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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ!"ง ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ. 2564 ตั้งแต0เวลา 15.00 น. เป3นตนไป
ณ หองประชุมลําแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ!"ง
วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ!ง ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
การพัฒนาระบบศูนย1ขอมูลกลางดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝ!ง
ตามภารกิจหลักของกรม
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
พิจารณาขอเสนอโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รวม 14 โครงการ
1. ขอเสนอโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ งบประมาณป7 2564 (เงินเหลือจ9าย)
รวม 7 โครงการ : กสท./สลก. กปล. และ สลก.
2. ขอเสนอโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ งบประมาณป7 2564 (งบปกติ)
รวม 3 โครงการ : กปล. กสท. สวพ.
3. ขอเสนอโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ งบประมาณป7 2565 (งบปกติ)
รวม 4 โครงการ : กอช. สทช.
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถามี)
************************************
ดาวนโหลดเอกสาร
วาระการประชุมฯ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ!"ง ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ. 2564 ตั้งแต0เวลา 15.00 น. เป3นตนไป
ณ หองประชุมลําแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ!"ง
วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
มติที่ประชุม
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมฯ
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563
ฝ>า ยเลขานุ การ ไดแจงเวี ย นรายงานการประชุ มวาระเวี ย น คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การดาน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝ! ง ครั้ งที่ 4/2563 ตามหนั งสื อศู น ย1 เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด9วนที่สุด ที่ ทส 0418/ว1021 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 ใหคณะกรรมการฯ
และผูเขาร9วมประชุมที่เกี่ยวของทราบแลว โดยไม9มีผูใดขอแกไข
ประเด็นเพื่อพิจารณา
เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ
มติที่ประชุม
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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วาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
การพัฒนาระบบศูนย1ขอมูลกลางดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝ!งตามภารกิจหลักของกรม
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสํารวจฯ ไดพัฒนาศูนย1ขอมูลกลางดานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ!ง โดยจัดทําเปEนระบบใหม9เพื่อใหสามารถเขาถึงไดง9ายที่ https://datacenter.dmcr.go.th/
โดยแบ9งกลุ9มการใชงานออกเปEน 8 กลุ9มหลักประกอบดวย
ส0วน Top Graphic ส0วนแนะนําและประชาสัมพันธ.ระบบ
กลุ0มที่ 1 ศูนย.ขอมูลทรัพยากร ประกอบดวย 2 ระบบใหม9ไดแก9
1. Big Data ศูนย1ขอมูลกลางดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝ!งรายจังหวัด
2. DOC ศูนย1ปฏิบัติการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ!ง
กลุ0มที่ 2 ระบบฐานขอมูล ประกอบดวย 7 ระบบ ไดแก9
1. GIS แผนที่ออนไลน1 2. MIS ฐานขอมูล ทช. 3. MRDS ฐานขอมูลสิ่งมีชีวิตทางทะเล
4. AB ฐานขอมูลปะการังเทียม/ทุ9น 5. RIS ฐานขอมูลงานวิจัย 6. CN ฐานขอมูลชุมชน
ชายฝ!ง 7. TCC ฐานขอมูลขยะทะเล
กลุ0มที่ 3 ระบบเฝMาระวังและเตือนภัย ประกอบดวย 4 ระบบ ไดแก9
1. MPC ศูนย1พิทักษ1 ทช. 2. OFS ระบบพยากรณ1สมุทรศาสตร1
3. TCS การเปลี่ยนแปลงชายฝ!งทะเลไทย 4. TCB ปะการังฟอกขาว
กลุ0มที่ 4 ระบบบริการประชาชน ประกอบดวย 4 ระบบ ไดแก9
1. MR อาสาสมัครพิทักษ1ทะเล 2. e-PM การขออนุญาตใชพื้นที่ป>าชายเลน
3. FGDS การบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ 4. Phuket Aqua ภูเก็ตอควาเลี่ยม
กลุ0มที่ 5 ระบบสารสนเทศ ประกอบดวย 2 ระบบ ไดแก9
1. CAPM ขอมูลคณะกรรมการภายใต พรบ ทช 2558
2. KIOSK ระบบตูบริการอเนกประสงค1ออนไลน1
กลุ0มที่ 6 คลังความรูทางทะเลและชายฝ!"ง KM ประกอบดวย ขอมูลองค1ความรูเกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ!งรายชนิด ไดแก9 ปะการัง หญาทะเล ป>าชายเลน วาฬ
โลมา เต9าทะเล พะยูน ปลาฉลามวาฬ เต9ามะเฟqอง น้ําทะเลเปลี่ยนสี แมงกะพรุนพิษ
พื้นที่คุมครอง เกาะ หาด และอื่นๆ
กลุ0มที่ 7 โมบายแอปพลิเคชั่น ประกอบดวย 4 ปอของกรม ไดแก9
1. DMCR4Thai โมบายแอปหลักของกรม ทช.
2. Marine Ranger อาสาสมัครพิทักษ1ทะเล
3. Marine Zone ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝ!งรายจังหวัด
4. TCS การเปลี่ยนแปลงชายฝ!งทะเลไทย
กลุ0มที่ 8 ระบบงานสําหรับเจาหนาที่ ประกอบดวย 2 ระบบ ไดแก9
1. Mgis รายงานผลการปฏิบัติงานดานทรัพยากรป>าชายเลน
2. e-Complaint ระบบติดตามเรื่องรองเรียน
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วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
พิจารณาขอเสนอโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รวม 14 โครงการ ประกอบดวย
1. ขอเสนอโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ งบประมาณป7 2564 (เงินเหลือจ9าย)
รวม 7 โครงการ : กสท./สลก. กปล. และ สลก.
2. ขอเสนอโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ งบประมาณป7 2564 (งบปกติ)
รวม 3 โครงการ : กปล. กสท. สวพ.
3. ขอเสนอโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ งบประมาณป7 2565 (งบปกติ)
รวม 4 โครงการ : กอช. สทช.
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณป7 2564
1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส1
(e-Document)
2 โครงการพัฒนาระบบใบแจงเงินเดือนและค9าจางประจําของ
บุคลากรในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ!ง (E-Slip)
3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหองประชุมระบบไรสาย
(e-Smart Meeting)
4 โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป>าชายเลน
จากขอมูลภาพถ9ายดาวเทียม
5 โครงการเพิม่ ศักยภาพระบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานดาน
ทรัพยากรป>าชายเลน (Mgis)
6 โครงการจัดทําระบบ Mobile Application สําหรับการ
ลาดตระเวนเพื่อปxองกันรักษาป>าชายเลน
7 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ1คอมพิวเตอร1สํานักงานเลขานุการกรม
8 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนและปรับปรุงฐานขอมูลงาน
เพาะชํากลาไม
9 โครงการจัดทําฐานขอมูลและระบบรายงานสถานการณ1
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ!งประจําวัน
10 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ1คอมพิวเตอร1 สถานแสดงพันธุ1สัตว1น้ํา
จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณป7 2565
11 โครงการสํารวจและจัดทําระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่การ
เปลี่ยนแปลงชายฝ!งทะเล และพื้นที่เกาะประเทศไทย เพื่อ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติส9งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ!ง พ.ศ.2558
12- โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพดานการอนุรักษ1ทรัพยากรชายฝ!ง
14 สทช.4/ 5 / 9 (สทช. ละ 93,600 บาท)

งบประมาณ

หน0วยงาน

ประเภทเงิน

12,000,000

กสท/สลก

เงินเหลือจ9าย

485,000

กสท/สลก

เงินเหลือจ9าย

8,000,000

กสท/สลก

เงินเหลือจ9าย

2,000,000

กปล

เงินเหลือจ9าย

500,000

กปล

เงินเหลือจ9าย

500,000

กปล

เงินเหลือจ9าย

51,600
300,000

สลก
กปล

500,000

กสท

284,000

สวพ

เงินเหลือจ9าย
งบประมาณ
ประจําป7
งบประมาณ
ประจําป7
เงินทุน
หมุนเวียน

2,382,900

กอช

งบประมาณ
ประจําป7

สทช

งบประมาณ
ประจําป7

280,800

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4

หน้า : ๑ /22
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

ก. ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
๒.๑ ชื่อหน่วยงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๓ CIO
ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อ: นายธเนศ มั่นน้อย
ตาแหน่ง: เลขานุการกรม
๓. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖4
๓.๑ งบประมาณรวม
๓.๒ งบประมาณในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์
๓.3 อานาจการอนุมัตโิ ครงการ
๓.4 แหล่งเงิน

๔. วิธีการจัดหา
 จัดซื้อ
 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
๕. ลักษณะโครงการ
๕.๑  พัฒนาระบบ

๕.๒  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)

โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร: 021411381
e-mail: cholewheng@yahoo.com

(ตัวเลข) 12,000,000 บาท
(ตัวอักษร) สิบสองล้านบาทถ้วน
(ตัวเลข) 12,000,000 บาท
(ตัวอักษร) สิบสองล้านบาทถ้วน
 คณะกรรมการบริหารฯ (กระทรวง)  กระทรวง DE (วงเงินมากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท)
 งบประมาณประจาปี
 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย
 เงินรายได้
 เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................

 การจ้าง
 การแลกเปลี่ยน

 การจ้างที่ปรึกษา
 การเช่า

 มีเอกสารแบบบัญชีราคากลาง
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ข. ๔.๓ (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผู้ประกอบการ)
 มีเอกสารแบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่ ๑, ๒)
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4

๕.๓  จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ / โปรแกรม

หน้า : ๒ /22
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.
.)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่ ....................)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ข. ข้อ ๔.๓ (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ /
๓ ผู้ประกอบการ)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่ ๔-๗, ๑0-๑6)
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่ 8, 20-๒1)
 มีใบเสนอราคาจานวน___๓____ผลิตภัณฑ์ (รายการที่ 8, 20-๒1..)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที.่
)
 มีใบเสนอราคาจานวน___๓___ผู้ประกอบการ (รายการที่ 8, 20-๒1..)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ข. ข้อ ๔.๓ (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ /
๓ ผู้ประกอบการ)

๖. การจัดหา
๖.๑  ขยายระบบเดิม / ต่อเนือ่ ง
 จัดหาใหม่
๖.๒  โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บูรณาการ
 โครงการตามภารกิจพื้นฐาน  โครงการตามแนวพระราชดาริ
 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด  โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ปกท.ทส.
 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................................................
๖.๓  Cloud
 Big Data
 Data Center
 ทดแทนของเดิม
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
 งานวิจัย

๗. ลักษณะการจัดหาตามเงื่อนไขที่กระทรวง DE กาหนด
ข้อ ๑) การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท)
 ๑.๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสานักงานพืน้ ฐาน ตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกาหนด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เครื่อง / คน โดยเฉลี่ย ตามความเหมาะสมกับภารกิจ
ของหน่วยงาน
 ๑.๒) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบที่ใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี (จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงิน
ที่ขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)
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 ๑.๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิม่ ศักยภาพของระบบ ตามงาน / แผนงาน / โครงการเดิม โดยระบบงานดังกล่าวไม่มี
ความซ้าซ้อน / เชื่อมโยง / สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น
 ๑.๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อ ๒) การจัดหาต้องขอความเห็นชอบต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (มูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท)
 ๒.๑) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์งาน / แผนงาน / โครงการทีน่ อกเหนือจากข้อ ๑.
 ๒.๒) เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการตามที่กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (ต้องขอความ
เห็นชอบใหม่)
 เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นการปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ฯ เนื่องจากยุทธศาสตร์ของกระทรวงได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี และได้ลงนามในคารับรองการปฏิบัติราชการแล้ว โดยให้กระทรวงฯ ดาเนินการพิจารณาอนุมัติการจัดหาระบบฯ ของ
หน่วยงานในสังกัดได้เอง (มติคณะรัฐมนตรี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗)
หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียด / เงื่อนไขการดาเนินงาน และการรายงานที่เกี่ยวเนื่อง ได้เพิ่มเติมใน หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สดุ ที่ ๐๕๐๔/๔๙๕๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

ข. ข้อมูลโครงการ
๑. หลักการและเหตุผลความเป็นมาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กาหนดให้หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อความโปร่งใส
และการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นอกจากจะเป็นการจัดหาพัสดุแล้ว ยังมุ่งเน้นและให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการเก็บ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ตลอดจนความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในระบบ
เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การเก็บประวัติการใช้งาน เป็นต้น ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารจัดซื้อจั ดจ้าง จะต้องรองรับเอกสารเมื่อสิ้นสุด
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ซึ่งตามพระราชบัญญัติกาหนดไว้ว่าหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึก รายงานผลการพิจารณาจัดซื้ อ
จัดจ้างโดยมีรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ
และกาหนดให้จัดเก็บในรูปแบบ electronic อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการเอกสารในระบบอื่นได้ อาทิเช่น ข้อมูลแผนงาน นโยบาย งานวิจัย
เอกสารการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการบริหารจัดการ ตลอดจนระบบเอกสารอื่นๆ
การจัดเก็บเอกสารให้มีประสิทธิภาพ มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในด้านการบริหารงานการจัดการองค์กร การวางระบบงาน และการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งหน่วยงานมีความจาเป็นต้องจัดวางระบบการจัดการเอกสารที่มีมาตรฐานตั้งแต่การจัดทา การเรียกใช้ การจัดเก็บ
การดูแลรักษา โดยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูเอกสารแบบออนไลน์ได้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร การสืบค้น การ
เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานการปฏิบัติงานที่สะดวกและรวดเร็วภายในหน่วยงาน
ดังนั้น เพื่อให้เก็บรวบรวมข้อมูล และเอกสารการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง จึงมีความประสงค์ในการจัดหาระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารสาคัญของกรมฯ เพื่อให้มีข้อมูลที่รวมกันอยู่ในระบบศูนย์กลาง
สามารถกาหนดสิทธิ์การใช้งานในแต่ละด้านได้ มีการบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบระเบียบ และรองรับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการรองรับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลเอกสารสาคัญในการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านแผนงานงบประมาณ การติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้ าง และงานคลัง ได้อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน และปลอดภัย สามารถสืบค้นหาได้อย่างสะดวดและ
รวดเร็ว
3. เพื่อลดปริมาณการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร ลดการทาสาเนาซ้าซ้อน ลดปริมาณเอกสารสาคัญชารุดหรือสูญหาย
4. เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในการเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร และลดต้นทุน รวมทั้งพื้นที่การจัดทาตู้จัดเก็บเอกสาร
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๓. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ 1. สามารถลดปริมาณการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร ลดการทาสาเนาซ้าซ้อน ลดปริมาณเอกสารสาคัญ
ชารุต หรือสูญหาย อันจะช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษในองค์กร
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเช่าพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร และลดตันทุน รวมทั้งพื้นที่การจัดทาตู้จัดเก็บ
เอกสาร
เชิงคุณภาพ 1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเอกสารสาคัญต่างๆ ของ
หน่วยงานให้อยู่ในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย สามารถข้าถึงข้อมูลได้สะดวก คันหาได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถนามาใช้
อ้างอิง ทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ช่วยสนับสนุนข้อมูลสาหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
๔. สภาพพื้นฐานก่อนเริ่มโครงการ (Project Baseline Data)
๔.๑ สถานภาพพื้นฐานโดยทั่วไป
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังไม่เคยมีการใช้ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ยังคงใช้การพิมพ์ระบบเอกสารข้อมูล
แผนงาน นโยบาย งานวิจัย เอกสารการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการบริหารจัดการ ต่างๆ
๔.๒ สภาพปัญหาของผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้ประกอบการเอกชนหรือประชาชนโดยรวม (ถ้ามี)
๔.๓ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน/เหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดหาครั้งนี้
เมื่อต้องการค้นหาเอกสารข้อมูลแผนงาน นโยบาย งานวิจัย เอกสารการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในแต่ละขั้นตอนจะไม่
สามารถหาได้ในทันทีต้องใช้เวลาในการค้นหา และเอกได้เอกสารบางส่วนมาไม่ครบ ทาให้เสียเวลาในการปฏิบัติงาน และไม่สามารถสามารถ
จัดเก็บให้ได้ตามหมวดหมู่ที่ต้องการ และเสี่ยงต่อการที่เอกสารจะสูญหายอีกด้วย ดังนั้น การทีก่ รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มุ่งสู่การเป็น
ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามภารกิจหลักของกรม ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงเป็นหน่วยงานที่
พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการดาเนินงานให้มากขึ้น รวมทั้งให้เกิดการเชื่อมโยงระบบต่างๆ
ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน ทั้งจากผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน องค์กร/เครือข่ายอนุรักษ์ ที่ อยู่ทั้งในหน่วยงานส่วนกลาง เชื่อมโยงไปยัง
ส่วนภูมิภาคผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งภายในและภายนอกกรมฯ จนกระทั่งไปถึงระดับผู้รับบริการสาธารณะที่เป็นผู้รบั ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมีการรับบุคคลากรเพิ่มทาให้คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
การเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น
นอกจากจะเป็นการจัดหาพัสดุแล้ว ยังมุ่งเน้นและให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ อย่างเป็น
ระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ตลอดจนความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในระบบ เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การเก็บประวัติการใช้งาน เป็น
ต้น ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องรองรับเอกสารเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ซึ่งพ.ร.บ. กาหนดไว้ว่า
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึก รายงานผลการพิจารณาจัดซือ้ จัดจ้างโดยมีรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดเก็บไว้
อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ และกาหนดให้จดั เก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งการจัดเก็บเอกสารให้
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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๔. สภาพพื้นฐานก่อนเริ่มโครงการ (Project Baseline Data)
มีประสิทธิภาพมีความสาคัญอย่างยิ่งในด้านการบริหารงานการจัดการองค์กร การวางระบบงาน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรมฯ
จาเป็นต้องวางระบบการจัดการเอกสารที่มมี าตรฐานตั้งแต่การจัดทา การเรียกใช้ การจัดเก็บ การดูแลรักษา ผู้บริหารและผูเ้ กี่ยวข้องสามารถ
เรียกดูเอกสารแบบออนไลน์ได้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงต้องการจัดหาระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมฯ
ทั้งหมด 14 สาขา ให้มีข้อมูลที่รวมกันอยู่ในศูนย์กลาง สามารถกาหนดสิทธิ์การใช้งาน ในแต่ละสาขาได้ มีการบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบระเบียบ และรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔.๔ ระบบหรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงาน
รายการ
- DMCR Web Site และระบบงานสารสนเทศฯ ได้พัฒนามายังต่อเนื่อง ณ
ปัจจุบัน ดาเนินการฝากระบบไว้บน Cloud ของ Cattelecom และทา DR site
ระบบไว้ที่ Data Center กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการสารอง
ข้อมูลและเมื่อระบบที่กรมจะขึ้นทางานแทน
- KM Web Site (Knowledge Management WebSite)
- ระบบฐานข้อมูลงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
ด้านบุคลากร
-ระบบ DPIS
ด้านสารบรรณ
-ระบบ E-Saraban (ExcelLink) ระบบเดียวกับกระทรวง ทส.
- Email กลาง (@dmcr.mail.go.th)
- DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูล MarineGIScenter
- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และฐานข้อมูลการส่งเสริมการทางานของเครือข่ายการ
มีส่วนร่วม
- ระบบโมบายแอพพลิเคชั่น DMCR Mobile Application
- ระบบฐานข้อมูลปะการังเทียม ทุ่นในทะเล และจุดวางเรือ
- ระบบ Backup ข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์
ด้านการเงินการคลัง
- ระบบจัดทาแผนปฏิบัติงานและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ
- ระบบฐานข้อมูลขยะทะเล
- ระบบบริหารจัดการป่าชายเลน Mangrove 4.0
- ระบบขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
- ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน

ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ.

ศทส.

2549

ศทส.
กปล.
ศทส.

2551
2552
2553

ศทส.

2553

ส่วนการเจ้าหน้าที่

2553

ฝ่ายสารบรรณ
ศทส.
กปล.
กอท.

2553
2554
2554
2554

ศทส./สวพ./กปล./กอท.
ศทส.
ศทส./สวพ./กปล./กอท.

2555
2556
2556

ศทส./สวพ./กปล./กอท.
ศทส./กอท.
ศทส.
สลก.

2556
2557
2557
2558

ส่วนติดตาม กยผ.
กอท./สวพ./ศทส.
กปล.
กปล.
กปล.

2558
2560
2561
2561
2561
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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๔. สภาพพื้นฐานก่อนเริ่มโครงการ (Project Baseline Data)
- ระบบฐานข้อมูลสิ่งชีวิตทางทะเล
- ระบบสนับสนุนการป้องกันรักษาป่าชายเลน
- ระบบการให้บริการประชาชนออนไลน์
- ระบบเอกสารเวียน

สวพ.
กปล.
ศทส.
ศทส.

2561
2561
2561
2561

๔.๕ ผังโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและ/หรือแผนผังโครงการตามข้อ ๑. (ถ้ามี)
๑.ส่วนกลาง

๕. ขอบเขตและข้อกาหนดความต้องการของระบบฯ ภายในโครงการ
๕.๑ ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope)
- ศึกษา วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ข้อมูลหรือเอกสาร เพื่อออกแบบระบบ
- ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ในลักษณะ Web-Based Application โดยให้รองรับ
การทางานในลักษณะ Responsive ที่สามารถปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ รองรับระบบงานที่พัฒนาขึ้น เพื่อการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ฝึกอบรมการใช้งาน ทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบและผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนดูแลบารุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดระยะเวลาที่รับประกัน
- บารุงรักษาระบบงาน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และบารุงรักษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กาหนด
๕.๒ ข้อกาหนดความต้องการของระบบ (System Requirements)
ต้องศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการจัดเก็บข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
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๕. ขอบเขตและข้อกาหนดความต้องการของระบบฯ ภายในโครงการ
แผนงาน งบประมาณ การคลัง และเอกสารอื่น ๆ อย่างเป็นระบบ รองรับการจัดหมวดหมู่ตามโครงสร้างและรูปแบบการใช้งานของกรมฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการสืบค้น และลดความซ้าซ้อนในการจัดเก็บเอกสาร โดยมีคุณลักษณะของระบบดังนี้
- ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- คุณสมบัติระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- การจัดการภาพเอกสาร
- การสืบค้นเอกสาร
- การเรียกดูเอกสาร
- การบริหารจัดการระบบทั่วไป
- ซอฟแวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์
๖. แนวทางการดาเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดาเนินการ และกาหนดการ
๖.๑ แนวทางการดาเนินงาน
6.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยระบบต้อง
สามารถเชื่อมโยงกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใช้ง านอยู่โดยไม่มีปัญหาการในใช้งาน และผู้เสนอ
ราคาต้องทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ การออกแบบระบบ และแผนการพัฒนาระบบตามรายละเอียดของโครงการเสนอต่อ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
6.1.2 ผู้เสนอราคาต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
- การทางานในลักษณะ Web Based Application ที่ไข้งานผ่าน Web Browser บนระบบเครือข่ายต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ได้แก่ Internet Explorer version ๑๑, Mozilla Firefox version 31, และ Google Chrome version 75 เป็นอย่างน้อย และสามารถ
นาเข้าข้อมูลผ่านช่องทางที่เป็น Web-Based และรองรับการนาเข้ าดิจิทัล ไฟล์ด้ วยการ Import และนาเข้ าดิจิทัลไฟล์ที่ไ ด้จากเครื่อง
สแกนเนอร์ และรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานพร้อมกันได้ไม่จากัด โดยระบบสามารถจาลองโครงสร้างการจัดเก็บได้เสมือนจริงที่สามารถสร้าง
แฟ้มการจัดเก็บข้อมูลได้ไม่จากัด รองรับการสืบค้นข้อมูลในเนื้อหาของเอกสาร และมีระบบจัดการความปลอดภัยโดยมีการเข้ารหัสไฟล์เอกสาร
บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
- ระบบสามารถทางานบน Web Browser รองรับการทางานในลักษณะ Responsive สาหรับในการแสดงผลในหน้าจอขนาดต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบต้องรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเมื่อหนังสื อผ่านการ
ดาเนินการจนจบกระบวนการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ ใช้งานสามารถเลือกจัดเก็บเอกสารได้ตามที่ต้องการได้ ผ่านทาง Web
Service (โดยทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะเป็นผู้จัดเตรียม Web Service ของฝั่งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้)
รายละเอียดของระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 7.
6.1.3 ผู้เสนอราคาต้องจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นของใหม่ เพื่อนามาติดตั้ง
ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
- ซอฟต์แวร์สาหรับระบบการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้เป็นData Service Platform จานวน 1 Processor License
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับ Hyperconverged infrastructure (HCI) จานวน 1 ชุด (3 Node)
- ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged infrastructure (HCI) ที่มีลิขสิทธิ์การใช้งานถูกต้องตาม
กฎหมาย
- ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) จานวน 1 ชุด
- อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) สาหรับองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise NAS - Enterprise Storage) มี
ความจุไม่น้อยกว่า 5 TB (พื้นที่หลังทา Raid) จานวน 1 เครื่อง
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบ 10 Gb (48Port) จานวน 1 เครื่อง
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4

หน้า : ๘ /22
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

- เครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3 จานวน 2 เครื่อง
- เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จานวน 30 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง
๖.๒ รายการที่จะจัดหา
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)
Spec
จานวน ราคาต่อหน่วย
DE DEPT
๑.ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
1 ระบบ 3,000,000

คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ น ระบบ Web Application สามารถใช้ ง านผ่ า น Web
Browser ได้แก่ Google Chrome,
Mozilla Firefox,
Microsoft Edge ได้เป็นอย่างน้อย
- มีเมนูและข้อความแจ้งเตือนต่างๆ ของระบบเป็นภาษาไทย
- ผู้ใช้งานสามารถใช้งานทุกโมดูลของระบบโดยการ Log In
เพียงครั้งเดียว
- มีระบบจัดการผังโครงสร้างผู้ใช้งาน แบ่งตามหน่วยงานต่างๆ
แบบลาดับชั้น
- ระบบสามารถทางาน ได้โดยไม่ยดึ ติดระบบปฏิบัติการใด
ระบบปฏิบตั ิการหนึ่ง
- ระบบเป็น Responsive Web Design คือ เว็บไซต์ที่สามารถ
รองรับการทางานบนหน้าจออุปกรณ์เครือข่าย เช่น Desktop,
Tablet, Smart Phone (iOS, Android, windows Phone)
ได้เป็นอย่างน้อย ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะมีหน้าจอแตกต่างกันไป
ตามขนาดความกว้างของเครื่อง
- ระบบพัฒนาในรูปแบบ 3 tier โดยแต่ละ tier สามารถติดตั้ง
ในสภาพแวดล้อ มที่อิส ระ ไม่ยึด ติดกับ สภาพแวดล้อมแบบใด
แบบหนึง่
- พัฒนาด้วยภาษา Java และใช้ ORM FRAMEWORK เช่น
Hibernate Framework ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของ
ระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขปรับปรุงระบบต่อไปในอนาคต
- ระบบพัฒนาด้วยรูปแบบ RESTful API เพื่อรองรับการ
เชื่อมต่อกับ Application อื่นๆ ผ่านทาง Web Service
- ระบบมีส่วนติดต่อผู้ใช้งาน หรือหน้าจอการทางานพัฒนาอยู่
บนพื้ น ฐาน HTML5 ขึ้ น ไป หรื อ สร้ า งด้ วย Framework ที่
สามารถ แก้ไ ข ปรั บปรุ งหน้ าจอระบบได้โ ดยง่า ย รองรั บการ
ทางานในหลากหลายอุป กรณ์ โดยไม่ต้ องสร้ างหน้ าจอระบบ
ขึ้นมาใหม่
- สามารถทางานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลได้ห ลายยี่ห้อ
ได้แก่ Oracle, DB2, MS SQL Server และ My SQL ได้เป็น
อย่างน้อย
- ระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบ AD/LDAP ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ได้ โดยสามารถดึงโครงสร้างผู้ใช้งานจาก AD/LDAP เข้าสู่ระบบ
และสามารถ Verify Password ผ่าน AD/LDAP ได้
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

รวม
3,000,000

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
- ระบบสามารถรองรับการทดสอบความปลอดภัย 10 อันดับ
ช่องโหว่ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ Web Application (Owasp)
สามารถเรี ย กทดสอบได้ ต ลอดเวลา แม้ มี ก ารปรั บ ปรุ งระบบ
เพิ่มเติมในภายหลัง
- ระบบมีการเข้ารหัสไฟล์เอกสาร โดยใช้ Algorithm แบบ
Advanced Encryption Standard (AES) 256 bit เป็นอย่าง
น้อย
- มีระบบบันทึกประวัติการใช้งานระบบแบบละเอียด โดยจัดเก็บ
ชื่อผู้ใช้ วันเวลา IP เครื่อง และรายละเอียดงานที่ทา
- ผู้ใช้ต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ
- การกาหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
- สามารถกาหนดรหัสผ่านเริ่มต้น (initial password) ให้กับผู้ใช้
และต้องบังคับให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านในการเข้าใช้ครั้งแรก
- สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ตามต้องการ
- สามารถกาหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ โดย
ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนแปลง (config) ระยะเวลาได้
คุณสมบัติระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- ความยืดหยุ่นสูงในการจัดโครงสร้างแฟ้มการจัดเก็บเอกสาร
เป็นระดับชั้น โดยไม่จากัดจานวนแฟ้ม และไม่จากัดระดับชั้น
- สามารถสแกนเอกสารเข้ามาจัดเก็บในระบบได้โดยตรง โดย
ต่อเชื่อมกับ TWAIN Driver
- สามารถนาไฟล์ภาพเอกสารที่มีอยู่แล้วเข้ามาจัดเก็บในระบบได้
- สามารถจัดเก็บไฟล์ภาพได้หลายประเภท ได้แก่ .TIF .JPG
.BMP .GIF และ .PNG ได้เป็นอย่างน้อย
- นอกจากไฟล์ภาพเอกสารแล้ว ระบบต้องสามารถจัดเก็บไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่นๆที่นาเข้าสู่ระบบได้เช่นกัน ได้แก่ .DOC .XLS
.PPT .PDF ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถบันทึกดัชนีหรือฟิลด์ของเรื่องควบคู่ไปกับไฟล์เอกสาร
ที่ต้องการจัดเก็บ
- ภายในเอกสาร 1 เรื่อง สามารถจัดเก็บไฟล์เอกสารได้หลาย
ไฟล์ และหลายประเภท โดยสามารถตั้งชื่อไฟล์เอกสารแต่ละไฟล์ได้
- ไฟล์เอกสารย่อยแต่ละไฟล์ในเรื่อง สามารถกาหนดสิทธิในการ
เข้าถึงได้เป็นลาดับชั้น
- มีการทา Version Control โดยอัตโนมัติ สาหรับการแก้ไข
เอกสาร โดยสามารถบันทึกคุณสมบัติของเอกสารโดยอัตโนมัติ เช่น
ผู้สร้าง ผู้แก้ไขล่าสุด วันที่สร้าง และวันที่แก้ไขล่าสุด เป็นต้น
- เมื่อมีการสร้างเอกสารไม่ว่าด้วยวิธีการสแกน หรือนาไฟล์ เข้า
มาจัดเก็บ ระบบต้องมีการบันทึกประวัติการทางาน ได้แก่ วันเวลา
ชื่อผู้ใช้งาน หมายเลขเครื่องที่ใช้งาน และรายละเอียดการทางาน
- สามารถออกรายงานตามประเภทเอกสารและสามารถกาหนด
Field ข้อมูลของประเภทเอกสารที่ต้องการออกรายงานในรูปแบบ
ของไฟล์ Excel, PDF
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

หน้า : ๙ /22
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งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
การจัดการภาพเอกสาร
- สามารถต่อพ่วงกับสแกนเนอร์ยี่ห้อ และชนิดต่างๆ โดยผ่าน
TWAIN Driver
- สามารถรองรั บ การสแกนเอกสารแบบที ล ะหน้ า และ
แบบต่อเนื่อง
- สามารถรองรับการสแกนเอกสารแบบหน้าหลัง
- สามารถจัดเก็บภาพแบบ Multipage Tiff และ PDF ได้
- สามารถแสดงภาพแบบ Thumbnail และภาพเดี่ยว
- สามารถเพิ่ม แทรก ทับหน้าเอกสาร ด้วยการสแกน
- สามารถรองรับภาพชนิดต่างๆ ได้แก่ Tiff, Bmp, Gif, Jpg,
.Pdf ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถย่อ–ขยายได้ (Zoom In / Zoom Out)
- สามารถหมุนหน้าเอกสาร 90, 180 องศา และกาหนดองศา
ในการหมุนได้เอง
- สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการได้
การสืบค้นเอกสาร
- สามารถสืบค้นเอกสารจากดัชนีต่างๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถกาหนดได้
เอง
- สามารถสืบค้นจากหลายดัชนีพร้อมๆกันได้ในขณะหนึ่ง
- สามารถสืบค้นเอกสารโดยใช้ ตัวเชื่อม AND OR และ NOT
- สามารถสืบค้นเอกสารจากเนื้อหาของเอกสาร กรณีเอกสารอยู่
ในรูปแบบ MS-WORD, MS-EXCEL, TXT ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถสืบค้นข้อมูลแบบ Quick Search โดยการพิมพ์คาค้น
จากช่องเดียว
- สามารถสืบค้นโครงสร้างที่เก็บเอกสาร เช่น ชื่อแฟ้มเอกสาร
- สามารถกาหนดจานวนรายการที่แสดงในหน้าผลการค้นหาได้
- การเรียกดูเอกสาร
- สามารถเรียกดูเอกสารได้ตามสิทธิที่ผู้ใช้แต่ละคนได้รับ
- สามารถพิมพ์เอกสาร หรือส่งแฟกซ์เอกสารที่กาลังเปิดแสดงอยู่ได้
- สามารถส่งเมล์เอกสารและเอกสารแนบผ่าน SMTP Server
ของหน่วยงานที่ใช้งานอยู่
- สามารถทาสาเนาเอกสารที่เรียกดูออกไปภายนอกระบบได้
- สามารถเรียกใช้เอกสารชุดเดียวกันได้พร้อมๆกันหลายผู้ใช้
- มีระบบการ Check in และ Check out คือเมื่อผู้ใช้ท่านอื่น
กาลังแก้ไขเอกสารอยู่ แล้วผู้ใช้อีกท่านได้เปิดเอกสารชุดเดียวกัน
ระบบจะต้องแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์แจ้งเตือนว่าเอกสารนี้
กาลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
- มีระบบบันทึกประวัติการเรียกใช้เอกสาร
การบริหารจัดการระบบทั่วไป
- สามารถสร้างผังโครงสร้างองค์กร และสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข
ข้อมูลผู้ใช้ในบัญชีรายชื่อได้
- สามารถเพิ่ม แก้ไข ประเภทของหนังสือ และกาหนดอายุการ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
เก็บรักษาของหนังสือแต่ละประเภทได้
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)

Spec
DE DEPT

- สามารถกาหนดฟิล ด์สาหรั บบั นทึ กข้อ มูล และสื บค้ นข้ อมู ล
ให้กับเอกสารแต่ละประเภทได้
- มีระบบบันทึก และเรียกดูประวัติการทางานของผู้ใช้แต่ละคน
- สามารถก าหนดวั น หมดอายุ ข องเอกสารได้ โดยสามารถ
กาหนดที่แฟ้มเอกสารแต่ละประเภทว่ามีอายุในการจัดเก็บเอกสาร
นานเท่าไหร่
- สามารถนับอายุของเอกสารโดยอัตโนมัติ โดยเริ่มนับจากวันที่มี
การนาเอกสารเข้ามาจัดเก็บ
- มีสัญลักษณ์เตือนเอกสารหมดอายุ เมื่อมีการเรียกใช้เอกสารชุด
นั้น
- สามารถเรียกดู และค้นหาเอกสารที่หมดอายุได้
2.ซอฟต์แวร์สาหรับระบบการบูรณาการข้อมูล เพื่อใช้เป็น Data
Service Platform second)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถการบูรณการข้อมูลที่สนับสนุนการทางานแบบ Multi
Model สามารถทางานกับข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
- ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational)
- ข้อมูลเอกสาร (Document Store) เช่น JSON, XML, Text
ได้เป็นอย่างน้อย
-ข้อมูลเชิงแผนที่ (Spatial)
- ข้อมูล Graph
- สามารถทางานบนระบบปฏิบัติการ UNIX ได้แก่ Solaris, AIX,
Linux และระบบปฏิบัติการ Windows ได้เป็นอย่างน้อย
- เป็นฐานข้อมูลที่มีระบบ Lock ข้อมูลในระดับ Row Level
Locking ซึ่ง Database Engine กระทาได้เอง โดยต้องไม่มีการ
เขียนโปรแกรมเพิ่มเติม และต้องไม่มีการเปลี่ยนไปเป็นแบบ Page
Locking ในกรณีที่มีการ Lock Record จานวนมาก
- มีความสามารถในการทา Machine Learning ภายในระบบ
ฐานข้อมูลได้ทั้งแบบ classification, clustering, time series,
regression และ anomaly detection เป็นอย่างน้อย
- มีคุณสมบัติในการทา Multi-Version Read Consistency
โดยไม่มีการอ่านข้อมูลแบบ Dirty Reads ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของ
ข้อมูลที่จะถูกนาไปใช้ ที่ซึ่งผู้เป็น Readers และ Writers ของข้อมูล
จะต้องไม่ block ซึ่งกันและกัน (ผู้อ่านข้อมูลไม่ block ผู้เขียนข้อมูล
และผู้เขียนข้อมูลไม่ block ผู้อ่านข้อมูล) ดังนั้นเมื่อมี transaction
ที่ทาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่ยังไม่มีการ commit หรือ rollback
ผู้ใช้งานอื่นจะต้องสามารถอ่านข้อมูลใน row นั้นได้ โดยเห็นข้อมูล
ของชุดก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวยังไม่มี
การยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจริง
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)



จานวน

ราคาต่อหน่วย

1
License

2,000,000

รวม

2,000,000

หน้า : ๑๒ /22
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
- มีเครื่องมือในการสร้าง Web Application ในลักษณะ Low
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)

Spec
DE DEPT

Coding ที่สามารถสร้างหน้าจอ
- Form สาหรับเพิ่ม ปรับปรุง และลบข้อมูล
- สามารถสร้างหน้าจอจัดการข้อมูลในลักษณะ Grid
- สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน REST API
- สามารถสร้าง Chart ต่างๆ ที่รองการแสดงผ่าน HTML5 เป็น
Responsive
- สามารถท าการ Backup/Recovery
ได้ ทั้ ง แบบ
Online/Offline รวมถึง การทา Incremental Backup and
Recovery และต้องสามารถทา Validate Backup ของข้อมูลได้
- ระบบต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ file system
และ volume manager เพื่อให้สามารถบริหารจัดการที่จัดเก็บ
ข้อมูลแบบแชร์ (Shared Disk) เพื่อใช้กับ Cluster Database โดย
มีความสามารถดังต่อไปนี้
- สามารถเพิ่มหรือลดจานวน disk ได้โดยไม่กระทบกับระบบ
- สามารถกระจายข้อมูลไปยัง disk ทุกลูกแบบเท่าๆ กันเพื่อลด
hot spot และให้ได้ประสิทธิภาพ I/O ที่มากที่สุดโดยอัตโนมัติ
- สามารถทาสาเนาข้อมูล (Mirror) เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายได้
- สามารถบริหารจัดการส่วนแบ่งพื้นที่ใช้งาน (Disk Space Quota)
แต่ละฐานข้อมูลได้
- มีลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์หรือ Software Subscription
ถูกต้องตามกฎหมาย แบบไม่จากัดจานวนผู้ใช้งานบนเครื่องแม่ข่าย
ที่ใช้งานหลักไม่น้อยกว่า 1 Processor License
3 .เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ม่ ข่ า ย ส า ห รั บ Hyperconverged
infrastructure (HCI) (3 Node) โดยแต่ละ Node มีคุณสมบัติ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แบบติดตั้งบน Rack
โดยเฉพาะ ที่มีความสูงไม่เกิน 1U ตามมาตรฐาน EIA พร้อมราง
เลื่อน
- มีหน่วยประมวลผลกลางซึ่งมี Core ไม่น้อยกว่า 10-core หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย โดยแต่ละหน่วยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2GHz
- มีหน่วยความจาหลักขนาดไม่น้อยกว่า 128 GB แบบ DDR4
RDIMM หรือ LRDIMM หรือดีกว่า โดยรองรับการขยายได้รวมสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 2.0 TB และมีเทคโนโลยีตรวจสอบ memory
- มี Driver, Firmware, Software Management tools มา
พร้ อ มกั บ ตั ว เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โดยท าการติ ด ตั้ ง บน NAND
Storage เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งาน driver
- มี I/O Expansion Slot แบบ PCI-e หรือดีกว่า จานวนอย่าง
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)



จานวน

ราคาต่อหน่วย

1 ชุด

3,600,000

รวม

3,600,000

หน้า : ๑๓ /22
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
น้อย 2 ช่อง และรองรับการขยายเพิ่มได้อีกไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)

Spec
DE DEPT

- มี Network Interface แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- มี Network Interface แบบ 10Gb Bass-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มี Host Bus Adapter แบบ 16Gb SFP+ หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีช่องสาหรับใส่หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ Disk ขนาด 2.5 นิ้ว
ไม่ต่ากว่า 8 หน่วย รองรับการขยายได้รวมไม่ต่ากว่า 10 หน่วย
และรองรับ Drive แบบ SAS หรือ SATA หรือ SSD ได้เป็นอย่าง
น้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SSD หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
2 หน่วย โดยแต่ละหน่วยจะต้องมีความจุไม่น้อยกว่า 480 GB ที่มี
เทคโนโลยี Digital sign firmware และรองรับการถอดเปลี่ยนแบบ
Hot-Plug หรือ Hot-swap ได้
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด HDD ความเร็วไม่น้อยกว่า 7,200
รอบ หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย โดยแต่ละหน่วยจะต้อง
มีความจุไม่น้อยกว่า 1 TB ที่มีเทคโนโลยี Digital sign firmware
และรองรับการถอดเปลี่ยนแบบ Hot-Plug หรือ Hot-swap ได้
- มีระบบควบคุมการจัดเก็บข้อมูล (Controller) แบบ SAS หรือ
ดี ก ว่ า รองรั บ การท า RAID 0,1,5 ได้ เ ป็ น อย่ า งน้ อ ย โดยมี
หน่วยความจาไม่น้อยกว่า 2GB และมี Software ที่รองรับการทา
Disk Encryption
- มี Power Supplies ตามมาตรฐาน 80plus ที่สามารถรองรับ
การทางาน และเพียงพอต่อการใช้งาน จานวน 2 หน่วย และรองรับ
การถอดเปลี่ยนแบบ Hot Plug หรือ Hot Swap ได้
- มีพอร์ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ ประกอบด้วย USB 3.0 ไม่น้อยกว่า
5 ports และ micro SD ไม่น้อยกว่า 1 port เป็นอย่างน้อย
- มี microSD USB Boot สามารถทา RAID1 ความจุไม่น้อยกว่า
32 GB จานวน 1 หน่วย
- มี Remote Management Port อย่างน้อย 1 พอร์ต เพื่อช่วย
ในการจั ดการ กั บ Server จากระยะไกล ผ่ า น Web Base
Application ( Remote ) สามารถสั่ง Power ON, Power OFF,
Restart เครื่อง Server และตั้งค่าใน Bios ได้ และสามารถทา
Virtual KVM Remote Graphical Console, Virtual Power
Button Control, Virtual Media และ Virtual Folder ได้ รองรับ
การสั่งงานระยะไกล ( Remote ) ผ่าน Smart Phone หรือ
Tablet ด้วย Mobile Application
- ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีมาตรฐาน
UEFI และ Embedded UEFI Shell ที่รองรับการทางานแบบ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

หน้า : ๑๔ /22
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
Secure Boot และสามารถทางานร่วมกับ REST API หรือ
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)

Spec
DE DEPT

RESTful API ได้
- มี function ให้เลือกเพื่อปรับการทางานของเครื่องให้ตรงกับ
ลักษณะงาน
- มีระบบ Artificial Intelligent (AI) ในการเรียนรู้และวิเคราะห์
การทางานของเครื่อง ในรูปแบบ global learning พร้อมให้
คาแนะนา หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
- มี Software ช่วยในการจัดการกับอุปกรณ์ต่างๆ ของ Server
ได้แบบ web base application โดยสามารถ access ผ่าน web
browser ได้ สามารถบอกสถานะของอุปกรณ์ และแจ้งเตือนสิ่ง
ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ผ่านทาง SNMP และ E-mail ได้
- รองรับการทางานร่วมกับ Windows Server 2019, Red
Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server หรือ
VMware ได้เป็นอย่างน้อย
- เซิร์ฟเวอร์ที่นาเสนอต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยสาหรับ
firmware (UEFI Secure Boot) และสามารถกู้คืน firmware ที่มี
ปัญหาได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งรองรับมาตรฐานความปลอดภัยอื่นๆ
อันได้แก่ FIPS 140-2, AES, 3DES และ CNSA เป็นต้น
4.ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper
Converged infrastructure (HCI) ที่มีลิขสิทธิ์การใช้งานถูกต้อง
ตามกฎหมาย
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถบริ ห ารจั ด การระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แบบเสมื อ น ได้
โดยตรงจากระบบบริหารส่วนกลางสาหรับคอมพิวเตอร์เสมือนใน
รูปแบบ HTML5 หรือดีกว่า
- เป็น Storage ที่มีการนา hard disk และ Flash หรือ SSD บน
Server มาสร้างเป็น Shared Storage สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
เสมือน
- สามารถใช้ Flash Storage หรือ Solid-State Drive (SSD) ที่
มีอยู่บน Server มาช่วย cache เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียน
และอ่านข้อมูล
- สามารถสร้าง storage ของ VM ให้มีลักษณะแบบ Erasure
Coding
สามารถลดปริ ม าณของข้ อ มู ล ที่ เ ขี ย นโดยการท า
deduplication ลดการซ้าซ้อน และ compression การบีบอัด
ข้อมูลในกรณีใช้งานแบบ All Flush
- สามารถสร้าง storage ของ VM ให้มีคุณสมบัติต่างๆ ตาม
นโยบายที่กาหนดไว้ (Storage Policy) เช่น รูปแบบ RAID , จานวน
Disk ที่ stripe, Thin provisioning, Cache Reservation
- สามารถกาหนดปริ มาณการใช้งาน (QoS – Quality of
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)



จานวน

ราคาต่อหน่วย

1
License

467,๐๐๐

รวม

467,๐๐๐

หน้า : ๑๕ /22
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
Service) Storage บนคอมพิวเตอร์เสมือนได้ โดยกาหนดใน
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)

Spec
DE DEPT

นโยบาย storage ของ VM
- สามารถกาหนดพื้นที่ Disk Space ให้คอมพิวเตอร์เสมือนใน
แบบ Thin Provisioning ได้
- สามารถก าหนดให้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ สมื อ น (Virtual
Machine)
เข้ า ถึ ง อุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แบบแชร์ ไ ด้ เ ช่ น
FibreChanel, iSCSI เป็นต้น
- สามารถย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine)
ข้ามเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการบารุงรักษาเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานที่ทาบนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
(Virtual Machine) หรือส่งผลต่อผู้ใช้งานที่รับบริการอยู่
- รองรั บ การรี ส ตาร์ ท เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ สมื อ น (Virtual
Machine) ในแบบอัตโนมัติ เมื่อ Hardware หรือ ระบบปฏิบัติการ
หยุดการทางานหรือเกิดความเสียหายได้
- สามารถใช้งานร่วมกับระบบแอนตี้ไวรัส สาหรับคอมพิวเตอร์
เสมือ นซึ่งสามารถทาการแสกนไวรัส ผ่ านระบบเครื่อ งแม่ ข่ ายได้
โดยตรง โดยไม่ต้องติดตั้ง agent บนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
5.ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มี 
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 3 ลิขสิทธิ์
6.อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุป กรณ์ Appliance ที่ ออกแบบขึ้นมาเฉพาะ เพื่อท า
หน้าที่เป็น Next Generation Firewall และ มีหน่วยประมวลผล
เป็นแบบ SPU เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนการทางานของตัวอุปกรณ์
- อุปกรณ์จะต้องมี Interface สาหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
แบบ Gigabit Ethernet(RJ-45) ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง, และ แบบ
Gigabit Fiber (SFP) ที่รองรับการติดตั้ง SFP Transceivers ไม่
น้อยกว่า 16 ช่อง โดยทุก Interface จะต้องสามารถกาหนด (
Interface Rule ) เป็น LAN ,WAN หรือ DMZ ได้ และสามารถ
กาหนด ( Interface Zone) ที่ผู้ดูแลระบบกาหนดขึ้นมาเอง ได้โดย
อิสระ หรือ สามารถกาหนดให้เป็น Interface สาหรับทา HA ได้
- มีความเร็วในการทางาน Firewall Throughput ( 1518
Byte UDP ) ไม่น้อยกว่า 31 Gbps
- สามารถรองรับการเชื่อมต่อพร้อมกัน (Concurrent Sessions)
TCP ได้ไม่น้อยกว่า 3,800,000 Sessions
- สามารถตรวจสอบและป้องกันการโจมตีเครือข่ายประเภท IPS
Throughput ได้ไม่น้อยกว่า 7.6 Gbps
- สามารถทาการเชื่อมโยง IPsec VPN ซึ่งมีความเร็วในการ
ทางานไม่น้อยกว่า 18 Gbps
- สามารถทาการเชื่อมโยง SSL VPN จากเครื่อง Client ไม่น้อย
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)



จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

3
License
1 เครื่อง

52,000

156,000

1

400,000

หน้า : ๑๖ /22
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
กว่า 1010 Users โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)

Spec
DE DEPT

- อุปกรณ์ต้องมีระบบป้องกัน Web Application ( Web
Application Firewall )
- อุปกรณ์ต้องมีระบบการตรวจจับ (Detection) สาหรับสินค้า
IOT ได้
- สามารถรองรับการทางานกับ IPV6
- สามารถแบ่งระดับของผู้ดูแลระบบได้หลายระดับเพื่อความ
ปลอดภัยของการจัดการอุปกรณ์ได้ Administrator Profile
- รองรับการทางานลักษณะ Virtual Domains ได้อย่างน้อย 10
Virtual Domains
7.อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)
สาหรับองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise NAS - Enterprise Storage)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่ง
สามารถทางานในระบบ SAN (Storage Area Network) และ NAS
(Network Attached Storage) ได้ หรือดีกว่า
- มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller) แบบ Dual Controller
- มีหน่วยความจา Cache Memory รวมกันไม่น้อยกว่า 32 GB
โดยไม่นับการนา Solid State Drive (SSD) มาทาเป็น Cache
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SAS ขนาด 2.5 นิ้ว มีความจุไม่
น้อยกว่า 2.4 TB และมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อ
นาที จานวนไม่น้อยกว่า 5 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ FC
16 Gbps หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต
- สามารถติดตั้ง Hard Disk ได้ไม่น้อยกว่า 25 slots ต่อ
Controller Enclosure ที่ Hard Disk ขนาด 2.5 นิ้ว
- รองรับ Back-end Port Type ประเภท SAS 3.0 หรือมี
ความเร็ว 12 Gbps หรือดีกว่า
- สามารถทางานแบบ Raid 0, 1, 5, 6, 10, 50 ได้เป็นอย่าง
น้อย
- สามารถใช้งาน Protocal Fibre Channel, FCoE, iSCSI,
NFS, CIFS, HTTP, FTP ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถทา Thin Provisioning และ Snapshot ได้เป็นอย่าง
น้อย
- รองรั บ การท า Remote
Replication
ได้ ทั้ ง แบบ
Synchronous และ Asynchronous
- สามารถบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ผ่าน Web-Browser GUI
หรือ Command Line ได้
- มี Power Supply แบบ Redundant และ Hot Swap หรือ
Hot Plug จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)



จานวน

ราคาต่อหน่วย

1 เครื่อง

701,000

รวม

701,000

หน้า : ๑๗ /22
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4

รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)
8.อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบ 10 Gb (48Port)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์สวิตช์ที่สามารถทางานในระดับ Layer 2 และ
Layer 3 ได้
- มีพอร์ตแบบ 10 Gigabit Ethernet Base-T จานวนไม่น้อย
กว่า 48 พอร์ต
- มีพอร์ตสาหรับบริหารจัดการตัวอุปกรณ์แบบ RJ45 Console
และ Management Port
- สนั บ สนุ น จ านวน MAC Address ได้ สู งสุ ด ไม่ น้อ ยกว่ า
100,000 Addresses
- สนับสนุน Jumbo Frames ขนาดไม่น้อยกว่า 9,000 Bytes
- สามารถรองรับจานวน VLAN ได้ไม่น้อยกว่า 4,000 VLAN
รวมทั้งสนับสนุนมาตรฐาน IEEE 802.1Q VLAN ได้
- สนับสนุนการทา Quality of Service (QoS) ได้
- สนับสนุนการทา DHCP Server และ DHCP Relay ได้
- สนับสนุนการทา IP Multicast แบบ IGMPv1/v2/v3 หรือ
IGMPv1/v2 Snooping ได้เป็นอย่างน้อย
- สนับ สนุ น IPv4 Routing Protocol ดังต่ อไปนี้ RIP,
OSPF,BGP ได้
- สนับสนุน IPv6 ดังต่อไปนี้ได้ ICMPv6, IPv6 ACL เป็นต้น
- สนับสนุนการทา Link Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE
802.3ad ได้
- สนั บสนุน มาตรฐานดั งต่ อไปนี้ ได้ IEEE 802.1d, IEEE
802.1w, IEEE 802.1S, IEEE 802.3ae ได้
- อุปกรณ์ทางานตามมาตรฐานแบบ IEEE802.1x และรองรับ
การทา Authentication ผ่าน Radius (RFC 2865) ได้เป็นอย่าง
น้อย
- สามารถบริ ห ารจั ด การได้ ดั ง ต่ อ ไปนี้ Command Line
Interface (CLI),telnet, RMON, SNMPv3 และ SSH ได้เป็นอย่าง
น้อย
9.เครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A3 อัตโนมัติ (Auto
Document Feeder)
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 dpi หรือดีกว่า
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษ A4 สีความละเอียด 300 จุด
ต่อนิ้วแบบ Simplex ได้สูงสุด 60 หน้าต่อนาที และแบบ Duplex
ได้สูงสุด 120 หน้าต่อนาที หรือ ดีกว่า
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A3

Spec
จานวน ราคาต่อหน่วย
DE DEPT
1 เครื่อง
323,๐๐๐


โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)



2 เครื่อง

115,000

รวม
323,๐๐๐

230,000

หน้า : ๑๘ /22
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 3.0 หรือดีกว่า จานวน
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)

Spec
DE DEPT

อย่างน้อย 1 ช่อง
- มีโปรแกรมจัดการสแกนเอกสารสามารถรองรับการทางาน Zone
OCR, แยกเอกสารเป็นชุดด้วย Barcode และ Patch code ที่ใช้
งานได้ตามลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย
10.เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 3
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto
Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 60 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- สามารถสแกนเอกสารได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษ A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
11.เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ขนาด A3
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดาและสีได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 56
หน้าต่อนาที ขนาดกระดาษ A4
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดาและสีได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 26
หน้าต่อนาที ขนาดกระดาษ A3
- มีความเร็ว ในการพิมพ์ ขาว-ดาแผ่นแรกไม่เกิน กว่า 6 วินาที
และ สี ไม่เกินกว่า 7 วินาที ในโหมดพร้อมใช้งานหรือดีกว่า
- มีความละเอียดในการพิมพ์สูงสุดไม่น้อยกว่า 1200x1200
dpi
- รองรับภาษา PCL 6 , PCL 5, Postscript Level 3
emulation เป็นอย่างน้อย
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ
- สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ทาง USB 2.0 port และ
Ethernet 10/100/1000 base Tx รองรับ IPV4,IPV6
- ความเร็ว Processor ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz เป็นอย่างน้อย
- มีขนาดหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 1.5 GB
- มีถาดใส่กระดาษขาเข้าขนาดความจุสูงสุดไม่น้อยกว่า 550
แผ่นและสามารถเพิ่มถาดกระดาษได้รวมสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,450
แผ่น
- มีถาดรับกระดาษขาออกขนาดความจุสูงสุดไม่น้อยกว่า 500
แผ่น
- รองรับกระดาษที่ความหนา 60 ถึง 256 g/m²ได้
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม



30
เครื่อง

31,600

948,000



1 เครื่อง

175,000

175,000

หน้า : ๑๙ /22
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
- มีหน้าจอขนาด 4.3 in IR-touch panel
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)

Spec
DE DEPT

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

- รองรับการพิมพ์ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 250,000 หน้าต่อเดือน
- สามารถพิมพ์บนกระดาษขนาดสูงสุด A3 ได้เป็นอย่างน้อย
* หมายเหตุ : ในรายการที่จัดหาให้ใช้เครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กาหนด
(DE:กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ DEPT:หน่วยงานกาหนดเอง)
ไม่รวมค่าไฟฟ้าในโครงการ ๒๔ เดือน และงานสารวจ ทดสอบ ติดตั้ง และอบรมระบบ
๖.๓ หน่วยงานที่จะทาการติดตั้งระบบ / อุปกรณ์
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)
จานวน
ชื่อหน่วยงานที่ติดตั้ง
๑.ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
1
สานักงานเลขานุการกรม
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
๒.ซอฟต์แวร์สาหรับระบบการบูรณาการข้อมูล เพื่อใช้เป็น Data Service
1
สารวจฯ
Platform second)
๓.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับ Hyperconverged infrastructure (HCI)
1
(3 Node)
๔.ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper
1
Converged infrastructure (HCI) ที่มีลิขสิทธิ์การใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย
๕.ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีลขิ สิทธิ์
3
ถูกต้องตามกฎหมาย
๖.อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)
1
๗.อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) สาหรับ
1
องค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise NAS - Enterprise Storage)
๘.อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบ 10 Gb (48Port)
1
9.เครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3
2
๑0.เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3
30
๑1.เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ขนาด A3
1
๑2.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)
๒
๖.๔ ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ .............................เดือน 7 เดือน
เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔
๖.๕ กาหนดการ (Schedule)
กิจกรรม

กาหนดการ (เดือนที่)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑. รวบรวมเอกสารและเก็ บข้ อ มูล ใน
การเตรี ย มการเพื่ อ ท าระบบฯ และ
จัดทา TOR
๒.E-Auction
๓. พั ฒ นาระบบ และติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์
พร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์ ให้สามารถใช้
งานได้
๔. ติดตั้งระบบ พร้อมทั้งทดสอบระบบ
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๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

หมายเหตุ
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ให้สามารถใช้งานได้
๕. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล
ระบบ
๖. ประสานงาน และติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน (อานวยการทั่วไป)

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

๗. ผลผลิตของโครงการ (Output / Deliverables)
7.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเอกสารสาคัญต่ างๆ ของหน่วยงานให้อยู่ใน
รูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย สามารถข้าถึงข้อมูลได้สะดวก คันหาได้ง่ ายและรวดเร็ว สามารถนามาใช้อ้างอิง ทาให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ช่วยสนับสนุนข้อมูลสาหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
7.2 ลดปริมาณการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร ลดการทาสาเนาซ้าซ้อน ลดปริมาณเอกสารสาคัญชารุต หรือสูญหาย อันจะช่วยลดปริมาณการ
ใช้กระดาษในองค์กร
7.3 เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเช่าพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร และลดตันทุน รวมทั้งพื้นที่การจัดทาตู้จัดเก็บเอกสาร
๘. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปัจจัยสาเร็จของโครงการ
8.1 ระบบสามารถจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเอกสารสาคัญต่างๆ ของหน่วยงานให้อยู่ในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
มีความปลอดภัย สามารถข้าถึงข้อมูลได้สะดวก คันหาได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถนามาใช้อ้างอิง ทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ ช่วย
สนับสนุนข้อมูลสาหรับผู้บริหารเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจ
8.2 สามารถลดปริมาณการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร ลดการทาสาเนาซ้าซ้อน ลดปริมาณเอกสารสาคัญชารุต หรือสูญหาย อันจะช่วยลด
ปริมาณการใช้กระดาษในองค์กร
8.3 สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเช่าพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร และลดตันทุน รวมทั้งพื้นที่การจัดทาตู้จดั เก็บเอกสาร
๙. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ
๙.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ / แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัว ข้อ การพัฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐานด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศ และยุ ทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสร้ างการเจริญ เติ บโตที่เป็ นมิต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ ในแผนปฏิรูปประเทศ การบริหารจัดการพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเลที่กาหนดให้มีจานวนพื้นที่คุ้มครองทาง
ทะเลเพิม่ ขึ้นอย่างน้อยปีละ ๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร
๙.๒ ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
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ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙.๓ แผนของกระทรวงหรือแผนของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการป่าไม้
และความหลากหลายทางชีวภาพ แผนงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป้าหมาย กาหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเลได้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ ๑๔ ของ SDGs ให้มีพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทางทะเลทั้งหมด

๑๐. ความพร้อมของโครงการ
๑๐.๑ บุคลากรของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการ (ตามข้อ ๑.)
ด้าน / สาขา

จานวน

ข้าราชการ+ลูกจ้างประจาภายในกรม (371 และ 104 อัตราตามลาดับ)
พนักงานราชการภายในกรม
รวม

475
1,106
1,581

๑๐.๒ ประเด็นความพร้อมด้านอืน่ ๆ (ถ้ามี)
มีการเตรียมพร้อมด้านสถานที่และพื้นที่ที่จะติดตั้ง
๑๐.๓ ประเด็นความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบรรเทา (Project Risks and Risk Mitigations)
ระบบบริ ห ารจั ด การเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Document) อาจจะเกิ ด ความผิ ด พลาดในขั้ น ตอนการติ ด ตั้ ง และปรั บ ปรุ ง
ค่าพารามิเตอร์ ซึ่งทาให้ระบบทางานผิดพลาด จึงมีการวางแผนใน ในการเชื่อมต่อระบบ และการเผื่อระยะเวลาทาการทดสอบการทางานของ
ระบบ และอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อส่งมอบเสร็จสิ้นจะไม่เกิดปัญหาในการใช้งาน

๑๑. ประโยชน์ที่จะได้รับ
11.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเอกสารสาคัญต่ างๆ ของหน่วยงานให้อยู่
ในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย สามารถข้าถึงข้อมูลได้สะดวก คันหาได้ง่ ายและรวดเร็ว สามารถนามาใช้อ้างอิง ทาให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ช่วยสนับสนุนข้อมูลสาหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
11.2 สามารถลดปริมาณการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร ลดการทาสาเนาซ้าซ้อน ลดปริมาณเอกสารสาคัญ
ชารุต หรือสูญหาย อันจะช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษในองค์กร
11.3 เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเช่าพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร และลดตันทุน รวมทั้งพื้นที่การจัดทาตู้จัดเก็บเอกสาร
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ค. การลงนามรับรองโครงการ
๑. ผู้จัดทา / ขออนุมัติโครงการ

ลงชื่อ .....................................................................................
(นายธเนศ มั่นน้อย)
ตาแหน่ง เลขานุการกรม
.
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๒. ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ ..................................................................................... ....
(นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสารวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
.
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรม / รัฐวิสาหกิจ

ลงชื่อ .....................................................................................
(นายโสภณ ทอง)
ตาแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง .
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)) .
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๔. ผู้รับรองผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจากระทรวง

โครงการฯ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ ........................................................
ลงชื่อ .....................................................................................
( ............................................................................................. )
ตาแหน่ง ................................................................................
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CIO) ประจากระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ก. ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบใบแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจาของบุคลากรในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (E-Slip)
๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
๒.๑ ชื่อหน่วยงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๓ CIO
ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ: นายธเนศ มั่นน้อย
ตาแหน่ง: เลขานุการกรม

โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร: 021411381
e-mail: cholewheng@yahoo.com

๓. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖4
๓.๑ งบประมาณรวม
(ตัวเลข) 498,000 บาท
(ตัวอักษร) สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน
๓.๒ งบประมาณในการจัดหาระบบ (ตัวเลข) 498,000 บาท
(ตัวอักษร) สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน
คอมพิวเตอร์
๓.๓ อานาจการอนุมัตโิ ครงการ
 คณะกรรมการบริหารฯ (กระทรวง)  หน่วยงาน (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓.๔ แหล่งเงิน
 งบประมาณประจาปี
 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย
 เงินรายได้
 เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................
๔. วิธีการจัดหา
 จัดซื้อ
 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
๕. ลักษณะโครงการ
๕.๑  พัฒนาระบบ

๕.๒  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)

 การจ้าง
 การแลกเปลี่ยน

 การจ้างที่ปรึกษา
 การเช่า

 มีเอกสารแบบบัญชีราคากลาง
 มีใบเสนอราคาจานวน____3___ผู้ประกอบการ (รายการที่....1.........)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผูป้ ระกอบการ)
 มีเอกสารแบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ

โครงการพัฒนาระบบใบแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจาของบุคลากรในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (E-Slip)

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4

๕.๓  จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ / โปรแกรม

หน้า : 2/11
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่................)
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)

๖. การจัดหา
๖.๑  ขยายระบบเดิม / ต่อเนือ่ ง
 จัดหาใหม่
๖.๒  โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บูรณาการ
 โครงการตามภารกิจพื้นฐาน  โครงการตามแนวพระราชดาริ
 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด  โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ปกท.ทส.
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................................
๖.๓  Cloud
 Big Data
 Data Center
 ทดแทนของเดิม
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
 งานวิจัย
๗. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ
๗.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ / แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๒ ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๓ แผนของกระทรวงหรือแผนของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภารกิจทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาระบบใบแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจาของบุคลากรในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (E-Slip)

หน้า : 3/11
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
๘. รายการที่จะจัดหาในโครงการ
รายการ

SPEC
DE DEPT
√

จานวน

ราคาต่อหน่วย

1.ระบบงานระบบใบแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจาของบุคลากรใน
1
498,000
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (E-Slip)
ประกอบด้วย
1.1ระบบใบแจ้งเงินเดือนข้าราชการ มีคุณสมบัติของระบบอย่างน้อย
ดังนี้
- สามารถจัดเก็บข้อมูลบุคลากร (ข้าราชการ) ประกอบด้วย เลข
ประจาตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง สังกัด อัตราเงินเดือน เลขที่
บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคารและสาขา เป็นต้น
- สามารถตรวจสอบหรื อ แก้ ไ ขข้ อ มู ล ข้ า ราชการที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง เช่น เลขประจาตัวประชาชน ชื่อ -นามสกุล ตาแหน่ง
สังกัด อัตราเงินเดือน เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคารและสาขา เป็น
ต้น
- สามารถจัดเก็บข้อมูลการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการในแต่ละ
เดือน ประกอบด้วย เลขประจาตัวประชาชน, ชื่อ -สกุล, ตาแหน่ง,
สั ง กั ด , อั ต ราเงิ น เดื อ น, ข้ อ มู ล ธนาคาร, ข้ อ มู ล การจ่ า ยเงิ น เดื อ น
(ปีงบประมาณ, เดือน, ประเภทเงิน (รายรับ, รายจ่าย) จานวนเงินที่
ได้รับสุทธิ เป็นต้น
- สามารถตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลธนาคารขา และเลขที่
บัญชี ได้
- สามารถบันทึก แก้ไข รายละเอียดข้อมูลเงินเพิม่ / เงินหัก
สวัสดิการต่างๆ ประกอบด้วย ประเภทเงิน, ปี พ.ศ., เดือน, ชื่อ-สกุล,
ตาแหน่ง, จานวนเงิน (เพิ่ม/หัก) เป็นต้น
- สามารถนาเข้า (Import) ข้อมูลของข้าราชการ จากไฟล์ข้อมูล
(File) ที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง ประเภทรายรับและรายจ่ายหรือ
รายการเงิ น หั ก ประจ าเดื อ น เพื่ อ น าเข้ า เป็ น รายการรายรั บ และ
รายจ่ายได้
- สามารถประมวลผลเพื่อคานวณเงินจ่ายสุทธิ โดยนาเงินเดือน
บวกรายรับหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ และหักด้วยภาษีเงินได้ และรายจ่ายอื่น ๆ
- สามารถจัดเก็บประวัติการจ่ายเงินเดือนข้าราชการในหน่วยงาน
ได้
- สามารถส่งออกข้อมูลของใบจ่ายเงินเดือนของข้าราชการใน
รูปแบบของ Excel ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถเก็บประวัติการใช้งานของข้าราชการได้
1.2 ระบบใบแจ้งเงินเดือนลูกจ้างประจา มีคณ
ุ สมบัติของระบบอย่าง
น้อย ดังนี้
- สามารถจัดเก็บข้อมูลบุคลากร (ลูกจ้างประจา) ประกอบด้วย
เลขประจาตัวประชาชน ชื่อ -นามสกุล ตาแหน่ง สังกัด อัตราค่าจ้าง
เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคารและสาขา เป็นต้น
- สามารถตรวจสอบและแก้ ไ ขข้ อ มู ล ลู ก จ้ า งประจ าที่ มี ก าร
โครงการพัฒนาระบบใบแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจาของบุคลากรในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (E-Slip)

รวม
498,000

หน้า : 4/11
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
รายการ

SPEC
DE DEPT

จานวน

ราคาต่อหน่วย

เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย เลขประจาตัวประชาชน ชื่อ -นามสกุล
ตาแหน่ง สังกัด อัตราค่าจ้าง เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคารและสาขา
เป็นต้น
- สามารถจัดเก็บข้อมูลการจ่ายเงินเดือนของลูกจ้างประจา ในแต่
ละเดือน ประกอบด้วย เลขประจาตัวประชาชน, ชื่อ -สกุล, ตาแหน่ง,
สั ง กั ด , อั ต ราเงิ น เดื อ น, ข้ อ มู ล ธนาคาร, ข้ อ มู ล การจ่ า ยเงิ น เดื อ น
(ปีงบประมาณ, เดือน, ประเภทเงิน (เงินได้, เงินหัก) จานวนเงินที่
ได้รับสุทธิ เป็นต้น
- สามารถตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลธนาคาร/สาขา และ
เลขที่บัญชี ได้
- สามารถบันทึก แก้ไข รายละเอียดข้อมูลเงินเพิ่ม / เงินหักอื่นๆ
ประกอบด้ ว ย ประเภทเงิ น , ปี พ.ศ., เดื อ น, ชื่ อ -สกุ ล , ต าแหน่ ง ,
จานวนเงิน เป็นต้น
- สามารถนาเข้า (Import) ข้อมูลของข้าราชการ จากไฟล์ข้อมูล
(File) ที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง ประเภทรายรับและรายจ่ายหรือ
รายการเงิ น หั ก ประจ าเดื อ น เพื่ อ น าเข้ า เป็ น รายการรายรั บ และ
รายจ่ายได้
- สามารถประมวลผลเพื่อคานวณเงินจ่ายสุทธิ โดยนาเงินเดือน
บวกรายรับหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ และหักด้วยภาษีเงินได และรายจ่ายอื่น
ๆ
- สามารถจัดเก็บประวัติการจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างประจาของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้
- สามารถส่งออกข้อมูลของใบจ่ายเงินเดือนของลูกจ้างประจาใน
รูปแบบของ Excel ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถเก็บประวัติการใช้งานของลูกจ้างประจาได้
1.3 ระบบใบแจ้งค่าตอบแทนพนักงานราชการ มีคุณสมบัติของระบบ
อย่างน้อย ดังนี้

- สามารถจัดเก็บข้อมูล บุ คลากร (พนั กงานราชการ)
ประกอบด้วย เลขประจาตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง
สังกัด อัตราค่าตอบแทน เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคารและ
สาขา เป็นต้น
- สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลพนักงานราชการที่มี
การเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ -นามสกุล ตาแหน่ง สังกัด อัตรา
ค่าตอบแทน เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคารและสาขา เป็น
ต้น
- สามารถจัดเก็บข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน
ราชการในแต่ละเดือน ประกอบด้วย เลขประจาตัวประชาชน
ชื่ อ -สกุ ล ต าแหน่ ง สั ง กั ด อั ต ราเงิ น เดื อ น ข้ อ มู ล ธนาคาร
โครงการพัฒนาระบบใบแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจาของบุคลากรในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (E-Slip)

รวม

หน้า : 5/11
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
รายการ

SPEC
DE DEPT

จานวน

ราคาต่อหน่วย

ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน (ปีงบประมาณ, เดือน, ประเภทเงิน
(รายได้, รายการหัก) จานวนเงินที่ได้รับสุทธิ เป็นต้น
- สามารถตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลธนาคาร/สาขา
และเลขที่บัญชี ได้
- สามารถนาเข้า (Import) ข้อมูลของข้าราชการ จาก
ไฟล์ข้อมูล (Excel File) ที่กรมกาหนด ประเภทรายได้และ
รายการเงินหั กประจ าเดือน เพื่อน าเข้าเป็นรายการรายได้
และรายการหักได้
- สามารถประมวลผลเพื่อคานวณเงินจ่ายสุทธิ โดยนา
เงินเดือนบวกรายได้หรือเงินเพิ่มอื่นๆ และหักด้วยภาษีเงินได้
และรายจ่ายอื่นๆ ได้
- สามารถจัดเก็บประวัติการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการในหน่วยงานได้
- สามารถส่งออกข้อมูลของใบแจ้งค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการในรูปแบบของ Excel ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถเก็บประวัติการเข้าใช้งานของพนักงานราชการ
ได้
1.4 ระบบขอหนังสือรับรองเงินเดือนของบุคลากรในกรม มีคณ
ุ สมบัติ
ของระบบอย่างน้อย ดังนี้
- สามารถแสดงผลหนังสือรับรองเงินเดือนของบุคลากรในกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบนเว็บไซต์ได้
- สามารถแสดงผลหนังสือรับรองเงินเดือ นของบุคลากรในกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในรูปแบบที่กรมกาหนดได้
- สามารถรองกับ การใช้งานลายเซ็นต์อิเล็ กทรอนิก ส์ร่วมกั บ
หนังสือรับรองเงินเดือนของบุคลากรในกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งได้ โดยลายเซ็นต์ผู้มีอานาจลงนามให้มีความสัมพันธ์กับที่อยู่
ของหน่วยงานนั้นๆ ได้
- สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบงานข้อ 5.1.1 5.1.2 และ
5.1.3 ได้
- สามารถบั นทึ กประวั ติก ารขอหนังสื อรั บรองเงิน เดือ นของ
บุคลากรในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้
- สามารถส่งออกข้อมูล การขอหนังสือรับรองเงินเดือนของของ
บุคลากรในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในรูปแบบของ Excel
ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถส่งออก (Export) หนังสือรับรองเงินเดือนของบุคลากร
ในกรมในรูปแบบของไฟล์เอกสารประเภท PDF หรือ ไฟล์รูปภาพ ได้
เป็นอย่างน้อย
โครงการพัฒนาระบบใบแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจาของบุคลากรในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (E-Slip)

รวม

หน้า : 6/11
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
รายการ
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DE DEPT

จานวน

ราคาต่อหน่วย

2. พัฒนาระบบงานการรับข้อมูลจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนของ
กรมบัญชีกลาง ให้สามารถนา File ที่ได้รับจากระบบจ่ายตรงเงิน
กรมบัญชีกลางมานาเข้า (Import) ให้เข้ากับระบบในข้อ 1.1 และ
1.2 เพื่อทาการตรวจสอบข้อมูลจานวนเงินเดือน รายรับและรายจ่าย
ที่โอนเข้าบัญชีจริงได้
3. สามารถปรับปรุงยอดเงินในระบบงาน 1.1 และ 1.2

กรณีที่ยอดเงินที่โอนเข้าบัญชีในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของ
กรมบัญชีกลางไม่เท่ากับข้อมูลเงินเดือนในระบบงานที่ส่งให้ไป
4. พัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลของตนเองแบบ Online โดยมี
คุณสมบัติของระบบอย่างน้อย ดังนี้
- สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยการกรอกเลขบัตรประชาชนหรือ
ตามที่กรมกาหนดได้
- สามารถยืนยันตัวตนผ่านการส่งรหัสการเข้าใช้งานระบบผ่าน
อีเมล์ได้
- สามารถเข้าสู่ระบบโดยการกรอกเลขบัตรประชาชนหรือตามที่
กรมกาหนดร่วมกับรหัสยืนยันผ่านอีเมล์ได้
- สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวได้
- สามารถค้ นหาและตรวจสอบข้อมู ลประวั ติการรั บเงิ นเดื อน/
ค่าตอบแทน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนผ่านระบบงานได้
- สามารถแสดงข้อมูล Slip เงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือนได้
- สามารถส่ง Slip เงินเดือนไปยังอีเมล์ของตนได้
5. ระบบงานการบริหารจัดการผู้ใช้งาน (Security) โดยมีคุณสมบัติ
ของระบบอย่างน้อย ดังนี้
- ผู้ดูแลระบบสามารถกาหนดสิทธิของผู้เข้าใช้งานได้
- สามารถกาหนดให้มีผู้ดูแลเว็บไซต์ได้หลายคน โดยสามารถแบ่ง
สิทธิการดูแลระบบได้
- สามารถกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล หรือกลุ่มข้อมูลได้
- สามารถกาหนดผู้ดูแลข้อมูลในแต่ละส่วนได้ โดยผู้ดูแลข้อมูลแต่
ละคนก็จะเห็นเฉพาะเนื้อหาในส่วนที่ตนเองดูแลเท่านั้น
- ผู้ดู แลข้อ มูล สามารถทาการตรวจสอบ และอนุมั ติข้ อมู ล ที่
ผู้ใช้งานเพิ่ม หรือปรับปรุง ก่อนนาขึ้นสู่เว็บไซต์ได้
- สามารถบริหารจัดการผู้ใช้งานในแต่ละโมดูลได้
6. ระบบบริหารข้อมูลพื้นฐาน (Master Data) โดยมีคุณสมบัติของ
ระบบอย่างน้อย ดังนี้
- สามารถสร้าง แก้ไข ลบ ข้อมูลพื้นฐานได้
- สามารถกาหนดสถานะการใช้งาน เปิด/ปิด การแสดงผลของ
ข้อมูลพื้นฐานได้
7. ระบบบริหารข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ โดยมีคณ
ุ สมบัติของระบบ
อย่างน้อย ดังนี้
โครงการพัฒนาระบบใบแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจาของบุคลากรในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (E-Slip)

รวม

หน้า : 7/11
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
รายการ
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จานวน

ราคาต่อหน่วย

- สามารถสร้าง แก้ไข ลบ หัวข้อและเนื้อหาของข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์ได้
- สามารถใส่รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ประกอบหัวข้อข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์ได้
- สามารถกาหนดสถานะการใช้งาน เปิด/ปิด การแสดงผลของ
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ได้
- สามารถกาหนดช่วงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดในการเผยแพร่ข้อมูล
ได้
- สามารถรองรับการแนบเอกสารในรูปแบบไฟล์ได้หลายรูปแบบ
ได้แก่ doc, docx, xls, xlsx, pdf, zip, และ rar โดยสามารถเลือก
แนบไฟล์ทั้งแบบ 1 ไฟล์ และหลายไฟล์พร้อมกันได้
- มีเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเนื้อหาข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นลักษณะ Text Editor ที่สามารถใช้งานได้โดยง่าย ในลักษณะ
คล้ายโปรแกรมประเภท Word
8. พัฒนาระบบจัดการข้อมูลโครงการ โดยมีคุณสมบัติของระบบอย่าง
น้อย ดังนี้
- สามารถจัดการเนื้อหาของข้อมูลโครงการบนหน้าเว็บเพจใน
ลักษณะ Text Editor ที่ใช้งานได้โดยง่าย ที่สามารถจัดการข้อมูลได้
หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Multimedia, Image, Text, Sound,
Video Streaming หรือ Link ทั้งภายในและภายนอก Web Page
รวมทั้งสามารถรองรับการเขียนภาษา HTML ได้
- สามารถกาหนดรูปแบบการแสดงผลในส่วนของข้อความ เช่น
ตัวอักษร (Text) ชนิดของอักษร (Font) ขนาดของอักษร (Size) สีที่
ใช้แสดง (Color) และคุณสมบัติพิเศษ เช่น ตัวหนา (Bold) ตัวเอียง
(Italic) หรือตัวขีดเส้นใต้ (Underline) ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถกาหนดรูปแบบการจัดวางย่อหน้า (Paragraph) การจัด
ตาแหน่ง (Alignment) การใช้ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ในการ
แสดงย่อหน้าได้
- สามารถกาหนดรูปแบบการแสดงผลของรูปภาพ (Image) ได้แก่
การจัดตาแหน่ง (Alignment) การกาหนดขนาด (Size) ได้เป็นอย่าง
น้อย
- สามารถสร้าง แก้ไข รวมทั้งกาหนดคุณลักษณะ ของตาราง
(Table) ได้แก่ ขนาดขอบตาราง (Border) สีขอบตาราง (Border
Color) สี พื้ น (Background Color) และการจั ด ต าแหน่ ง
(Alignment) ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถรองรับการแนบเอกสารในรูปแบบไฟล์ในแต่ละข่าวหรือ
บทความได้หลายรูปแบบ ได้แก่ ไฟล์ข้อมูลเพิ่มเติม (Attach File)
ได้แก่ doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, zip, rar และ ไฟล์
รูปภาพ (Graphic File) ได้แก่ png, jpg, gif โดยให้ผู้ใช้งานสามารถ
Download ไฟล์นั้น ๆ ได้ผ่าน Web Browser
โครงการพัฒนาระบบใบแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจาของบุคลากรในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (E-Slip)

รวม

หน้า : 8/11
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
* หมายเหตุ : ในรายการที่จัดหาให้ใช้เครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กาหนด
(DE:กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / DEPT:หน่วยงานกาหนดเอง)
๙. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์
รายการ
ระบบงานระบบใบแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจาของบุคลากรในกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (E-Slip)

จานวน
1

ชื่อหน่วยงานที่ติดตั้ง
กองสารสนเทศและเทคโนลีการสารวจฯ

๑๐.ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ของหน่วยงานตามข้อ ๙.)
รายการ
สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน
- DMCR Web Site และระบบงานสารสนเทศฯ ได้พัฒนามายังต่อเนื่อง ณ ปัจจุบัน
ดาเนินการฝากระบบไว้บน Cloud ของ Cattelecom และทา DR site ระบบไว้ที่
Data Center กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการสารองข้อมูลและเมื่อ
ระบบที่กรมจะขึ้นทางานแทน
- KM Web Site (Knowledge Management WebSite)
- ระบบฐานข้อมูลงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
ด้านบุคลากร
-ระบบ DPIS
ด้านสารบรรณ
-ระบบ E-Saraban (ExcelLink) ระบบเดียวกับกระทรวง ทส.
- Email กลาง (@dmcr.mail.go.th)
- DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูล MarineGIScenter
- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และฐานข้อมูลการส่งเสริมการทางานของเครือข่ายการมี
ส่วนร่วม
- ระบบโมบายแอพพลิเคชั่น DMCR Mobile Application
- ระบบฐานข้อมูลปะการังเทียม ทุ่นในทะเล และจุดวางเรือ
- ระบบ Backup ข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์
ด้านการเงินการคลัง
- ระบบจัดทาแผนปฏิบัติงานและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ
- ระบบฐานข้อมูลขยะทะเล
- ระบบบริหารจัดการป่าชายเลน Mangrove 4.0
- ระบบขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
- ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลสิ่งชีวิตทางทะเล

ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ.

ศทส.

2549

ศทส.
กปล.
ศทส.

2551
2552
2553

ศทส.

2553

ส่วนการเจ้าหน้าที่

2553

ฝ่ายสารบรรณ
ศทส.
กปล.
กอท.

2553
2554
2554
2554

ศทส./สวพ./กปล./กอท.
ศทส.
ศทส./สวพ./กปล./กอท.

2555
2556
2556

ศทส./สวพ./กปล./กอท.
ศทส./กอท.
ศทส.
สลก.

2556
2557
2557
2558

ส่วนติดตาม กยผ.
กอท./สวพ./ศทส.
กปล.
กปล.
กปล.
สวพ.

2558
2560
2561
2561
2561
2561
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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- ระบบสนับสนุนการป้องกันรักษาป่าชายเลน
- ระบบการให้บริการประชาชนออนไลน์
- ระบบเอกสารเวียน

กปล.
ศทส.
ศทส.

2561
2561
2561

๑๑. ผังโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและ/หรือแผนผังโครงการตามข้อ ๑. (ถ้ามี)

๑2. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดหาครั้งนี้
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) คือวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่กาหนดขึ้นโดยรัฐบาลเพื่อปรับทิศทางใน
การพัฒนาประเทศให้ทันโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีหลักการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
ด้านต่างๆ เพื่อให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ พัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ รวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีนโยบาย
ตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนในระยะยาว หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสาคัญของยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ก็คือ การยกระดับงานด้านการ
อ านวยการงานบุ ค คลขององค์ ก รภาครั ฐ ได้ แ ก่ ระบบใบแจ้ ง เงิ น เดื อ นและค่ า จ้ า งประจ า ของบุ ค ลากร (E-Slip) ให้ มี ค วามสามารถ
ในการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริการข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยเทคโนโลยี 4.0 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถตรวจสอบหรือเรียกดูข้อมูลใบแจ้งเงินเดื อนและค่าจ้างประจา
พร้อมจัดพิมพ์รายงานของตนเองได้ ลดขั้นตอนการทางานของเจ้าหน้าที่ ลดปริมาณกระดาษ และนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทดแทนการแจก
กระดาษสลิปเงินเดือน ช่วยลดระยะเวลาในการรับบริการเอกสารการขอหนังสือรับรองเงินเดือน ส่งเสริมและ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
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๑๓. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้
ระบบใบแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจาของบุคลากร (E-Slip) ให้มีความสามารถในการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริการข้อมูลส่วน
บุคคล ด้วยเทคโนโลยี 4.0 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง สามารถตรวจสอบหรือเรียกดูข้อมูลใบแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจา พร้อมจัดพิมพ์รายงานของตนเองได้ ลดขั้นตอนการทางาน
ของเจ้าหน้าที่ ลดปริมาณกระดาษ และนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทดแทนการแจกกระดาษสลิปเงินเดือน ช่วยลดระยะเวลาในการรับบริการ
เอกสารการขอหนังสือรับรองเงินเดือน ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วมากขึ้น
๑๔. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน

ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-slip ครอบคลุมการเข้าถึงข้อมูล
บุคลากรในสังกัดกรม ทช. ทุกประเภท ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ รวามทั้งสิน้ 1581 คน ซึ่งช่วยลด
ภาระด้านงบประมาณในการจัดพิมพ์เอกสาร และลดภาระด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนการคลัง
๑๕. บุคลากรของหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโครงการ (ตามข้อ ๑.)
ด้าน / สาขา

จานวน

ข้าราชการ+ลูกจ้างประจาภายในกรม (371 และ 104 อัตราตามลาดับ)
พนักงานราชการภายในกรม
รวม

โครงการพัฒนาระบบใบแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจาของบุคลากรในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (E-Slip)

475
1,106
1,581

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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ข. การลงนามรับรองโครงการ
๑. ผู้จัดทา / ขออนุมัติโครงการ
ลงชื่อ .....................................................................................
(นายธเนศ มั่นน้อย)
ตาแหน่ง เลขานุการกรม
.
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๒. ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ .....................................................................................
(นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสารวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรม / รัฐวิสาหกิจ
ลงชื่อ .....................................................................................
(นายโสภณ ทอง)
ตาแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง .
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)) .
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๔. ผู้รับรองผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจากระทรวง
โครงการฯ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ ........................................................
ลงชื่อ .....................................................................................
( ............................................................................................. )
ตาแหน่ง ................................................................................
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (CIO) ประจากระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ก. ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องประชุมระบบไร้สาย (e-Smart Meeting)
๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
๒.๑ ชื่อหน่วยงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๓ CIO
ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อ: นายธเนศ มั่นน้อย
ตาแหน่ง: เลขานุการกรม
๓. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖4
๓.๑ งบประมาณรวม
๓.๒ งบประมาณในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์
๓.3 อานาจการอนุมัตโิ ครงการ
๓.4 แหล่งเงิน

๔. วิธีการจัดหา
 จัดซื้อ
 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
๕. ลักษณะโครงการ
๕.๑  พัฒนาระบบ

๕.๒  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)

โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร: 021411381
e-mail: cholewheng@yahoo.com

(ตัวเลข) 8,000,000 บาท
(ตัวอักษร) แปดล้านบาทถ้วน
(ตัวเลข) 8,000,000 บาท
(ตัวอักษร) แปดล้านบาทถ้วน
 คณะกรรมการบริหารฯ (กระทรวง)  กระทรวง DE (วงเงินมากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท)
 งบประมาณประจาปี
 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย
 เงินรายได้
 เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................

 การจ้าง
 การแลกเปลี่ยน

 การจ้างที่ปรึกษา
 การเช่า

 มีเอกสารแบบบัญชีราคากลาง
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ข. ๔.๓ (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผู้ประกอบการ)
 มีเอกสารแบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่ ๑, ๒)
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.
.)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่ ....................)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ข. ข้อ ๔.๓ (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ /
๓ ผู้ประกอบการ)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่ ๔-๗, ๑0-๑6)
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่ 8, 20-๒1)
 มีใบเสนอราคาจานวน___๓____ผลิตภัณฑ์ (รายการที่ 8, 20-๒1..)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที.่
)
 มีใบเสนอราคาจานวน___๓___ผู้ประกอบการ (รายการที่ 8, 20-๒1..)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ข. ข้อ ๔.๓ (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ /
๓ ผู้ประกอบการ)

๖. การจัดหา
๖.๑  ขยายระบบเดิม / ต่อเนือ่ ง
 จัดหาใหม่
๖.๒  โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บูรณาการ
 โครงการตามภารกิจพื้นฐาน  โครงการตามแนวพระราชดาริ
 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด  โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ปกท.ทส.
 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................................................
๖.๓  Cloud
 Big Data
 Data Center
 ทดแทนของเดิม
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
 งานวิจัย

๗. ลักษณะการจัดหาตามเงื่อนไขที่กระทรวง DE กาหนด
ข้อ ๑) การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท)
 ๑.๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสานักงานพืน้ ฐาน ตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกาหนด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เครื่อง / คน โดยเฉลี่ย ตามความเหมาะสมกับภารกิจ
ของหน่วยงาน
 ๑.๒) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบที่ใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี (จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงิน
ที่ขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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 ๑.๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิม่ ศักยภาพของระบบ ตามงาน / แผนงาน / โครงการเดิม โดยระบบงานดังกล่าวไม่มี
ความซ้าซ้อน / เชื่อมโยง / สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น
 ๑.๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อ ๒) การจัดหาต้องขอความเห็นชอบต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (มูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท)
 ๒.๑) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์งาน / แผนงาน / โครงการทีน่ อกเหนือจากข้อ ๑.
 ๒.๒) เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการตามที่กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (ต้องขอความ
เห็นชอบใหม่)
 เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นการปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ฯ เนื่องจากยุทธศาสตร์ของกระทรวงได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี และได้ลงนามในคารับรองการปฏิบัติราชการแล้ว โดยให้กระทรวงฯ ดาเนินการพิจารณาอนุมัติการจัดหาระบบฯ ของ
หน่วยงานในสังกัดได้เอง (มติคณะรัฐมนตรี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗)
หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียด / เงื่อนไขการดาเนินงาน และการรายงานที่เกี่ยวเนื่อง ได้เพิ่มเติมใน หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สดุ ที่ ๐๕๐๔/๔๙๕๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

ข. ข้อมูลโครงการ
๑. หลักการและเหตุผลความเป็นมาของโครงการ
เนื่องด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ในหลายจังหวัด ทาให้การดาเนินการหน่วยงาน ไม่สามารถจัดประชุม อบรม สัมมนา ตรวจรับงาน หรือเดินทางไปราชการในพื้นที่
ต่างๆ ได้ จึงจาเป็นต้องจัดประชุมหารือกับหน่วยงานภายในและภายนอกอื่นๆ รวมไปถึงหน่วยงานในต่างประเทศผ่านระบบประชุมทางไกล
(Video Conference) เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถติดต่อประสานงาน ในการประชุม จัดอบรม
สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความประสงค์ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการห้องประชุมทั้งในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงาน ในการประชุม จัดอบรม สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างหน่วยงานในสังกัด
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในสถานการณ์โควิด-19

๓. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ 1. สามารถลดมลพิษที่เกิดจากการใช้รถยนต์ในการเดินทางมาประชุมที่ส่วนกลาง
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเดินทางมาประชุมที่ส่วนกลาง
เชิงคุณภาพ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงาน ในการประชุม จัดอบรม สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างหน่วยงานใน
สังกัด และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในสถานการณ์โควิด-19
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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๔. สภาพพื้นฐานก่อนเริ่มโครงการ (Project Baseline Data)
๔.๑ สถานภาพพื้นฐานโดยทั่วไป
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งติดตั้งไว้ ณ ศูนย์อานวยการพิทักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจานวน 1 ระบบ และห้องประชุมลาแพนชั้น 9 อีก 1 ระบบ เพื่อใช้จัดประชุมทางไกลระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้ทางผู้บริหาร กรมฯ รับทราบข้อมูลและสามารถ
ตัดสินใจได้ทันท่วงที สภาพในปัจจุบันระบบภาพ เสียง และตัวกล้องประชุมทางไกล (Conference) และมีความจาเป็นต้องประชุมหารือ
กับ หน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม กรมอื่น ๆ รวมไปถึงหน่ว ยงานในต่างประเทศ เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความสะดวก และปลอดภัยในการดาเนินงาน
๔.๒ สภาพปัญหาของผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้ประกอบการเอกชนหรือประชาชนโดยรวม (ถ้ามี)
๔.๓ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน/เหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดหาครั้งนี้
เนื่องด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ในหลายจังหวัด ทาให้การดาเนินการหน่วยงาน ไม่สามารถจัดประชุม อบรม สัมมนา ตรวจรับงาน หรือเดินทางไปราชการในพื้นที่
ต่างๆ ได้ จึงจาเป็นต้องจัดประชุมหารือกับหน่วยงานภายในและภายนอกอื่นๆ รวมไปถึงหน่วยงานในต่างประเทศผ่านระบบประชุมทางไกล
(Video Conference) เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถติดต่อประสานงาน ในการประชุม จัดอบรม
สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความประสงค์ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการห้องประชุมทั้งในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๔.๔ ระบบหรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงาน
รายการ
- DMCR Web Site และระบบงานสารสนเทศฯ ได้พัฒนามายังต่อเนื่อง ณ
ปัจจุบัน ดาเนินการฝากระบบไว้บน Cloud ของ Cattelecom และทา DR site
ระบบไว้ที่ Data Center กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการสารอง
ข้อมูลและเมื่อระบบที่กรมจะขึ้นทางานแทน
- KM Web Site (Knowledge Management WebSite)
- ระบบฐานข้อมูลงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
ด้านบุคลากร
-ระบบ DPIS
ด้านสารบรรณ
-ระบบ E-Saraban (ExcelLink) ระบบเดียวกับกระทรวง ทส.
- Email กลาง (@dmcr.mail.go.th)
- DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูล MarineGIScenter
- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และฐานข้อมูลการส่งเสริมการทางานของเครือข่ายการ
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ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ.

ศทส.

2549

ศทส.
กปล.
ศทส.

2551
2552
2553

ศทส.

2553

ส่วนการเจ้าหน้าที่

2553

ฝ่ายสารบรรณ
ศทส.
กปล.
กอท.

2553
2554
2554
2554

ศทส./สวพ./กปล./กอท.
ศทส.
ศทส./สวพ./กปล./กอท.
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2556
2556
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๔. สภาพพื้นฐานก่อนเริ่มโครงการ (Project Baseline Data)
มีส่วนร่วม
- ระบบโมบายแอพพลิเคชั่น DMCR Mobile Application
- ระบบฐานข้อมูลปะการังเทียม ทุ่นในทะเล และจุดวางเรือ
- ระบบ Backup ข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์
ด้านการเงินการคลัง
- ระบบจัดทาแผนปฏิบัติงานและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ
- ระบบฐานข้อมูลขยะทะเล
- ระบบบริหารจัดการป่าชายเลน Mangrove 4.0
- ระบบขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
- ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลสิ่งชีวิตทางทะเล
- ระบบสนับสนุนการป้องกันรักษาป่าชายเลน
- ระบบการให้บริการประชาชนออนไลน์
- ระบบเอกสารเวียน

ศทส./สวพ./กปล./กอท.
ศทส./กอท.
ศทส.
สลก.

2556
2557
2557
2558

ส่วนติดตาม กยผ.
กอท./สวพ./ศทส.
กปล.
กปล.
กปล.
สวพ.
กปล.
ศทส.
ศทส.

2558
2560
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561

๔.๕ ผังโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและ/หรือแผนผังโครงการตามข้อ ๑. (ถ้ามี)
๑.ส่วนกลาง

๕. ขอบเขตและข้อกาหนดความต้องการของระบบฯ ภายในโครงการ
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๕. ขอบเขตและข้อกาหนดความต้องการของระบบฯ ภายในโครงการ
๕.๑ ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope)
- ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการใช้งาน เพื่อออกแบบระบบตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกาหนด
- จัดหาอุปกรณ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ รองรับระบบงานที่พัฒนาขึ้น เพื่อการปฏิบัติงานผ่านระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย (e-Smart Meeting) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตั้งอุปกรณ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และปรับปรุงห้องประชุมให้เรียบร้อยและสวยงาม
- ฝึกอบรมการใช้งาน ทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
- บารุงรักษาระบบงาน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และบารุงรักษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่
กาหนด
๕.๒ ข้อกาหนดความต้องการของระบบ (System Requirements)
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาและปรับปรุงห้องประชุมระบบไร้สาย (e-Smart Meeting) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง โดยระบบต้องสามารถเชื่อมโยงกับระบบห้องประชุมเดิม ทั้งระบบเสียง สัญญาณภาพ รวมทั้งระบบการประชุมทางไกล (Web
Conference) ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใช้งานอยู่โดยไม่มีปัญหาในการใช้งาน และผู้เสนอราคาต้องทารายงานสรุปผลการ
วิเคราะห์ การออกแบบระบบ และแผนการพัฒนาและปรับปรุงห้องประชุมระบบไร้สาย (e-Smart Meeting) ตามรายละเอียดของโครงการ
เสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- จอ LED ขนาด 2.16 เมตร x 4.32 เมตร พร้อมระบบควบคุม
1 ชุด
- เครื่องควบคุมการแสดงผล พร้อมการ์ดรับ-ส่งสัญญาณภาพ
1 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ( Master Control Node )
1 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ( Tablet )
35 ชุด
- ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายสาหรับประธานและผู้เข้าร่วมประชุม
25 ชุด
- เครื่องควบคุมระบบประชุม
1 ชุด
- ระบบบริหารจัดการประชุม พร้อมชุดข้อมูลที่เป็นตัวต้นฉบับของโปรแกรม 1 ระบบ
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
1 ชุด
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
2 ชุด
- อุปกรณ์แยกสัญญาณภาพ
1 ชุด
- อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ
1 ชุด
- อุปกรณ์แปลงสัญญาณเสียง
1 ชุด
- อุปกรณ์สาหรับสาหรับระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพและเสียง
20 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สาหรับงานประมวลผล
20 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล
3 ชุด
๖. แนวทางการดาเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดาเนินการ และกาหนดการ
๖.๑ แนวทางการดาเนินงาน
6.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาและปรับปรุงห้องประชุมระบบไร้สาย (e-Smart Meeting) ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยระบบต้องสามารถเชื่อมโยงกับระบบห้องประชุมเดิม ทั้งระบบเสียง สัญญาณภาพ รวมทั้งระบบการประชุมทางไกล (Web
Conference) ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใช้งานอยู่โดยไม่มีปัญ หาในการใช้งาน และผู้เสนอราคาต้องทารายงานสรุปผลการ
วิเคราะห์ การออกแบบระบบ และแผนการพัฒนาและปรับปรุงห้องประชุมระบบไร้สาย (e-Smart Meeting) ตามรายละเอียดของโครงการ
เสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
6.1.2 เสนอราคาต้องพัฒนาและปรับปรุงห้องประชุมระบบไร้สาย (e-Smart Meeting) โดยจะต้องจัดหาอุปกรณ์และ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง และซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นของใหม่ เพื่อนามาติดตั้งที่กรมทรัพยากร
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ทางทะเลและชายฝั่ง
๖.๒ รายการที่จะจัดหา
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)

Spec
DE DEPT

๑. LED ขนาดจอภาพ 2.16 เมตร x 4.32 เมตร พร้อมระบบ 
ควบคุม
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ขนาด LED Module ให้มีระยะห่างระหว่างจุดภาพ (Pixel
Pitch) 3.75 มิลลิเมตรหรือ P3.75 หรือละเอียดดีกว่า โดยวัดจาก
จุดศูนย์กลางหลอดถึงจุดศูนย์กลางอีกหลอดหนึ่ง
- LED Lamp (Pixel Configuration) แต่ละจุดภาพใช้หลักการ
ผสมสีของหลอด LED ได้แก่ สีแดง (Red) สีเขียว (Green) และสีน้า
เงิน (Blue) สามารถแสดงจานวนสีทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่า 281 ล้าน
ล้านสี
- หลอด LED ที่ใช้ต้องมาจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน ได้แก่ Nichia
หรือ CREE หรือ Avago หรือ Epistar หรือ Nationstar โดยต้อง
ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน ISO9001 หรื อ ISO14001 หรื อ
ISO45001
- มีฟังก์ชั่นการถนอมสายตา (Blue Light Filter / Eyes care)
- จอแสดงภาพต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,152 x 576
pixels
- จอแสดงภาพต้องมีความสว่างไม่น้อยกว่า 600 nits
- รองรับให้ควบคุม ตั้งค่าจอแสดงภาพ LED และกาหนดค่า
Multi-Functional card ผ่านรีโมทคอนโทรลประเภทอินฟราเรด
(Infrared Remote Control) โดยรีโมทคอนโทรลจะต้องเป็นยี่ห้อ
เดียวกันกับจอแสดงภาพ LED
- มี ฟั ง ก์ ชั่ น การลดความชื้ น ของหน้ า จออั ต โนมั ติ ( Auto
Dehumidification)
- ค่า Pixel Density จานวนจุดภาพ (Pixels)ต่อตารางเมตรไม่
น้อยกว่า 70,000 จุดภาพ (Pitch)
- หลอด LED ต้องสามารถทางานได้ดีในอุณหภูมิ -10 องศา
เซลเซียส ถึง +45 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า
- อายุการใช้งานของหลอด LED ไม่ต่ากว่า 100,000 ชั่วโมง
- มีมุมมองหลอดไม่น้อยกว่า 160 องศาในแนวดิ่ง และ 160
องศาในแนวราบ
- หลอด LED ที่ใช้จะต้องเป็นชนิด Surface Mounted Diodes
(SMD)
- Display Cabinet มีขนาดไม่น้อยกว่า 480 มิลลิเมตร(กว้าง)
x 540 มิลลิเมตร(สูง) หนาไม่เกิน 70 มิลลิเมตร
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
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- วัสดุที่ใช้ทากล่อง Display Cabinet ต้องทาจาก Die-cast
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)

Spec
DE DEPT

Aluminum
- อัตราการกินไฟต่อตารางเมตร สูงสุด (Power consumption
MAX) ไม่เกิน 600 วัตต์ และอัตรากินไฟเฉลี่ยไม่เกิน 168 วัตต์
- มีมาตรฐาน IP5x หรือดีกว่า
- มีค่า Refresh rate อย่างน้อย 3,840 Hz
- มีค่า Frame frequency อย่างน้อย 60 Hz
- มี Grey Level 65,536 หรือดีกว่า โดย
- สามารถ Maintenance Service จากด้านหน้าได้
- เป็นจอแสดงภาพชนิด Fanless
- มี อุป กรณ์แ ปลงแรงดัน ไฟฟ้า สามารถใช้ ร่ว มกั บไฟฟ้ าขาเข้ า
ในช่วง 100 - 240 VAC, 50-60 Hz LED มีคุณลักษณะสาหรับ
ติดตั้งภายในอาคาร
- LED Cabinet เมื่อนามาประกอบเป็นจอแสดงภาพจะมีขนาด
ความกว้าง 4.32 เมตร และความสูง 2.16 เมตร จานวน 1 จอ
และสามารถแสดงตัวอักษร ภาษาต่างๆ รูปภาพ และกราฟิกรวมทั้ง
ภาพเคลื่อนไหวได้
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One (Master Control Node)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8
core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz
จานวน 1 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจาแยกจากหน่วยความจาหลัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 1ชนิด GDDR5
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 16 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวนไม่น้อยกว่า1หน่วย และ
ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 256 GB จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน หรือภายนอกเครื่อง
ผ่าน I/O พอร์ท จานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 6 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ แบบไร้สาย Wireless ภายใต้
เครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครือ่ ง
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)



จานวน

1

ราคาต่อหน่วย

30,000

รวม

30,000

หน้า : ๙ /19
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)

Spec
DE DEPT

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว ชนิดเป็น
ชิ้นเดียวกันกับตัวเครื่อง (All In One) มีความละเอียดไม่น้อยกว่า
1920x1080
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ
Bluetooth 5.0
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
3.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2
Core) หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) มีการทางานที่ความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 4.10 GHz
- มีหน่วยความจาแบบ Cache ไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (Memory) ชนิด LPDDR4x3733 MHz
หรือดีกว่าขนาดรวมไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล Storage ชนิด Solid State Drive ที่มี
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 128 GB
- มีจอภาพ ขนาดไม่ต่ากว่า 12.3 นิ้ว การแสดงผลจอภาพ ไม่
น้อยกว่า 2,736 x 1,824 pixels (267 PPI) รองรับ Multi
Touch ไม่น้อยกว่า 10 จุด จอภาพต้องป้องกันรอยขีดข่วน โดยใช้
เทคโนโลยี Corning Gorilla Glass หรือดีกว่า
- ความละเอียด กล้องหน้า 5.0 Mega Pixel ขนิด 1080p
Full HD Video มาพร้อม Windows Hello face sign-in
authentication camera และความละเอียด และกล้องหลัง 8.0
Mega Pixel ชนิด Full 1080p HD Video พร้อมโฟกัสอัตโนมัติ
- มีไมโครโฟนติดตั้งภายใน แบบ Dual far-field studioและ
ลาโพงติดตั้งภายใน พร้อมระบบ Dolby Audio Premium ลาโพง
แบบ Stereo Built-in ขนาด 2W และมีช่องรองรับการใช้
Headphone
- มีระบบความปลอดภัยสาหรับองค์กร (Enterprise-grade)
แบบแยกต่างหาก (Discrete chip) ตามแบบมาตรฐาน Trust
Platform Module (TPM) 2.0
- สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สาย Wireless แบบ Wi-Fi 6 รองรับ
มาตรฐาน 802.11 ax
- สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สาย แบบ Bluetooth 5.0
Technology
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Connections)
โดยมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี้
- มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB-A จานวน 1 ช่อง และ USB-C
จานวน 1 พอร์ต
- มีช่องเสียบ Headphone 3.5mm จานวน 1 ช่อง
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)



จานวน

35

ราคาต่อหน่วย

40,000

รวม

1,400,000

หน้า : ๑๐ /19
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)

Spec
DE DEPT

- มีตัวอ่านการ์ด MicroSDXC แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง
จานวน 1 พอร์ท
- มีพอร์ตเชื่อมต่อกับแป้นพิมพ์แบบ Type Cover Port
- ขาตั้ง (Kickstand) เป็นแบบติดตั้งอยู่กับตัวเครื่อง โดยสามารถ
ปรับระดับได้สูงสุดถึง 165 องศา
- แบตเตอรี่ เป็นแบบติดตั้งอยูภ่ ายในตัวเครื่อง โดยสามารถทางาน
ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง
4.เครื่องควบคุมไมโครโฟนไร้สาย
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องควบคุมชุดประชุมระบบ ไร้สาย รองรับการเชื่อมต่อ
สัญญาณทั้งรูปแบบ อินฟาเรด
- สามารถรองรับชุดประชุมทั้งหมดได้ 64 ชุด หรือดีกว่า
- มีฟังก์ชั่น ปิดไมโครโฟนอัตโนมัติ
- มีฟังก์ชั่น Speech priority selector
- มีระบบ Feedback suppressor
- มีช่องต่อสัญญาณเข้า Mic input ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีช่องต่อสัญญาณเข้า Aux input ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีช่องต่อสัญญาณออก เพื่อบันทึก ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องต่อ หูฟัง (HEADPHONES) แบบ 3.5 mm ไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
5.ไมโครโฟนชุดประชุมสาหรับประธานแบบไร้สาย
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็น ชุ ดประชุ มไร้ สายแบบตั้งโต๊ ะ มีล าโพงในตัว พร้อ มสวิ ท ซ์
สาหรับกดเปิด-ปิด ไมโครโฟน
- มีปุ่มกด Priority เพื่อปิดไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุม
- มีช่องสาหรับต่อหูฟังได้ 2 ช่องที่ฐานไมโครโฟน และมีปุ่มปรับ
ระดับความดัง
- ใช้อินฟาเรด ในการเชื่อมต่อสัญญาณทั้งเสียง และสัญญาณ
ควบคุม
- สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 10 ชม.
- เป็นก้านชุดประชุมไร้สายแบบ Gooseneck มีความยาวไม่น้อย
กว่า 470 มม.
- ไมโครโฟนเป็นชนิด Condenser
- ก้านไมโครโฟน มีความยาวไม่น้อยกว่า 470 มม.
- ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า 100 Hz- 13kHz
- มีแบตเตอร์รี่สาหรับไมโครไฟนชุดประชุมชนิด Lithium-ion
ขนาด 7.4 VDC หรือดีกว่า

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)





จานวน

ราคาต่อหน่วย

1 ชุด

1,052,000 1,052,000

1

6,000

รวม

6,000

หน้า : ๑๑ /19
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)
6.ไมโครโฟนชุดประชุมสาหรับผู้ร่วมประชุมแบบไร้สาย
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็น ชุ ดประชุ มไร้ สายแบบตั้งโต๊ ะ มีล าโพงในตัว พร้อ มสวิ ท ซ์
สาหรับกดเปิด-ปิด ไมโครโฟน
- มีช่องสาหรับต่อหูฟังได้ 2 ช่องที่ฐานไมโครโฟน และมีปุ่มปรับ
ระดับความดัง
- ใช้อินฟาเรด ในการเชื่อมต่อสัญญาณทั้งเสียง และสัญญาณ
ควบคุม
- สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 10 ชม.
- เป็นก้านชุดประชุมไร้สายแบบ Gooseneck มีความยาวไม่น้อย
กว่า 470 มม.
- ไมโครโฟนเป็นชนิด Condenser
- ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า 100 Hz- 13kHz
- มีแบตเตอร์รี่สาหรับไมโครไฟนชุดประชุมชนิด Lithium-ion
ขนาดไม่น้อยกว่า 7.4 VDC
7.เครื่องควบคุมระบบประชุม
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยความจา 4GB เป็นอย่างน้อย
- มีเนื้อที่ในการเก็บข้อมูล 16GB eMMC Flash Storage หรือ
มากกว่า
- ระบบสามารถเชื่อมต่อ กับ คอมพิวเตอร์ แท๊ปเลท สมาร์ท
โฟน โดยใช้สายสัญญาณ หรือ ผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายได้
เป็นอย่างน้อย
- ระบบสามารถรองรับ Windows, macOS, Android IOS
devices, Chromebook และ Linux ได้
- ระบบสามารถรองรับการส่ง ภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว จาก
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แท๊ปเลท สมาร์ทโฟน ไปยังหน้าจอใหญ่
ของห้องประชุมได้ และสามารถติดตั้งโปรแกรมเพิม่ เติมเพื่อฟังก์ชั่น
การใช้งานที่มากขึ้น
- ระบบรองรับการการแสดงเนื้อหา ( Content ) บนจอ ได้อย่าง
ไม่จากัด
- ระบบรองรับการการแสดงเนื้อหา ( Content ) ในแต่ละ
ผู้ใช้งานได้อย่างไม่จากัด
- ระบบรองรับการส่งเนื้อหาแบบทั้งหน้าจอและแบบหน้า
แอปพิเคชั่นโดยมีรหัสควบคุมก่อนการเชื่อมต่อ
- ระบบรองรับการส่งสัญญาณภาพไปยังจอด้วยความละเอียด
4K UHD Wireless streaming ไม่น้อยกว่า 25 FPS
- ระบบรองรับโปโตคอลการส่งภาพ แบบ Airplay & Miracast
Mirroring
- ระบบรองรับการทางานร่วมกับจอแบบ (Interactive screen)

Spec
DE DEPT


โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)



จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

24

6,000

144,000

1

449,400

449,400

หน้า : ๑๒ /19
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)

Spec
DE DEPT

ได้
- ระบบรองรับ Annotation / Markup
- ระบบมีฟังก์ชั่นผู้ควบคุมเนื้อหา Moderator mode
- ระบบมีฟังก์ชั่นการส่งเนื้อหาจากคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย
HDMI 1.4b ได้นอกเหนือจากส่งการส่งผ่านระบบเครือข่ายแบบใช้
สายและไม่ใช้สาย
- สามารถรับและแสดงไฟล์รปู ภาพและไฟล์วีดิโอได้
- รองรับการเชื่อมต่อผ่าน network port POE + ได้
- รองรับ QoS ( Quality of service )
- สามารถตั้งเวลา Reboot ระบบได้
- รองรับช่องสัญญาณ ออก แบบ HDMI 2 ช่อง 4K display
หรือ 1080p เมื่อต่อออกสองจอพร้อม และ สามารถเลือกรูปแบบ
การแสดง ผล แบบ Mirror / Extended / Seamless
- รองรับซ่องต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet with
PoE+ support
- กินกระแสไฟ ไม่มากกว่า DC 12V at 2 Amps
- รองรับช่องต่อสัญญาณ แบบ RJ45 Gigabit
- รองรับช่องต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง แบบ 2x USB 3.0, USB-C
port
- รองรับระบบ Wireless Dual band, 802.11ac 2×2
MIMO
8.ระบบบริหารจัดการประชุม พร้อมชุดข้อมูลที่เป็นตัวต้นฉบับ
ของโปรแกรม (Source Code)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถสั่งเปิด-ปิด โปรแกรมสาหรับดูไฟล์ผ่าน Web
Browser ได้
- สั่งย่อหน้าต่างโปรแกรมแสดงผลของเครื่อง client ได้
- สามารถ monitor สถานะ online-offline ของ client ได้
- ตัวโปรแกรมสามารถทางานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องได้
- สามารถบังคับการแสดงผลหน้าจอ browser โดยผู้ใช้งานไม่
สามารถปิดได้
- สามารถทางานผ่านระบบปฏิบัตกิ าร Windows 10 ได้
- มีการพัฒนาซอฟท์แวร์บนภาษา c#.net
- ตัวโปรแกรมจะต้องมีการติดตั้งลงบนเครื่องควบคุม (Host)
และเครื่องลูก (Client) ได้
- ต้องส่งมอบ Source Code ของ Software ให้แก่หน่วยงาน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
9.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ชนิด 12 แกนหลัก มี
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)



จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

1 ระบบ

192,600

192,600

1

350,000

350,000

หน้า : ๑๓ /19
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)

Spec
DE DEPT

ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.1 GHz หรือดีกว่าจานวน ไม่น้อยกว่า 2
หน่วย
- ต้องมีหน่วยความจาหลัก (memory) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 32
- สนับสนุนการทา RAID ไม่น้อยกว่า 0, 1, 5
- ต้องมีหน่วยจัดเก็บชนิด SCSI หรือ SAS แบบ SAS ที่มี
ความเร็วไม่น้อยกว่า 10000 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State
Drive SSD ชนิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450G จานวนไม่น้อย
กว่า 4 หน่วย
- มี ส่ ว นเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบเครื อ ข่ า ยแบบ 10/100/1000
Base-T จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว
- มี power supply แบบ redundant หรือ hot swap จานวน
2 หน่วย
10.อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีพอร์ตแบบ RJ45 10/100/1000ไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต
- มีพอร์ตแบบ SFP 100/1000 Mbps ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต
- มีขนาดของ Switch Capacity ไม่น้อยกว่า 52Gbps
11.อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีช่องสัญญาณเข้าแบบ HDMI จานวน 3 ช่อง
- มีช่องสัญญาณออกแบบ HDMI จานวน 1 ช่อง
- สามารถสลับสัญญาณภาพด้วยรีโมท IR หรือ ปุ่มกดได้
- รองรับความ ละเอียดระดับ HDTV 480p, 720p, 1080i
และ 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, XGA, SXGA, และ
WUXGA (1920x1200)
- รองรับระบบเสียง Dolby True HD และ DTS HD Master
Audio รองรับ 3D รองรับ HDCP compliant
- โชว์สถานะ การแสดงผลด้วยไฟ LED
12.อุปกรณ์แปลงสัญญาณเสียง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีช่องสัญญาณเข้า HDMI in 1 ช่อง และ Audio in 1 ช่อง
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสัญญาณออก HDMI out 1 ช่อง, SPDIF 1 ช่อง และ
Audio 1 ช่องเป็นอย่างน้อย
- มีช่อง USB สาหรับ upgrade firmware อยู่ด้านหน้าเครื่อง
- รองรับสัญญาณเสียง SPDIF5.1, Analog Audio, PCM2.0,
DTS-HD Master Audio และDolby true-HD
- รองรับ 2 DIP switch
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม



2 เครื่อง

323,๐๐๐

323,๐๐๐



1

27,300

27,300



1 เครื่อง

31,600

948,000

หน้า : ๑๔ /19
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)

Spec
DE DEPT

- รองรับ HDCP2.2/1.4
- รองรับ Support CEC
- รองรับการ upgrade firmware ผ่าน USB ได้เป็นอย่างน้อย
13.ชุดอุปกรณ์สาหรับระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพและเสียง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการแสดงผลของภาพได้แบบ 1080p และ
720p
- สามารถซู ม และขยายภาพได้ ข นาด 4 เท่ า แบบ Digital
Zoom เป็นอย่างน้อย
- สามารถทาการ Auto Focus ได้และมีมุมมองของกล้องอยู่ที่
90องศา เป็นอย่างน้อย
- มีสัญญาณ Output แบบ USB 1 ช่อง และHDMI 1 ช่อง
เป็นอย่างน้อย
- มี ล าโพง Speakerphone แบบ Full-Duplex และ
เทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวน (Echo and Noise Cancellation)
- เสียงแบบ Wideband ขนาด 360 องศา
- มี LEDs สาหรับแจ้งสถานะ Speakerphone streaming,
Mute, Hold และ Bluetooth Wireless Paring
- มีปุ่มควบคุมสาหรับ Call Answer/End , Volume, mute
Speakers และ Microphones
14.เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สาหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4
core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz
จานวน 1 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณ
ุ สมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน หรือภายนอก
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม



20
เครื่อง

37,900

758,000



20

23,000

450,000

หน้า : ๑๕ /19
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)

Spec
DE DEPT

จานวน

จานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 2 ช่อง
- มี แ ป้ น พิ ม พ์ แ ละเมาส์ แบบไร้ ส าย Wireless
ภายใต้
เครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่อง
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ
FHD (1920x1080)
15.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล
3

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4
Core) จานวน 1 หน่วย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า
ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ ( Level ) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GB และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า
10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ ( Level ) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GBและมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 ไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ Solid State Drive ขนาดไม่น้อยกว่า 250
GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366 x 768
Pixels ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless/Wi-Fi) แบบมาตรฐาน
IEEE 802.11 b/g/n/ac และ Bluetooth
- มีช่องต่อแบบ HDMI จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ แบบ USB 2.0 หรือ ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
* หมายเหตุ : ในรายการที่จัดหาให้ใช้เครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กาหนด
(DE:กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ DEPT:หน่วยงานกาหนดเอง)
ไม่รวมค่าไฟฟ้าในโครงการ ๒๔ เดือน และงานสารวจ ทดสอบ ติดตั้ง และอบรมระบบ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ราคาต่อหน่วย

22,000

รวม

66,000

หน้า : ๑๖ /19
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
๖.๓ หน่วยงานที่จะทาการติดตั้งระบบ / อุปกรณ์
รายการ (อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม / ระบบงาน)
๑. LED ขนาดจอภาพ 2.16 เมตร x 4.32 เมตร พร้อมระบบควบคุม
๒.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One (Master Control Node)
๓.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
๔.เครื่องควบคุมไมโครโฟนไร้สาย
๕.ไมโครโฟนชุดประชุมสาหรับประธานแบบไร้สาย
๖.ไมโครโฟนชุดประชุมสาหรับผูร้ ว่ มประชุมแบบไร้สาย
๗.เครื่องควบคุมระบบประชุม
๘.ระบบบริหารจัดการประชุม พร้อมชุดข้อมูลที่เป็นตัวต้นฉบับของโปรแกรม
(Source Code)
9.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
๑0.อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
๑1.อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ
๑2.อุปกรณ์แปลงสัญญาณเสียง
13.ชุดอุปกรณ์สาหรับระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพและเสียง
14.เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สาหรับงานประมวลผล
15.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล
๖.๔ ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ .............................เดือน 7 เดือน
เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔
๖.๕ กาหนดการ (Schedule)
กิจกรรม

จานวน
1
1
35
1
1
24
1

ชื่อหน่วยงานที่ติดตั้ง
สานักงานเลขานุการกรม
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
สารวจฯ

1
1
2
1
1
20
20
3

กาหนดการ (เดือนที่)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

หมายเหตุ

๑. รวบรวมเอกสารและเก็ บข้ อ มูล ใน
การเตรี ย มการเพื่ อ ท าระบบฯ และ
จัดทา TOR
๒.E-Auction
๓. พั ฒ นาระบบ และติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์
พร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์ ให้สามารถใช้
งานได้
๔. ติดตั้งระบบ พร้อมทั้งทดสอบระบบ
ให้สามารถใช้งานได้
๕. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล
ระบบ
๖. ประสานงาน และติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน (อานวยการทั่วไป)

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4

หน้า : ๑๗ /19
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

๗. ผลผลิตของโครงการ (Output / Deliverables)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีห้องประชุม อุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการประชุมทางไกล และการ
ประสานงานต่างๆ ระหว่างหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปัจจัยสาเร็จของโครงการ
8.1 เจ้าหน้าที่กรมฯ มีห้องประชุม อุปกรณ์และครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการประชุมทางไกล และการประสานงาน
ต่างๆ ระหว่างหน่วยงานในสังกัดโดยไม่ต้องเดินทางมาประชุมที่ส่วนกลาง เพื่อลดมลพิษ และค่าใช้จ่าย
๙. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ
๙.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ / แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัว ข้อ การพัฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐานด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศ และยุ ทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสร้ างการเจริญ เติ บโตที่เป็ นมิต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ ในแผนปฏิรูปประเทศ การบริหารจัดการพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเลที่กาหนดให้มีจานวนพื้นที่คุ้มครองทาง
ทะเลเพิม่ ขึ้นอย่างน้อยปีละ ๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร
๙.๒ ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙.๓ แผนของกระทรวงหรือแผนของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการป่าไม้
และความหลากหลายทางชีวภาพ แผนงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป้าหมาย กาหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเลได้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ ๑๔ ของ SDGs ให้มีพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทางทะเลทั้งหมด

๑๐. ความพร้อมของโครงการ
๑๐.๑ บุคลากรของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการ (ตามข้อ ๑.)
ด้าน / สาขา

จานวน

ข้าราชการ+ลูกจ้างประจาภายในกรม (371 และ 104 อัตราตามลาดับ)
พนักงานราชการภายในกรม
รวม

475
1,106
1,581

๑๐.๒ ประเด็นความพร้อมด้านอืน่ ๆ (ถ้ามี)
มีการเตรียมพร้อมด้านสถานที่และพื้นที่ที่จะติดตั้ง
๑๐.๓ ประเด็นความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบรรเทา (Project Risks and Risk Mitigations)
โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องประชุมระบบไร้สาย (e-Smart Meeting) อาจจะเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการติดตั้ง และ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4

หน้า : ๑๘ /19
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

๑๐. ความพร้อมของโครงการ
ปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ ซึ่งทาให้ระบบทางานผิดพลาด จึงมีการวางแผนใน ในการเชื่อมต่อระบบ และการเผื่อระยะเวลาทาการทดสอบการ
ทางานของระบบ และอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อส่งมอบเสร็จสิ้นจะไม่เกิดปัญหาในการใช้งาน

๑๑. ประโยชน์ที่จะได้รับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีห้องประชุม อุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการประชุมทางไกล และการ
ประสานงานต่างๆ ระหว่างหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4

หน้า : ๑๙ /19
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑
งบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท

ค. การลงนามรับรองโครงการ
๑. ผู้จัดทา / ขออนุมัติโครงการ

ลงชื่อ .....................................................................................
(นายธเนศ มั่นน้อย)
ตาแหน่ง เลขานุการกรม
.
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๒. ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ ..................................................................................... ....
(นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสารวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
.
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรม / รัฐวิสาหกิจ

ลงชื่อ .....................................................................................
(นายโสภณ ทอง)
ตาแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง .
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)) .
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๔. ผู้รับรองผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจากระทรวง

โครงการฯ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ ........................................................
ลงชื่อ .....................................................................................
( ............................................................................................. )
ตาแหน่ง ................................................................................
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CIO) ประจากระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4

หน้า : 1/9
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

ก. ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
๒.๑ ชื่อหน่วยงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๓ CIO
ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ: อภิชัย เอกวนากุล
ตาแหน่ง: ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร: 021411381
e-mail: cholewheng@yahoo.com

๓. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖4
๓.๑ งบประมาณรวม
(ตัวเลข) 1,900,000 บาท
(ตัวอักษร) หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน
๓.๒ งบประมาณในการจัดหาระบบ (ตัวเลข) 1,900,000 บาท
(ตัวอักษร) หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน
คอมพิวเตอร์
๓.๓ อานาจการอนุมัตโิ ครงการ
 คณะกรรมการบริหารฯ (กระทรวง)  หน่วยงาน (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓.๔ แหล่งเงิน
 งบประมาณประจาปี
 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย
 เงินรายได้
 เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................
๔. วิธีการจัดหา
 จัดซื้อ
 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
๕. ลักษณะโครงการ
๕.๑  พัฒนาระบบ

๕.๒  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)

 การจ้าง
 การแลกเปลี่ยน

 การจ้างที่ปรึกษา
 การเช่า

 มีเอกสารแบบบัญชีราคากลาง
 มีใบเสนอราคาจานวน____3___ผู้ประกอบการ (รายการที่....1.........)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผูป้ ระกอบการ)
 มีเอกสารแบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ

โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4

๕.๓  จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ / โปรแกรม

หน้า : 2/9
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่................)
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)

๖. การจัดหา
๖.๑  ขยายระบบเดิม / ต่อเนือ่ ง
 จัดหาใหม่
๖.๒  โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บูรณาการ
 โครงการตามภารกิจพื้นฐาน  โครงการตามแนวพระราชดาริ
 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด  โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ปกท.ทส.
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................................
๖.๓  Cloud
 Big Data
 Data Center
 ทดแทนของเดิม
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
 งานวิจัย
๗. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ
๗.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ / แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๒ ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๓ แผนของกระทรวงหรือแผนของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภารกิจทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

หน้า : 3/9
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
๘. รายการที่จะจัดหาในโครงการ
รายการ
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√

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

1.โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลีย่ นแปลงพื้นที่ป่าชายเลน จาก
1 ระบบ
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
คุณลักษณะพื้นฐาน
จั ด เตรี ย มชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศที่ จ ะน ามาใช้ วิ เ คราะห์ แ ละ
แสดงผลบนระบบติดตามฯ ประกอบด้วย
1.1สามารถการรวบรวมชั้น ข้อ มู ลภู มิส ารสนเทศจากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ป่ า ชายเลน ไม่ น้ อ ยกว่ า 2
ช่วงเวลา
2) ป่าสงวนแห่งชาติ
3) อุทยานแห่งชาติ
4) วนอุทยาน
5) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
6) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
7) ป่าชายเลนตามมติ ครม.
8) พื้นที่รับผิดชอบของ ทช. (หากมี)
9) ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (โดย ทช. เป็นผู้รวบรวม)
1.2 การจัดเตรียมชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
1) กาหนดโครงสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Data Dictionary)
และคาอธิบายข้อมูล (Metadata) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการนาเข้า
หรือเพิ่มเติมข้อมูล ที่จะทาให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบภายใต้โครงสร้าง
เดียวกัน และทาให้ง่ายในการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศใน
อนาคต
2) จั ด ท าหรื อ แปลงข้ อ มู ล จากในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น เอกสาร
(Word /PDF) ตาราง (Excel) และแผนที่ เป็นต้น ให้เป็นข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ (Shapefile) ที่ มีม าตรฐานเดีย วกั น เพื่ อให้ง่ายต่อ การ
นามาวิเคราะห์และแสดงผลร่วมกัน
3) ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล (Normalization) ให้ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
4) นาเข้าข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Shapefile) ไปยังฐานข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ (GeoDatabase) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูล
ในการจะน าไปใช้ วิ เ คราะห์ แ ละแสดงผลข้ อ มู ล บนระบบฯ (Web
Application)
5) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GeoDatabase) เข้ากับ
ส่วนให้บริการหรือแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ตามมาตรฐานของ OGC (Open Geospatial
Consortium) ในรูปแบบ WMS (Web Map Service) หรือ WMTS
(Web Map Tile Service)
6) จัดทารูปแบบการแสดงผล (Style) ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

1,900,000

1,900,000

หน้า : 4/9
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
รายการ

SPEC
DE DEPT

ให้มีสัญลักษณ์และคาอธิบายที่สื่อความหมายได้ง่ายและชัดเจน ใน
การแสดงผลบนส่วนของแผนที่บนระบบฯ
1.2 ผู้รับจ้างจะต้องทาการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน
จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 2 ช่วงเวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 ทาการรับสัญญาณ จัดเก็บ และจัดเตรียมข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม ให้พร้อมใช้งานในการวิเคราะห์จุดเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชาย
เลน เช่ น Sentinel-2AB และ LANDSAT-8 ในบริ เ วณพื้ น ที่
รับผิดชอบของ ทช.
1.2.2 มีการคัดเลือกข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมให้สามารถใน
2 ช่วงเวลา ที่สามารถนามาใช้จับคู่ภาพ เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์
จุดเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน
1.2.3 จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมให้มีความพร้อมในการ
นามาใช้ในแบบจาลองเชิงพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วย การปรับแก้เชิง
คลื่ น (Radiometric Correction) การปรั บ แก้ เ ชิ ง เรขาคณิ ต
(Geometric Correction) การรวมช่วงคลื่น (Layer Stack) การ
ห ล อ ม ร ว ม ภ า พ ( Pan-Sharpened) ก า ร เ น้ น ค ว า ม ค ม ชั ด
(Enhancement) และ การปรับโครงการข้อมูลให้พร้อมสาหรับการ
แสดงผลบน Web Application (Tiling)
1.2.4 วิ เ คราะห์ จุ ด เปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ป่ า ชายเลน โดยใช้
แบบจาลองเชิงพื้นที่ร่วมกับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม 2 ช่วงเวลา
1.2.5 มีการคัดกรองข้อมูลจุดเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน ที่ได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมกับชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก ทช.
1.2.6 นาเข้าจุดเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนบนระบบฯ โดย
นาเข้าเดือนละครั้ง ซึ่งต้องครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของ ทช.
1.3 ผู้รับจ้างจะต้องพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บุกรุก
ป่ า ชายเลน จากข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม ในรู ป แบบ Web
Application โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.3.1 ระบบการบริการแผนที่ผ่านระบบเครือข่าย (Map
Server) มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
รองรับมาตรฐานการให้บริการข้อมูลของ OGC ได้แก่ Web Map
Service, Web Feature Service, Web Processing Service และ
Web Coverage Service
เป็นอย่างน้อย
- รองรับการให้บริการข้อมูลจุดเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า
ชายเลน พร้ อ มคู่ ภ าพดาวเที ย มเปรี ย บเที ย บก่ อ น -หลั ง การ
เปลี่ยนแปลง
- รองรับการเชื่อมต่อกับ ระบบฐานข้อมูลผ่าน Java
Naming and Directory Interface
โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
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- รองรับการทา Map Cache ในชั้นข้อมูลที่ให้บริการ
ได้
- ระบบฯ สามารถรองรับการให้บริการแผนที่ (Map
Server) อื่นๆ ที่ให้บริการในมาตรฐาน ISO 19128 ได้
1.4 ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน (Back Office) แบบ GUI
- มีส่วนจัดการสร้าง แก้ไข และลบผู้ใช้งาน
- มีการกาหนดสิทธิการใช้งานระบบฯ 3 กลุ่ม ได้แก่
ผู้ดูแลระบบฯ เจ้าหน้าที่ และ ประชาชนทั่วไป
- ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างผู้ใช้งานได้อย่างไม่จากัด
1.5 ระบบประมวลและแสดงผล ให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูล
- สามารถให้บริการข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชาย
เลนในรูปแบบมาตรฐาน Open Geospatial Consortium (OGC)
- ระบบต้องมีการพัฒนาในลักษณะเป็นโปรแกรม
ประยุกต์แบบ Web Application ที่สามารถทางานได้บนพื้นฐานของ
HTML5 โดยผู้ ใ ช้ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งติ ด ตั้ ง โปรแกรมเสริ ม บน Web
Browser เพิ่มเติมใดๆ เช่น Adobe Flash หรือ ActiveX
2.1)
ออกแบบส่วนแสดงผลเสนอต่อ ทช. ให้พิจารณา
ก่อนดาเนินการ
2.2)
มีหน้าจอแสดงผลข้อมูลจุดเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า
ชายเลนที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม 2
ช่วงเวลา เพื่อเปรียบเทียบกัน
2.3)
สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูล (Identify) ของ
จุดเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน
2.4)
มีเครื่องมือในการค้นหา (Search) จุดเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ป่าชายเลนได้
2.5)
มีเครื่องมือในการเลือกไปยัง (Go to) พื้นที่ต่างๆ
บนแผนที่
2.6)
มี ส่ ว นแสดงแผนที่ แ ละเครื่ อ งมื อ การใช้ ง าน
พื้นฐาน ได้แก่ ย่อ/ขยาย/การเลื่อนแผนที่ แสดงค่าพิกัด
2.7)
มีเครื่องมือแสดงผลจุดเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชาย
เลน ในรูปแบบ Dashboard อย่างง่าย
2.8)
มี เ ครื่ อ งมื อ การพิ ม พ์ แ ผนที่ หรื อ ส่ งออกแผนที่
เฉพาะเรื่องตามข้อมูลที่กาหนดไว้
2.9)
มีคู่มือช่วยเหลือการใช้งานระบบฯ (Help)
2.10) สามารถ เปิดและปิด การมองเห็นของสัญลักษณ์ชั้น
ข้อมูลตามที่ระบบให้บริการได้
2.11) สามารถกาหนดระดับความโปร่งใสในการแสดงผล
ของแต่ละชั้นข้อมูลได้
2.12) สามารถติดตามการใช้งานระบบผ่าน Google
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Analytics เพื่อเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้งานระบบ ข้อมูลจานวนการร้อง
ขอบริการ
* หมายเหตุ : ในรายการที่จัดหาให้ใช้เครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กาหนด
(DE:กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / DEPT:หน่วยงานกาหนดเอง)
๙. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์
รายการ
1.โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลีย่ นแปลงพื้นที่ป่าชายเลน จากข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียม

จานวน
1

ชื่อหน่วยงานที่ติดตั้ง
กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

๑๐.ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ของหน่วยงานตามข้อ ๙.)
รายการ
สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน
- DMCR Web Site และระบบงานสารสนเทศฯ ได้พัฒนามายังต่อเนื่อง ณ ปัจจุบัน
ดาเนินการฝากระบบไว้บน Cloud ของ Cattelecom และทา DR site ระบบไว้ที่
Data Center กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการสารองข้อมูลและเมื่อ
ระบบที่กรมจะขึ้นทางานแทน
- KM Web Site (Knowledge Management WebSite)
- ระบบฐานข้อมูลงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
ด้านบุคลากร
-ระบบ DPIS
ด้านสารบรรณ
-ระบบ E-Saraban (ExcelLink) ระบบเดียวกับกระทรวง ทส.
- Email กลาง (@dmcr.mail.go.th)
- DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูล MarineGIScenter
- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และฐานข้อมูลการส่งเสริมการทางานของเครือข่ายการมี
ส่วนร่วม
- ระบบโมบายแอพพลิเคชั่น DMCR Mobile Application
- ระบบฐานข้อมูลปะการังเทียม ทุ่นในทะเล และจุดวางเรือ
- ระบบ Backup ข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์
ด้านการเงินการคลัง
- ระบบจัดทาแผนปฏิบัติงานและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ

ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ.

ศทส.

2549

ศทส.
กปล.
ศทส.

2551
2552
2553

ศทส.

2553

ส่วนการเจ้าหน้าที่

2553

ฝ่ายสารบรรณ
ศทส.
กปล.
กอท.

2553
2554
2554
2554

ศทส./สวพ./กปล./กอท.
ศทส.
ศทส./สวพ./กปล./กอท.

2555
2556
2556

ศทส./สวพ./กปล./กอท.
ศทส./กอท.
ศทส.
สลก.

2556
2557
2557
2558

ส่วนติดตาม กยผ.

2558

โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
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- ระบบฐานข้อมูลขยะทะเล
- ระบบบริหารจัดการป่าชายเลน Mangrove 4.0
- ระบบขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
- ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลสิ่งชีวิตทางทะเล
- ระบบสนับสนุนการป้องกันรักษาป่าชายเลน
- ระบบการให้บริการประชาชนออนไลน์
- ระบบเอกสารเวียน

กอท./สวพ./ศทส.
กปล.
กปล.
กปล.
สวพ.
กปล.
ศทส.
ศทส.
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2560
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561

๑๑. ผังโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและ/หรือแผนผังโครงการตามข้อ ๑. (ถ้ามี)

๑2. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดหาครั้งนี้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) มีภารกิจหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และทรัพยากรที่สาคัญ
อย่างหนึ่ง คือ ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อน เป็นที่หลบภัยและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้า นานาชนิด ช่วยรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศชายฝั่ง ป้องกันดินพังทลายชายฝั่งทะเล ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งจากภัยธรรมชาติ และช่วยลด
ปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ในปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทย บริเวณ 24 จังหวัด มีจานวนลดลง จากปัญหาการบุก
รุกทาลายป่าชายเลน เพื่อนาไม้ไปใช้ประโยชน์ การสร้างรีสอร์ท ที่อยู่อาศัย ทาการเกษตร หรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ด้วยเหตุดังกล่าว รั ฐบาลจึง
ได้มีนโยบายเร่งด่วนเพื่อการขจัดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม และ
การดาเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกทาลายให้คืนสภาพเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์
โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
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ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้ องใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความหลากหลาย ทั้งดาวเทียมของประเทศไทยและดาวเทียมของ
เครือข่ายต่างประเทศ เนื่องจากข้อมูลภาพดาวเทียมสามารถถ่ายภาพได้เป็นบริเวณกว้าง มีความเป็นปัจจุบัน และช่วยให้หน่วยงานประหยัด
งบประมาณและเวลาในการจัดกาลังพลลงไปสารวจข้อมูลภาคพื้นดิน อีกทั้ง การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
สามารถนามาใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน และสนับสนุนภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึง
การนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดทาฐานข้อมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้
ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความหลากหลาย ทั้งดาวเทียมของประเทศไทยและดาวเทียมของเครือข่ายต่างประเทศ เนื่องจาก
ข้อมูลภาพดาวเทียมสามารถถ่ายภาพได้เป็นบริเวณกว้าง มีความเป็นปัจจุบัน และช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณและเวลาในการจัด
กาลังพลลงไปสารวจข้อมูลภาคพืน้ ดิน อีกทั้ง การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ สามารถนามาใช้ประโยชน์เพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน และสนับสนุนภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดทา
ฐานข้อมูลการติดตามการเปลีย่ นแปลงพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน
การพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2 และดาวเทียม Landsat-8
นามาวิเคราะห์จดุ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน ด้วยการสร้างแบบจาลองเชิงพื้นที่ ร่วมกับการคัดกรองข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมหลายช่วงเวลา
และข้อมูลภูมสิ ารสนเทศที่เกีย่ วข้อง และจะนาเข้าข้อมูลจุดเปลีย่ นแปลงพื้นที่ป่าชายเลนเข้าสู่ระบบฯ เพื่อให้ ทช. ส่วนกลางตรวจสอบและคัด
กรอง ก่อนส่งข้อมูลจุดเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนไปยังเจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติการในพื้นที่ เพื่อทาการตรวจสอบและรายงานผลการดาเนินงานใน
ระบบฯ ซึ่งระบบฯ สามารถแสดงผลให้ผู้บริหารวางแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลยต่อไปได้
๑๕. บุคลากรของหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโครงการ (ตามข้อ ๑.)
ด้าน / สาขา

จานวน

ข้าราชการ+ลูกจ้างประจาภายในกรม (371 และ 104 อัตราตามลาดับ)
พนักงานราชการภายในกรม
รวม

โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

475
1,106
1,581
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ข. การลงนามรับรองโครงการ
๑. ผู้จัดทา / ขออนุมัติโครงการ
ลงชื่อ .....................................................................................
(อภิชัย เอกวนากุล)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน .
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๒. ผู้ตรวจสอบโครงการ
ลงชื่อ .....................................................................................
(นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรม / รัฐวิสาหกิจ
ลงชื่อ .....................................................................................
(นายโสภณ ทอง)
ตาแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง .
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)) .
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๔. ผู้รับรองผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจากระทรวง
โครงการฯ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ ........................................................
ลงชื่อ .....................................................................................
( ............................................................................................. )
ตาแหน่ง ................................................................................
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (CIO) ประจากระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
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ก. ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อโครงการ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์สานักงานเลขานุการกรม
๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
๒.๑ ชื่อหน่วยงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๓ CIO
ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ: นายธเนศ มั่นน้อย
ตาแหน่ง: เลขานุการกรม

โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร: 021411381
e-mail: cholewheng@yahoo.com

๓. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖4
๓.๑ งบประมาณรวม
(ตัวเลข) 51,600 บาท
(ตัวอักษร) ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน
๓.๒ งบประมาณในการจัดหาระบบ (ตัวเลข) 51,600 บาท
(ตัวอักษร) ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน
คอมพิวเตอร์
๓.๓ อานาจการอนุมัตโิ ครงการ
 คณะกรรมการบริหารฯ (กระทรวง)  หน่วยงาน (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓.๔ แหล่งเงิน
 งบประมาณประจาปี
 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย
 เงินรายได้
 เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................
๔. วิธีการจัดหา
 จัดซื้อ
 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
๕. ลักษณะโครงการ
๕.๑  พัฒนาระบบ

๕.๒  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)

 การจ้าง
 การแลกเปลี่ยน

 การจ้างที่ปรึกษา
 การเช่า

 มีเอกสารแบบบัญชีราคากลาง
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผูป้ ระกอบการ)
 มีเอกสารแบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์สานักงานเลขานุการกรม

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4

๕.๓  จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ / โปรแกรม
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่........1-2........)
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)

๖. การจัดหา
๖.๑  ขยายระบบเดิม / ต่อเนือ่ ง
 จัดหาใหม่
๖.๒  โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บูรณาการ
 โครงการตามภารกิจพื้นฐาน  โครงการตามแนวพระราชดาริ
 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด  โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ปกท.ทส.
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................................
๖.๓  Cloud
 Big Data
 Data Center
 ทดแทนของเดิม
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
 งานวิจัย
๗. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ
๗.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ / แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๒ ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๓ แผนของกระทรวงหรือแผนของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภารกิจทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพ

โครงการจัดหาครุภณ
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
๘. รายการที่จะจัดหาในโครงการ
รายการ

SPEC
DE DEPT
√

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
2
22,000
44,000
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จานวน 1 หน่วย โดยมีคณ
ุ ลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
เหตุผล ใช้ในการทาแผนที่ มัลติมีเดีย
2. ชุ ด โปรแกรมระบบปฏิ บัติ ก ารสาหรับ เครื่ องคอมพิ วเตอร์ และ 
2
3,800
7,600
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
License
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
* หมายเหตุ : ในรายการที่จัดหาให้ใช้เครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กาหนด
(DE:กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / DEPT:หน่วยงานกาหนดเอง)
๙. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์
รายการ
จานวน
ชื่อหน่วยงานที่ติดตั้ง
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
1
สานักงานเลขานุการกรม
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือ่ ง
1
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์สานักงานเลขานุการกรม
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4

๑๐.ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ของหน่วยงานตามข้อ ๙.)
รายการ
สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน
- DMCR Web Site และระบบงานสารสนเทศฯ ได้พัฒนามายังต่อเนื่อง ณ ปัจจุบัน
ดาเนินการฝากระบบไว้บน Cloud ของ Cattelecom และทา DR site ระบบไว้ที่
Data Center กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการสารองข้อมูลและเมื่อ
ระบบที่กรมจะขึ้นทางานแทน
- KM Web Site (Knowledge Management WebSite)
- ระบบฐานข้อมูลงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
ด้านบุคลากร
-ระบบ DPIS
ด้านสารบรรณ
-ระบบ E-Saraban (ExcelLink) ระบบเดียวกับกระทรวง ทส.
- Email กลาง (@dmcr.mail.go.th)
- DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูล MarineGIScenter
- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และฐานข้อมูลการส่งเสริมการทางานของเครือข่ายการมี
ส่วนร่วม
- ระบบโมบายแอพพลิเคชั่น DMCR Mobile Application
- ระบบฐานข้อมูลปะการังเทียม ทุ่นในทะเล และจุดวางเรือ
- ระบบ Backup ข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์
ด้านการเงินการคลัง
- ระบบจัดทาแผนปฏิบัติงานและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ
- ระบบฐานข้อมูลขยะทะเล
- ระบบบริหารจัดการป่าชายเลน Mangrove 4.0
- ระบบขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
- ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลสิ่งชีวิตทางทะเล
- ระบบสนับสนุนการป้องกันรักษาป่าชายเลน
- ระบบการให้บริการประชาชนออนไลน์
- ระบบเอกสารเวียน

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์สานักงานเลขานุการกรม

ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ.

ศทส.

2549

ศทส.
กปล.
ศทส.

2551
2552
2553

ศทส.

2553

ส่วนการเจ้าหน้าที่

2553

ฝ่ายสารบรรณ
ศทส.
กปล.
กอท.

2553
2554
2554
2554

ศทส./สวพ./กปล./กอท.
ศทส.
ศทส./สวพ./กปล./กอท.

2555
2556
2556

ศทส./สวพ./กปล./กอท.
ศทส./กอท.
ศทส.
สลก.

2556
2557
2557
2558

ส่วนติดตาม กยผ.
กอท./สวพ./ศทส.
กปล.
กปล.
กปล.
สวพ.
กปล.
ศทส.
ศทส.

2558
2560
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
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๑๑. ผังโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและ/หรือแผนผังโครงการตามข้อ ๑. (ถ้ามี)

๑2. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดหาครั้งนี้

1. อุปกรณ์มีความล้าสมัย ไม่รองรับการทางานในระบบต่างๆ ที่หน่วยงานภายใน ภายนอกใช้ในการปฏิบัติงาน
2. อายุ การใช้งานเกิน กว่า 5 ปี การซ่อ มแซมใช้งบประมาณสู ง ไม่ คุ้มค่ากับการใช้งาน กลุ่ มงานมีการใช้งาน
เครื่องพิมพ์ปริมาณมากในการจัดรายงาน และเอกสารต่างๆ ในงานราชการ
๑๓. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้

ฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่
1. การดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการของส่วนการคลัง
2. การจัดเก็บและค้นหาคาสั่ง หนังสือเวียน และเอกสารต่างๆ ของส่วนการคลัง
3. งานเลขานุการ ตรวจสอบ และกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนนาเสนอผู้อานวยการส่วนการคลัง
4. ลงทะเบียนรับใบสาคัญคู่จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
5. จัดทาเอกสารเบิกเงินค่าสาธารณูปโภคของกรม
6. การจัดทาแผนงาน งบประมาณประจาปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามผลการปฎิบัติงานของฝ่ายต่างๆ
ในส่วนการคลัง
7. จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปีของสานักงานเลขานุการกรม
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์สานักงานเลขานุการกรม

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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8. ดาเนินการโอนเงินจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค โอนเปลี่ยนแปลง และโอนงบประมาณลงศูนย์ต้นทุนของแต่ละ
หน่วยงาน
9. ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องการทาทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามรายกิจกรรม
10. จัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS ของ
หน่วยงานในสังกัดกรม และภาพรวมของกรม
ฝ่ายตรวจสอบ มีหน้าที่
1. ตรวจสอบใบสาคัญคู่จ่าย และใบสาคัญคู่จ่ายหักล้างเงินยืม ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง
และเงินอื่นๆ ตามที่กรมได้รับจัดสรร ทุกหมวดรายจ่าย
2. จัดทาทะเบียนคุมเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร และทะเบียนคุมเงินเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
3. ตรวจสอบสิทธิการขอรับค่าเช่าบ้านของข้าราชการ สานักงานเลขานุการกรม
4. ตรวจสอบรายการล้างลูกหนี้เงินยืม ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินทดรองราชการ ตามที่กรม
ได้รับจัดสรร ทุกหมวดรายจ่าย
5. ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการจัดทาใบสาคัญเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
6. การดาเนินการเกี่ยวกับวันลาของข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัดส่วนการคลัง
7. การดาเนินการเกีย่ วกับพัสดุ และตรวจสอบพัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณของส่วนการคลัง
ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่
1. การรับเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน และนาส่งเงินสด เช็ค ฝากธนาคาร รวมถึงเงินอื่นๆ ที่กระทรวงการคลังกาหนด
2. จัดทาสมุดรายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน
3. จัดทาทะเบียนคุมเงินสด ทะเบียนคุมใบเสร็จ ทะเบียนคุมเช็ค ทะเบียนคุมลูกหนี้ ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน
4. วิเคราะห์รายการบัญชีตามใบสาคัญคู่จ่าย
5. ควบคุมการยืมเงิน และการหักล้างเงินยืม ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินทดรองราชการ
6. ดาเนินการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS
7. จัดทารายละเอียดการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Coporate Online
ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่
1. จัดทาและตรวจสอบความถูกต้องของเงินเดือนและค่าจ้างประจา ก่อนส่งให้กรมบัญชีกลาง
2. จัดทารายละเอียดขอเบิกเงินเดือนของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สาหรับหน่วยงานส่วนกลาง
3. จัดทาบาเหน็จ บานาญของข้าราชการ และลูกจ้างประจา
4. จัดทาบัญชีละเอียดประกอบการเงิน รายงานแสดงฐานะการเงินในภาพรวมของกรม และรายงานทางการเงินต่างๆ
5. ทารายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีระดับกรม วิเคราะห์ประเมินผล และติดตามงบการเงินของ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
6. ตรวจสอบความถูกต้องงบการเงินของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าจ.ภูเก็ต
7. จัดทาทะเบียนประวัติของเจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์สานักงานเลขานุการกรม

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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๑๔. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน

อุปกรณ์ที่จะใช้กับระบบบริหารการเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ของหน่วยงาน ด้าน GFMIS และงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๑๕. บุคลากรของหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโครงการ (ตามข้อ ๑.)
ด้าน / สาขา

จานวน

ข้าราชการ+ลูกจ้างประจาภายในกรม (371 และ 104 อัตราตามลาดับ)
พนักงานราชการภายในกรม
รวม

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์สานักงานเลขานุการกรม

475
1,106
1,581

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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ข. การลงนามรับรองโครงการ
๑. ผู้จัดทา / ขออนุมัติโครงการ
ลงชื่อ .....................................................................................
(นายธเนศ มั่นน้อย)
ตาแหน่ง เลขานุการกรม
.
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๒. ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ .....................................................................................
(นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสารวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรม / รัฐวิสาหกิจ
ลงชื่อ .....................................................................................
(นายโสภณ ทอง)
ตาแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง .
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)) .
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๔. ผู้รับรองผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจากระทรวง
โครงการฯ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ ........................................................
ลงชื่อ .....................................................................................
( ............................................................................................. )
ตาแหน่ง ................................................................................
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (CIO) ประจากระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์สานักงานเลขานุการกรม

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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ก. ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนและปรับปรุงฐานข้อมูลงานเพาะชากล้าไม้
๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
๒.๑ ชื่อหน่วยงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๓ CIO
ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ : นายอภิชัย เอกวนากุล
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร : 0 2141 1316
e-mail : chai2626@hotmail.com

๓. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖4
๓.๑ งบประมาณรวม
(ตัวเลข) 300,000 บาท
(ตัวอักษร) สามแสนบาทถ้วน
๓.๒ งบประมาณในการจัดหาระบบ (ตัวเลข) 300,000 บาท
(ตัวอักษร) สามแสนบาทถ้วน
คอมพิวเตอร์
๓.๓ อานาจการอนุมัตโิ ครงการ
 คณะกรรมการบริหารฯ (กระทรวง)  หน่วยงาน (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓.๔ แหล่งเงิน
 งบประมาณประจาปี
 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย
 เงินรายได้
 เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................
๔. วิธีการจัดหา
 จัดซื้อ
 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
๕. ลักษณะโครงการ
๕.๑  พัฒนาระบบ

๕.๒  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)

 การจ้าง
 การแลกเปลี่ยน

 การจ้างที่ปรึกษา
 การเช่า

 มีเอกสารแบบบัญชีราคากลาง
 มีใบเสนอราคาจานวน____3___ผู้ประกอบการ (รายการที่....1.........)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผูป้ ระกอบการ)
 มีเอกสารแบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนและปรับปรุงฐานข้อมูลงานเพาะชากล้าไม้

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่................)
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)

๖. การจัดหา
๖.๑  ขยายระบบเดิม / ต่อเนือ่ ง
 จัดหาใหม่
๖.๒  โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บูรณาการ
 โครงการตามภารกิจพื้นฐาน  โครงการตามแนวพระราชดาริ
 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด  โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ปกท.ทส.
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................................
๖.๓  Cloud
 Big Data
 Data Center
 ทดแทนของเดิม
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
 งานวิจัย
๗. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ
๗.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ / แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๒ ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๓ แผนของกระทรวงหรือแผนของหน่วยงาน
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนและปรับปรุงฐานข้อมูลงานเพาะชากล้าไม้
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
๘. รายการที่จะจัดหาในโครงการ
รายการ
1.ระบบสนับสนุนและปรับปรุงฐานข้อมูลงานเพาะชากล้าไม้
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. ระบบฯ พัฒนาในรูปแบบ Web Application สามารถเรียกใช้งาน
บน Web Browser ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop, Notebook
ได้แก่ Internet Explorer 10 ขึ้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น
ปัจจุบัน และ Firefox เวอร์ชั่นปัจจุบัน
2. ระบบฯ จะต้องแสดงผลในรูปแบบของ Responsive Design ที่
รองรั บ การใช้ ง านผ่ า นอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ พ กพาหน้ า จอสั ม ผั ส
(Tablet) หรือ อุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะ (Smart Phone) ได้
3. ระบบฯ จะต้องมีภาพรวมสถิติ (Dashboard) ที่สวยงามและ
เหมาะสมกั บ การแสดงผลข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ โดยแสดงผลตามความ
ละเอียดของหน้าจอที่หลากหลาย (Resolution) ได้
4. ระบบฯ จะต้องมีส่วนบริหารจัดการในการกาหนดสิทธิ์สาหรับผู้เข้า
ใช้งานระบบ (User management) ให้สามารถสืบค้นได้ตามสิทธิ์ต่าง
ๆ เช่น ผู้ดูแลระบบ, ส่วนกลาง, ผู้ปฏิบัติงานระดับสานัก/กอง,
ผู้ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ศู น ย์ โดยผู้ ดู แลระบบสามารถก าหนดสิ ท ธิ์ ข อง
สมาชิกให้เข้าถึงบริการในส่วนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5. ระบบฯ จะต้องค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยมีระบุเงื่อนไขใน
การค้นหาหรือสอบถามข้อมูล
ที่ต้องการได้หลายๆ เงื่อนไข ทาให้การค้นหาข้อมูลที่ต้องการ สามารถ
ทาได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง
ตรงตามความต้องการได้ทันที
6. ระบบฯ จะต้องรองรับระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่ายที่เป็น
Windows Server ได้เป็นอย่างน้อย
7. ระบบฯ จะต้องมีการเก็บ Log ของการใช้งานระบบทั้งหมดโดย
สามารถตรวจสอบการ เพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่ใช้งาน
ระบบได้
8. ระบบฯ สามารถบันทึกชนิดพันธุ์ไม้ได้
9. ระบบฯ สามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐานสาหรับระบบ (ถ้ามี)
10. ระบบฯ สามารถบันทึกและแสดงผลบัญชีขอรับกล้าไม้ (แบบ
พ.จ. 1) ตามระเบียบว่าด้วยการเพาะชากล้าไม้เพื่อแจกจ่าย พ.ศ.
2563 โดยมีข้อมูลที่แสดงผลอย่างน้อย ดังนี้
1) ชื่อหน่วยงาน
2) ประจาเดือน/พ.ศ.
3) ลาดับที่
4) ชื่อ - ที่อยู่ผู้ขอรับกล้าไม้
5) กล้าไม้ - ชนิดกล้าไม้
6) กล้าไม้ - จานวนกล้าไม้
7) กล้าไม้ - รวม
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนและปรับปรุงฐานข้อมูลงานเพาะชากล้าไม้

SPEC
DE DEPT
√

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

1

300,000

300,000
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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รายการ
8) สถานที่ปลูก (ตาบล อาเภอ จังหวัด)
9) ลายเซ็นผู้ขอ
10) หมายเหตุ
11. สามารถบันทึกและแสดงผลบัญชีขอกล้าไม้ (แบบ พ.จ. 2) ตาม
ระเบียบว่าด้วยการเพาะชากล้าไม้เพื่อแจกจ่าย พ.ศ. 2563 โดยมี
ข้อมูลที่แสดงผลอย่างน้อย ดังนี้
1) ชื่อหน่วยงาน
2) อาเภอ
3) จังหวัด
4) งบงาน
5) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
6) เดือน/ปี
7) ชนิดไม้
8) กล้าไม้คงเหลือจากเดือนก่อน
9) เพาะเพิ่ม - จานวน
10) เพาะเพิ่ม - ระบุแหล่งที่มาเมล็ดพันธุ์ไม้
11) รวม
12) จานวนกล้าไม้ที่แจกจ่ายเดือนนี้
13) จานวนกล้าไม้ที่แจกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปี
14) คงเหลือ
15) หมายเหตุ
12. สามารถบันทึกและแสดงผลคาขอรับกล้าไม้ (แบบ พ.จ. 3) ตาม
ระเบียบว่าด้วยการเพาะชากล้าไม้เพื่อแจกจ่าย พ.ศ. 2563 โดยมี
ข้อมูลที่แสดงผลอย่างน้อย ดังนี้
1) เขียนที่ – วันที่
2) เรื่อง
3) เรียน
4) ชื่อ
5) หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
6) ที่อยู่
7) เบอร์ตดิ ต่อ
8) ความประสงค์ที่จะรับกล้าไม้เพือ่ นาไปปลูก (ที่ดินมี
เอกสารสิทธิ,์ ที่ดินสาธารณะประโยชน์, ที่ดินของหน่วยงานราชการ
หรือ สถานที่ทางศาสนา, ป่าสงวนแห่งชาติ, อื่นๆ (ระบุ))
9) สถานที่ปลูก
10) จานวน (ไร่/กม.)
11) ชนิดกล้าไม้
12) จานวนกล้าไม้
13) รวมชนิดกล้าไม้และรวมจานวนกล้าไม้
14) ลงชื่อผู้ขอรับกล้าไม้
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนและปรับปรุงฐานข้อมูลงานเพาะชากล้าไม้

SPEC
DE DEPT

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
รายการ

SPEC
DE DEPT

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

15) เงื่อนไขการแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป (กล้า/ปี)
เช่น ไม่เกินรายละ 2,000, ไม่เกินรายละ 10,000, มากกว่า
10,000
16) เงื่อนไขการแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/องค์การเอกชน (กล้า/ปี) เช่น ไม่เกินรายละ 10,000,
ไม่เกินรายละ 50,000, มากกว่า 50,000
17) ลงชื่อผู้อนุมตั ิ
18) แผนที่แสดงบริเวณพื้นที่ที่นากล้าไม้ไปปลูก (ให้ระบุ
สถานที่ที่สาคัญหรือจุดสังเกตอื่นใดใกล้พื้นที่ที่จะปลูก เพื่อความ
สะดวกในการติดตามประเมินผล) พร้อมระบุพิกัดที่ปลูก แบบ UTM
(WGS 1984) โดยระบุ Zone, X, Y และลงชื่อผู้ขอรับกล้าไม้
13. สามารถบันทึกและแสดงผลแบบรายงานการติดตามประเมินผล
การแจกจ่ายกล้าไม้ (แบบ พ.จ. 4) ตามระเบียบว่าด้วยการเพาะชา
กล้าไม้เพื่อแจกจ่าย พ.ศ. 2563 โดยมีข้อมูลที่แสดงผลอย่างน้อย
ดังนี้
1) ชื่อหน่วยงาน
2) ประจาปีงบประมาณ
3) กิจกรรม/โครงการ
4) ผู้ขอรับกล้าไม้
5) จานวนกล้าไม้
6) ชื่อ/บริเวณสถานที่ปลูก
7) สถานที่ปลูก (ตาบล, อาเภอ, จังหวัด)
8) รูปภาพขอรับกล้าไม้ 1 รูป
9) รูปภาพปลูกกล้าไม้ 1 รูป
10) รูปพิกดั สถานที่ปลูก 1 รูป
11) รูปติดตามประเมินผล 1 รูป
12) พิกัดที่ปลูก แบบ UTM (WGS 1984) โดยระบุ Zone, X, Y
* หมายเหตุ : ในรายการที่จัดหาให้ใช้เครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กาหนด
(DE:กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / DEPT:หน่วยงานกาหนดเอง)
๙. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์
รายการ
ระบบสนับสนุนและปรับปรุงฐานข้อมูลงานเพาะชากล้าไม้
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จานวน
1

ชื่อหน่วยงานที่ติดตั้ง
กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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๑๐.ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ของหน่วยงานตามข้อ ๙.)
รายการ
สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน
- DMCR Web Site และระบบงานสารสนเทศฯ ได้พัฒนามายังต่อเนื่อง ณ
ศทส.
ปัจจุบัน ดาเนินการฝากระบบไว้บน Cloud ของ Cattelecom และทา DR
site ระบบไว้ที่ Data Center กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการ
สารองข้อมูลและเมื่อระบบที่กรมจะขึ้นทางานแทน
- KM Web Site (Knowledge Management WebSite)
ศทส.
- ระบบฐานข้อมูลงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
กปล.
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
ศทส.
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
ศทส.
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
ด้านบุคลากร
-ระบบ DPIS
ส่วนการเจ้าหน้าที่
ด้านสารบรรณ
-ระบบ E-Saraban (ExcelLink) ระบบเดียวกับกระทรวง ทส.
ฝ่ายสารบรรณ
- Email กลาง (@dmcr.mail.go.th)
ศทส.
- DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
กปล.
- ระบบฐานข้อมูลการจัดการพื้นทีค่ ุ้มครองทางทะเล
กอท.
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ศทส./สวพ./กปล./กอท.
- ระบบฐานข้อมูล MarineGIScenter
ศทส.
- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และฐานข้อมูลการส่งเสริมการทางานของเครือข่าย
ศทส./สวพ./กปล./กอท.
การมีส่วนร่วม
- ระบบโมบายแอพพลิเคชั่น DMCR Mobile Application
ศทส./สวพ./กปล./กอท.
- ระบบฐานข้อมูลปะการังเทียม ทุ่นในทะเล และจุดวางเรือ
ศทส./กอท.
- ระบบ Backup ข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ศทส.
- ระบบฐานข้อมูลครุภณ
ั ฑ์
สลก.
ด้านการเงินการคลัง
- ระบบจัดทาแผนปฏิบตั ิงานและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ
ส่วนติดตาม กยผ.
- ระบบฐานข้อมูลขยะทะเล
กอท./สวพ./ศทส.
- ระบบบริหารจัดการป่าชายเลน Mangrove 4.0
กปล.
- ระบบขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
กปล.
- ระบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
กปล.
- ระบบฐานข้อมูลสิ่งชีวิตทางทะเล
สวพ.
- ระบบสนับสนุนการป้องกันรักษาป่าชายเลน
กปล.
- ระบบการให้บริการประชาชนออนไลน์
ศทส.
- ระบบเอกสารเวียน
ศทส.
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ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ.
2549

2551
2552
2553
2553
2553
2553
2554
2554
2554
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2556
2556
2556
2557
2557
2558
2558
2560
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
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๑๑. ผังโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและ/หรือแผนผังโครงการตามข้อ ๑. (ถ้ามี)

๑2. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดหาครั้งนี้
เพื่อพัฒนาระบบการรายงานผลการเพาะชากล้าไม้ ในการบันทึกข้อมูลการปฏิบัตงิ านและติดตามประเมินผลของเจ้าหน้าที่ผา่ นระบบ
ออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทาข้อมูลกล้าไม้ โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถบริหารจัดการข้อมูลบัญชีรับกล้าไม้, บัญชีกล้าไม้, แบบคาขอรับ
กล้าไม้ และรายงานการติดตามประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ได้ ผ่านระบบออนไลน์ ลดปัญหาการบันทึกข้อมูลที่ซ้าซ้อน และสร้างมาตรฐาน
ในการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการเพาะชากล้าไม้ รวมทั้งเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการตัดสินใจของผู้บริหาร ให้สามารถบริหารงานได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนไว้ในแหล่ง
เดียวกัน สะดวกต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการรายงานผลการดาเนินงาน
๑๓. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ทจี่ ัดหาครั้งนี้
1. เพื่อพัฒนาระบบการรายงานผลการเพาะชากล้าไม้ ในการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลของเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ
ออนไลน์
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทาข้อมูลกล้าไม้ โดยผู้ปฏิบตั ิงานสามารถบริหารจัดการข้อมูลบัญชีรับกล้าไม้, บัญชีกล้าไม้, แบบคาขอรับ
กล้าไม้ และรายงานการติดตามประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ได้ ผ่านระบบออนไลน์
3. เพื่อลดปัญหาการบันทึกข้อมูลที่ซ้าซ้อน และสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบตั ิงานด้านการเพาะชากล้าไม้
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการตัดสินใจของผู้บริหาร ให้สามารถบริหารงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนและปรับปรุงฐานข้อมูลงานเพาะชากล้าไม้
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๑๔. เปรียบเทียบอุปกรณ์ทจี่ ัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน
เป็นเครื่องมือช่วยจัดการข้อมูลและบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ได้ ผ่านระบบออนไลน์ เพือ่
สนับสนุนงานด้านการเพาชากล้าไม้ จานวน 1,000,000 กล้า และที่จะดาเนินการต่อไป
๑๕. บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามข้อ ๑.)
ด้าน / สาขา
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจาภายในกรม (371 และ 104 อัตราตามลาดับ)
พนักงานราชการภายในกรม
รวม
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จานวน
475
1,106
1,581
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ข. การลงนามรับรองโครงการ
๑. ผู้จัดทา / ขออนุมัติโครงการ
ลงชื่อ .....................................................................................
( นายอภิชัย เอกวนากุล )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๒. ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ .....................................................................................
(นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสารวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรม / รัฐวิสาหกิจ
ลงชื่อ .....................................................................................
(นายโสภณ ทองดี)
ตาแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง .
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)) .
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๔. ผู้รับรองผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจากระทรวง
โครงการฯ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ ........................................................
ลงชื่อ .....................................................................................
( ............................................................................................. )
ตาแหน่ง ................................................................................
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (CIO) ประจากระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ก. ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อโครงการ
โครงการจัดทาฐานข้อมูลและระบบรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจาวัน
๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
๒.๑ ชื่อหน่วยงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๓ CIO
ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ : นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสารวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร : โทร : 0 2141 1285
e-mail : paritad.ch@dmcr.mail.go.th

๓. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖4
๓.๑ งบประมาณรวม
(ตัวเลข) 500,000 บาท
(ตัวอักษร) ห้าแสนบาทถ้วน)
๓.๒ งบประมาณในการจัดหาระบบ (ตัวเลข) 500,000 บาท
(ตัวอักษร) ห้าแสนบาทถ้วน)
คอมพิวเตอร์
๓.๓ อานาจการอนุมัตโิ ครงการ
 คณะกรรมการบริหารฯ (กระทรวง)  หน่วยงาน (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓.๔ แหล่งเงิน
 งบประมาณประจาปี
 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย
 เงินรายได้
 เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................
๔. วิธีการจัดหา
 จัดซื้อ
 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
๕. ลักษณะโครงการ
๕.๑  พัฒนาระบบ

๕.๒  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)

 การจ้าง
 การแลกเปลี่ยน

 การจ้างที่ปรึกษา
 การเช่า

 มีเอกสารแบบบัญชีราคากลาง
 มีใบเสนอราคาจานวน____3___ผู้ประกอบการ (รายการที่....1.........)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผูป้ ระกอบการ)
 มีเอกสารแบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)
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 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่................)
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)

๖. การจัดหา
๖.๑  ขยายระบบเดิม / ต่อเนือ่ ง
 จัดหาใหม่
๖.๒  โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บูรณาการ
 โครงการตามภารกิจพื้นฐาน  โครงการตามแนวพระราชดาริ
 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด  โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ปกท.ทส.
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................................
๖.๓  Cloud
 Big Data
 Data Center
 ทดแทนของเดิม
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
 งานวิจัย
๗. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ
๗.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ / แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๒ ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๓ แผนของกระทรวงหรือแผนของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภารกิจทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
๘. รายการที่จะจัดหาในโครงการ
รายการ

SPEC
DE DEPT
√

จานวน

1.ระบบงานระบบรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1
ประจาวัน
ประกอบด้วย
1.1ระบบจัดทารายงานสถานการณ์ทางทะเลและชายฝั่ง และ
เหตุการณ์สาคัญทางทะเลและชายฝั่ง มีคุณสมบัติของระบบอย่างน้อย
ดังนี้
- สามารถเลือกแสดงผลภาพพืน้ หลังรายงานสถานการณ์ฯ ในรูปแบบ
ภาพถ่ายดาวเทียม หรือภาพแผนที่ภูมิประเทศ ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถแสดงผลข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่ รองรับการแสดงผลด้วยสัญลักษณ์
ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกาหนด
- สามารถแสดงผลข้ อมู ลเหตุ การณ์ สาคัญ ที่ นาเข้ าโดยกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้
- รองรับการนาเข้าข้อมูลแจ้งเตือนเหตุการณ์สาคัญๆ ได้
- สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากข้อมูลสถานภาพท้องทะเล
อุตุนิยมวิทยา จากสถานีเรดาร์ชายฝั่ง หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่น่าเชื่อถือ
ข้อมูลคุณภาพน้าทะเล จากภาพถ่ายดาวเทียม หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่
น่าเชื่อถือ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ที่เกี่ยวข้องทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพื่อแสดงผลในรายงานสถานการณ์สถานการณ์ทางทะเล
และชายฝั่งประจาวันได้
- สามารถส่งออกข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางทะเลและชายฝั่ง
ประจาวัน ในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF และไฟล์รูปภาพ JPG ได้เป็น
อย่างน้อย
- สามารถรวบรวม จัดเก็บ รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งประจาวัน รองรับการสืบค้น และเรียกใช้งาน
ย้อนหลังได้
* หมายเหตุ : ในรายการที่จัดหาให้ใช้เครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กาหนด
(DE:กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / DEPT:หน่วยงานกาหนดเอง)

ราคาต่อหน่วย

รวม

500,000

500,000

๙. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์
รายการ
ระบบงานระบบรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจาวัน

จานวน
1

ชื่อหน่วยงานที่ติดตั้ง
กองสารสนเทศและเทคโนลีการสารวจฯ

๑๐.ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ของหน่วยงานตามข้อ ๙.)
รายการ
สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน
- DMCR Web Site และระบบงานสารสนเทศฯ ได้พัฒนามายังต่อเนื่อง ณ ปัจจุบัน

ศทส.

โครงการจัดทาฐานข้อมูลและระบบรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจาวัน

ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ.
2549
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ดาเนินการฝากระบบไว้บน Cloud ของ Cattelecom และทา DR site ระบบไว้ที่
Data Center กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการสารองข้อมูลและเมื่อ
ระบบที่กรมจะขึ้นทางานแทน
- KM Web Site (Knowledge Management WebSite)
- ระบบฐานข้อมูลงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
ด้านบุคลากร
-ระบบ DPIS
ด้านสารบรรณ
-ระบบ E-Saraban (ExcelLink) ระบบเดียวกับกระทรวง ทส.
- Email กลาง (@dmcr.mail.go.th)
- DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูล MarineGIScenter
- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และฐานข้อมูลการส่งเสริมการทางานของเครือข่ายการมี
ส่วนร่วม
- ระบบโมบายแอพพลิเคชั่น DMCR Mobile Application
- ระบบฐานข้อมูลปะการังเทียม ทุ่นในทะเล และจุดวางเรือ
- ระบบ Backup ข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์
ด้านการเงินการคลัง
- ระบบจัดทาแผนปฏิบัติงานและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ
- ระบบฐานข้อมูลขยะทะเล
- ระบบบริหารจัดการป่าชายเลน Mangrove 4.0
- ระบบขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
- ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลสิ่งชีวิตทางทะเล
- ระบบสนับสนุนการป้องกันรักษาป่าชายเลน
- ระบบการให้บริการประชาชนออนไลน์
- ระบบเอกสารเวียน

ศทส.
กปล.
ศทส.

2551
2552
2553

ศทส.

2553

ส่วนการเจ้าหน้าที่

2553

ฝ่ายสารบรรณ
ศทส.
กปล.
กอท.

2553
2554
2554
2554

ศทส./สวพ./กปล./กอท.
ศทส.
ศทส./สวพ./กปล./กอท.

2555
2556
2556

ศทส./สวพ./กปล./กอท.
ศทส./กอท.
ศทส.
สลก.

2556
2557
2557
2558

ส่วนติดตาม กยผ.
กอท./สวพ./ศทส.
กปล.
กปล.
กปล.
สวพ.
กปล.
ศทส.
ศทส.

2558
2560
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
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๑๑. ผังโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและ/หรือแผนผังโครงการตามข้อ ๑. (ถ้ามี)

๑2. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดหาครั้งนี้
สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง จึงมีแนวทางการดาเนินตามยุทธศาสตร์ที่ 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างยั่งยืน 2.
สร้างความตระหนัก จิตสานึก และการมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ 3. มีองค์ความรู้ที่
ตอบสนองต่อบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งตามยุทธศาสตร์ที่ 3 มีกล ยุทธ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับ 1. สารวจ ปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูล และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งอย่างบูรณาการ 2. ศึกษา วิจัย สารวจ
ประเมิน และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ
4. ปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ครอบคลุมทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนาและเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และการตัดสินใจ (DSS) ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศแนวปะการัง ป่าชายเลน
และระบบนิเวศอื่นๆ ที่สาคัญของประเทศอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้บรรลุผลวัตถุประสงค์และแนวทางตามกลยุทธ์ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนั้น กองสารสนเทศและเทคโนโลยี
การสารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ มีภารกิจในด้านการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล เชื่อมโยงทั้งกับศูนย์ข้อมูลระดับหน่วยย่อยในภูมิภาค จึงต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งประจาวัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที เพื่อส่งผลให้การดาเนินงานด้านการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของ
ประเทศให้เกิดความยั่งยืนสืบไป
๑๓. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้
การบริหารจัดการ (MIS) และการตัดสินใจ (DSS) ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศแนวปะการัง ป่าชายเลน และระบบนิเวศอื่นๆ
ที่สาคัญของประเทศอย่างเป็นระบบ
๑๔. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในระบบที่กรมได้พัฒนามาก่อนหน้านี้จะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
โครงการจัดทาฐานข้อมูลและระบบรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจาวัน

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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ทะเลและชายฝั่งได้ในองค์รวม การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในครั้งนี้ จะทา
ให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถรองรับการปฏิบัติงานที่ต้องใช้
งานผ่านระบบเครือข่ายได้ เพื่อมุ่งไปสู่ภารกิจหลักในการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
ได้ต่อไป
๑๕. บุคลากรของหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโครงการ (ตามข้อ ๑.)
ด้าน / สาขา

จานวน

ข้าราชการ+ลูกจ้างประจาภายในกรม (371 และ 104 อัตราตามลาดับ)
พนักงานราชการภายในกรม
รวม

โครงการจัดทาฐานข้อมูลและระบบรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจาวัน

475
1,106
1,581

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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ข. การลงนามรับรองโครงการ
๑. ผู้จัดทา / ขออนุมัติโครงการ

ลงชื่อ .....................................................................................
(อนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
.
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๒. ผู้ตรวจสอบโครงการ
ลงชื่อ .....................................................................................
(นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสารวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรม / รัฐวิสาหกิจ
ลงชื่อ .....................................................................................
(นายโสภณ ทอง)
ตาแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง .
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)) .
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๔. ผู้รับรองผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจากระทรวง
โครงการฯ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ ........................................................
ลงชื่อ .....................................................................................
( ............................................................................................. )
ตาแหน่ง ................................................................................
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (CIO) ประจากระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดทาฐานข้อมูลและระบบรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจาวัน

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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ก. ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อโครงการ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต
๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
๒.๑ ชื่อหน่วยงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ต้าแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๓ CIO
ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ต้าแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ : นางสุมนา ขจรวัฒนากุล
ต้าแหน่ง : ผู้อ้านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลลายฝั่ง

โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร : โทร : 0 2141 1๓๗๗
e-mail : sumana11th@gmail.com

๓. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖4
๓.๑ งบประมาณรวม
(ตัวเลข) 284,000 บาท
(ตัวอักษร) สองแสนแปดหมื่นสี่พนั บาทถ้วน
๓.๒ งบประมาณในการจัดหาระบบ (ตัวเลข) 284,000 บาท
คอมพิวเตอร์
(ตัวอักษร) สองแสนแปดหมื่นสี่พนั บาทถ้วน
๓.๓ อานาจการอนุมัตโิ ครงการ
 คณะกรรมการบริหารฯ (กระทรวง)  หน่วยงาน (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓.๔ แหล่งเงิน
 งบประมาณประจาปี
 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย
 เงินรายได้
 เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................
๔. วิธีการจัดหา
 จัดซื้อ
 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
๕. ลักษณะโครงการ
๕.๑  พัฒนาระบบ

๕.๒  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)

 การจ้าง
 การแลกเปลี่ยน

 การจ้างที่ปรึกษา
 การเช่า

 มีเอกสารแบบบัญชีราคากลาง
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผูป้ ระกอบการ)
 มีเอกสารแบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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ั ฑ์ / โปรแกรม
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 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 มีใบเสนอราคาจ้านวน____3___ผลิตภัณฑ์ (รายการที่....4-6.........)
 มีใบเสนอราคาจ้านวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจ้านวน____3___ผู้ประกอบการ (รายการที่.... 4-6.........)
 มีใบเสนอราคาจ้านวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.....1-3,.8.......)
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.....7........)
 มีใบเสนอราคาจ้านวน___3___ผลิตภัณฑ์ (รายการที.่ ..7..........)
 มีใบเสนอราคาจ้านวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจ้านวน____3___ผู้ประกอบการ (รายการที่......7.......)
 มีใบเสนอราคาจ้านวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)

๖. การจัดหา
๖.๑  ขยายระบบเดิม / ต่อเนือ่ ง
 จัดหาใหม่
๖.๒  โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บูรณาการ
 โครงการตามภารกิจพื้นฐาน  โครงการตามแนวพระราชดาริ
 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด  โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ปกท.ทส.
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................................
๖.๓  Cloud
 Big Data
 Data Center
 ทดแทนของเดิม
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
 งานวิจัย
๗. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ
๗.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ / แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๒ ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๓ แผนของกระทรวงหรือแผนของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภารกิจทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพ

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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๘. รายการที่จะจัดหาในโครงการ
รายการ
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ้านวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ้าแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ ี
หน่วยความจ้าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ้าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ้าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีหน่วยความจ้าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250
GB จ้านวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ้านวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ้านวน 1 หน่วย
เหตุผล : เนื่องจากต้องใช้ปฏิบัติงานด้านกราฟฟิก มัลติมีเดีย
และแผนที่
2.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ส้าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต

SPEC
จานวน
DE DEPT
√
3 เครื่อง

√

2 เครื่อง

หน้า : 3/11
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

ราคาต่อหน่วย

รวม

22,000

66,000

10,000

10,000

หน้า : 4/11
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
รายการ

SPEC
DE DEPT

นาที (ppm)
-มีหน่วยความจ้า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายส้าเนาเอกสารได้
-สามารถท้าส้าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส้าเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ้านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่า จ้านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
3.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี
√
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner
ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด้าส้าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สสี ้าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจ้า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด้า และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส้าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด้า
- สามารถท้าส้าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส้าเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ้านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า จ้านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
4.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ ้าหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร ส้าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
คุณลักษณะพื้นฐาน
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต

√

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

1 เครื่อง

15,000

15,000

11

5,000

55,000

หน้า : 5/11
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
รายการ
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per
second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable
(ICR) ส้าหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX ส้าหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส้าหรับการแสดงภาพ
ขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection)
ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก
(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2
แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface
Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน
IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”,
SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องส้าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ
MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application
Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ
5.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
แบบ 16 ช่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต

SPEC
DE DEPT

√

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

1

30,000

30,000

หน้า : 6/11
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
รายการ
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
โดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ
H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface
Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพ
สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส้าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า
12 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application
Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ
เครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ
6.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
ช่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จานวนไมน้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผา่ นโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายทุกช่อง
7.ระบบการขาย
คุณลักษณะพื้นฐาน
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต

SPEC
DE DEPT

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

√

3

5,000

15,000

√

1 ระบบ

88,000

88,000

หน้า : 7/11
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
รายการ

SPEC
DE DEPT

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

2,500

5,000

- โปรแกรม POS ขายสินค้า (Cashier License)
- เครื่องพิมพ์ Barcode ส้าหรับติดสินค้า
1 เครื่อง
8.เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
√
2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีก้าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถส้ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
* หมายเหตุ : ในรายการที่จัดหาให้ใช้เครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กาหนด
(DE:กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / DEPT:หน่วยงานกาหนดเอง)
๙. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์
รายการ
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า
3.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี
4.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ ้าหรับติดตั้งภายใน
อาคาร ส้าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
5.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16
ช่อง
6.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
7.ระบบการขาย
8.เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จานวน
3 เครื่อง

ชื่อหน่วยงานที่ติดตั้ง
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต

1 เครื่อง
1 เครื่อง
11 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เครื่อง
1 ระบบ
2 เครื่อง

๑๐.ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ของหน่วยงานตามข้อ ๙.)
รายการ
สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน
- DMCR Web Site และระบบงานสารสนเทศฯ ได้พัฒนามายังต่อเนื่อง ณ ปัจจุบัน
ด้าเนินการฝากระบบไว้บน Cloud ของ Cattelecom และท้า DR site ระบบไว้ที่
Data Center กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการส้ารองข้อมูลและเมื่อ
ระบบที่กรมจะขึ้นท้างานแทน
- KM Web Site (Knowledge Management WebSite)
- ระบบฐานข้อมูลงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
ด้านบุคลากร
-ระบบ DPIS
ด้านสารบรรณ
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ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ.

ศทส.

2549

ศทส.
กปล.
ศทส.

2551
2552
2553

ศทส.

2553

ส่วนการเจ้าหน้าที่

2553
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-ระบบ E-Saraban (ExcelLink) ระบบเดียวกับกระทรวง ทส.
- Email กลาง (@dmcr.mail.go.th)
- DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูล MarineGIScenter
- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และฐานข้อมูลการส่งเสริมการท้างานของเครือข่ายการมี
ส่วนร่วม
- ระบบโมบายแอพพลิเคชั่น DMCR Mobile Application
- ระบบฐานข้อมูลปะการังเทียม ทุ่นในทะเล และจุดวางเรือ
- ระบบ Backup ข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์
ด้านการเงินการคลัง
- ระบบจัดท้าแผนปฏิบัติงานและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ
- ระบบฐานข้อมูลขยะทะเล
- ระบบบริหารจัดการป่าชายเลน Mangrove 4.0
- ระบบขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
- ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลสิ่งชีวิตทางทะเล
- ระบบสนับสนุนการป้องกันรักษาป่าชายเลน
- ระบบการให้บริการประชาชนออนไลน์
- ระบบเอกสารเวียน

ฝ่ายสารบรรณ
ศทส.
กปล.
กอท.

2553
2554
2554
2554

ศทส./สวพ./กปล./กอท.
ศทส.
ศทส./สวพ./กปล./กอท.

2555
2556
2556

ศทส./สวพ./กปล./กอท.
ศทส./กอท.
ศทส.
สลก.

2556
2557
2557
2558

ส่วนติดตาม กยผ.
กอท./สวพ./ศทส.
กปล.
กปล.
กปล.
สวพ.
กปล.
ศทส.
ศทส.

2558
2560
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561

๑๑. ผังโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและ/หรือแผนผังโครงการตามข้อ ๑. (ถ้ามี)
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๑2. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดหาครั้งนี้
- การด้าเนินงานของหน่วยงานปัจจุบันมีความจ้าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ เครื่องส้ารองไฟฟ้า โน๊ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การท้างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม
และสามารถรองรับระบบงานสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการใช้งานระบบสารสนเทศในการสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร และสร้างความมั่นคงให้มีเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนต่างๆ ซึง่ จ้าเป็นต้องจัดซื้อและจัดหาครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อน้ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้สามารถรองรับกับอัตราก้าลังของเจ้าหน้าที่และมีประสิทธิภาพสูงมากยิง่ ขึ้น
เพื่อการพัฒนาให้ทันตามยุคดิจิทัล
- อุปกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรเดิม ไม่สามารถแสดงผลประกอบการท้ารายงานได้เห็นภาพอย่างชัดเจน จึงจ้าเป็นต้องขอจัดสรรเพิ่มเติม
- เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ทไี่ ด้รับการจัดสรรเสียหาย เนื่องจากกระแสไฟตก
- อุปกรณ์ที่มีปัจจุบันเป็นครุภณ
ั ฑ์ที่มีอายุเกินกว่า ๗ ปี และเสื่อมสภาพ ไม่สามารถรักษาเสถียรภาพไฟฟ้าได้
- ระบบไฟฟ้าสารองมีความจาเป็นมากในการรักษาเสถียรภาพของอุปกรณ์
- อุปกรณ์ที่มีปัจจุบันเป็นครุภณ
ั ฑ์ที่มีอายุเกินกว่า 5 ปี และมีความเสื่อมสภาพ ไม่เหมาะกับการพกพาเพื่อการใช้งานในการสารวจ
ภาคสนามโดยเฉพาะงานที่ต้องลงเรือซึ่งสัมผัสกับความชื้น
- เนื่องจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) เป็นหน่วยงานใหม่ที่เกิดจากการแบ่งส่วนราชการของ
กรม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นการภายใน ตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1093/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน
2562 ซึ่ง ศวอล. มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ระบบนิเวศปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหา
ยากและใกล้สญ
ู พันธุ์ และคุณภาพน้้าชายฝั่ง เป็นต้น รวมทั้งต้องจัดท้ารายงานฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง
เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งในปัจจุบัน ศวอล. มีครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการประมวลผลและจัดการด้านฐานข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงงานด้านอ้านวยการและสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานจึงมีความจ้าเป็นในการขอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายดังกล่าว

๑๓. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้
- ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรม ที่มีการพัฒนาและใช้งานมากขึ้น และเพื่อน้ามาเพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์เดิมที่มีอายุมากกว่า
10 ปี และรองรับบุคลากรที่เพิ่มขึน้
- การวิเคราะห์ข้อมูลขยะทะเลและขยะไมโครพลาสติก ประกอบการวิเคราะห์วสั ดุต้นกาเนิดของขยะไมโครพลาสติก และแปล
ผลเปรียบเทียบรูปภาพที่ศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เทียบกับผลวิเคราะห์จากเครื่องมือ FTIR
- เพื่อวิเคราะห์พื้นที่การศึกษา และ/หรือ การเกิดปรากฎการณ์นาเปลี
้ ่ยนสี เพื่อให้ทราบขอบเขตพืน้ ที่ที่ได้รับผลกระทบ
- การแสดงผลตัวอย่างสิ่งมีชวี ิตที่เป็นสาเหตุของการเกิดปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสี หรือคุณภาพน้าที่เปลี่ยนแปลง
- เพื่อประกอบการตั้งค่าเครือ่ งมือวิเคราะห์ในการทางานในภาคสนาม
-งานประมวลผล จัดท้าฐานข้อมูล และแผนที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก คุณภาพ
น้้า และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น รวมทั้งรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
-งานอ้านวยการ ได้แก่ งานธุรการส้านักงาน (งานเอกสาร สารบรรณอิเลคทรอนิคส์) งานการเงิน และพัสดุ
-เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีหน้าที่เกี่ยวกับระบบเครื่องแม่ข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบส้ารองข้อมูล เพื่อให้ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานสามารถรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4

หน้า : 10/11
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

๑๔. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมโยงในระบบที่กรมได้พัฒนามาก่อนหน้านี้จะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ในองค์รวม การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในครั้งนี้ จะทาให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถรองรับการปฏิบัติงานที่ตอ้ งใช้งานผ่านระบบเครือข่ายได้ เพื่อมุ่งไปสู่ภารกิจหลักในการเป็นศูนย์
ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศได้ต่อไป
- อุปกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพต่า เมือ่ ต้องประมวลผล และจัดทารายงานที่มีการแสดงภาพกราฟฟิค ทาให้การ
ทางานล่าช้า หรือหยุดชะงัก และมีจานวนไม่เพียงพอ เนื่องจากอุปกรณ์ที่มตี ้องใช้ในการวิเคราะห์งานด้านอื่นในเวลาเดียวกันด้วย
- อุปกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพต่า เมือ่ ต้องประมวลผล และจัดทารายงานที่มีการแสดงภาพกราฟฟิค ทาให้การ
ทางานล่าช้า หรือหยุดชะงัก และมีจานวนไม่เพียงพอ เนื่องจากอุปกรณ์ที่มตี ้องใช้ในการวิเคราะห์งานด้านอื่นในเวลาเดียวกันด้วย
- เนื่องจากเป็นศูนย์วิจัยฯ ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งมีความจ้าเป็นต้องมีครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ส้าหรับงานวิชาการ งานอ้านวยการ การติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพือ่ ให้การปฏิบัติงานส้าเร็จลุล่วงและมีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทไี่ ด้รับการ
จัดสรรจาก ศวอบ. นั้น ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ ศวอล. รับผิดชอบและมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ซึ่งมีการประมวลผลช้า ไม่สามารถ
รองรับโปรแกรมบางโปรแกรมที่จา้ เป็นต่อการใช้งานในปัจจุบัน ดังนั้นจึงควรจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อทัง้
ปริมาณคน และปริมาณงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย ทั้งงานในห้องปฏิบัติงานและงานภาคสนาม
๑๕. บุคลากรของหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโครงการ (ตามข้อ ๑.)
ด้าน / สาขา
ด้านวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ด้านสัตวแพทย์
ด้านวิทยาศาสตร์/สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รวม

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต

จานวน (คน)
20
5

12
37

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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ข. การลงนามรับรองโครงการ
๑. ผู้จัดทา / ขออนุมัติโครงการ
ลงชื่อ .....................................................................................
(นางสุมนา ขจรวัฒนากุล)
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๒. ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ .....................................................................................
(นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์)
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรม / รัฐวิสาหกิจ
ลงชื่อ .....................................................................................
(นายโสภณ ทอง)
ต้าแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง .
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)) .
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๔. ผู้รับรองผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจากระทรวง
โครงการฯ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ ........................................................
ลงชื่อ .....................................................................................
( ............................................................................................. )
ตาแหน่ง ................................................................................
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (CIO) ประจากระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต
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ก. ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อโครงการ
โครงการสารวจและจัดทาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล และพื้นที่เกาะประเทศไทย เพื่อดาเนินงานตาม
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
๒.๑ ชื่อหน่วยงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๓ CIO
ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ : นายปรานต์ ดิลกคุณากุล
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร : 0 2142 7412
e-mail : pran.di@dmcr.mail.go.th

๓. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖5
๓.๑ งบประมาณรวม
(ตัวเลข) 2,382,900 บาท
(ตัวอักษร) สองล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน
๓.๒ งบประมาณในการจัดหาระบบ (ตัวเลข) 2,382,900 บาท
(ตัวอักษร) สองล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน
คอมพิวเตอร์
๓.๓ อานาจการอนุมัตโิ ครงการ
 คณะกรรมการบริหารฯ (กระทรวง)  หน่วยงาน (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓.๔ แหล่งเงิน
 งบประมาณประจาปี
 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย
 เงินรายได้
 เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................
๔. วิธีการจัดหา
 จัดซื้อ
 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
๕. ลักษณะโครงการ
๕.๑  พัฒนาระบบ

๕.๒  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)

 การจ้าง
 การแลกเปลี่ยน

 การจ้างที่ปรึกษา
 การเช่า

 มีเอกสารแบบบัญชีราคากลาง
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผูป้ ระกอบการ)
 มีเอกสารแบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)

โครงการสารวจและจัดทาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลฯ
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 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่................)
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่...1-2..........)
 มีใบเสนอราคาจานวน___3____ผลิตภัณฑ์ (รายการที่...... 1-2.......)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน___3____ผู้ประกอบการ (รายการที่..... 1-2........)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)

๖. การจัดหา
๖.๑  ขยายระบบเดิม / ต่อเนือ่ ง
 จัดหาใหม่
๖.๒  โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บูรณาการ
 โครงการตามภารกิจพื้นฐาน  โครงการตามแนวพระราชดาริ
 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด  โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ปกท.ทส.
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................................
๖.๓  Cloud
 Big Data
 Data Center
 ทดแทนของเดิม
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
 งานวิจัย
๗. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ
7.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ / แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
7.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การลดผลกระทบจาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
7.1.3 แผนที่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
7.1.4 นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
7.๒ ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลีย่ นภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
7.๓ แผนของกระทรวงหรือแผนของหน่วยงาน
ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
ความสอดคล้องกับมาตรา ๒๑ เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โครงการสารวจและจัดทาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลฯ
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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๘. รายการที่จะจัดหาในโครงการ
รายการ
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Mobile Workstation) สาหรับงาน
ประมวลผลโปรแกรมสารวจและประมวลผลภาพแบบ 3 มิติ
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core)
จานวน 1 หน่วย โดยมีคณ
ุ ลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 16 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz และมีหน่วยประมวลผล
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 20 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
ต้องรองรับการประมวลผลแบบ 64 บิต
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 32 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 6 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2
GB จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักชนิดที่มี
หน่วยความจาไม่น้อยกว่า 16 GB
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 3,840 x 2160 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
- มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบจัดการสานักงาน
ติดตั้งในเครื่อง
เหตุผล ใช้ในการทาแผนที่ มัลติมีเดีย
2. โปรแกรมจัดทาแผนที่บินและประมวลผลภาพ 3 มิติ Pix4D +
Cloud
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถประมวลผลภาพ RGB, NIR และ RedEdge
- สามารถสร้างจุดยึดพิกัดเชิงพื้นที่จากการแสกนด้วยเลเซอร์ทาง
อากาศ

SPEC
DE DEPT
√



โครงการสารวจและจัดทาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลฯ

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

12 เครื่อง

144,450

1,733,400

1
License

649,490

649,490

หน้า : 4/7
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
รายการ

SPEC
DE DEPT

จานวน

- สามารถสร้างพื้นผิว DSM / DEM ด้วยรายละเอียดระดับสูงใน
รูปแบบ TIN หรือ GRID
- สามารถสร้างแบบจาลอง 3 มิติ
- สามารถสร้างภาพ orthophotos
- สามารถวัดความยาวพื้นที่และปริมาตร
* หมายเหตุ : ในรายการที่จัดหาให้ใช้เครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กาหนด
(DE:กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / DEPT:หน่วยงานกาหนดเอง)
๙. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์
รายการ
จานวน
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Mobile Workstation) สาหรับงานประมวลผล
12
โปรแกรมสารวจและประมวลผลภาพแบบ 3 มิติ
2. โปรแกรมจัดทาแผนที่บินและประมวลผลภาพ 3 มิติ Pix4D + Cloud
1

ราคาต่อหน่วย

ชื่อหน่วยงานที่ติดตั้ง
กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

๑๐.ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ของหน่วยงานตามข้อ ๙.)
รายการ
สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน
- DMCR Web Site และระบบงานสารสนเทศฯ ได้พัฒนามายังต่อเนื่อง ณ
ศทส.
ปัจจุบัน ดาเนินการฝากระบบไว้บน Cloud ของ Cattelecom และทา DR
site ระบบไว้ที่ Data Center กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการ
สารองข้อมูลและเมื่อระบบที่กรมจะขึ้นทางานแทน
- KM Web Site (Knowledge Management WebSite)
ศทส.
- ระบบฐานข้อมูลงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
กปล.
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
ศทส.
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
ศทส.
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
ด้านบุคลากร
-ระบบ DPIS
ส่วนการเจ้าหน้าที่
ด้านสารบรรณ
-ระบบ E-Saraban (ExcelLink) ระบบเดียวกับกระทรวง ทส.
ฝ่ายสารบรรณ
- Email กลาง (@dmcr.mail.go.th)
ศทส.
- DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
กปล.
- ระบบฐานข้อมูลการจัดการพื้นทีค่ ุ้มครองทางทะเล
กอท.
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ศทส./สวพ./กปล./กอท.
- ระบบฐานข้อมูล MarineGIScenter
ศทส.
- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และฐานข้อมูลการส่งเสริมการทางานของเครือข่าย
ศทส./สวพ./กปล./กอท.
การมีส่วนร่วม
- ระบบโมบายแอพพลิเคชั่น DMCR Mobile Application
ศทส./สวพ./กปล./กอท.
โครงการสารวจและจัดทาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลฯ

รวม

ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ.
2549

2551
2552
2553
2553
2553
2553
2554
2554
2554
2555
2556
2556
2556

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
- ระบบฐานข้อมูลปะการังเทียม ทุ่นในทะเล และจุดวางเรือ
- ระบบ Backup ข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลครุภณ
ั ฑ์
ด้านการเงินการคลัง
- ระบบจัดทาแผนปฏิบตั ิงานและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ
- ระบบฐานข้อมูลขยะทะเล
- ระบบบริหารจัดการป่าชายเลน Mangrove 4.0
- ระบบขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
- ระบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลสิ่งชีวิตทางทะเล
- ระบบสนับสนุนการป้องกันรักษาป่าชายเลน
- ระบบการให้บริการประชาชนออนไลน์
- ระบบเอกสารเวียน

ศทส./กอท.
ศทส.
สลก.

2557
2557
2558

ส่วนติดตาม กยผ.
กอท./สวพ./ศทส.
กปล.
กปล.
กปล.
สวพ.
กปล.
ศทส.
ศทส.

2558
2560
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561

๑๑. ผังโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและ/หรือแผนผังโครงการตามข้อ ๑. (ถ้ามี)

โครงการสารวจและจัดทาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลฯ
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
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๑2. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดหาครั้งนี้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อจัดทานโยบาย
ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรั พยากรชายฝั่ งและแผนปฏิ บัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ดูแลมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้น ฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จาเป็นต้องมีฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่
ในปัจจุบันหน่วยงานที่ดาเนินการในด้านนี้ยังขาดเครื่องมือ และระบบการทางานที่แม่นยา
ข้อมูลสถานภาพชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทยปัจจุบันไม่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รอบด้าน และสามารถนาไปใช้ได้ทันที่
ในปัจจุบันข้อมูลการสถานภาพชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทยยังคงเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดค่อนข้างหยาบและไม่รอบด้าน
ทาให้การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามลาดับความสาคัญ รวมทั้งไม่สามารถบริหารจัดการงบประมาณสาหรับการบริหาร
จัดการและฟื้นฟูพื้นที่เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยจานวนผู้ปฎิบัติงานทีไ่ ม่เพียงพอกับปริมาณของงาน รวมถึงยังขาดวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ และระบบประมวลผลทีถ่ ูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๑๓. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝั่งและแผนปฏิบตั ิการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อให้การดาเนินการตามภารกิจของกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องสารวจติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรชายฝั่ง และการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งเป็นประจาทุกปี
เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ กาหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง เพื่อให้การจัดทาฐานข้อมูลดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง ภายใต้ข้อจากัดด้านงบประมาณ และ
บุคลากร อุปกรณ์สารวจจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเทคโนโลยี และครุภณ
ั ฑ์สารวจ มาดาเนินงานสารวจและจัดทาระบบฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล และพื้นที่เกาะประเทศไทย
๑๔. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Mobile Workstation) สาหรับงานประมวลผลโปรแกรมสารวจและประมวลผลภาพแบบ 3 มิติ
2. โปรแกรมจัดทาแผนที่บินและประมวลผลภาพ 3 มิติ Pix4D + Cloud
3. มีแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพภูมิประเทศ 3 มิติจากภาพถ่ายความละเอียดสูง
4. ประชาชนและชุมชน ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5. มีข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
6. มีระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลีย่ นแปลงชายฝั่งทะเลและพื้นที่เกาะประเทศไทย
๑๕. บุคลากรของหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโครงการ (ตามข้อ ๑.)
ด้าน / สาขา

จานวน

ข้าราชการ+ลูกจ้างประจาภายในกรม (371 และ 104 อัตราตามลาดับ)
พนักงานราชการภายในกรม
รวม

โครงการสารวจและจัดทาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลฯ

475
1,106
1,581

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
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ข. การลงนามรับรองโครงการ
๑. ผู้จัดทา / ขออนุมัติโครงการ
ลงชื่อ .....................................................................................
(นายปรานต์ ดิลกคุณากุล)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒. ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ .....................................................................................
(นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสารวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรม / รัฐวิสาหกิจ
ลงชื่อ .....................................................................................
(นายโสภณ ทอง)
ตาแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง .
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)) .
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๔. ผู้รับรองผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจากระทรวง
โครงการฯ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ ........................................................
ลงชื่อ .....................................................................................
( ............................................................................................. )
ตาแหน่ง ................................................................................
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (CIO) ประจากระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการสารวจและจัดทาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลฯ

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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ก. ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อโครงการ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สทช.4
๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
๒.๑ ชื่อหน่วยงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๓ CIO
ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ : ไมตรี แสงอริยนันท์
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 4

โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร : โทร : 0 77 379 151
e-mail : maître.sa@dmcr.mail.go.th

๓. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖5
๓.๑ งบประมาณรวม
(ตัวเลข) 93,600 บาท
(ตัวอักษร) เก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน
๓.๒ งบประมาณในการจัดหาระบบ (ตัวเลข) 93,600 บาท
คอมพิวเตอร์
(ตัวอักษร) เก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน
๓.๓ อานาจการอนุมัตโิ ครงการ
 คณะกรรมการบริหารฯ (กระทรวง)  หน่วยงาน (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓.๔ แหล่งเงิน
 งบประมาณประจาปี
 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย
 เงินรายได้
 เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................
๔. วิธีการจัดหา
 จัดซื้อ
 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
๕. ลักษณะโครงการ
๕.๑  พัฒนาระบบ

๕.๒  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)

 การจ้าง
 การแลกเปลี่ยน

 การจ้างที่ปรึกษา
 การเช่า

 มีเอกสารแบบบัญชีราคากลาง
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผูป้ ระกอบการ)
 มีเอกสารแบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สทช.4

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.....1-3........)
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)

๖. การจัดหา
๖.๑  ขยายระบบเดิม / ต่อเนือ่ ง
 จัดหาใหม่
๖.๒  โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บูรณาการ
 โครงการตามภารกิจพื้นฐาน  โครงการตามแนวพระราชดาริ
 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด  โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ปกท.ทส.
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................................
๖.๓  Cloud
 Big Data
 Data Center
 ทดแทนของเดิม
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
 งานวิจัย
๗. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ
๗.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ / แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๒ ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๓ แผนของกระทรวงหรือแผนของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภารกิจทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพ

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สทช.4

หน้า : 3/8
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..4..../๒๕๖4
๘. รายการที่จะจัดหาในโครงการ
รายการ
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ ี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
240 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
เหตุผล : เนื่องจากต้องใช้ปฏิบัติงานด้านกราฟฟิก มัลติมีเดีย
และแผนที่
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จานวน 1 หน่วย โดยมีคณ
ุ ลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สทช.4

SPEC
DE DEPT
√

√

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

2

30,000

60,000

1

22,000

22,000
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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รายการ

SPEC
DE DEPT

จานวน

นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
เหตุผล ใช้ในการทาแผนที่ มัลติมเี ดีย
9.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
√
2
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
* หมายเหตุ : ในรายการที่จัดหาให้ใช้เครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กาหนด
(DE:กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / DEPT:หน่วยงานกาหนดเอง)

ราคาต่อหน่วย

รวม

5,800

11,600

๙. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์
รายการ
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
9.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จานวน
2 เครื่อง

ชื่อหน่วยงานที่ติดตั้ง
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 4 สุราษฎร์ธานี

1 เครื่อง
2 เครื่อง

๑๐.ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ของหน่วยงานตามข้อ ๙.)
รายการ
สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน
- DMCR Web Site และระบบงานสารสนเทศฯ ได้พัฒนามายังต่อเนื่อง ณ ปัจจุบัน
ดาเนินการฝากระบบไว้บน Cloud ของ Cattelecom และทา DR site ระบบไว้ที่
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Data Center กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการสารองข้อมูลและเมื่อ
ระบบที่กรมจะขึ้นทางานแทน
- KM Web Site (Knowledge Management WebSite)
- ระบบฐานข้อมูลงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
ด้านบุคลากร
-ระบบ DPIS
ด้านสารบรรณ
-ระบบ E-Saraban (ExcelLink) ระบบเดียวกับกระทรวง ทส.
- Email กลาง (@dmcr.mail.go.th)
- DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูล MarineGIScenter
- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และฐานข้อมูลการส่งเสริมการทางานของเครือข่ายการมี
ส่วนร่วม
- ระบบโมบายแอพพลิเคชั่น DMCR Mobile Application
- ระบบฐานข้อมูลปะการังเทียม ทุ่นในทะเล และจุดวางเรือ
- ระบบ Backup ข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์
ด้านการเงินการคลัง
- ระบบจัดทาแผนปฏิบัติงานและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ
- ระบบฐานข้อมูลขยะทะเล
- ระบบบริหารจัดการป่าชายเลน Mangrove 4.0
- ระบบขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
- ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลสิ่งชีวิตทางทะเล
- ระบบสนับสนุนการป้องกันรักษาป่าชายเลน
- ระบบการให้บริการประชาชนออนไลน์
- ระบบเอกสารเวียน
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ศทส.
กปล.
ศทส.

2551
2552
2553

ศทส.

2553

ส่วนการเจ้าหน้าที่

2553

ฝ่ายสารบรรณ
ศทส.
กปล.
กอท.

2553
2554
2554
2554

ศทส./สวพ./กปล./กอท.
ศทส.
ศทส./สวพ./กปล./กอท.

2555
2556
2556

ศทส./สวพ./กปล./กอท.
ศทส./กอท.
ศทส.
สลก.

2556
2557
2557
2558

ส่วนติดตาม กยผ.
กอท./สวพ./ศทส.
กปล.
กปล.
กปล.
สวพ.
กปล.
ศทส.
ศทส.

2558
2560
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
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๑๑. ผังโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและ/หรือแผนผังโครงการตามข้อ ๑. (ถ้ามี)

๑2. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดหาครั้งนี้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามภารกิจหลักของ

กรม ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงเป็นหน่วยงานที่พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน โดยการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการดาเนินงานให้มากขึ้น รวมทั้งให้เกิดการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน ทั้งจาก
ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน องค์กร/เครือข่ายอนุรักษ์ ที่อยู่ทั้งในหน่วยงานส่วนกลาง เชื่อมโยงไปยังส่วนภูมิภาคผ่าน
ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งภายในและภายนอกกรมฯ จนกระทั่งไปถึงระดับผู้รับบริการสาธารณะที่เป็นผู้รับข้อมูล
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมีการรับบุคคลากรเพิ่มทาให้คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ดังนั้น เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และหาอุปกรณ์ทดแทนในการใช้ปฏิบัติงาน การพัฒนาข้อมูล
และสารสนเทศ ให้สามารถนาไปใช้ในการเผยแพร่ในระบบเครือข่ายฐานข้อมูลออนไลน์ จึงมีความจาเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งยังเป็นการนามาเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่มีอายุมากกว่า 7 ปี และ
รองรับกับบุคคลากรที่เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๑๓. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้

ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม ที่มีการพัฒนาและใช้งานมากขึ้น และเพื่อนามาเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่มีอายุมากกว่า 7 ปี
และรองรับบุคคลากรที่เพิ่มขึ้น
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๑๔. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในระบบที่กรมได้พัฒนามาก่อนหน้านี้จะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งได้ในองค์รวม การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในครั้งนี้ จะทา
ให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถรองรับการปฏิบัติงานที่ต้องใช้
งานผ่านระบบเครือข่ายได้ เพื่อมุ่งไปสู่ภารกิจหลักในการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
ได้ต่อไป
๑๕. บุคลากรของหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโครงการ (ตามข้อ ๑.)
ด้าน / สาขา

จานวน (คน)

ข้าราชการ+ลูกจ้างประจาภายในกรม (371 และ 104 อัตราตามลาดับ)
พนักงานราชการภายในกรม
รวม

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สทช.4
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ข. การลงนามรับรองโครงการ
๑. ผู้จัดทา / ขออนุมัติโครงการ
ลงชื่อ .....................................................................................
(ไมตรี แสงอริยนันท์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๒. ผู้ตรวจสอบโครงการ
ลงชื่อ .....................................................................................
(นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสารวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรม / รัฐวิสาหกิจ
ลงชื่อ .....................................................................................
(นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)
ตาแหน่ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง .
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)) .
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๔. ผู้รับรองผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจากระทรวง
โครงการฯ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ ........................................................
ลงชื่อ .....................................................................................
( ............................................................................................. )
ตาแหน่ง ................................................................................
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (CIO) ประจากระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ก. ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อโครงการ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สทช.5
๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
๒.๑ ชื่อหน่วยงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๓ CIO
ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ : วิชัย สมรูป
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 5

โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร : โทร : 0 77 379 151
e-mail : maître.sa@dmcr.mail.go.th

๓. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖5
๓.๑ งบประมาณรวม
(ตัวเลข) 93,600 บาท
(ตัวอักษร) เก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน
๓.๒ งบประมาณในการจัดหาระบบ (ตัวเลข) 93,600 บาท
คอมพิวเตอร์
(ตัวอักษร) เก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน
๓.๓ อานาจการอนุมัตโิ ครงการ
 คณะกรรมการบริหารฯ (กระทรวง)  หน่วยงาน (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓.๔ แหล่งเงิน
 งบประมาณประจาปี
 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย
 เงินรายได้
 เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................
๔. วิธีการจัดหา
 จัดซื้อ
 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
๕. ลักษณะโครงการ
๕.๑  พัฒนาระบบ

๕.๒  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)

 การจ้าง
 การแลกเปลี่ยน

 การจ้างที่ปรึกษา
 การเช่า

 มีเอกสารแบบบัญชีราคากลาง
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผูป้ ระกอบการ)
 มีเอกสารแบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สทช.5

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4

๕.๓  จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ / โปรแกรม
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 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.....1-3........)
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)

๖. การจัดหา
๖.๑  ขยายระบบเดิม / ต่อเนือ่ ง
 จัดหาใหม่
๖.๒  โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บูรณาการ
 โครงการตามภารกิจพื้นฐาน  โครงการตามแนวพระราชดาริ
 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด  โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ปกท.ทส.
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................................
๖.๓  Cloud
 Big Data
 Data Center
 ทดแทนของเดิม
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
 งานวิจัย
๗. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ
๗.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ / แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๒ ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๓ แผนของกระทรวงหรือแผนของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภารกิจทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
๘. รายการที่จะจัดหาในโครงการ
รายการ
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ ี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
240 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
เหตุผล : เนื่องจากต้องใช้ปฏิบัติงานด้านกราฟฟิก มัลติมีเดีย
และแผนที่
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จานวน 1 หน่วย โดยมีคณ
ุ ลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สทช.5
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DE DEPT
√

√

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

2

30,000

60,000

1

22,000

22,000
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..1..../๒๕๖4
รายการ

SPEC
DE DEPT

จานวน

นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
เหตุผล ใช้ในการทาแผนที่ มัลติมเี ดีย
9.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
√
2
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
* หมายเหตุ : ในรายการที่จัดหาให้ใช้เครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กาหนด
(DE:กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / DEPT:หน่วยงานกาหนดเอง)

ราคาต่อหน่วย

รวม

5,800

11,600

๙. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์
รายการ
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
9.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จานวน
2 เครื่อง

ชื่อหน่วยงานที่ติดตั้ง
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 4 สุราษฎร์ธานี

1 เครื่อง
2 เครื่อง

๑๐.ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ของหน่วยงานตามข้อ ๙.)
รายการ
สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน
- DMCR Web Site และระบบงานสารสนเทศฯ ได้พัฒนามายังต่อเนื่อง ณ ปัจจุบัน
ดาเนินการฝากระบบไว้บน Cloud ของ Cattelecom และทา DR site ระบบไว้ที่
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ศทส.

ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ.
2549
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
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Data Center กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการสารองข้อมูลและเมื่อ
ระบบที่กรมจะขึ้นทางานแทน
- KM Web Site (Knowledge Management WebSite)
- ระบบฐานข้อมูลงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
ด้านบุคลากร
-ระบบ DPIS
ด้านสารบรรณ
-ระบบ E-Saraban (ExcelLink) ระบบเดียวกับกระทรวง ทส.
- Email กลาง (@dmcr.mail.go.th)
- DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูล MarineGIScenter
- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และฐานข้อมูลการส่งเสริมการทางานของเครือข่ายการมี
ส่วนร่วม
- ระบบโมบายแอพพลิเคชั่น DMCR Mobile Application
- ระบบฐานข้อมูลปะการังเทียม ทุ่นในทะเล และจุดวางเรือ
- ระบบ Backup ข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์
ด้านการเงินการคลัง
- ระบบจัดทาแผนปฏิบัติงานและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ
- ระบบฐานข้อมูลขยะทะเล
- ระบบบริหารจัดการป่าชายเลน Mangrove 4.0
- ระบบขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
- ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลสิ่งชีวิตทางทะเล
- ระบบสนับสนุนการป้องกันรักษาป่าชายเลน
- ระบบการให้บริการประชาชนออนไลน์
- ระบบเอกสารเวียน

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สทช.5
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๑๑. ผังโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและ/หรือแผนผังโครงการตามข้อ ๑. (ถ้ามี)

๑2. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดหาครั้งนี้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามภารกิจหลักของ

กรม ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงเป็นหน่วยงานที่พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน โดยการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการดาเนินงานให้มากขึ้น รวมทั้งให้เกิดการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน ทั้งจาก
ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน องค์กร/เครือข่ายอนุรักษ์ ที่อยู่ทั้งในหน่วยงานส่วนกลาง เชื่อมโยงไปยังส่วนภูมิภาคผ่าน
ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งภายในและภายนอกกรมฯ จนกระทั่งไปถึงระดับผู้รับบริการสาธารณะที่เป็นผู้รับข้อมูล
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมีการรับบุคคลากรเพิ่มทาให้คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ดังนั้น เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และหาอุปกรณ์ทดแทนในการใช้ปฏิบัติงาน การพัฒนาข้อมูล
และสารสนเทศ ให้สามารถนาไปใช้ในการเผยแพร่ในระบบเครือข่ายฐานข้อมูลออนไลน์ จึงมีความจาเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งยังเป็นการนามาเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่มีอายุมากกว่า 7 ปี และ
รองรับกับบุคคลากรที่เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๑๓. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้

ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม ที่มีการพัฒนาและใช้งานมากขึ้น และเพื่อนามาเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่มีอายุมากกว่า 7 ปี
และรองรับบุคคลากรที่เพิ่มขึ้น

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สทช.5
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๑๔. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในระบบที่กรมได้พัฒนามาก่อนหน้านี้จะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งได้ในองค์รวม การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในครั้งนี้ จะทา
ให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถรองรับการปฏิบัติงานที่ต้องใช้
งานผ่านระบบเครือข่ายได้ เพื่อมุ่งไปสู่ภารกิจหลักในการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
ได้ต่อไป
๑๕. บุคลากรของหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโครงการ (ตามข้อ ๑.)
ด้าน / สาขา

จานวน (คน)

ข้าราชการ+ลูกจ้างประจาภายในกรม (371 และ 104 อัตราตามลาดับ)
พนักงานราชการภายในกรม
รวม

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สทช.5

475
1,106
1,581
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ข. การลงนามรับรองโครงการ
๑. ผู้จัดทา / ขออนุมัติโครงการ
ลงชื่อ .....................................................................................
(วิชัย สมรูป)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๒. ผู้ตรวจสอบโครงการ
ลงชื่อ .....................................................................................
(นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสารวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรม / รัฐวิสาหกิจ
ลงชื่อ .....................................................................................
(นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)
ตาแหน่ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง .
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)) .
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๔. ผู้รับรองผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจากระทรวง
โครงการฯ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ ........................................................
ลงชื่อ .....................................................................................
( ............................................................................................. )
ตาแหน่ง ................................................................................
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (CIO) ประจากระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ก. ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อโครงการ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สทช.9
๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
๒.๑ ชื่อหน่วยงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๓ CIO
ชื่อ: นายโสภณ ทองดี
ตาแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ : สมไชย เก้าเอี้ยน
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 9

โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร: ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๓๔
e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th
โทร : โทร : 0 77 379 151
e-mail : maître.sa@dmcr.mail.go.th

๓. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖5
๓.๑ งบประมาณรวม
(ตัวเลข) 93,600 บาท
(ตัวอักษร) เก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน
๓.๒ งบประมาณในการจัดหาระบบ (ตัวเลข) 93,600 บาท
คอมพิวเตอร์
(ตัวอักษร) เก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน
๓.๓ อานาจการอนุมัตโิ ครงการ
 คณะกรรมการบริหารฯ (กระทรวง)  หน่วยงาน (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓.๔ แหล่งเงิน
 งบประมาณประจาปี
 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย
 เงินรายได้
 เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................
๔. วิธีการจัดหา
 จัดซื้อ
 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
๕. ลักษณะโครงการ
๕.๑  พัฒนาระบบ

๕.๒  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)

 การจ้าง
 การแลกเปลี่ยน

 การจ้างที่ปรึกษา
 การเช่า

 มีเอกสารแบบบัญชีราคากลาง
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผูป้ ระกอบการ)
 มีเอกสารแบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)
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 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.....1-3........)
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)

๖. การจัดหา
๖.๑  ขยายระบบเดิม / ต่อเนือ่ ง
 จัดหาใหม่
๖.๒  โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บูรณาการ
 โครงการตามภารกิจพื้นฐาน  โครงการตามแนวพระราชดาริ
 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด  โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ปกท.ทส.
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................................
๖.๓  Cloud
 Big Data
 Data Center
 ทดแทนของเดิม
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
 งานวิจัย
๗. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ
๗.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ / แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๒ ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ หัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๓ แผนของกระทรวงหรือแผนของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภารกิจทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..4..../๒๕๖4
๘. รายการที่จะจัดหาในโครงการ
รายการ
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ ี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
240 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
เหตุผล : เนื่องจากต้องใช้ปฏิบัติงานด้านกราฟฟิก มัลติมีเดีย
และแผนที่
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จานวน 1 หน่วย โดยมีคณ
ุ ลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สทช.9
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จานวน
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รวม

2
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1
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..4..../๒๕๖4
รายการ

SPEC
DE DEPT

จานวน

นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
เหตุผล ใช้ในการทาแผนที่ มัลติมเี ดีย
9.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
√
2
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
* หมายเหตุ : ในรายการที่จัดหาให้ใช้เครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กาหนด
(DE:กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / DEPT:หน่วยงานกาหนดเอง)

ราคาต่อหน่วย

รวม

5,800

11,600

๙. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์
รายการ
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
9.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จานวน
2 เครื่อง

ชื่อหน่วยงานที่ติดตั้ง
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 4 สุราษฎร์ธานี

1 เครื่อง
2 เครื่อง

๑๐.ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ของหน่วยงานตามข้อ ๙.)
รายการ
สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน
- DMCR Web Site และระบบงานสารสนเทศฯ ได้พัฒนามายังต่อเนื่อง ณ ปัจจุบัน
ดาเนินการฝากระบบไว้บน Cloud ของ Cattelecom และทา DR site ระบบไว้ที่

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สทช.9

ศทส.

ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ.
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ..4..../๒๕๖4
Data Center กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการสารองข้อมูลและเมื่อ
ระบบที่กรมจะขึ้นทางานแทน
- KM Web Site (Knowledge Management WebSite)
- ระบบฐานข้อมูลงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
- ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ณ ปัจจุบันพัฒนามาใช้ระบบของ
Windows แต่ยังคงเป็นตัวที่กรมพัฒนาและติดตั้งเอง
ด้านบุคลากร
-ระบบ DPIS
ด้านสารบรรณ
-ระบบ E-Saraban (ExcelLink) ระบบเดียวกับกระทรวง ทส.
- Email กลาง (@dmcr.mail.go.th)
- DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูล MarineGIScenter
- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และฐานข้อมูลการส่งเสริมการทางานของเครือข่ายการมี
ส่วนร่วม
- ระบบโมบายแอพพลิเคชั่น DMCR Mobile Application
- ระบบฐานข้อมูลปะการังเทียม ทุ่นในทะเล และจุดวางเรือ
- ระบบ Backup ข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์
ด้านการเงินการคลัง
- ระบบจัดทาแผนปฏิบัติงานและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ
- ระบบฐานข้อมูลขยะทะเล
- ระบบบริหารจัดการป่าชายเลน Mangrove 4.0
- ระบบขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
- ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลสิ่งชีวิตทางทะเล
- ระบบสนับสนุนการป้องกันรักษาป่าชายเลน
- ระบบการให้บริการประชาชนออนไลน์
- ระบบเอกสารเวียน
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ศทส.
กปล.
ศทส.

2551
2552
2553

ศทส.

2553

ส่วนการเจ้าหน้าที่

2553

ฝ่ายสารบรรณ
ศทส.
กปล.
กอท.

2553
2554
2554
2554

ศทส./สวพ./กปล./กอท.
ศทส.
ศทส./สวพ./กปล./กอท.

2555
2556
2556

ศทส./สวพ./กปล./กอท.
ศทส./กอท.
ศทส.
สลก.

2556
2557
2557
2558

ส่วนติดตาม กยผ.
กอท./สวพ./ศทส.
กปล.
กปล.
กปล.
สวพ.
กปล.
ศทส.
ศทส.

2558
2560
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
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๑๑. ผังโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและ/หรือแผนผังโครงการตามข้อ ๑. (ถ้ามี)

๑2. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดหาครั้งนี้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามภารกิจหลักของ

กรม ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงเป็นหน่วยงานที่พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน โดยการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการดาเนินงานให้มากขึ้น รวมทั้งให้เกิดการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน ทั้งจาก
ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน องค์กร/เครือข่ายอนุรักษ์ ที่อยู่ทั้งในหน่วยงานส่วนกลาง เชื่อมโยงไปยังส่วนภูมิภาคผ่าน
ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งภายในและภายนอกกรมฯ จนกระทั่งไปถึงระดับผู้รับบริการสาธารณะที่เป็นผู้รับข้อมูล
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมีการรับบุคคลากรเพิ่มทาให้คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ดังนั้น เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และหาอุปกรณ์ทดแทนในการใช้ปฏิบัติงาน การพัฒนาข้อมูล
และสารสนเทศ ให้สามารถนาไปใช้ในการเผยแพร่ในระบบเครือข่ายฐานข้อมูลออนไลน์ จึงมีความจาเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งยังเป็นการนามาเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่มีอายุมากกว่า 7 ปี และ
รองรับกับบุคคลากรที่เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๑๓. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้

ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม ที่มีการพัฒนาและใช้งานมากขึ้น และเพื่อนามาเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่มีอายุมากกว่า 7 ปี
และรองรับบุคคลากรที่เพิ่มขึ้น
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๑๔. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในระบบที่กรมได้พัฒนามาก่อนหน้านี้จะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งได้ในองค์รวม การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในครั้งนี้ จะทา
ให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถรองรับการปฏิบัติงานที่ต้องใช้
งานผ่านระบบเครือข่ายได้ เพื่อมุ่งไปสู่ภารกิจหลักในการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
ได้ต่อไป
๑๕. บุคลากรของหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโครงการ (ตามข้อ ๑.)
ด้าน / สาขา

จานวน (คน)

ข้าราชการ+ลูกจ้างประจาภายในกรม (371 และ 104 อัตราตามลาดับ)
พนักงานราชการภายในกรม
รวม
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475
1,106
1,581
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ข. การลงนามรับรองโครงการ
๑. ผู้จัดทา / ขออนุมัติโครงการ
ลงชื่อ .....................................................................................
(สมไชย เก้าเอีย้ น)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๒. ผู้ตรวจสอบโครงการ
ลงชื่อ .....................................................................................
(นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสารวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรม / รัฐวิสาหกิจ
ลงชื่อ .....................................................................................
(นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)
ตาแหน่ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง .
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)) .
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
๔. ผู้รับรองผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจากระทรวง
โครงการฯ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ ........................................................
ลงชื่อ .....................................................................................
( ............................................................................................. )
ตาแหน่ง ................................................................................
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (CIO) ประจากระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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