ผลการดําเนินงานของศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประจําปี พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554
--------------------------------------------------------1. ระบบความสําเร็จการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลและแนวทางการประเมินผลปะการังเทียม
ตั ว ชี้ วั ด นี้ เ ป็ น การบู ร ณาการงานร่ ว มกั น ระหว่ า งศู น ย์ ส ารสนเทศ กองแผนงาน กั บ สํ า นั ก อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์สารสนเทศได้รับมอบหมายให้ดําเนินการสํารวจลักษณะของข้อมูล
เพื่อออกแบบ และจัดทําฐานข้อมูลปะการังเทียม เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ
สืบค้นและแสดงผลเชิงพื้นที่ได้บนเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยที่มาของข้อมูลจะมาจากการ
รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของสํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผลการดํ า เนิ น งาน ศู น ย์ ส ารสนเทศได้ ดํ า เนิ น การในส่ ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. การดําเนินงานในส่วนของกองแผนงาน (ศูนย์สารสนเทศ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1.1 จัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการนําเสนอเรียบร้อย ทั้งฐานข้อมูลสารสนเทศ (MIS) และภูมิ
สารสนเทศ (GIS) และนําเข้าข้อมูลปะการังเทียมและเผยแพร่ไว้ที่ ww.dmcr.go.th/artificialreef
1.2 นําข้อมูลที่ได้เข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ www.dmcr.go.th/marinecenter/coastalgis เสร็จเรียบร้อย
2. สําหรับรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลเป็นส่วนที่สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จะเป็นผู้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปรับแก้ข้อมูลในระบบให้ถูกต้องเรียบร้อยต่อไป
ส่วนงานในระดับที่ 4 และ 5 เกี่ยวกับการเผยแพร่ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศปะการังเทียม การสร้าง
กระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นและ/หรือสํารวจความพึงพอใจการใช้ประโยชน์
ฐานข้อมูลฯ ตลอดจนการพัฒนาแนวทางหรือคู่มือการติดตามประเมินผลการจัดทําและวางปะการังเทียม
รวมถึงการสร้างกระบวนการระดมความคิดในการนําแนวทาง/คู่มือฯ ไปใช้เป็นเครื่องมือดําเนินการ เป็นส่วนที่
สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะเป็นผู้ดําเนินการในพื้นที่ต่อไป
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ระบบฐานข้อมูลปะการังเทียม
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ศูนย์สารสนเทศพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมที่ ww.dmcr.go.th/artificialreef
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ระบบการสืบค้นฐานข้อมูลปะการังเทียม
จากข้อมูลระดับจังหวัด (ตัวอย่าง จังหวัดปัตตานี)
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ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศปะการังเทียม
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ศูนย์สารสนเทศพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมที่ ww.dmcr.go.th/artificialreef
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ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศปะการังเทียม
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ศูนย์สารสนเทศพัฒนาขึ้น
และเชื่อมโยงไปยังระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในภาพรวมของกรม
โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมที่ ww.dmcr.go.th/marinecenter/coastalgis
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2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
1. ผลการดําเนินงาน
1.1 การดําเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายปี 2554 โดย
หน่วยงาน / โครงการ
/ กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ได้รับ

เม.ย
แผน

พ.ค
ผล

แผน

มิ.ย
ผล

แผน

ก.ค
ผล

แผน

ส.ค
ผล

แผน

ก.ย
ผล

แผน

ผล

งบประมาณที่ใช้ไป คิดเป็นร้อยละ

งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4,275,600 379,400 754,559 354,400 367,603 495,800 369,121 246,600 155,299 289,600 256,156 246,500 536,173

3,158,367

73.87

ศูนย์สารสนเทศและ
งานอํานวยการ

3,763,600 359,400 724,783 304,400 129,763 478,800 369,121 246,600 155,299 246,600 190,376 246,500 443,019

2,580,718

68.57

ค่าเช่าเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์

694,600

57,800 694,600 57,800

-

232,200

-

-

-

-

-

-

-

694,600

100.00

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

110,000

55,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

385,000

32,100 27,590 32,100 10,890 32,100 25,208 32,100 36,864 32,100 51,964 32,000 42,478

295,636

76.79

2,574,000 214,500 2,593 214,500 118,873 214,500 343,913 214,500 118,435 214,500 138,412 214,500 400,541

1,590,482

61.79

250,000

-

-

-

237,840

-

-

-

-

-

-

-

-

237,840

95.14

250,000

-

-

-

237,840

-

-

-

-

-

-

-

-

237,840

95.14

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก และยานพาหนะ
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม
กิจกรรมย่อย 4.2
ฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการฝึกอบรมการ
สร้างเว็ปและ
พัฒนาเว็ปไซค์ของ
องค์กร
กิจกรรมย่อย 4.3
จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
และสํานักงาน

-

-

262,000

20,000 29,776 50,000

-

17,000

-

-

-

43,000 65,780

-

93,154

339,809

129.70

วัสดุสํานักงาน

110,000

20,000 29,776

-

-

17,000

-

-

-

18,000

-

-

25,605

88,916

80.83

วัสดุหนังสือ วารสาร
และตํารา

22,000

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

3,613

-

-

3,813

17.33

วัสดุคอมพิวเตอร์

130,000

-

-

40,000

-

-

-

-

-

25,000 62,167

-

67,549

247,080

190.06

(1) ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จํานวน 694,600 บาท ศสท. ตัดโอนงบประมาณไปที่
สลก. และได้ดําเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 110,000 บาท ศสท. ได้ดําเนินการตัดโอนงบประมาณไปที่ กผง.
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันรักษาเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมจํานวน 2,574,000 บาท ศสท. ได้ดําเนินการเบิกจ่ายค่าใช้
บริการอินเตอร์เน็ตประจําปีงบประมาณ 2554 เป็นจํานวนทั้งสิ้น 1,364,250 บาท รวมถึงค่าสัญญาณเคเบิ้ลทีวี
ของผู้บริหาร (True Vision) และค่า port อินเตอร์เน็ตของกรม และเหลืองบส่วนกลางจํานวน 897,768.83
บาท
(4) โครงการฝึกอบรมการสร้างเว็บและพัฒนาเว็บไซด์ขององค์กร ศสท. ทําได้การจัดฝึกอบรมการ
สร้างเว็บไซต์ขององค์กรเรียบร้อยแล้ว ในช่วงวันที่ 19 - 22 เมษายน 2554
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1.2 การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ศูนย์สารสนเทศ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 3 รายร่วมเป็นคณะทํางาน PMQA และได้ดําเนินการ
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจําปี พ.ศ. 2554 ของหมวด 4 การวัด
การวิเคราะห์ และการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย IT1- IT7
IT 1 ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ต้องมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย โดยคณะทํางานฯ
ได้คัดเลือกข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการดําเนินงานและเสนอ CIO ผู้อนุมัติ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (ตัวชี้วัด 9 กิจกรรมหลัก)
- ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รายโครงการ ซึ่งเป็นโครงการหลักที่สนับสนุน
ต่อการบรรลุยุทธศาสตร์)
- ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
IT 2 ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า
กระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล โดยได้คัดเลือกข้อมูลที่จําเป็นเพื่อนํามาปรับปรุงหรือจัดทําฐานข้อมูลใหม่เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการที่สร้างคุณค่าได้อย่างน้อยกระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล โดยคณะทํางานฯ ได้คัดเลือก
ข้อมูลและเสนอให้ CIO เป็นผู้อนุมัติ ประกอบด้วย
- สปล. จัดทําระบบสนับสนุนในการตัดสินใจทรัพยากรป่าชายเลน
- สปล. สทช. จัดทําข้อมูลภัยคุกคามการบุกรุกพื้นที่

IT 3 ส่วนราชการต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน
กระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล โดยได้คัดเลือกข้อมูลที่จําเป็นมาจัดทําฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม
อย่างน้อยกระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล โดยคณะทํางานฯ ได้คัดเลือกข้อมูลและเสนอ CIO เป็นผู้อนุมัติ
ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
- ข้อมูลประวัติการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร
- ข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
- ประเด็นความรู้ (Topic)
- ข้อมูลแหล่งความรู้ / Expert
- ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
- ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
IT 4 ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
และรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม โดยได้คัดเลือกงานบริการที่จําเป็นมาจัด
ทํางานบริการใหม่ โดยคณะทํางานฯ ได้ทบทวนงานบริการและเสนอแนวทางการปรับปรุงเสนอ CIO เป็น
ผู้อนุมัติ ดังนี้
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- งานบริการให้ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยต้อง

ปรับปรุงข้อมูล ข่าวสารและองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน
- งานบริการตอบคําถามเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Webboard) โดยต้อง

มอบหมายบุคลากรเฉพาะด้านให้บริการตอบคําถามเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ผ่าน Webboard
IT 5 ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การ
กํา หนดระบบการเตื อ นภั ย แบบสั ญ ญาณไฟจราจร การจัด ตั้ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (Operation
Room,
Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยคณะทํางานฯ ได้คัดเลือก
ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย ดังนี้
- E-SAR Cards (กพร.)
- E-Project Tracking (กองแผน)
- DSS (สปล.)
IT6 ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยฝ่าย
เครือข่ายได้จัดทํานโยบายความมั่นคงและเสนอ CIO ลงนามเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
− Acceptable use Policy
− Wireless Policy
− Firewall Policy
− E-mail Policy
− Internet Security Policy
− Access control Policy
− IDS/IPS Policy
IT 7 ส่วนราชการต้องจัดทําแผนการจัดการความรู้ และนําแผนไปปฏิบัติจํานวน 3 องค์ความรู้
− เทคนิคการทํางานด้านสมุทรศาสตร์
− แนวทางการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน
− การจัดการพื้นที่แหล่งวางไข่และแหล่งหากินของเต่าทะเล
1.3 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
ศสท. ได้ดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
เรียบร้อยแล้วในวงเงิน 598,665 บาท ตามทําสัญญาเลขที่ ศท 1/2554 ลงวันที่ 16 กันยายน 2554 กําหนดส่ง
มอบภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (17 ตุลาคม 2554)
1.4 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการความรู้ (KM) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คณะทํางาน KM TEAM ได้จัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan ) ตามขั้นตอนการ
จัดการความรู้ครอบคลุมทั้ง 7 ขั้นตอน จํานวน 3 องค์ความรู้ และได้ติดตามผลการดําเนินงานพร้อมทั้งรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานเสนอ CKO ตามหนังสือศูนย์สารสนเทศ ที่ ทส 0402.5/พิเศษ14 ลงวันที่ 19 กันยายน
2554 เรื่องรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 20 กันยายน 2554
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เทคนิคการทํางานด้านสมุทรศาสตร์
− แนวทางการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน
− การจัดการพื้นที่แหล่งวางไข่และแหล่งหากินของเต่าทะเล
1.5
ระดั บ ความสํ าเร็ จของการจัด ทําข้อ เสนอโครงการด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศเสนอต่ อ
คณะกรรมการ ICT ทส.จํานวน ๓ โครงการ
− โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (งบเช่า)
− โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
− โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
−

ศสท. ได้ เ สนอโครงการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ทั้ ง 3 โครงการผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และได้
ประสานงานกับฝ่ายพัสดุกรม ดําเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
2. ปัญหาและอุปสรรค
1. ขั้นตอนในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความยุ่งยาก ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า
เนื่องจากต้องผ่านคณะกรรมการ 3 คณะ คือ (1) คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมฯ (2) คณะอนุกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และ (3) คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การจัดหาคอมพิวเตอร์ต้องจัดหาในภาพรวมของกรมฯ เพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้างจึงต้องมี
การรวบรวมความต้องการในภาพรวม และดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณทําให้เกิดความล่าช้าในการ
จัดหา
3. ข้อเสนอแนะ
(1) เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความรวดเร็ว จึงควรกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่จะซื้อตามมาตรฐาน ICT และควรเสนอโครงการทางด้าน IT ที่คิดว่าจะทําล่วงหน้าเพื่อจะได้มี
เวลาในการนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 3 คณะ

ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 20 กันยายน 2554
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3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรมฯ
(ปะการัง หญ้าทะเล ที่ดนิ ชายฝั่ง กัดเซาะชายฝัง่ เกาะ/ชายหาด)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน ได้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําฐานข้อมูล
สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรมฯ สรุปความก้าวหน้าการดําเนินงานได้ดังนี้
1. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
1.1 มติที่ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ กําหนดให้ศูนย์
สารสนเทศดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลเพิ่มเติมอีก 5 เรื่องได้แก่ ปะการัง หญ้าทะเล ที่ดินชายฝั่ง การกัดเซาะ
ชายฝั่ง และเกาะ/ชายหาด โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
- ปะการัง และหญ้าทะเล ได้รับข้อมูลจาก สวพ. (นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ) ครบตามที่กําหนด
และศูนย์สารสนเทศได้นําข้อมูลเข้าในระบบฯ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สําหรับข้อมูลที่เป็นบทความได้นําไป
รวบรวมไว้ใน Web KM ส่วนข้อมูล GIS ศูนย์สารสนเทศได้จัดทําต้นแบบเสร็จเรียบร้อยและส่งให้ สวพ. นําไป
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะนําเข้าในระบบต่อไป
- ข้อมูลหญ้าทะเล ได้นําข้อมูลจากหนังสือ “หญ้าทะเลในน่านน้ําไทย” ของ ผอ.สมบัติ ภู่วชิรานนท์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน มาสรุปและจัดทําข้อมูลเพื่อการเผยแพร่
และนําเข้าในระบบเสร็จสมบูรณ์และเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมฯ เรียบร้อยแล้ว
- ข้อมูลที่ดินชายฝั่ง ศูนย์สารสนเทศได้จัดทําข้อมูลที่ดินชายฝั่งจากหนังสือที่ดินชายฝั่งของ
ผอ.เผด็จ สีจันทร์ ผู้อํานวยการส่วนจัดการที่ดินชายฝั่ง (เดิม) มาสรุปและจัดทําข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ และ
นําเข้าในระบบเสร็จสมบูรณ์และเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมฯ เรียบร้อยแล้ว
- ข้อมูลกัดเซาะชายฝั่ง ศูนย์สารสนเทศได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะที่
ปรึกษาของกรมและได้จัดทําข้อมูลกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมสรุปข้อมูลเป็น GIS Data เพื่อการเผยแพร่ และนําเข้า
ในระบบเสร็จสมบูรณ์และเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมฯ เรียบร้อยแล้ว โดยระบบฐานข้อมูลกัดเซาะชายฝั่งได้นําไป
จัดแสดงในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการกัดเซาะชายฝั่ง เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2554 ณ โรงแรม
รามาการ์ เด้ นส์ กทม. โดยมี ผู้ เ ข้า เยี่ ย มชมในส่ว นของนิ ท รรศการเป็น จํ า นวนมาก รวมถึง รัฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วย โดยกล่าวได้ว่าผลการดําเนินงานจัดทําฐานข้อมูลในส่วนนี้ประสบ
ความสําเร็จและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
- เกาะ/ชายหาด ได้นําข้อมูลจากหนังสือ “ความหลากหลายของเกาะในประเทศไทย” ของ
ผชช.อนุวัฒน์ นทีวัฒนา ส่วนชายหาดใช้ข้อมูลจาก สผ. มาสรุปและจัดทําข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ และนําเข้าใน
ระบบเสร็จสมบูรณ์และเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมฯ เรียบร้อยแล้ว
1.2 ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน ได้ตรวจสอบจํานวนผู้รับบริการด้านสารสนเทศที่เข้าชมและใช้งาน
ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.dmcr.go.th/marinecenter โดยเริ่มนับตั้งแต่เปิดบริการเมื่อกันยายน 2553
- รอบประเมินที่ 1 (นับถึงวันที่ 28 มีนาคม 2554) มีจํานวนมีผู้เข้ารับบริการสารสนเทศทั้งสิ้น
13,919 ราย จํานวนหน้าที่เปิด 54,024 ครั้ง
- รอบประเมินที่ 2 (นับถึงวันที่ 22 กันยายน 2554) มีจํานวนมีผู้เข้ารับบริการสารสนเทศทั้งสิ้น
42,625 ราย เพิ่มขึ้นจากรอบที่ 1 เท่ากับ 28,706 ราย (206.24%) จํานวนหน้าที่เปิด 142,585 ครั้ง เพิ่มขึ้น
จากรอบที่ 1 เท่ากับ 88,561 หน้า (163.93%)
รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 2 (ที่มา : www.Stats.in.th)
ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 20 กันยายน 2554
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เอกสารแนบ 1

แสดงหน้าต่างระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ดําเนินการจัดทําเพิม่ เติมในปี พ.ศ. 2554
โดยเพิ่มเติมจํานวน 5 หัวข้อ ได้แก่ ปะการัง หญ้าทะเล ที่ดินชายฝั่ง กัดเซาะชายฝั่ง เกาะ/ชายหาด
และได้นําเข้าระบบและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.dmcr.go.th/marinecenter เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ยังได้นําเข้าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นในระบบภูมิสารสนเทศ (Web GIS) อีกด้วย

ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 20 กันยายน 2554
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ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เรื่องปะการัง

ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 20 กันยายน 2554
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ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
แสดงรายละเอียดชนิดของปะการังที่พบในประเทศไทย

ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 20 กันยายน 2554
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ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
แสดงรายละเอียดในแต่ละชนิดของปะการังทีพ่ บในประเทศไทย

ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 20 กันยายน 2554
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ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เรื่องหญ้าทะเล

ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 20 กันยายน 2554
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ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
แสดงรายละเอียดชนิดของหญ้าทะเลที่พบในประเทศไทย

ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 20 กันยายน 2554
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ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
เรื่องที่ดนิ ชายฝั่งทะเล

ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 20 กันยายน 2554
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ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
เรื่องชายหาดของประเทศไทย

ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 20 กันยายน 2554
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ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
เรื่องเกาะของประเทศไทย

ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 20 กันยายน 2554
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ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
เรื่องกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย

ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 20 กันยายน 2554
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ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
แสดงรายละเอียดสภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในแต่ละจังหวัด

ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 20 กันยายน 2554
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ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
แสดงรายละเอียดสภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งระดับจังหวัด
(ตัวอย่างจังหวัดชลบุรี)
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แสดงหน้าต่างระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ดําเนินการจัดทําเพิม่ เติมในปี พ.ศ. 2554
โดยเพิ่มเติมจํานวน 5 หัวข้อ ได้แก่ ปะการัง หญ้าทะเล ที่ดินชายฝั่ง กัดเซาะชายฝั่ง เกาะ/ชายหาด
และได้จัดทําข้อมูลเป็น GIS Data และนําเข้าระบบและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
www.dmcr.go.th/marinecenter/coastalgis เรียบร้อยแล้ว

ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 20 กันยายน 2554
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เอกสารแนบที่ 2

จํานวนผูเ้ ข้ารับบริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ฐานข้อมูล www.dmcr.go.th/marinecenter
ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

จํานวนผูเ้ ข้ารับบริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ฐานข้อมูล www.dmcr.go.th/marinecenter
ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554
จํานวนผูเ้ ข้าเยี่ยมชมเพิ่มขึน้ 28,706 (206.24%) โดยเพิ่มขึน้ จาก 13,919 เป็น 42,625 users
จํานวนหน้าที่เยี่ยมชมเพิ่มขึน้ 88,561 (163.93%) โดยเพิ่มขึน้ จาก 54,024 เป็น 142,585 pages
ที่มา : www.Stats.in.th
ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 20 กันยายน 2554
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1.3 ศูนย์สารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นางสาว
สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ) ให้พัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Data) 4 ข้อมูลหลัก คือ (1) แนวกัดเซาะชายฝั่ง (2)
พื้นที่ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (3) อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย
และ (4) พื้นที่ชุ่มน้ํา โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
(1) แนวกัดเซาะชายฝั่ง สํารวจและรวบรวมข้อมูลกัดเซาะชายฝั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
แบ่งตามช่วงปีที่มีการศึกษาข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) ข้อมูลกัดเซาะชายฝั่งเปรียบเทียบตั้งแต่ปี พ.ศ.2495พ.ศ.2551 ของแนวชายฝั่งเขตอ่าวไทยตอนบนและเขตภาคตะวันออก (2) ข้อมูลกัดเซาะชายฝั่งเปรียบเทียบ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 – พ.ศ.2538 ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีถึงนราธิวาส เป็นแนวชายฝั่งในส่วนที่เหลือ ส่วนแนว
ชายฝั่งทะเลอันดามันทั้งหมด ใช้ฐานข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งของกรมทรัพยากรธรณี ประกอบกับฐานข้อมูล
การกัดเซาะชายฝั่งที่ได้จากการสํารวจชายฝั่งทะเล โดยใช้อากาศยานตามโครงการของกระทรวง ทส. ร่วมกับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี พ.ศ. 2550
(2) พื้นที่ชอบเขตความรับผิดชอบของกรม : รวบรวมข้อมูลจากกรมแผนที่ทหาร ลําดับชุด
L7018 มาตราส่วน 1:50,000 เป็นแนวชายฝั่งฐาน เนื่องจากข้อมูลสามารถอ้างอิงได้อย่างเป็นทางการมากที่สุด
มีครบทุกพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย จากนั้นนําขอบเขตการปกครองรายตําบลอ้างอิงข้อมูลจากกรมการ
ปกครอง มาคัดเลือกพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมตามมติที่ประชุม เรื่องการพิจารณาขอบเขตความ
รับผิดชอบเชิงพื้นที่ระดับกรม และแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 โดยพื้นที่
เขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่กรมได้แก่ ตําบลที่มีป่าชายเลน ตําบลที่เป็นที่เป็นเกาะ ตําบลที่ติดทะเลและ
ทะเลสาบ รวมทั้งหมด 521 ตําบล เนื้อที่ 16,687,442 ไร่
(3) อาณาเขตทะเลของประเทศไทย : รวบรวมข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์ ตามหนังสือที่ ทส
0402.5/1614 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่อาณาเขตทางทะเล จากนั้นนํา
ข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาร่วมกันกับการประกาศขอบเขตอาณาเขตทางทะเลของไทยในราชกิจจา
นุเบกษา เรื่องการกําหนดความกว้างอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย เพื่อสอบทานความถูกต้องของข้อมูล
จากหลายๆหน่วยงาน รวมทั้งนําข้อมูลที่ได้มาประมวลผลร่วมกันกับข้อมูลพื้นที่ขอบเขตความรับผิดชอบเชิง
พื้นที่กรม ที่ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานของกรมแผนที่ทหาร แผนที่ภูมิประเทศ ปี 2545 ลําดับชุด L7018 จาก
ผลการดําเนินการดังกล่าวสามารถจําแนกอาณาเขตทะเลของประเทศไทยได้ดังนี้ (1) น่านน้ําภายใน (2) ทะเล
อาณาเขต (3) เขตต่อเนื่อง (4) เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (5) พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
(4) พื้นที่ชุ่มน้ํา : ประสานข้อมูลจากฝ่ายประสานงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่
ชุ่มน้ํา เพื่อขอข้อมูลทะเบียนรายชื่อและพิกัดทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ชุ่มน้ําชายฝั่งทะเลที่มีความสําคัญระหว่าง
ประเทศหรือแรมซาร์ไซต์ ระดับนานาชาติ และระดับชาติ โดยได้นําเข้าข้อมูลจากค่าพิกัด และวิเคราะห์ผลด้วย
โปรแกรม ArcGIS เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลภิสารสนเทศ (GIS Data) พร้อมกับแสดงรายละเอียดของข้อมูลแต่ละ
พื้นที่ในตาราง
จากชุดข้อมูลที่พัฒนาขึ้นทั้งหมดนี้ ศูนย์สารสนเทศได้นําข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล GIS มาพัฒนา
เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์กรม (WebGIS) ที่ MarineCenter ทั้งนี้สามารถเข้าชมและใช้งานระบบฐานข้อมูลภูมิ
สารสนเทศชุดข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ที่เว็บไซต์ http://www.dmcr.go.th/marinecenter/coastalgis.php
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ผลการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ : แนวกัดเซาะชายฝัง่
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ผลการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ : พื้นที่ขอบเขตความรับผิดชอบของกรม
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ผลการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ : อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย
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ผลการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ : พื้นที่ชุ่มน้ํา (Ramsar Site)

ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 20 กันยายน 2554
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แสดงหน้าต่างระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ดําเนินการจัดทําเพิม่ เติมในปี พ.ศ. 2554
โดยเพิ่มเติมจํานวน 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) แนวกัดเซาะชายฝั่ง (2) พื้นที่ขอบเขตความรับผิดชอบ ทช.
(3) อาณาเขตทะเลของประเทศไทย และ (4) พื้นที่ชุ่มน้ํา
โดยได้จัดทําข้อมูลเป็น GIS Data และนําเข้าระบบและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
www.dmcr.go.th/marinecenter/coastalgis เรียบร้อยแล้ว
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1.4 การกํากับ ดูแลและปรับปรุง WebSite ของกรมจํานวน 5 WebSite ได้แก่ (1) เว็บไซต์
ฐานข้อมูล ทช (MarineCenter) (2) เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (3) เว็บไซต์ E-Library (4)
เว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ (WebKM) และ (5) เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ มีผลการดําเนินงานดังนี้
(1) เว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรม (MarineCenter) โดยได้เริ่ม
ดําเนินการพัฒนาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 และเผยแพร่ให้สามารถเข้าชมและใช้งานได้เมื่อวันที่ 23 กันยายน
2553 ผ่านเว็บไซต์ http://www.dmcr.go.th/marinecenter
ซึ่งปัจจุบันได้ดําเนินการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากรหลักของกรม 9 ฐานข้อมูล และ 1 ระบบ ได้แก่ (1) ปะการัง (2) หญ้าทะเล (3) ป่าชายเลน
(4) เต่าทะเล (5) พะยูน (6) โลมา/ปลาวาฬ (7) เกาะ/ชายหาด (8) ที่ดินชายฝั่งทะเล (9) กัดเซาะชายฝั่ง และ
อีก 1 ระบบ คือระบบสารสนสนเทศภูมิศาสตร์ แสดงผลผ่าน Google Earth โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างเป็นระบบ และให้ผู้ที่สนใจสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย (User Friendly) โดยจัดทําในรูปแบบของเว็บไซต์และเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อให้
สืบค้นและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลดังกล่าวได้มีการพัฒนาและอัพเดทข้อมูลให้มี
ความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล และการพัฒนาของเจ้าหน้าที่
ศูนย์สารสนเทศในการนําเข้า และการจัดทําข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลภูมิสารสนเทศ ปัจจุบันมีข้อมูลทั้งหมด 23
ชั้นข้อมูล ผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าชมได้ทุกระดับเนื่องจากเป็นข้อมูลที่แสดงผลเบื้องต้นให้ผู้ใช้งานสามารถดู
รายละเอียดในภาพรวมของทุกทรัพยากร บนหน้าต่างเดียวกัน เพื่อง่าย สะดวกต่อการตัดสินใจในการนําไปใช้
งานเพื่อการวางแผน
(2) เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยได้เริ่มดําเนินการพัฒนา และเผยแพร่ให้
สามารถเข้าชมและใช้งานได้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ผ่านเว็บไซต์ http://www.dmcr.go.th ปัจจุบันมี
ข้อมูลที่ให้บริการครบถ้วน ทันสมัย และรวดเร็ว โดยได้แบ่งการใช้งานเป็นหมวดหมู่ และจัดทําระบบเชื่อมโยง
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมประสานการดําเนินงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น หน้าหลัก
ของเว็บไซต์ประกอบไปด้วย
2.1) ข่ า วผู้ บ ริ ห าร เป็ น การเผยแพร่ ข่ า วสารกิ จ กรรมของผู้ บ ริ ห ารของกรม ที่ ไ ด้
ดําเนินการไปทุกกิจกรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในกรม และบุคคลทั่วไปได้ทราบ
2.2) ระบบเชื่อมโยงสารคดีออนไลน์ โดยได้รวมรวมสารคดีทั้งหมดที่กรมได้ดําเนินการ
จัดทําไว้ในระบบโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามทรัพยากรที่กรมดูแล เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษา และเป็นการ
เผยแพร่ผลงานของกรมอีกช่องทางหนึ่ง
2.3) ระบบเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูล E-Library โดยได้รวบรวมเอกสารเผยแพร่ (Digital
File) ที่กรมได้ดําเนินการจัดทําของแต่ละหน่วยงานมานําเข้าสู่ระบบ ออกแบบระบบให้ง่ายและสะดวกต่อการ
ใช้งานโดยได้จัดทําเมนู ค้นหา ตามชนิดทรัพยากร และตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปัจจุบันได้นําไฟล์เอกสาร
เผยแพร่เข้าสู่ระบบแล้วกว่า 600 รายการ
2.4) ระบบเชื่ อ มโยงข่ า วศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ ทช. โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากสํ า นั ก อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการร่วมกันอัพเดทข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินการในพื้นที่ เพื่อ
ลงเผยแพร่ผ่านระบบ จากนั้นระบบจะอัพเดทขึ้นสู่เว็บไซต์กรมทันที
2.5) ข่าวกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบไปด้วยข่าวสารต่างๆ โดยแบ่งเป็น
เมนู ได้แก่ ข่าวสารราชการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน ข่าวพิเศษ/ทุน กพ. งานบริการประชาชน
2.6) ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลต่างๆ ที่กรม
ดูแล ซึ่งพัฒนาระบบโดยศูนย์สารเทศร่วมกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
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2.7) ระบบข่าวสารภายใน จะประกอบด้วยลิงค์เชื่อมโยงไปยังระบบต่างๆ ที่ใ ช้ งาน
ภายในกรม เช่น ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์กรม นามสงเคราะห์ ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์กลาง มติครม. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2.8) ข้อมูลหน่วยงานอื่นๆ เป็นระบบที่เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอกภายใต้ความ
ร่ ว มมื อ การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล หน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง เป็ น เว็ บ ไซต์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและดํ า เนิ น การด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.9) ระบบเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.10) ระบบเชื่อมโยงไปยัง Fanpage ของ Facebook เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าไปร่วมกันแบ่งบัน
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยใช้ชื่อ Page ว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(3) เว็บไซต์ห้องสมุดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (E-Library) เริ่มดําเนินการพัฒนาและ
เผยแพร่ให้เข้าชมและใช้งานได้เมื่อเดือนมกราคม 2554 ผ่านเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่
http://www.dmcr.go.th/elibrary/all_ebookdmcr.php ปัจจุบันมีข้อมูลที่ให้บริการรวดเร็ว ครบถ้วน และ
ทันสมัย ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเอกสาร หรือเปิดอ่านได้ โดยได้จัดแบ่งการใช้งานเป็นหมวดหมู่ สามารถ
ค้นหาหนังสือได้จาก คําค้นหา ชื่อหนังสือ ชื่อหน่วยงาน หรือจากหมวดหมู่ทรัพยากรหลักของกรม โดยได้
ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมเพื่อนําเอกสารเผยแพร่ ( ในรูปแบบ Digital File ) เข้าสู่ระบบ
ปัจจุบันมีหนังสือที่ได้นําเข้าระบบแล้วมากกว่า 600 รายการ มีจํานวนการเปิดใช้งาน 7,831 หน้า
(4) เว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ (WebKM) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานและการทํางานของกรม ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลด้านทรัพยากร สมุทรศาสตร์ กัดเซาะ
ชายฝั่ง ข้อกฎหมายต่างๆ ได้เริ่มพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน และมีความทันสมัย เมื่อ
เดือน เมษายน 2554 ปัจจุบันสามารถเข้าชมและใช้งานได้ที่ http://km.dmcr.go.th/ ปัจจุบันมีข้อมูลองค์
ความรู้ ห ลากหลาย ซึ่ งได้จั ดแบ่งหมวดหมู่ ก ารใช้ งานโดยแบ่ง เป็ นฐานองค์ค วามรู้ ได้แ ก่ ระบบนิเวศและ
ทรัพยากร บทความระบบนิเวศและทรัพยากร การบริหารจัดการทรัพยากร กรณีศึกษาและบทเรียนในอดีต
(5) เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ (ITCenter) ได้เริ่มพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการใช้งานรวมถึง
ให้บริการข้อมูล ข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข่าวสารด้านไอทีต่างๆ พร้อมทั้งเปิดให้มีเว็บบอร์ดเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ปัญหาในการใช้งาน และสอบถามข้อสงสัยด้านไอที
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(1) เว็บไซต์ฐานข้อมูล ทช (MarineCenter)
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(2) เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
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(3) เว็บไซต์ E-Library
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(4) เว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ (WebKM)
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(5) เว็บไซต์ศนู ย์สารสนเทศ
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2. ปัญหาและอุปสรรค
จากการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง โดยการให้บริการข้อมูลฯ
ผ่านเว็บไซต์กรมฯ ศูนย์สารสนเทศ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคได้ดังนี้
2.1 ปัญหาด้านข้อมูล (Data)
2.1.1 ข้อมูลขาดการสังเคราะห์ให้เป็นภาพรวมของประเทศ โดยข้อมูลส่วนใหญ่ที่ส่งมายัง
ศูนย์สารสนเทศเป็นที่ข้อมูลที่ส่งมาจากหน่วยงานย่อยต่างๆ โดยเป็นข้อมูลระดับพื้นที่/ศูนย์
2.1.2 มาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน
2.1.3 การจัดเก็บข้อมูลของบางหน่วยงาน ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS)
2.1.4 การส่งข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น ไม่จัดทําข้อมูลในรูปแบบที่
สมบูรณ์ก่อนส่งมายังศูนย์สารสนเทศตามที่ได้ตกลงกันไว้ตามมติที่ประชุม เช่น ส่งข้อมูลเป็นเอกสาร ส่งข้อมูล
เป็นตาราง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทําให้ศูนย์สารสนเทศต้องมานําเข้าข้อมูลใหม่ให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล พร้อม
นําเข้าระบบ
2.1.5 ไม่มีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน GIS (เช่น ขอบเขตการปกครอง ถนน ทางน้ํา
หมู่บ้าน) ที่เป็นลิขสิทธิ์ของกรมฯ ซึ่งปัจจุบันข้อมูลที่กรมฯ ใช้งานอยู่นั้นเป็นข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่งที่มา
ทําให้เมื่อนําข้อมูลเชิงพื้นที่มาซ้อนทับกันและแสดงผลจะไม่ใช่มาตรฐานเดียวทั้งกันหมด
2.1.6 ขาดแคลนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประกอบการนําเข้ าข้อมู ล และการวางแผน
เนื่องจากศูนย์สารสนเทศไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ
2.1.7 ฐานข้อมูลที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไปแล้วนั้น บางข้อมูลที่ไม่มีข้อมูลในเบื้องต้นซึ่ง
ได้รายงานต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาในระบบ พบว่าหน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่ได้มี
การเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแต่อย่างใด
2.2 ปัญหาด้านซอฟแวร์ (Software)
2.2.1 ขาดแคลนซอฟแวร์ทางด้านภูมิสารสนเทศที่เป็นลิขสิทธิ์ ทําให้การใช้งานทางด้าน GIS
บางฟังก์ชั่นไม่สนับสนุนต่อการประมวลผลข้อมูล
2.2.2 ขาดแคลนซอฟแวร์ทางด้านการพัฒนา Application WebGIS
2.3 ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)
2.3.1 มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่ภายในตัวเครื่องแม่ข่ายไม่เพียงพอ (Harddisk) ปัจจุบันมี
ปริมาณใช้งานอยู่ 466GB จากปริมาณพื้นที่รวมทั้งหมด 500GB
2.3.2 ปัจจุบัน sever ที่ให้บริการด้านเว็บไซต์มีหน่วยความสํารอง (RAM) ในการประมวลผลใน
ใช้งาน 4 GB ซึ่งไม่เพียงพอต่อการประมวลผลในช่วงที่มีการเรียกใช้พร้อมกันจากภายนอก
2.3.3 อุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานด้าน
กราฟิกและด้านภูมิสารสนเทศค่อนข้างด้อยคุณภาพ
2.3.4 ขาดแคลนอุปกรณ์การแสดงผล เพื่อการนําเสนอระบบฐานข้อมูล ผลงานทางวิชาการ
หรือการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ
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2.4 ปัญหาด้านบุคลากร (People)
2.4.1 บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภูมิสารสนเทศและฐานข้อมูล ยังมีไม่เพียงพอต่อ
การขยายงานด้านภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน
2.4.2 ขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถทางด้ า นการออกแบบและการนํ า เสนอ
ฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์
2.4.3 ขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิชาการในการจัดทําและรวบรวมสรุปงานทางด้านวิชาการ
เกี่ยวกับทรัพยากรแต่ละด้านของกรมฯ
3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
จากปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สามารถสรุปข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขในการดําเนินการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้
3.1 ข้อเสนอแนะด้านข้อมูล (Data)
3.1.1 หน่วยงานเจ้าของของข้อมูล ควรจัดตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองข้อมูลจาก
นักวิชาการ หรือจากผู้เชี่ยวชาญจากทรัพยากรแต่ละด้าน ก่อนส่งข้อมูลเพื่อให้เผยแพร่ในระบบฯ
3.1.2 ควรมีการรวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของประเทศให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมี
ความพร้อมและสมบูรณ์ในการเผยแพร่
3.1.3 กรมฯ ควรเร่งดําเนินการจัดหาข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านทางภูมิสารสนเทศเพื่อให้
หน่วยงานต่างๆภายในกรมฯ ได้นําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บและนําเข้าข้อมูล
3.1.4 หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ควรมีการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
3.1.5 ให้ทุกหน่วยงาน จัดเก็บข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิง
พื้นที่ (GIS)ในระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันมาตรฐานสากลใช้ ระบบพิกัด WGS 84
3.2 ข้อเสนอแนะด้านซอฟแวร์ (Software)
3.2.1 จัดหาซอฟแวร์ที่เป็นลิขสิทธิ์สําหรับงานทางด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อรองรับการจัดทํา
ฐานข้อมูล GIS ในอนาคต
3.2.2 จัด หาซอฟแวร์ ใ หม่ ๆ เพื่อ นํ า มาใช้ใ นการพัฒ นาและนํ า เสนอ ระบบฐานข้ อ มูล แบบ
ออนไลน์ร่วมกับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
3.2.3 กรมฯ ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอย่างจริงจัง เพื่อรองรับการให้บริการข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย โดยเจ้าของข้อมูลสามารถ
ปรับปรุงข้อมูลของตัวเองได้เองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และสามารถตอบสนองภารกิจของกรมในการเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
3.2.4 กรมฯ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบการแปลภาษา เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของกรม
เป็นระบบ 2 ภาษา
3.3 ข้อเสนอแนะด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)
3.3.1 กรมฯ ควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การ
ดําเนินงานรองรับการให้บริการฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมฯ ที่มีจํานวนผู้ใช้งานมากขึ้น เช่น การสนับสนุน
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ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลแบบสูง อุปกรณ์ที่ใช้ในการนําเสนอเพื่อแสดงผลงานและทรัพยากร
ของกรมฯ ในการจัดนิทรรศการต่างๆ (จอแสดงผลแบบทัชสกรีน )
3.3.2 ควรเพิ่มขนาดความจุ ขั้นต่ําที่ 8 – 16 GB สําหรับ Server ที่เปิดให้บริการประชาชน
ภายนอกตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 2 ระบบ ได้แก่ ระบบเว็บไซต์กรมฯ (www.dmcr.go.th) และระบบ
เว็บไซต์ฐานข้อมูลฯ (www.dmcr.go.th/marinecenter)
3.3.3 กรมฯ ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทําระบบการให้บริการฐานข้อมูลทรัพยากรฯ
แบบเคลื่อนที่ หรือเรียกว่า ตู้คีย์ออสก์ (Kiosk Multimedia) เพื่อให้หน่วยงานสามารถนําไปใช้ในการเผยแพร่
ข้อมูลให้กับหน่วยงานในชนบท หรือการจัดค่ายอาสาต่างๆ
3.4 ข้อเสนอแนะด้านบุคลากร (People)
3.4.1 จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร
3.4.2
ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่ทางด้านวิชาการ ด้านภูมิสารสนเทศ และด้านฐานข้อมูลใน
หน่วยงานศูนย์สารสนเทศเพิ่มขึ้น หรือมีผู้แทนจากหน่วยงานเข้ามาร่วมดําเนินการอย่างจริงจัง
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4. ระดับความพึงพอใจของการให้บริการด้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ตลอดจนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ e-office ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (e-mail กรม)
1. การดําเนินงานด้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ตลอดจนระบบงาน e-office ต่างๆ ของกรม เช่น
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางของกรมฯ สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
1.1 ระดับคะแนนความพึงพอใจของการให้บริการด้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 16
กันยายน 2554 ประเมินจากแบบสอบถามในการให้บริการด้านเทคโนโลยี
ระดับคะแนน
ประจําเดือน
จํานวนแบบฟอร์ม (ใบ)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
เมษายน 2554
12
11
1
0
0
0
พฤษภาคม 2554
11
9
1
1
0
0
มิถุนายน 2554
12
10
1
1
0
0
กรกฎาคม 2554
15
13
2
0
0
0
สิงหาคม 2554
22
9
2
1
0
0
กันยายน 2554
15
13
2
0
0
0
รวม
77
65
9
3
0
0
สรุปคะแนนระดับความพึงพอใจของการให้บริการฯ 95.12
1.2 ศู น ย์ ส ารสนเทศได้ จั ด ทํ า “รายงานประจํ า เดื อ นเพื่ อ รายงานผลการใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” เสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมฯ โดยมีเนื้อหา
ประกอบด้วย
1.2.1 การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมฯ
1.2.2 จํานวนการใช้งานจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Port Internet) ของหน่วยงานภายในกรมฯ
1.2.3 ปริมาณการใช้งานของอินเตอร์เน็ตภายในกรมฯ
1.2.4 Web Site10 อันดับแรกที่บุคลากรภายในกรมฯ เข้าไปใช้งานรับส่งข้อมูลมากที่สดุ
1.2.5 Web Site10 อันดับแรกที่บุคลากรภายในกรมฯ เข้าไปใช้งานมากที่สุด
1.2.6 บุคลากร 10 อันดับแรกที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตมากที่สุด
1.2.7 ลักษณะการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานภายในกรมฯ
1.2.8 สรุปการใช้งาน ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
1.3 ปัญหาและอุปสรรคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ จากการดําเนินการบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคได้ ดังนี้
13.1 ปัญหาจากอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) เครื่องเดียวแต่ทําหลายหน้าที่ (ซึ่งปัจจุบัน
ใช้อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายยี่ห้อ Cyberoam) ซึ่งมีหน้าที่ ดังนี้
(1) ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall)
(2) ป้องกันและตรวจจับการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion Prevention System)
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(3) จัดเก็บข้อมูลการใช้งานเครือข่าย (Log File)
(4) ระบบยืนยันตัวบุคคลในการใช้งานเครือข่าย (Authentication)
(5) ป้องกันการเข้าเว็บไซต์และโปรแกรมไม่พึงประสงค์ (Web and Application Filter)
ผลจากการใช้งานในหลาย function จึงทําให้หน่วยประมวลผล (CPU) ของอุปกรณ์
ป้องกันเครือข่ายดังกล่าวทํางานหนักมาก (Over Load) ส่งผลให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตของกรมช้าไปด้วย และ
ในช่วงหลังเครื่องจะเกิดปัญหาบ่อยครั้งมากขึ้น จนบางครั้งไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ลิขสิทธิ์โปรแกรม
ป้องกันเครือข่ายของอุปกรณ์ดังกล่าวได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา จึงทําให้อุปกรณ์
ไม่สามารถป้องกันและตรวจจับการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion Prevention System) และป้องกันการเข้า
เว็บไซต์และโปรแกรมไม่พึงประสงค์ (Web and Application Filter) ใดๆ ได้เลย ยิ่งส่งผลให้การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตของกรมช้าและเกิดปัญหามากขึ้นไปอีกด้วย
13.2 ปัญหาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้งานและอุปกรณ์ ซึ่ง
สามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้
(1) การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ระวังและขาดการดูแลรักษาที่ดี ส่งผลให้เครื่องมัก
ติดไวรัสคอมพิวเตอร์เนื่องจากการใช้งานผิดประเภท เช่น การเข้าเว็บไซต์ไม่พึงประสงค์ การใช้งานแฟลชไดรฟ์
ที่ติดไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่อง การบุกรุกผ่านทางระบบเครือข่าย และหน่วยงานไม่ได้จัดหาโปรแกรม
ป้องกันไวรัสให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
(2) ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ชํารุด เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในกรมฯ บางส่วนมีอายุ
การใช้งานมาก ทําให้อุปกรณ์ภายในเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง และขาดการบํารุงรักษาอุปกรณ์
(3) ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธ์ภาพสูง เนื่องจากกรมฯมีงานด้านภูมิสารสนเทศ งาน
เอกสารที่ต้องใช้ความสามารถระดับสูงสําหรับการจัดการแฟ้มข้อมูลกราฟิกส์ เช่น การจัดหน้าเอกสารสําหรับ
งานพิมพ์ การจัดทําโปสเตอร์ งานตัดต่อสื่อประสมชนิดแฟ้มข้อมูลเสียง (Sound) หรือแฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์
(Video) ทําให้ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธ์ภาพสูงในการทํางาน
1.4 แนวทางการแก้ไขระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ จากปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
บริ ห ารจั ด การระบบเครื อ ข่ า ยและคอมพิว เตอร์ สามารถสรุ ป แนวทางการแก้ ไ ขและข้ อ เสนอแนะในการ
ดําเนินการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้
1.4.1 ปัญหาจากอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ศูนย์สารสนเทศได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน
เครือข่าย (Firewall) ที่มีประสิทธิ์ภาพสูง พร้อมทั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File)
เพื่อรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 ทดแทนอุปกรณ์เดิมเพื่อ
รองรับการใช้งานในอนาคต ซึ่งศูนย์สารสนเทศได้ดําเนินการสอบราคา โดยมี บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุดในวงเงิน 598,665 บาท ตามสัญญาซื้อขายที่ ศท 1/2554 โดยมีกําหนดส่งมอบงานใน
วันที่ 17 ตุลาคม 2554
1.4.2 ปัญหาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สามารถสรุปแนวทางการแก้ไขได้ ดังนี้
(1) จัดหาระบบป้องกันไวรัสสําหรับระบบอินเตอร์เน็ต (Antivirus Gateway) เพื่อป้องกัน
ไวรัสที่เข้ามาทางอินเตอร์เน็ต
(2) ให้หน่วยงานพิจารณาความเหมาะสมในการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสสําหรับเครื่อง
ลูกข่าย เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
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(3) จัดให้มีการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตให้กับผู้ใช้งาน
(4) จัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี
(5) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธ์ภาพสูงใช้งาน
(6) แจ้งมาตรการความปลอดภัยระบบเครือข่ายของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศได้ดําเนินการ
จัดทํ าและเผยแพร่ใ นเว็ บไซต์ของศูนย์ สารสนเทศ ชื่ อ “นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ”
ให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับทราบและถือปฏิบัติ
2. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2.1 ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาและบริหารจัดการโปรแกรมระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้เปิดสอบราคาและบริษัท เอ็กซ์เซลลิงค์ จํากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุดในวงเงิน
๑,๐๕๒,๘๘๐บาท ตามสัญญาซื้อขายที่ กผง.๗/๒๕๕๓ โดยมีกําหนดส่งมอบงานในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
ซึ่งระบบดังกล่าว ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน ได้จัดอบรมผู้ใช้งานจากทุกหน่วยงานภายในกรมฯ เรียบร้อย
แล้วในช่วงวันที่ ๑๕-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานเริ่มใช้งานพร้อมกันอย่างเป็น
ทางการในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔
2.2 ปัญหาการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เกิดจากผู้ใช้งานและความพร้อมในการใช้งาน
ระบบของหน่วยงาน ซึ่งสามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้
1. บุ ค ลากรขาดความรู้ ใ นการใช้ ง านระบบสารบรรณ เนื่ อ งจากผู้ ใ ช้ ง านส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
พนักงานราชการทําให้มีการสับเปลี่ยนหรือลาออกบ่อย ปัญหาการใช้งานพนักงานที่บรรจุใหม่จึงขาดความรู้
ความเข้าใจในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. การสแกนเอกสารแนบ บางหน่วยงานตั้งค่าเครื่องสแกนให้ขนาดของรูปเล็กกว่าปกติทําให้
ผู้รับเอกสารไม่สามรถนําเอกสารที่สแกนไปใช้งานได้
3. หน่วยงานส่วนกลางส่งหนังสือหลายเรื่อง โดยทําบันทึกของส่งเอกสารรวมกันทําให้ผู้รับไม่
สามารถลงบันทึกการปฏิบัติงานได้
4. ผู้ใช้งานส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบส่งพร้อมส่งต้นฉบับ แต่ผู้ส่งไม่ส่ง
ต้นฉบับตามมา ทําให้ผู้รับไม่สามารถรับเอกสารได้ ทําให้มีงานค้างอยู่ในระบบไม่สามารถจะปิดงานได้
5. ผู้ใช้งานไม่สามารถค้นหาเอกสารได้ เนื่องจากขาดรูปแบบในขั้นตอนการสร้าง เอกสารและ
การบันทึกงาน ทําให้การค้นหาเอกสารไม่พบเอกสารที่ต้องการ
6. หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค ขาดการทําความเข้าใจในขั้นต่อการรับส่ง
เอกสารระหว่างหน่วยงาน ทําให้เกิดปัญหาเอกสารล่าช้าและเอกสารหาย
7. บางหน่วยงานมีผู้ใ ช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1 คน เมื่อผู้ ใ ช้ งานไม่ อยู่ ทําให้
หน่วยงานไม่สามารถใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้
8. หน่วยงานในส่วนภูมิภาคขาดระบบอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสแกนเนอร์
สําหรับงานเก็บเอกสาร
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ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2.3 แนวทางการแก้ไขระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1. หน่วยงานส่วนกลางต้องจั ดหาอุ ปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่ องสแกนเนอร์ ในการใช้งาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับเพื่อให้ง่ายในการใช้งาน
2. จัดทําโครงการจัดหาระบบอินเตอร์เน็ตให้กับหน่วยงานตามส่วนภูมิภาคตามความเหมาะสม
เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบในการลงทุนสูงและจะได้มีผู้บริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตในภาพรวมของกรมฯ
3. ศูนย์สารสนเทศร่วมกับสํานักงานเลขานุการกรม โดยฝ่ายสารบรรณจัดฝึกอบรมระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทําการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามหน่วยงาน เนื่องจากผู้ใช้งานส่วน
ภูมิภาคจะทําการรับ-ส่งเอกสารกับหน่วยงานต้นสังกัด
3. การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail)
3.1 กองแผนงานโดยศูนย์สารสนเทศ ได้เปิดให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการ
สื่อสารภาครัฐ (Mail Go Thai : dmcr.mail.go.th) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2554 ศูนย์สารสนเทศได้จัดกลุ่มของผู้ใช้งานในระบบ ประกอบด้วยรายชื่อ ( e-mail address ) ของ
หน่วยงานและของบุคลากรรวมประมาณ 200 รายชื่อ เพื่อให้ราชการ พนักงานราชการภายในกรมฯรับทราบ
และเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานภายในกรมต่อไป โดยที่ศูนย์สารสนเทศได้ติดตามการใช้งาน
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง ตามหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานตามส่วนภูมิภาค และได้สรุปปัญหา
อุปสรรค์และแนวทางการแก้ไขดังนี้
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3.2 ปัญหาในการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
1. ผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นิยมใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบอื่นๆ เช่น
Hotmail Yahoo และ Google เนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว
2. หน่ ว ยงานไม่ ไ ด้ ม อบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ใ นตรวจเช็ ค จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก ลางของ
หน่วยงาน
3. หน่วยงานระดับสํานัก/กองไม่แจ้งเวียนให้หน่วยงานระดับฝ่าย/ศูนย์/สถานีได้รับทราบการ
เปิดให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางของศูนย์สารสนเทศ
4. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม
3.3 แนวทางการแก้ไขของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
1. กําหนดให้หน่วยงานภายในกรมฯ รับ-ส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ โดยใช้ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม
2. ให้บุคลากรศึกษาการใช้งานจากคู่มือการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดาว
โหลดได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศที่ http://www.dmcr.go.th/itcenter/

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง (Mail Go Thai : dmcr.mail.go.th)
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4. การจัดทํานโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ตามที่กองแผนงานโดยศูนย์สารสนเทศ ได้จัดทํานโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
กรมฯ โดยจัดทําขึ้นเพื่อกําหนดแนวทางไว้เป็นกรอบและเป็นแผนที่นําทางในระดับกลยุทธ์ และยกระดับ
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ ให้อยู่ระดับมาตรฐานสากล โดย
อ้างอิงจากกรอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 อีกทั้งต้องการลดผลกระทบจากเหตุ ตลอดจนการกู้คืนระบบ
อย่างรวดเร็วในกรณีที่ระบบเครือข่ายถูกโจมตี
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรมฯ ประกอบด้วย
1. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย (Wireless Policy)
2. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของไฟร์วอลล์ (Firewall Policy)
3. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของอีเมล์(E-mail Policy)
4. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของอินเตอร์เน็ต (Internet Security Policy)
5. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของการควบคุมการเข้าถึงระบบ (Access control Policy)
6. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของการตรวจจับการบุกรุก(Intrusion Detection System / Intrusion
Prevention System Policy : IDS/IPS Policy)
7. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Network and Server
Policy)
8. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของการสํารองข้อมูล (Backup Policy)
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรมฯ ได้ผ่านการเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหาร
เทศโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจํากรม และได้ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศที่
http://www.dmcr.go.th/itcenter/ เรียบร้อยแล้ว

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรมฯ บนเว็บไซต์กรมฯ
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5. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอนุมัติให้กองแผนงาน (ศูนย์สารสนเทศ) จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การสร้างเว็บและพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร” จํานวน 1 รุ่น งบประมาณ 250,000 บาท ระยะเวลา
4 วัน ในระหว่างวันที่ 19 - 22 เมษายน 2554 ณ โรงแรมสตาร์ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาครวม 8 หน่วยงาน ได้แก่ สวพ. สปล. สทช. กผง. สลก. กพร.
นตก. และ กตน. โดยส่งผู้แทนเข้าร่วมฝึกอบรม 35 คน และเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ 5 คน รวมเป็น 40 คน
โดยมีวิทยากรภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 1 ท่าน คือ อาจารย์วรกิจ แสนกล้า และคณะ
2. ผลสัมฤทธิ์ของการจัดฝึกอบรมฯ หน่วยงานได้พัฒนาเว็บไซต์เป็นของตนเองและออนไลน์สามารถใช้
งานได้แล้ว จํานวนรวม 26 หน่วยงาน
3. ผลการสํารวจแบบสอบถามจากการจัดฝึกอบรมฯ พบว่า
3.1 ระดับความพึงพอใจต่อวิทยากร ระดับดีถึงดีมาก
ร้อยละ 80.0
3.2 ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดฝึกอบรมฯ ระดับดีถึงดีมาก
ร้อยละ 82.5
3.3 ระดับความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับจากการอบรมฯ ระดับดีถึงดีมาก
ร้อยละ 87.5
ร้อยละ 77.5
3.4 ระดับความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ ระดับดีถึงดีมาก
3.5 ระดับความพึงพอใจต่อสถานที่/ที่พัก ระดับดีถึงดีมาก
ร้อยละ 67.5
3.6 ระดับความพึงพอใจต่ออาหาร/เครื่องดื่ม ระดับดีถึงดีมาก
ร้อยละ 72.5
3.7 ระดับความพึงพอใจต่อการประเมินโดยภาพรวม ระดับดีถึงดีมาก
ร้อยละ 89.0
4. ข้อเสนอแนะในการฝึกอบรมฯ ครั้งต่อไป ได้แก่
- สถานที่ฝึกอบรม ควรจัดแบ่งเป็นรุ่นย่อยๆ ตามพื้นที่ภูมิภาค เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
สามารถเดินทางเข้าร่วมฝึกอบรมได้สะดวก เนื่องจากบางหน่วยงานต้องเดินทางเป็นระยะทางไกล
- ระยะเวลาการฝึกอบรม ควรมีเวลาให้ฝึกปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจําเป็นต้องใช้เวลาในการ
ทําความเข้าใจและทดลองฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจและสามารถนํากลับไปปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น
- การจัดกลุ่มผู้ฝึกอบรม ควรแบ่งกลุ่มที่มีความรู้พื้นฐานที่ต่างกัน ออกเป็นกลุ่มย่อย โดยให้มี
หลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมและต่อเนื่องสําหรับผู้ฝึกอบรมในแต่ละกลุ่ม
- หลักสูตรฝึกอบรมที่มีการเสนอให้ศูนย์สารสนเทศจัดในครั้งต่อไป เช่น MS Access, PHP,
MySQL, Animation, ArcGIS, Microsoft Office และโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ เป็นต้น
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รูปภาพประกอบรายงานผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างเว็บและพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร”
ระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน 2554 ณ โรงแรมสตาร์ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ กล่าวต้อนรับ

นายวรกิจ แสนกล้า
วิทยากรภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวม 4 วัน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติการทําเว็บไซต์

นายภุชงค์ สฤษฏีชัยกุล
ผู้อํานวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)
ให้เกียรติเป็นผู้แทนกรมฯ ในการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ และกล่าวปิดการฝึกอบรมฯ

ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 20 กันยายน 2554
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ผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างเว็บและพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร”
ระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน 2554 ณ โรงแรมสตาร์ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 20 กันยายน 2554

