
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การสือ่สาร  
และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง คร้ังที่ 3/2565 

วันพุธที่ 14 ธนัวาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.  
ณ หอ้งประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

 

วาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การสื่อสารและกำกับดูแล 
ธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง คร้ังที่ 2/2565 (วาระเวียน)  
เม่ือวันที่ 12 กนัยายน 2565  

  

วาระที่ 3 เร่ืองเพือ่ทราบ 
3.1 ผลการสำรวจระดบัความพรอ้มรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 

ประจำปี 2565  
3.2  ความก้าวหน้าในการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกาะ-หาดในน่านน้ำไทย และระบบ

แผนทีอ่อนไลน์ Marine Map (Version ใหม่) 
3.3  ความก้าวหนา้ในการจ้างทีป่รึกษา การจัดทำแผนปฏิบติัการดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2566 -2570) 
 

วาระที่ 4  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
4.1  ข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 รวม 4 โครงการ  
1.  โครงการก่อสร้างพัฒนาเกาะมันในเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทาง

ทะเลจังหวัดระยอง 1 แห่ง งบประมาณ 199,671,000 บาท  
2.  โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที ่ยวหาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม จังหวัดตราด 

งบประมาณ 183,573,600 บาท  
3.  โครงการเพิ ่มศักยภาพระบบรายงานผลการปฏิบัต ิงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน 

Mangrove Information System (MgIS) งบประมาณ 500,000 บาท  
4.  โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล งบประมาณ 1,200,000 บาท 

4.2  ข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 รวม 3 โครงการ  
1.  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายกลาง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณ 

3,256,000 บาท  
2.  โครงการพัฒนาระบบถ่ายทอดสดการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งแบบ

เรียลไทม์ งบประมาณ 3,400,000 บาท  
3.  โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและเตือนภัยด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

งบประมาณ 23,250,000 บาท 
4. โครงการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำทะเล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยั่งยืน งบประมาณ 4,732,000 บาท 
4.3  การพิจารณาเผยแพร่ชุดข้อมูลในระบบการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

  

วาระที่ 5 เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 

                                                                                       ดาวน์โหลดวาระการประชุม 
 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การสือ่สาร  
และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ คร้ังที่ 3/2565 

วันพุธที่ 14 ธนัวาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.  
ณ หอ้งประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

 
 
วาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
มติที่ประชุม 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร
และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2565 (วาระเวียน) เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2565 ตามหนังสือกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ที่ ทส 0418/ว 887  
ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 ให้คณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว โดยไม่มีผู้ใดขอ
แก้ไข  
 
ประเด็นเพื่อพจิารณา 

เพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ 
 
มติที่ประชุม 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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วาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
 3.1 ผลการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 
ประจำปี 2565  

ตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ทำการสำรวจระดับความพร้อมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐเป็นประจำทุกปีน้ัน  

ในปี 2565 มีหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศเข้าร่วมให้ข้อมูล ๑,889 หน่วยงาน จาก 1,935 
หน่วยงาน โดยในปีนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ถูกเปลี่ยนมาอยู่ในกลุ่มการจัดทำนโยบาย กำกับดูแล 
ประสานงานอื่นๆ ซึ่งแต่เดิมอยู่ในกลุ่มหน่วยงานให้บริการ โดยมีผลการประเมินระดับความพร้อมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ 52.32% ซึ่งมีระดับคะแนนน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับหน่วยงานในระดับกรม อยู่ที่ 
59.24% คะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานที่จัดทำนโยบาย กำกับดูแล ประสานงานอื่นๆ เป็นหลัก อยู่ที่ 54.64% 
และคะแนนเฉล่ียของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ที่ 59.39% และ
เมื่อจัดอันดับจะอยู่ในอันดับที่ 71 จาก 117 หน่วยงาน สำหรับระดับความพร้อมการพัฒนาด้านดิจิทัลใน
ภาพรวมของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อยู่ระดับที่ 2 Developing ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม High โดยมี
ระดับคะแนนการประเมินตามตัวช้ีวัด 6 ด้าน ดังน้ี 

ด้านที่ 1 : แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies and Practices) มีระดับความพร้อมอยู่ที่ 3 
หรือระดับ Developed ได้คะแนน 42.54 % 

ด้านที่ 2 : ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capability) มีระดับความพร้อมอยู่ที่ 2 
หรือระดับ Elementary ได้คะแนน 34.86 % 

ด้านที่ 3 : บริการภาครัฐ (Public Service) มีระดับความพร้อมอยู่ที่ 2 หรือระดับ Intermediated 
ได้คะแนน 65.99 % 

ด้านที่ 4 : การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) มีระดับความพร้อมอยู่ที่ 3 หรือ
ระดับ Digital ได้คะแนน 79.17 % 

ด้านที่5 : โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient 
Infrastructure) มีระดับความพร้อมอยู่ที่ 2 หรือระดับ Fundamental ได้คะแนน 40.00 % 

ด้านที่ 6 : เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technology Practices) มีระดับความ
พร้อมอยู่ที่ 3 หรือระดับ Up-to-date ได้คะแนน 62.50 % 

จากผลการประเมินทั้ง 6 ด้าน พบว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีตัวชี้วัดที่มีคะแนน
โดดเด่น คือ  ด้านที่ 4 : การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล ได้คะแนน 79.17 % ซึ่งจากการสำรวจและประเมิน 
พบว่า กรม ทช. เป็นหน่วยงานที่มีระบบการทำงานที่รองรับรูปแบบดิจิทัล 4-6 ระบบ มีการเชื่อมต่อระบบ
ภายในเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังมีการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ 
รวมถึงมีกระบวนการรองรับการทำงานจากที่บ้าน และมีแอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มที่สามารถใช้ในการ
สื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในองค์กร 

สำหรับตัวชี้วัดที่มีคะแนนน้อย และจะต้องเร่งพัฒนา เพื่อรองรับการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาล
ดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2566 จำนวน 2 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้านที่ 2 : ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล ซึ่งจากการสำรวจและประเมิน พบว่า กรม ทช. 
มีการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านทักษะดิจิทัลตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. แต่ไม่ครบทั้ง 7 ด้าน และมีคะแนน
เฉลี่ยจากการประมวลผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ น้อยกว่าร้อยละ 
40 



6 
 

2. ด้านที่ 5 : โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จากการสำรวจและ
ประเมิน พบว่า 1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ (Hardware/Software/Network) 

 2) มีการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพียง 1-2 
จากทั้งหมด 5 กรอบมาตรฐาน 

 3) มีการอัพเดทข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานเป็นคร้ังคราว ไม่ต่อเน่ือง 
 4) หน่วยงานไม่ได้ดำเนินการด้านข้อมูลครบทุกรายการ ดังน้ี 
 4.1) การตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูล (Data cleansing) 
 4.2) การจัดทำ Data Warehouse 
 4.3) การจัดทำ Data Lake 
 4.4) การปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data masking) ก่อนนำไปใช้งาน 

 
 3.2  ความก้าวหนา้ในการสำรวจและปรบัปรุงฐานข้อมูลเกาะ-หาดในน่านน้ำไทย และ
ระบบแผนที่ออนไลน์ Marine Map (Version ใหม่)  

 1) ปี 2564 ร่วมกับ GISTDA จัดทำโครงการวิเคราะห์เกาะ หาด และกองหินใต้น้ำ เป็นการ
อ่านแปลภาพจากดาวเทียมที่มีรายละเอียดภาพตั้งแต่ 1.5 – 10.0 เมตร ประกอบด้วยภาพจากดาวเทียม 
Thaichote, SPOT-7, Sentinel-2, PLANET, SPOT-6 และ Zi-Yuan3 สำหรับผลการศึกษาของชุดข้อมูล
กองหินใต้น้ำ ใช้ข้อมูลจากแผนที่เดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ โดยครอบคลุมตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าว
ไทยและอันดามัน และบริเวณเกาะกลางทะเล  โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

     1. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้อง  
    2. การจัดหาข้อมูลภาพดาวเทียม 
    3. การปรุงแต่งข้อมูลให้สมบูรณ์ก่อนการวิเคราะห์ (Pre-processing) 
    4. การวิเคราะห์และจำแนกข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (GIS Data Analysis) 
   - วิเคราะห์และจำแนกขอบเขตเกาะ (Image Boundary) 
  - วิเคราะห์และจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินบนเกาะ (Image Classification) 
  - ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งหาด 
  - ปักหมุดตำแหน่งแก่งใต้น้ำและกองหินใต้น้ำ 
     5. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
     6. การจัดทำคำอธิบายข้อมูล 
ทั้งน้ีการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียมใช้ขอบเขตระหว่างน้ำกับชายหาด  ส่วนแนวป่าชายเลนใช้

ขอบเขตน้ำกับต้นไม้หรือแนวแผ่นดิน 
2) ปี 2565 เริ่มสำรวจความถูกต้องภาคสนาม (เป็นการปรับปรุงชุดข้อมูลใหม่) เพ่ือ 
    1. การปรับปรุงช่ือเกาะ (อ้างอิงจาก ทร. และบางส่วนจากชุมชนในท้องถิ่น) 
    2. เกาะที่ปรากฏเพ่ิมเติมจากภาพดาวเทียม (พบในการสำรวจภาคสนาม) 
    3. การแยกจำนวนเกาะ ออกจากกลุ่มเกาะเดิม (ซึ่งอ้างอิงจากชุมชนในท้องถิ่น) 
    4. เกาะที่ไม่ปรากฏว่าเป็นเกาะ (จากสภาพพ้ืนที่ และจากข้อมูลแผนที่เดินเรือ)  
    5. เกาะเดิมแต่ย้ายตำแหน่ง (เนื่องจากมีภาพดาวเทียมอ้างอิงชัดเจน และข้อมูลพิกัดตรง

กับที่สำรวจภาคสนาม) 
 ปัจจุบันอยู ่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงพื ้นที ่ และเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสำรวจข้อมูลเกาะ ผ่านระบบแผนที่ออนไลน์ 
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   ผลการดำเนินงาน 
   - ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแล้วเสร็จ 11 จังหวัด และอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำรวจ  13 จงัหวัด ทั้งน้ีผลที่ได้จากการปรับปรุงฐานข้อมูลเกาะ (เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งตามมาตรา 3 แห่ง พรบ.ทช. 2558) ที่สมบูรณ์แล้ว จะเสนอต่อคณะอนุกรรมการ ทช. และ
คณะกรรมการ ทช. ชาติ เพ่ือทราบต่อไป 
   - การจำแนกทีต้ั่งของเกาะ (รวม 936 เกาะ) ตามเง่ือนไขในเขตและนอกเขตอุทยาน พบว่า
อยู่ในเขตอุทยานทั้งเกาะและบางส่วนของเกาะ 402 เกาะ โดยมีเกาะที่อยู่นอกเขตอุทยาน 534 เกาะ ทั้งน้ี 
ได้แบ่งแยกสีและแสดงผลในระบบแผนที่ออนไลน์ของกรมเรียบร้อยแล้ว  
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 3.3  ความก้าวหนา้ในการจ้างทีป่รึกษา การจัดทำแผนปฏิบติัการดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 -2570) 
 ที่มาของโครงการ 
 ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 กองสารสนเทศ
และเทคโนโลยีการสำรวจฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) วงเงินงบประมาณ 
1,200,000 บาท มีกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน 
 ความสำคัญของแผน 
 เป็นแผนหลักในการพัฒนาระบบงานหรือการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการเสนอของบประมาณ และการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลดังกล่าว 
 ผลการดำเนินงาน 
 1. กรมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคา
กลาง งานจ้างที ่ปรึกษาฯ ตามคำสั ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งที ่ 1814/2565 ลงวันที ่ 1 
พฤศจิกายน 2565 โดยมีคณะกรรมการฯ รวม 3 คน 
 2. กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดจ้างที่ปรึกษาใน 
โครงการน้ีมีลักษณะงานที่ต้องใช้ที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
 3. คณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง 
 4. คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 
 แนวทางการปฏิบัติงาน 
 1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนพัฒนา กฎหมาย และระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ 
 2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
 3. สำรวจ ศึกษาประเมินถึงศักยภาพความพร้อมของหน่วยงาน เพื่อนำมากำหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ด้านดิจิทัล 
 4. ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างของหน่วยงาน ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ปัญหา/อุปสรรค ศักยภาพ
ในการพัฒนาสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 5. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากข้อ 1-4 ตลอดจนปัจจัยที่เกื้อหนุน
ความสำเร็จ 
 6. ศึกษาทบทวนเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
 7. ประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
(TOWS Matrix)  
 8. จัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และจัดทำนโยบายและแผน เพ่ือประโยชน์
ในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปฏิบัติงานตามกฎหมาย การวิจัยและ
พัฒนา การเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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 9. รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการพัฒนาโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
กรม 
 10. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลในภารกิจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกอบด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ สถานการณ์และศักยภาพในการพัฒนา (ทั้ง
ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบงาน การเชื่อมโยง การดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรด้านดิจิทัล)การจัดลำดับความสำคัญ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการเพื่อให้บรรลุตามแผนที่กรม
กำหนด 
 11.จัดทำรายละเอียดโครงการ และข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
ประกอบการของบประมาณ และขออนุมัติโครงการในภาพรวมของกรม 
 12. นำเสนอแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรม เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการชุดนี้ และ
ปรับปรุงเป็นฉบับสมบูรณ์ (ถ้ามี) 
 13. คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 
มติที่ประชุม 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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วาระท่ี 4  เรือ่ง เพื่อพิจารณา 
4.1  ข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณประจำปี 

พ.ศ. 2566 รวม 4 โครงการ  
1.  โครงการก่อสร้างพัฒนาเกาะมันในเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล

จังหวัดระยอง 1 แห่ง งบประมาณ 199,671,000 บาท  
2.  โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที ่ยวหาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม จังหวัดตราด 

งบประมาณ 183,573,600 บาท  
3.  โครงการเพิ ่มศักยภาพระบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน 

Mangrove Information System (MgIS) งบประมาณ 500,000 บาท  
4.  โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล งบประมาณ 1,200,000 บาท 

 
4.2  ข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณประจำปี 

พ.ศ. 2567 รวม 4 โครงการ 
1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายกลาง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณ 

3,256,000 บาท  
2.  โครงการพัฒนาระบบถ่ายทอดสดการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบเรียลไทม์ 

งบประมาณ 3,400,000 บาท  
3.  โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและเตือนภัยด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

งบประมาณ 23,250,000 บาท 
4. โครงการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำทะเล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งอย่างย่ังยืน งบประมาณ 4,732,000 บาท 
 
ข้อพิจารณา 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งกองสารสนเทศฯ จะรวบรวม
ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดน้ี เสนอเข้าวาระพิจารณาในระดับกระทรวงต่อไป 
 
มติที่ประชุม 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
  



บาท
บาท

DE DEPT ข้อเสนอ
โครงการ

แบบบัญชี
ราคากลาง

ใบเสนอ
ราคา

การอนุมัติ
เงินเหลือจ่าย

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2
 * (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

1 P 30,000           30,000           ครบถ้วน - ครบถ้วน -

2 อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video
 Recorder) แบบ 8 ช่อง

3 P 22,000           66,000           

3 อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video
 Recorder) แบบ 4 ช่อง

1 P 20,000           20,000           

4 Core Gigabit Switch 8 Port 1 P 13,800           13,800           
5 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบ PoE (PoE L2 

Switch) ขนำด 8 ช่อง
3 P 8,300             24,900           

6 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA 3 P 11,000           33,000           
7 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมอง

คงท่ีส ำหรับติดต้ังภำยในอำคำร ส ำหรับใช้ในงำน
รักษำควำมปลอดภัยท่ัวไปและงำนอ่ืนๆ

8 P 16,000           128,000         

8 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมอง
คงท่ีส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร ส ำหรับใช้ในงำน
รักษำควำมปลอดภัยท่ัวไปและงำนอ่ืนๆ

8 P 22,000           176,000         

9 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน (OEM) 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย

1 P 3,800             3,800             

10 งำนก่อสร้ำงโครงกำรพัฒนำเกำะมันในเพ่ือ
เสริมสร้ำงศักยภำพกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศทำงทะเล

1 P 199,175,500  199,175,500  

199,671,000  
495,500        

โครงการก่อสร้างพัฒนาเกาะมันในเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเลจังหวัดระยอง 1 แห่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566
งบประมาณรวม : 
งบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ :

199,671,000  
495,500         

ล าดับ รายการ จ านวน
SPEC

ราคาต่อหน่วย ผลการตรวจสอบ

ข้อเสนอโครงกำรเป็นกำร
จัดซ้ือครุภัณฑ์ตำมเกณฑ์
รำคำกลำงของ DE และนอก
เกณฑ์รำคำกลำงของ DE มี
ใบเสนอรำคำ 3 ผลิตภัณฑ์ 
3 ผู้ประกอบกำรครบถ้วน

งบประมาณรวม
งบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (รายการท่ี 1 - 8)

ผลการตรวจสอบข้อเสนอโครงการของฝ่ายเลขานุการฯ
รวม



บาท
บาท

DE DEPT ข้อเสนอ
โครงการ

แบบบัญชี
ราคากลาง

ใบเสนอ
ราคา

การอนุมัติ
เงินเหลือจ่าย

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี ๑ 1 P 130,000         130,000          ครบถ้วน - ครบถ้วน -
2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 2 ส าหรับ
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และ
งานอ่ืนๆ

18 P 53,000           954,000          

3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร แบบท่ี 2 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงาน
อ่ืนๆ

11 P 44,000           484,000          

4 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video
 Recorder) แบบ 32 ช่อง

4 P 120,000         480,000          

5 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 11 P 5,700             62,700            
6 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA 3 P 32,000           96,000            
7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 

แบบท่ี 2
8 P 21,000           168,000          

8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 
ช่อง พร้อม POE (๓๗๕W)

5 P 35,000           175,000          

9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 
ช่อง

1 P 110,000         110,000          

10 ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
แบบท่ี 2 (ขนาด 42U)

3 P 22,000           66,000            

11 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับงาน
ประมวลผล

9 P 23,000           207,000          

ผลการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบข้อเสนอโครงการของฝ่ายเลขานุการฯ

รวม

ข้อเสนอโครงการเป็นการ
จัดซ้ือครุภัณฑ์ตามเกณฑ์
ราคากลางของ DE และนอก
เกณฑ์ราคากลางของ DE มี
ใบเสนอราคา 3 ผลิตภัณฑ์ 
3 ผู้ประกอบการครบถ้วน

ล าดับ รายการ จ านวน
SPEC

ราคาต่อหน่วย

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวหาดทรายด า 1 เดียวในสยาม จังหวัดตราด 
กองจัดการชุมชนชายฝ่ังและเครือข่าย

วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566
งบประมาณรวม : 
งบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ :

183,573,600  
3,102,900      



บาท
บาท

DE DEPT ข้อเสนอ
โครงการ

แบบบัญชี
ราคากลาง

ใบเสนอ
ราคา

การอนุมัติ
เงินเหลือจ่าย

ผลการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบข้อเสนอโครงการของฝ่ายเลขานุการฯ

รวมล าดับ รายการ จ านวน
SPEC

ราคาต่อหน่วย

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวหาดทรายด า 1 เดียวในสยาม จังหวัดตราด 
กองจัดการชุมชนชายฝ่ังและเครือข่าย

วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566
งบประมาณรวม : 
งบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ :

183,573,600  
3,102,900      

12 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

9 P 3,800             34,200            

13 ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตามกฎหมาย

9 P 12,000           108,000          

14  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส าหรับรองรับหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก
(16 core) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

1 P 28,000           28,000            

15 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเท่ียวหาดทรายด า ๑ 
เดียวในสยาม จังหวัดตราด

1 P 180,470,700  180,470,700   

183,573,600  
3,102,900      

งบประมาณรวม
งบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (รายการท่ี 1 - 14)



บาท
บาท

DE DEPT ข้อเสนอ
โครงการ

แบบบัญชี
ราคากลาง

ใบเสนอ
ราคา

การอนุมัติ
เงินเหลือจ่าย

1 ปรับปรุงความสามารถของระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน Mangrove 
Information System (MgIS)

1 P 500,000         500,000         ครบถ้วน ครบถ้วน ครบถ้วน -

500,000        
500,000        

โครงการเพ่ิมศักยภาพระบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน Mangrove Information System (MgIS) 
กองป้องกันและปราบปราม

วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566
งบประมาณรวม : 
งบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ :

500,000         
500,000         

ล าดับ รายการ จ านวน
SPEC

ราคาต่อหน่วย ผลการตรวจสอบ

ข้อเสนอโครงการเป็นการ
พัฒนาระบบ มีใบเสนอราคา
 3 ผู้ประกอบการครบถ้วน

งบประมาณรวม
งบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (รายการท่ี 1)

ผลการตรวจสอบข้อเสนอโครงการของฝ่ายเลขานุการฯ
รวม



บาท
บาท

DE DEPT ข้อเสนอ
โครงการ

แบบบัญชี
ราคากลาง

ใบเสนอ
ราคา

การอนุมัติ
เงินเหลือจ่าย

1 พัฒนาระบบเตือนภัยท่องเท่ียวทางทะเล 1 P 1,148,400      1,148,400      ครบถ้วน ครบถ้วน ครบถ้วน -
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล 2 P 22,000           44,000           
3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

2 P 3,800             7,600             

1,200,000      
1,200,000      

โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยท่องเท่ียวทางทะเล
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการส ารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566
งบประมาณรวม : 
งบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ :

1,200,000      
1,200,000      

ล าดับ รายการ จ านวน
SPEC

ราคาต่อหน่วย ผลการตรวจสอบ

ข้อเสนอโครงการเป็นการ
พัฒนาระบบและจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคา
กลางของ DE มีใบเสนอราคา
 และแบบบัญชีราคากลาง
ครบถ้วน

งบประมาณรวม
งบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (รายการท่ี 1 - 3)

ผลการตรวจสอบข้อเสนอโครงการของฝ่ายเลขานุการฯ
รวม



บาท
บาท

DE DEPT ข้อเสนอ
โครงการ

แบบบัญชี
ราคากลาง

ใบเสนอ
ราคา

การอนุมัติ
เงินเหลือจ่าย

1 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation 
Firewall)

1 P 1,300,000      1,300,000      ครบถ้วน - ครบถ้วน -

2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 48 
ช่อง

2 P 500,000         1,000,000      

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  แบบท่ี 2 2 P 350,000         700,000         
4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส าหรับรองรับหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก 
(16 core) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

2 P 28,000           56,000           

5 เปล่ียนแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1 P 200,000         200,000         
3,256,000      
3,056,000      

ผลการตรวจสอบ

ข้อเสนอโครงการเป็นการ
จัดซ้ือครุภัณฑ์ตามเกณฑ์
ราคากลางของ DE และนอก
เกณฑ์ราคากลางของ DE มี
ใบเสนอราคา 3 ผลิตภัณฑ์ 
3 ผู้ประกอบการครบถ้วน

งบประมาณรวม
งบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (รายการท่ี 1 - 4)

ผลการตรวจสอบข้อเสนอโครงการของฝ่ายเลขานุการฯ
รวมล าดับ รายการ จ านวน

SPEC
ราคาต่อหน่วย

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายกลาง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการส ารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567
งบประมาณรวม : 
งบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ :

3,256,000      
3,056,000      



บาท
บาท

DE DEPT ข้อเสนอ
โครงการ

แบบบัญชี
ราคากลาง

ใบเสนอ
ราคา

การอนุมัติ
เงินเหลือจ่าย

1 พัฒนาเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการโครงการเช่ือมโยง
การถ่ายทอดวิดีโอติดตามสัตว์ทะเลและทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง ท่ีสามารถบริหารจัดการข้อมูล
ผ่านระบบบริหารจัดการเว็บไซต์

1 P 1,700,000      1,700,000      ครบถ้วน ครบถ้วน ครบถ้วน -

2 พัฒนาระบบ video streaming ถ่ายทอดวิดีโอ
ติดตามสัตว์ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

1 P 507,600         507,600         

3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยท่ัวไป

28 P 22,000           616,000         

4 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video
 Recorder) แบบ 8 ช่อง

4 P 22,000           88,000           

5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 
แบบท่ี 1

4 P 5,400             21,600           

6 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 4 P 5,700             22,800           
7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 

Switch) ขนาด 16 ช่อง
4 P 15,000           60,000           

8 ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายขนาด 12U 4 P 12,000           48,000           
9 เช่าใช้บริการระบบ Cloud Server ส าหรับรองรับ

สัญญานกล้องถ่ายทอดวิดีโอติดตามสัตว์ทะเลและ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

12 P 28,000           336,000         

3,400,000      
3,400,000      

โครงการพัฒนาระบบถ่ายทอดสดการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแบบเรียลไทม์
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการส ารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567
งบประมาณรวม : 
งบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ :

3,400,000      
3,400,000      

ล าดับ รายการ จ านวน
SPEC

ราคาต่อหน่วย ผลการตรวจสอบ

ข้อเสนอโครงการเป็นการ
พัฒนาระบบและจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคา
กลางของ DE และนอก
เกณฑ์ราคากลางของ DE มี
ใบเสนอราคา 3 ผลิตภัณฑ์ 
3 ผู้ประกอบการ และแบบ
บัญชีราคากลางการพัฒนา
ครบถ้วน

งบประมาณรวม
งบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (รายการท่ี 1 - 9)

ผลการตรวจสอบข้อเสนอโครงการของฝ่ายเลขานุการฯ
รวม



บาท
บาท

DE DEPT ข้อเสนอ
โครงการ

แบบบัญชี
ราคากลาง

ใบเสนอ
ราคา

การอนุมัติ
เงินเหลือจ่าย

1 พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของศูนย์
ปฏิบัติการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

1 P 14,000,000    14,000,000    ครบถ้วน ครบถ้วน ครบถ้วน -

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท าหน้าท่ีเป็น Web 
Server

1 P 800,000         800,000         

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท าหน้าท่ีเป็น GIS Server 1 P 800,000         800,000         
4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท าหน้าท่ีเป็น  Database

 Server
1 P 800,000         800,000         

5 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก 1 P 1,500,000      1,500,000      
6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลข้อมูล

สารสนเทศภูมิศาสตร์
1 P 70,000           70,000           

7 โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับระดับสูง 1 P 980,000         980,000         
8 โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนแม่ข่าย

ระดับมาตรฐาน
1 P 2,800,000      2,800,000      

9 โปรแกรมบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 1 P 1,500,000      1,500,000      
23,250,000   
23,250,000   

โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและเตือนภัยด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการส ารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567
งบประมาณรวม : 
งบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ :

23,250,000    
23,250,000    

ล าดับ รายการ จ านวน
SPEC

ราคาต่อหน่วย ผลการตรวจสอบ

ข้อเสนอโครงการเป็นการ
พัฒนาระบบงานและจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์นอกเกณฑ์ราคา
กลางของ DE มีใบเสนอราคา
 3 ผลิตภัณฑ์ 3 
ผู้ประกอบการและแบบ
บัญชีราคากลางการพัฒนา
ครบถ้วน

งบประมาณรวม
งบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (รายการท่ี 1 - 9)

ผลการตรวจสอบข้อเสนอโครงการของฝ่ายเลขานุการฯ
รวม
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  4.3 การพิจารณาเผยแพรชุ่ดข้อมูลในระบบการเปิดเผยข้อมูลภาครฐั (Open Data) 
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ได้พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 
ร่วมกับสำนักงาน กพร. สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดยมีชุดข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านระบบบัญชีข้อมูลของกรม ทช. 
จำนวน 24 ชุดข้อมูล ดังน้ี 
 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
ลำดับ ช่ือชุดข้อมูล ประเภทชุด

ข้อมูล 
หน่วยงาน

เจ้าของขอ้มูล 
2564 1 แนวปะการัง csv, xls สวพ. 

2 แหล่งหญ้าทะเล csv, xls 
3 สัตว์ทะเลหายาก โดยการสำรวจ csv, xls 
4 พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ csv, xls กปล. 
5 สถานภาพชายฝ่ัง csv, xls, xlsx กอช. 
6 เกาะ csv, xls กสท. 
7 รายชื่อชายหาดในประเทศไทย csv, xls 
8 รายชื่อชุมชนชายฝ่ัง csv, xls กจช. 
9 ทุ่นแสดงแนวเขต ทุ่นจอดเรอื csv, xls กอท. 

10 พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝ่ัง csv, xls, pdf 
11 สถานะตามประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝ่ัง csv, xls 
12 สถานภาพพื้นทีคุ้่มครองทางทะเลและชายฝ่ัง csv, xls 
13 การใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝ่ัง csv, xls 
14 ประกาศ/คำส่ัง พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝ่ัง pdf 
15 ภาพแผนที่พื้นทีคุ้่มครองทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง 
pdf 

2565 1 สภาพแนวปะการังในน่านน้ำไทย csv, xlsx สวพ. 
2 สถานภาพหญ้าทะเลและแนวโน้มการเปล่ียนแปลง

ระยะยาวเทียบกับข้อมูลในอดตี 
csv, xls 

3 พื้นที่ป่าชายหาด csv, xlsx กปล. 
4 ป่าในเมือง csv, xlsx 
5 การจดัวางปะการังเทียม csv, xls กอท. 
6 ชายหาดปลอดบุหรี ่ csv, xls 
7 การปักไม้ไผ่ csv, xlsx กอช. 
8 เกาะในน่านน้ำทะเลประเทศไทย csv, xlsx กสท. 
9 ประเภทหาดรายจังหวัด csv, xls 
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สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้กำหนดเงื ่อนไขการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของทุก
หน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชุดข้อมูล โดยในเบ้ืองต้น กสท. ได้คัดเลือกรายการชุดข้อมูลบางส่วนเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา ดังน้ี 
 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
ลำดับ ชื่อชุดขอ้มูล ประเภทชุด

ข้อมูล 
หน่วยงาน

เจ้าของขอ้มูล 
2566 1 ที่ตั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ัง  
 กสท. 

2 ข้อมูลอาสาสมัครพิทกัษท์ะเล : รายจังหวัด/ รายปี   กจช. 
3 ตำแหน่งทุ่นกักขยะ  สวพ. 
4 การแพร่กระจายแมงกะพรุนพษิในน่านน้ำไทย   
5 ขอบเขตพื้นที่ปา่ชายเลนตามมติ ครม.  กปล 
6 ขอบเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝ่ัง  กอท 
7 เส้นแนวชายฝ่ัง  กอช 

 
ข้อพิจารณา 

1. ให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูล พิจารณาเสนอชุดข้อมูลที่สามารถดำเนินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
เพื ่อเพิ ่มคะแนนในการประเมินตัวชี ้ว ัดระดับกรม การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data 
Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ประสบความสำเร็จ และเกิด
ผลสัมฤทธ์ิอย่างสูงสุด 

2. ให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูล พิจารณาลักษณะของชุดข้อมูลที่จะนำไปเปิดเผย เช่น csv, xls, 
pdf, shp เป็นต้น 

 
มติที่ประชุม 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
มติที่ประชุม 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 


	Z:\~13 ประชุม ICT กรม และ ทส\การประชุม ICT กรม 66\กสท\โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายกลาง 3.3 ลบ\2565 12 07 ข้อเสนอโครงการซื้อ firewall_ไม่เกิน 5 ล้านบาท.pdf
	Z:\~13 ประชุม ICT กรม และ ทส\การประชุม ICT กรม 66\กสท\โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล 1.2 ลบ\2565 12 09 ข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล.pdf
	Z:\~13 ประชุม ICT กรม และ ทส\การประชุม ICT กรม 66\กสท\โครงการพัฒนาระบบถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ 3.4 ลบ\2565 12 09 ข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบถ่ายสอดสดการจัดการ ทช.pdf
	Z:\~13 ประชุม ICT กรม และ ทส\การประชุม ICT กรม 66\กสท\โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางและระบบเตือนภัย 23.25 ลบ\2565 12 09 ข้อเสนอโครงการศูนย์ข้อมูลกลางและการเตือนภัย.pdf
	Z:\~13 ประชุม ICT กรม และ ทส\การประชุม ICT กรม 66\กจช\2565 12 06 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวหาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม จังหวัดตราด.pdf
	Z:\~13 ประชุม ICT กรม และ ทส\การประชุม ICT กรม 66\สวพ\ก่อสร้างเกาะมันใน ระยอง_119671000 บาท\2565 12 06 โครงการก่อสร้างพัฒนาเกาะมันใน.pdf
	Z:\~13 ประชุม ICT กรม และ ทส\การประชุม ICT กรม 66\กปป\2565 12 07 ข้อเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพระบบรายงานผล MgIS.pdf

