความแตกต่างของ Page กับ Post ให้ได้ก่อน 

1. Page กับ Post เพจต่างกันอย่างไร 
  Page (หน้า) คือ หน้าที่ไม่จำเป็นต้องแบ่งหมวดหมู่เนื้อหา ไม่ต้องเรียงลำดับของวันที่ว่าใคร

จะมาก่อนมาหลัง โดยมากเราจะใช้ Page กับหน้าเว็บที่เป็นข้อมูลนิ่งๆ เช่น หน้าแรก ติดต่อ เป็นต้น 
  Post (เรื่อง) คือ หน้าข้อมูลที่เราต้องการแบ่งเนื้อหาตาม category เช่น ตามชนิดข้อมูล  

ตามประเภทความรู้ ตามภาค ตามจังหวัด ตามกลุ่ม ตามเวลา (ใหม่/เก่า) ฯลฯ เมื่อเราเขียน Post หรือบทความเสร็จ 
เราต้องสร้าง Category เพื่อทำเป็นหมวดหมู่ให้เขาอยู่ เมื่อถึงเวลาก็แสดงผลเป็นหมวดหมู่ ตามสไตล์บล็อก
เรียงบทความตามหมวดหมู่ โดยดึง Post ล่าสุดข้ึนมาแสดงด้านบนเสมอ 

 
ภาพท่ี 52 ความแตกต่างของ Page กบั Post 
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 2. การสร้าง Page 
   หน้าที่เป็นเนื้อหาหลักของเว็บไซต์ที่ทุกเว็บไซต์ต้องมี ได้แก่ หน้า Home, About และหน้า 
Contact ซึ่งหน้าดังกล่าว เราต้องสร้างที่ Page มีวิธีการใช้งานดังนี้ 

1) คลิก “เรื่อง” 
2) คลิก “เขียนเรื่องใหม่”  
3) ให้ใส่ช่ือหน้า กับเนื้อหาลงไป แล้วกด “เผยแพร่” 

 
ภาพท่ี 53 แสดงหน้าการสร้างหน้า (Page) 

 
3. การใส่เนื้อหา (Text Editor) 

 
ภาพท่ี 54 แสดงหน้าการใส่ Text Editor 
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  - ก่อนที่จะเพิ่มข้อมูลลงไป หากเป็นการใช้งานครั้งแรก แถบเมนูแสดง option การปรับแต่ง
ข้อความมันยังเปิดไม่ครบ ให้คลิก ที่สัญลักษณ์       ตามรูป พอคลิกแล้วจะเห็น option ต่าง ๆ 

 

 
ภาพท่ี 55 แสดงหน้า option การปรบัแต่งข้อความ 

 
- กระดาน text editor ใส่อะไรลงไปได้บ้าง 

     ใส่ข้อความ (text) ได ้
ใส่รูปภาพได้ 
ใส่ไฟล์วีดีโอ Mp4 ได ้
ใส่ PDF ไฟล์ได ้
ใส่ URL จาก YouTube ได ้
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  การนำคลิปวีดิโอจาก YouTube มาวางที่ text editor  
   1) เข้าไปที่หน้าของ YouTube > เลือกคลิปวีดิโอที่ต้องการ > คัดลอกลิงค์ URL 

ของวีดิโอนั้น 

 
ภาพท่ี 56 แสดงหน้าการคัดลอกลิงค์ Youtube 

    
2) คลิกเครื่องหมาย        

    3) คลิก “ไฟล์วีดิโอ” 
 

 
ภาพท่ี 57 แสดงหน้าการเลือก option ไฟล์วีดิโอ 
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   4) คลิก “ใส่ไฟล์จาก URL” 
   5) วางลิงค์ที่คัดลอกมา หรือ Ctrl+V 
   6) คลิก “นำไปใช้” 

 
ภาพท่ี 58 แสดงหน้าการวางลิงค์วีดิโอ 

 
   - รอสักครู่หนึ่ง ระบบจะดึงคลิปจาก Youtube มาโชว์โดยอัตโนมัติ 

 
ภาพท่ี 59 แสดงหน้าการดึงคลิปจาก Youtube 
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4. การสร้างเรื่อง (Post) 

เนื้อหา (post) คือ หน้าข้อมูลที่เราต้องการแบ่งเนื้อหาตาม category (หมวดหมู่) ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ 

post มีความแตกต่างจาก page ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มต้นเขียน post ต้องมีการวางแผนสร้าง category ก่อน 

ว่าเว็บไซต์ที่จะสร้างจะแบ่งหมวดหมู่เป็นประเภทอะไรบ้าง เช่น 

ตัวอย่าง หมวดหมู่บนเว็บศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- สารสนเทศหน่วยงาน ฯลฯ 

 
ภาพท่ี 60 แสดงหน้าตัวอย่างหมวดหมู่ข่าวประชาสมัพันธ์ 

4.1 การสร้างหมวดหมู่ (Category) 
 1) คลิก “เรื่อง” 
 2) คลิก “หมวดหมู่” 
 3) ใส่ช่ือหมวดหมู่ จะใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
 4) คลิก “สร้างหมวดหมู่ใหม่” 

 
ภาพท่ี 61 แสดงหน้าการสร้างหมวดหมู ่
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4.2 วิธีการสร้างเรื่อง (Post) 
 1) คลิก “เรื่อง” 
 2) คลิก “เขียนเรื่องใหม่” 
 3) ใส่เนื้อหาของเรื่องนั้นลงไป 
 4) เลือกหมวดหมู่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ 
 5) เลือกรูปประจำเรื่องหรือรูปหน้าปก 
 6) ปิดการสนทนาทั้ง 2 ช่อง 
 7) รูปแบบหน้าเลือกเป็น No Slibar 

 
ภาพท่ี 62 แสดงหน้าการสร้างเรือ่ง (Post) 

ในทุก ๆ Post ต้องมี 4 สิ่งนี้ คือ 
- ช่ือเรื่อง 
- Categories (หมวดหมู่) 
- เนื้อหา 
- Featured image (รูปภาพหน้าปก) และใน 1 Post สามารถอยู่ในหลาย Categories ได ้
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5.5 การสร้างเมนู 

เมื่อมีหน้า Home เรียบร้อยแล้ว จะยังไม่สามารถคลิกเปิดไปเข้าชมหน้าเว็บอืน่ ๆ ของเราได้ เพราะยัง
ไม่มีเมนูที่จะเช่ือมโยงพาเราไปยังหน้าอื่น ๆ ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับต่อมาคือการสร้างเมนู  ซึ่งมีขั้นตอน
การสร้างเมนู ดังนี้  

1) คลิก “รูปแบบเว็บ” 
2) คลิก “เมนู” 
3) ตั้งช่ือชุดเมนู 
4) เมื่อตั้งช่ือชุดเมนูเสร็จแล้วคลิก “บันทึกเมนู” 

 
ภาพท่ี 63 แสดงหน้าการสร้างช่ือเมน ู

 
- ให้เลือกหน้า Page ที่ต้องการให้แสดงบนเมนู คลิก “เพิ่มลงเมนู” ให้เรียบร้อย 

 
ภาพท่ี 64 แสดงหน้าการเลือกเมนทูี่ต้องการจะมาแสดงบนหน้าเว็บ 



41 
 

  - นอกจากนี้ยังสามารถเลื่อนลำดับการแสดงเมนูว่าต้องการให้ใครมาก่อน มาหลัง ด้วยการ Drag & 
Drop ได้เลย รวมถึงหากต้องการให้เมนูไหนเป็น sub menu ของใคร ก็ลากเมนูนั้นให้อยู่ใต้ของตัวเมนูที่
ต้องการได้เลย 

 
ภาพท่ี 65 แสดงหน้าการปรับตำแหน่งของเมน ู

 
- นอกจากนี้ยังสามารถเปลีย่น Navigation Label (ป้ายช่ือเมนู) เป็นคำที่ต้องการก็ได้ โดยให้คลิกตรง

มุมขวาที่เป็นลูกศรเล็ก บนแถบเมนู แล้วเข้าไปเปลี่ยนป้ายช่ือเมนูได้เลย 

 
ภาพท่ี 66 แสดงหน้าการเปลี่ยนช่ือเมน ู
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  - เนื่องจากใน 1 เว็บไซต์ในความเป็นจริงแล้ว สามารถสร้างชุดเมนูกี่อันก็ได้ ดังนั้นเมื่อสร้างเมนูเสร็จ 
ผู้สร้างต้องเป็นคนกำหนด location (ที่ตั้งของเมนู) ว่าจะให้เมนูนี้อยู่ตำแหน่งไหนบนเว็บไซต์ ตามตัวอย่างให้
เลือกที่เมนูหลัก เมื่อทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วลองกลับไปดูที่หน้าเว็บไซต ์จะเห็นว่าเว็บไซต์จะมีเมนูเรียบร้อยแล้ว 

 
ภาพท่ี 67 แสดงหน้าการตั้งค่าเมน ู

 

 
ภาพท่ี 67 แสดงหน้าเมนหูลกัและเมนูยิ่ยในหน้าเว็บ 
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ที่ปรึกษา 

  นายชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร        ผู้อำนวยการสำนักบรหิารพื้นที่อนุรกัษ์ที่ 9  

คณะทำงาน 

1. นางนพมาศ แก้วพรมชัย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  ประธานคณะทำงาน 
2. นางพัณณิตา รัตนวัน  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ คณะทำงาน 
3. นางสาวศุทรา สุนันทกรญ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ คณะทำงาน 
4. นางสาวจิรัญญ์นันท์ บัวจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ คณะทำงาน 
5. นางสาวณัฐกานต์ คำสีม่วง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ คณะทำงาน 
6. นายสุรสิทธ์ิ หงส์ห้า  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน คณะทำงาน 
7. นางสาวมณฑิรา บุตรสวัสดิ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะทำงาน 
8. นางสาวลักขณา ราชิวงศ์  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ คณะทำงาน 
9.  นายจักรพงษ์ กิ่งวงศา  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ คณะทำงาน 
10.  นางสาวกาญจนา คำแก้ว นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ คณะทำงาน 
11.  นางสาวเสาวคนธ์ กระแสโสม  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ คณะทำงาน 
12.  ว่าที่ รต.หญิง นาถลัดดา วังคะฮาด  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ คณะทำงาน 
13.  นางสาวจุฑาทิพย์ สีดาราช นิติกรปฏิบัติการ   คณะทำงาน 
14.  ว่าที่ รต. อนุสิทธ์ิ ประสพสุข พนักงานราชการ   คณะทำงาน  
15.  นางสาวจารุวรรณ ศรีอึ่ง พนักงานราชการ   คณะทำงาน 
16.  นางสาวกลิ่นผกา สารชาติ  พนักงานราชการ   คณะทำงาน 
17.  นางผกามาศ รุนกระโทก  พนักงานราชการ   คณะทำงาน 
18.  นางสาวอนัญญา ศรีกุล พนักงานราชการ   คณะทำงาน 
19.  นางสาวปุณณภา พละพงศ์ พนักงานจ้างเหมา   คณะทำงาน 
20.  นายวัฒนา แข็งทน  พนักงานจ้างเหมา   คณะทำงาน  
21.  นายประทีป อักษร  พนักงานจ้างเหมา   คณะทำงาน 
22.  นายณฐพร ศรีพรหม  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ คณะทำงาน 

และเลขานุการ 
23.  นางสาวอรพรรณ พูลเพิ่ม พนักงานจ้างเหมา  คณะทำงานและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
24.  นายพงษ์ศิริ  จันทร์ลุน พนักงานจ้างเหมา  คณะทำงานและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งคณะทำงาน 
 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

ผังโครงสร้างเว็บไซต์ฐานข้อมูลของแต่ละส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ 
 

 

 





ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเชิงลึก
ผังความเชื่อมโยง

งบประมาณ
สารสนเทศหน่วยงานแผนปฏิบัติงานประจ าปี ผลงานส าคัญ

ความเป็นมา

ภารกิจหน้าที่

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

อัตราก าลัง

ท าเนียบบุคลากร

พื้นที่รับผิดชอบ

โครงสร้างหน่วยงาน

หน่วยงานในสังกดั

ผังความเชื่อมโยงงบประมาณ กิจกรรมงานสารสนเทศป่าไม้ เขตควบคุม

แผนที่แสดงพื้นที่ป่าไม้
ในความดูแล สบอ.9

กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่

เว็บไซต์ส านักฯ

Facebook ส านักฯ

แบบฟอร์มต่างๆ

บทความ/งานวิจยั

จุลสาร

แผ่นพับเผยแพร่ความรู้

โปสเตอร์เผยแพร่ความรู้

คู่มือด าเนินงาน

วีดีทัศน์

จัดนิทรรศการ

ประชาสัมพันธ์งานวันส าคัญ

แผ่นพับส านักฯ

โปสเตอร์ประเภทป่าไม้

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ปฏิทิน

ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบอินเตอร์เน็ตส านักฯ

การแจกจ่ายครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานด้านภูมิ
สารสนเทศ

โครงการจัดหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

การด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
1.1.1 และ 2.1.5

หนังสือค าสั่ง

หนังสือเวียน

ตารางการใช้ห้องประชุม

WEB BIG DATA

เขตควบคุม

แผนที่แสดงพื้นที่ป่าไม้
ในความดูแล

วีดีทัศน์

โครงการจัดหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

การด าเนินงานตามตัวชี้วัด
1.1.1 และ 2.1.5

โปสเตอร์/ปกรายงาน/สื่อ
ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานด้านภูมิ
สารสนเทศ

การด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 38

การจัดระบบประชุม 
conference

คู่มือการใช้งานฐานขอ้มูล 21
ส านัก

รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักฯ

รายงานสถานการณ์กรม อส.



ขอ้มูลพ้ืนฐาน ผงัความเช่ือมโยงงบประมาณ แผนปฏิบติังานประจ าปี ผลงานส าคญั สารสนเทศหน่วยงาน ขอ้มูลเชิงลึก

ส่วนประสานโครงการพระราชด าริและกจิการพเิศษ

ความเป็นมา

ภารกิจหนา้ท่ี

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ

อตัราก าลงั

ท าเนียบบุคลากร

โครงสร้างหน่วยงาน

แผนท่ีตั้งหน่วย

หน่วยงานในสงักดั

ผงัความเช่ือมโยงงบประมาณ กิจกรรมการรับเสดจ็

กิจกรรมจิตอาสา

ความส าเร็จของการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้
“ศาสตร์พระราชา”

พระราชด าริดา้นการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าไม้

แบบฟอร์ม ค าขอ
งบประมาณ (กปร.)

คู่มือการปฏิบติังาน
โครงการพระราชด าริ

ฐานขอ้มูล แผนงาน 
+ งบประมาณ

ฐานขอ้มูล
แปลงปลูกป่า

ฐานขอ้มูล
แนวกนัไฟ

ฐานขอ้มูลหมู่บา้น
พิทกัษป่์าฯ

โครงการพฒันาป่าไมอ้นัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 11 โครงการ

โครงการพฒันาป่าไมใ้นเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ 2 โครงการ

โครงการหมู่บา้นพิทกัษป่์ารักษาส่ิงแวดลอ้ม 1 โครงการ

โครงการหมู่บา้นพิทกัษป่์า โพนสิม 1 โครงการ

ฐานขอ้มูลเกษตร
ตน้แบบ/ชุมชน

ตน้แบบ

แผนงานภาพรวม

คู่มือจดักิจกรรมการเรียนรู้
เร่ือง การอนุรักษท์รัพยากร
ป่าไมต้ามแนวพระราชด าริ

งานสนองพระราด าริ

ความส าเร็จโครงการ
หมู่บา้นพิทกัษป่์าฯ

งานฎีกา



ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ข้อมูลพื้นฐาน ผังความเชื่อมโยง

งบประมาณ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ผลงานส าคัญ สารสนเทศหน่วยงาน ข้อมูลเชิงลึก

ความเป็นมา

ภารกิจหน้าท่ี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

หรือนโยบายในการ

ปฏิบัติงาน

ท าเนียบบุคลากร

อัตราก าลัง

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยฯ อบ. 19

หน่วยฯ มห. 1

ผังความเชื่อมโยง

งบประมาณ

กิจกรรมป้องกนัไมพ้ะยงู
และไมมี้ค่า (ดา้นการป้องกนั)

จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ

สนธิก าลังป้องกัน

และปราบปรามฯ

กิจกรรมอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและ
พฒันาป่าไม ้กิจกรรม

งานคุม้ครองพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์

จัดกิจกรรม

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

14 มกราคม

โครงการฯ

ภายใต้ยุทธการ

“ลับคมขวาน”

แบบฟอร์มต่างๆ

วีดีทัศน์

หนังสือเวียน

หนังสือค าสั่ง

ข้อมูลสถิติคดี

ผลการด าเนินงาน

ตัวช้ีฯ 1.1.2

ข้อมูล AO

ความเป็นมา.pdf
ภารกิจหน้าที่.pdf
วิสัยทัศน์ พันธกิจ.pdf
ทำเนียบส่วนป้องกัน.pdf
อัตรากำลัง.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/Big%20Data/2-3.docx
ทีหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ 19.pdf
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห1.pdf
ผังความเชื่อมโยง ตั้งแต่เป้าหมายการให้บริการกระทรวงถึงกิจกรรมของหน่วยงานที่ได้รับแผน.pdf
จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์.pdf
สนธิกำลังป้องกันฯ.pdf
วันอนุรักษ์ 14 มกราคม.pdf
โครงการ ลับคมขวาน .pdf
การปฏิบัติงาน.mp4
สถิติคดี.pdf
ตัวชี้วัด 1.1.2.pdf
AO สบอ.9.pdf


ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธาน)ี

ข้อมูลพื้นฐาน ผังความเชื่อมโยง
งบประมาณ สารสนเทศหน่วยงานแผนปฏิบัติงานประจ าปี ผลงานส าคัญ

ความเป็นมา

ภารกิจหน้าที่

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

อัตราก าลัง

ท าเนียบบุคลากร

พ้ืนที่รับผิดชอบ

ผังความเชื่อมโยงงบประมาณ

สถานการณ์และการดับไฟป่า

บทความ/งานวิจัย

หนังสือเวียน

หนังสือค าสั่ง

การรณรงค์ป้องกันไฟป่า

แบบฟอร์มต่างๆ

WEB BIG DATA

การด าเนินการตามมาตรการ
แก้ไขปัญหาไฟป่า

เอกสารประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่

หน่วยงานในสังกัด

สถานีควบคุมไฟป่า 11 แห่ง

หน่วยงานส่วนกลางสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 1 แห่ง

การตรวจสอบความถูกต้อง
ของการเกิดจุดความร้อน 
(Hotspot)

งบประมาณปกติ

กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาไฟป่า

โครงสร้างหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเชิงลึก

คู่มือและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด

ยุทธศาสตร์/มาตรการ

สถิติการเกิดไฟป่า

สถิติการการเกิดจุดความ
ร้อน (Hotspot)

การด าเนินงานของเครือข่าย
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พ้ืนฐานของหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดไฟป่า

รายงานประจ าปี



ข้อมูลพ้ืนฐาน ผังความเช่ือมโยงงบประมาณ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ผลงานส าคัญ สารสนเทศหน่วยงาน ข้อมูลเชิงลึก

ความเป็นมา งบประมาน 160,000 บาท แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้้า เผยแพร่กฎหมายใหม่ - ความรู้กฎหมายเก่ียวกับ เร่ืองลับ

และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ป่าไม้และสัตว์ป่า

ภาระกิจหน้าท่ี ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน - ในท่ีประชุม (ดาวน์โหลด) สอบข้อเท็จจริง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 1. อ้านวยการ - หน่วยงานภาคสนาม ตัวช้ีวัดภารกิจหลัก 

2. ประชาสัมพันธ์ แนะน้าให้ความรู้

อัตราก้าลัง แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จัดท้ารวบรวม ตัวช้ีวัดท่ี 8

รับผิดชอบ กฎหมายใหม่ ระดับความส าเร็จการปรับปรุงและ

ธรรมเนียบบุคลากร 3. รวบรวมปัญหาเก่ียวกับการด้าเนิน เพ่ือแจกจ่าย แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

การตามกฎหมายน้าเสนอเพ่ือพิจารณา ในองค์กร ประกาศ ข้อบังคับ ค าส่ัง 

พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไข

4. ให้ค้าปรึกษาแนะน้าในการ จัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์ ตัวช้ีวัดท่ี 9

โครงสร้างหน่วยงาน ประสานงานด้าเนินคดีเก่ียวกับ - คุณธรรม จริยธรรม ร้อยละของปัญหาข้อกฎหมาย

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ข้าราชการ ท่ีได้พิจารณาวินิจฉัยและ
5. ติดต่อประสานงานกับพนักงาน ส่งข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
อัยการและศาลในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ตรงตามประเด็นและทันเวลา
8 เขตอ้านาจศาล
6. ควบคุมเร่งรัดการด้าเนินคดีอาญา ตัวช้ีวัดท่ี 10
คดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีล้มละลาย จ้านวนคร้ังในการเผยแพร่
7. สืบสวนข้อเท็จจริง ด้านวินัย ความรู้ด้านกฎหมาย
และความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ีฯ

ผังโครงสร้าง กลุ่มงานกฎหมาย 
ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี)



ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานในสังกดั

สารสนเทศหน่วยงาน

ท าเนียบผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

ภารกจิและหน้าทีรั่บผดิชอบ

วสัิยทศัน์/พนัธกจิ

แผนทีต่ั้งหน่วยจดัการต้นน า้

หน่วยจดัการต้นน า้ห้วยโพธ์ิ

หน่วยจดัการต้นน า้ห้วยโดน

หน่วยจดัการต้นน า้ห้วยสวาย 
–ห้วยหลวง

หน่วยจดัการต้นน า้ห้วยส าราญ

หน่วยจดัการต้นน า้ห้วยเสียด
จะเองิ

หน่วยจดัการต้นน า้ห้วยโตง
-ห้วยด่าน

หน่วยจดัการต้นน า้ห้วยบังอี่

แผนงบประมาณงานวจิยั

โปสเตอร์เผยแพร่

รายงานประจ าปี

คู่มือการปฏิบัตงิาน

ค าส่ัง

หนังสือเวยีน

หนังสือประชาสัมพนัธ์

ข้อมูลเชิงลกึ

ผงัความเช่ือมโยงงบประมาณ

ผงัความเช่ือมโยงงบประมาณ แผนปฏิบัตงิานประจ าปี

กจิกรรมงานจดัการลุ่มน า้

กจิกรรมจดัการพื้นทีต้่นน า้ใน
พื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ

ผลงานส าคญั

สสอ. ดเีด่น

ค่ายเยาวชนต้นน า้

วดิทิศัน์

แผนทีแ่ปลงปลูกป่า

กจิกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่าต้นน า้ 
(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

กจิกรรมจดัการพื้นทีอ่นุรักษ์อย่าง
มส่ีวนร่วม

กจิกรรมฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรักษ์ที่
เส่ือมสภาพ 

กจิกรรมงานควบคุมไฟป่า

Watershed profile

ช้ันคุณภาพลุ่มน า้

ฝายชะลอน า้

ส่วนจัดการตน้น ้า

หน่วยงานภายใน.pptm
แผนที่ตั้งหน่วยงาน.jpg
ประวัติความเป็นมาหน่วยต้นน้ำ/หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์.jpg
ประวัติความเป็นมาหน่วยต้นน้ำ/หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน.jpg
ประวัติความเป็นมาหน่วยต้นน้ำ/หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย ห้วยหลวง.jpg
ประวัติความเป็นมาหน่วยต้นน้ำ/หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ.jpg
ประวัติความเป็นมาหน่วยต้นน้ำ/หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง.jpg
ประวัติความเป็นมาหน่วยต้นน้ำ/หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง ห้วยด่าน.jpg
ประวัติความเป็นมาหน่วยต้นน้ำ/หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่.jpg
แผน2563 สตน.pdf
โปสเตอร์จดหมายข่าว ม.ค. 2563 ฉบับที่ 1 ขนาด 80X107 ซม..jpg
คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมการมีส่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.jpg
ค่ายเยาวชนต้นน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2562.pdf


ข้อมูลพื้นฐาน
ผังความเชื่อมโยง

งบประมาณ
แผนปฏิบัติงาน

ประจ าปี
ผลงานส าคัญ สารสนเทศหน่วยงาน

ท าเนียบผู้บริหาร

ความเป็นมา

โครงสร้าง
หน่วยงาน

ภารกิจและหน้าที่
ที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์ /
พันธกิจ

อัตราก าลัง

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายอ านวยการ

ฝ่ายจัดการทรัพยากรป่าไม้และชุมชน

ฝ่ายฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์

ศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยาน

ผังความเชื่อมโยง
งบประมาณ

กิจกรรมงานบ ารุงป่า

กิจกรรมแก้ไขปัญหา
ที่ดินในพื้นที่อนรัุกษ์

โครงการพุทธอุทยาน
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

กิจกรรมโครงการ
ประชาคมเศรษฐกิจ

พอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

การเพ่ิมพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 
25 ของพ้ืนที่ประเทศ

กิจกรรมแก้ไขปัญหา
ที่ดินในพื้นที่อนรัุกษ์

โครงการพุทธอุทยาน
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

หนังสือเวียน

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

รายงานประจ าปี

การปลูกป่าและ
บ ารุงรักษาสวนป่า 

กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้

แนวเขตป่าอนุรักษ์

แนวเขตแปลงปลูกป่า

ภาพถ่ายออโธสี

ข้อมูลเชิงลึก

ภาพถ่ายดาวเทียม



ส่วนอ ำนวยกำร
ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลรำชธำนี)

ข้อมูลพื้นฐำน ผังควำมเชื่อมโยง
งบประมำณ สำรสนเทศหน่วยงำนแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ผลงำนส ำคัญ

ควำมเป็นมำ

ภำรกิจหน้ำที่

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

อัตรำก ำลัง

ท ำเนียบบุคลำกร

โครงสร้ำงหน่วยงำน

ผังควำมเชื่อมโยง
งบประมำณ

งบประมำณปกติ หนังสือเวียน

รำยงำนประจ ำปี

แบบฟอร์มต่ำงๆ

กำรใช้งำนระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์9

เอกสำรแนบ2-4แบบฟอร์ม
กำรปรับระดับชั้นงำน

โครงกำรหิ้วปิ่นโต

กฎหมำยระเบียบ

ตัวช้ีวัด 

ตชว.ที่ 1 แผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำม

ตชว.ที่ 6 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม

ตชว.ที่ 37 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
จัดท ำรำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำร

กิจกรรมบริหำรงำนส่วน
ภูมิภำค

กิจกรรมบริหำรงำน
ส่วนทั่วไป

ข้อมูลเชิงลึก

ข้อมูลบุคลำกร

ครุภัณฑ์ภำพรวมส ำนัก

งบประมำณประจ ำปี 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี

file:///D:/ข้อมูลส่วนอำนวยการ/2.สบอ.9ผังเชื่อมโยง62แก้ไข241061 อัปเดท.jpg
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ส่วนอทุยานแหง่ชาต ิ
 

ส านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษท์ี ่9 (อุบลราชธาน)ี 

ต้องมี !!  
Username / 
password 

------- 
ข้อมูลที่ผู้บริหาร
ต้องการทราบ 

หรือข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ 
ในส่วนต้องการน าไปใช้ 

WEB BIG DATA 

อุทยานแหง่ชาติ 6 แห่ง 

วนอุทยาน  5 แห่ง 

กิจกรรมงานอุทยาน

แห่งชาติ 

กิจกรรมทอ่งเทีย่ว
เชิงอนุรักษ ์

เงินรายได้ประเภท  ค 

เงินรายได้ประเภท  ข 

ข้อมลูพืน้ฐาน 
ผังความเชือ่มโยง
งบประมาณ 

แผนปฏบิตังิานประจ าป ี ผลงานส าคญั ผลงานส าคญั สารสนเทศหนว่ยงาน ข้อมลูเชงิลกึ 

ความเป็นมา 

ภารกิจหน้าที ่

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

อัตราก าลัง 

ท าเนียบบคุลากร 

โครงสร้าง

หน่วยงาน 

หน่วยงานในสงักดั 

ผังความเช่ือมโยง

งบประมาณ 

งบประมาณปกต ิ

เงินรายได้เพ่ือ

บ ารุงรักษาอุทยาน

แห่งชาติ 

การปฏิบัติงานด้านปอ้งกนั

และปราบปราม  

(Smart Patrol) 

การตรวจบัตรอุทยาน

แห่งชาติ 

 

การตรวจติดตามประเมนิ

ส้วมอุทยานแหง่ชาตฯิ 

(HAS) 

โครงการสมัมนาเพ่ือ

การหารือระหว่าง

ประเทศในการอนรัุกษ์

ป่าและสัตว์ป่าระหว่าง

ประเทศไทยและ

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

การตรวจประเมินอุทยาน

แห่งชาติสีเขียว 

จัดตั้งศูนย์บริการ

ช่วยเหลือนักทอ่งเทีย่ว

ช่วงเทศกาลทอ่งเทีย่ว 

งานด้านพัฒนาอุทยาน

แห่งชาติ 

การประกาศจัดตัง้และ

ขยายพ้ืนที่ป่าอนุรักษ ์

ตามกฎหมาย 

หนังสือเวียน 

สถิติเงินรายได้ 

สถิตินักทอ่งเทีย่ว 

แบบฟอร์มการจอง

บ้านพัก/หลกัเกณฑ์การ

จองที่พักและบริการ

ระบบออนไลน์ 

ระเบียบว่าด้วยการเขา้

ไปถ่ายท าภาพยนตร์ 

ในอุทยานแห่งชาต ิ

อัตราค่าบริการส าหรับ

บุคคลและยานพาหนะ 

รายงานประจ าป ี

การด าเนนิการกรอบ

กิจกรรม เกณฑ์มาตรฐาน

และแบบฟอร์ม (ACF) 

การด าเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดที่ 18 

คดีการกระท าผดิกฎหมาย

เกี่ยวกับการปา่ไม/้สตัว์ป่า 

ในพื้นที่ปา่อนรุกัษ ์

 

พระราชบัญญัติ 

อุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ.2562  





 
 
 
 
 
  

โครงสร&าง Big data กลุ2มงานวิชาการ สำนักพ้ืนท่ีบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษDท่ี 9 อุบลราชธานี 

ข"อมูลพ้ืนฐาน ผังเช่ือมโยงงบประมาณ แผนปฏิบัติงานประจำปA ผลงานสำคัญ สารสนเทศหนHวยงาน ข"อมูลเชิงลึก 

ความเป'นมา 

ภารกิจหน0าที่ 

วิสัยทัศน8 พันธกิจ 

อัตรากำลัง 

ทำเนียบบุคลากร 

พื้นที่รับผิดชอบ 

โครงสร0างหนHวยงาน 

หนHวยงานในสังกัด 

สวนพฤกษศาสตร8ดงฟMาหHวน 

 

สวนรุกขชาติอุบลวนารมย8 

 

สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ 

 

สวนรุกขชาติดงบังอี่ 

 

งบประมาณของแตHละปR กิจกรรมบริหารจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

 

กิจกรรมบริหารจัดการด0าน

ปSาไม0และสัตว8ปSา 

 

กิจกรรมงานวิจัยด0านปSาไม0

และสัตว8ปSา 

 
โครงการวิจัย การศึกษาชนิดพันธุ6พืช

อาหารของช;างป=าและสัตว6เลี้ยงลูก

ด;วยน้ำนมเพื่อการฟKLนฟูป=าอยMาง

ยั่งยืน กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ6สัตร

ป=าบุณฑริก-ยอดมน จังหวัด

อุบลราชธาน ี

 
โครงการวิจัย ลักษณะทางสังคมพืช 

และการประเมิณคาร6บอนเหนือน

พื้นดิน ในอุทยานแหMงชาติผาแต;ม 

จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

กิจกรรมด0านพฤกษศาสตร8ปSา

ไม0 

 

Redd + 

อุทยานแหHงชาตภิูภาเทิบ 

 

กิจกรรมสำรวจด0านความ

หลากหลาย 

-ป=าเต็งรัง            -เห็ดรา 

-ป=าเบญจพรรณ    -ผีเสื้อ 

-ป=าดิบแล;ง 

-พรรณไม; 

กิจกรรมการเผยแพรHสร0าง

จิตสำนึกและการมีสHวนรHวม 

ในการอนุรักษ8ความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

 
การเผยแพรHองค8ความรู0ให0แกH

เจ0าหน0าที่ ( KM )  

 

หนังสือเวียน 

แบบฟอร8ม 

เอกสารเผยแพรH 

-โปสเตอร8เห็ด 

-โปสเตอร8พรรณไม0 

-โปสเตอร8ผีเสื้อ 

 

กิจกรรมการสHงเสริมและ

พัฒนาปSาในเมืองเพื่อเป'น

แหลHงเรียนรู0ทางธรรมชาต ิ

-สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรต ิ

 

-ศูนย6บริการข;อมูล 1 แหMง 

-สวนรุกขชาตดิงบังอี ่

 

-ศูนย6บริการข;อมูล 1 แหMง 

-ห;องน้ำ-ห;องสุขาหญิงขนาด 10 

ห;อง 

-งบประมาณกลุMมจังหวัด 

 

-ห;องน้ำ-ห;องสุขาหญิง ขนาด 

10 ห;อง 

-เส;นทางจักรยานศึกษาธรรมชาติ

สวนพฤกษศาสตร6ดงฟ[าหMวน 

 

 

กิจกรรมสำรวจศึกษาและประเมินการ

เปล่ียนแปลงของระบบนิเวศและกาก

กักเก็บคาร=บอนในพ้ืนท่ีปCา 

 
กิจกรรมนำรEองเพ่ือพัฒนาชุมในพ้ืนท่ี

คุIมครองในการจัดการทรัพยากรปCาไมI

อยEางย่ังยืนและเพ่ิมพ้ืนท่ีปCาในการกัก

เก็บคาร=บอนดIวยกลไกเรดด=พลัส 

 
กิจกรรมเตรียมความพรIอมเสริมความ

แขEงแกรEงและพัฒนาเทคนิคการ

ดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด=พลัส 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผังความเชื่อมโยง
งบประมาณ 

แผนปฏิบัติงานประจำปี ผลงานสำคัญ สารสนเทศหน่วยงาน ข้อมูลเชิงลึก 

ความเป็นมา 

ภารกิจหน้าที่ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

อัตรากำลัง 

ทำเนียบบุคลากร 

ผังความเชื่อมโยง
งบประมาณ 

กิจกรรมงานคุ้มครอง
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 

 

กิจกรรมสร้างเครือข่าย
ราษฎรพิทักษ์ป่า 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

อบรมโครงการสร้าง
เครือข่ายราษฎร

อาสาสมัคร 

พิทักษ์ป่า (รสทป.) 

 

อบรมโครงการราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า 

(รสทป.) 
 

 

อบรมโครงการเยาวชน
เพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ (ยชป.) 
 

หนังสือเวียน 

หนังสือคำสั่ง 

แบบฟอร์มต่างๆ 

ผลการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดฯ 2.1.8 

บัญชีรายชื่อ อส.อส. 
สบอ.9 (อบ) 

ฐานข้อมูลหมู่บ้าน
เข้ารับการฝึกอบรม 

รสทป. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการกำหนดรูปแบบเนื้อหาและชนิดไฟล์ข้อมูล 
 

 

 



ข้อมูลพื้นฐาน

ความเป็นมา

ภารกิจหน้าท่ี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

อัตราก าลัง

ท าเนียบบุคลากร

พื้นท่ีรับผิดชอบ

โครงสร้างหน่วยงาน

หน่วยงานในสังกัด

- (ถ้ามี)

- (ถ้ามี)

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ 
pdf / jpg

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ 
pdf / jpg 

แปะลิงค์รายละเอยีด
เพิ่มเติมหน้าสุดท้าย

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ 
word / power point /

pdf / jpg 

ผังความเชื่อมโยง
งบประมาณ

ผังความเชื่อมโยง
งบประมาณ

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ 
pdf / jpg

1 2



แผนปฏิบัติงานประจ าปี

กิจกรรมสารสนเทศป่าไม้

กิจกรรมพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่

เว็บไซต์ส านกัฯ

Facebook ส านักฯ

จัดนิทรรศการ

ประชาสัมพันธ์งานวันส าคัญ

แผ่นพับส านักฯ

โปสเตอร์ประเภทป่าไม้

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ปฏิทิน

ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบอินเตอร์เน็ตส านักฯ

การแจกจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ 
pdf / jpg

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ 
Link

43
ผลงานส าคัญ

เขตควบคุม

แผนที่แสดงพื้นท่ีป่าใน
ความดูแล

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
ด้านภูมิสารสนเทศ

โครงการจัดหาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

การด าเนินงานตามตัวชี้วัด
1.1.1 และ 2.1.5

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ 
pdf / word

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ 
pdf / jpg

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ 
pdf / jpg



สารสนเทศหน่วยงาน

แบบฟอร์มต่างๆ

บทความ/งานวิจัย

จุลสาร

แผ่นพับเผยแพร่ความรู้

โปสเตอร์เผยแพร่ความรู้

คู่มือด าเนินงาน

วีดีทัศน์

หนังสือค าสั่ง

หนังสือเวียน

ตารางการใช้ห้องประชุม

5
6

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ
pdf / word

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ 
pdf / jpg

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ 
Link YouTube / mp4

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ 
pdf

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ
pdf / word / excel

shapefile

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ
pdf / word / excel

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ
pdf / jpg / shapefile

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ
pdf / word / excel

shapefile

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ
mp4 / รูปแบบที่แก้ไขได้

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ
Tiff / jpg / psd

รูปแบบอื่นที่เหมาะสม

ข้อมูลเชิงลึก

เขตควบคุม

แผนท่ีแสดงพื้นท่ีป่าใน
ความดูแล

วีดีทัศน์

โครงการจัดหาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

การด าเนินงานตามตัวชี้วัด
1.1.1 และ 2.1.5

โปสเตอร/์ปกรายงาน/
แผ่นพับ

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
ด้านภูมิสารสนเทศ

ต้องมี !!!
Username / password


