เอกสารแนบ 2

1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท และแผนปฏิรูปประเทศ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ : แผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 6
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้าน : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. สอดคล้องกับเป้าหมายกระทรวง ด้านที่ : 3 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. สาระสําคัญ
ตามที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ๒๕๖๐ ให้ขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพัฒนาระบบ
ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) ของภาครั ฐ ให้ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ทิ ศ ทางเดี ย วกั น และให้
ทุกหน่วยงานภาครัฐพัฒนาและขับเคลื่อนระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อประโยชน์ ในภารกิจของ
หน่วยงานและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน และรองรับการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0
และตามแผนการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านทรัพยากร
ทางบก 2) ด้านทรัพยากรน้ํา 3) ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
5) ด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม และ 6) ด้ านระบบบริห ารจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ได้ มี น โยบาย
ขับเคลื่อนงานด้านพัฒ นาดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ งพัฒ นาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ของภาครั ฐ ให้ เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ซึ่ งกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบในการกํากับแผนการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกําหนดให้
ทุกหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวง ร่วมพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
เพื่อประโยชน์ ตามภารกิจของหน่วยงานและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน และรองรับการพัฒนาประเทศ
ไทยไปสู่ยุค Thailand4.0
4. ผลการดําเนินงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสนับสนุนข้อมูลและการดําเนินงานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําให้ฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรทางบก ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และด้านทรัพยากรน้ํา ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการจัดทํา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในรูปแบบ Data Visualization/Dashboard เพื่อใช้สนับสนุนผู้บริหาร จํานวน
4 โจทย์ คือ
1) ด้านทรัพยากรทางบก : พื้นที่สีเขียว
2) ด้านสิ่งแวดล้อม : สถานการณ์ฝุ่นละออง pm 2.5 / pm 10
3) ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : สถานภาพการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล
4) ด้านทรัพยากรน้ํา : ศักยภาพน้ําในพื้นที่ภัยแล้ง
5. ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
การดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) หรื อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งใช้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเฉพาะด้ า น รวมทั้ ง งบประมาณในการพั ฒ นาเพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ าพ การบํ ารุงรัก ษาระบบงานและอุ ป กรณ์ ต่ างๆ จํ าเป็ น ต้ อ งได้ รับ การสนั บ สนุ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง
ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถตอบสนองการทํางานได้อย่างรวดเร็ว ทดแทนอัตรากําลังของบุคลากรภาครัฐ
ที่มีอย่างจํากัดได้

6. ข้อเสนอแนะ
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสํ า หรั บ การพั ฒ นาตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ ง จะมี ก ารใช้ ง าน Big Data
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมาก และมีความหลากหลาย ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการใช้ปฏิบัติงาน
ได้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง ทั น สมั ย สวยงาม และปลอดภั ย กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งจํ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ
การพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ และการเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบฐานข้อมูล
7. รูปภาพประกอบ (อย่างน้อย 3 ภาพ)

หมายเหตุ :

1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ จํานวนเรื่องละไม่เกิน ๓ หน้า
2. กรุณาส่ง file บันทึกข้อมูล พร้อมแนบภาพประกอบ (JPG File) กิจกรรมละ 3 ภาพ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dmcr.monitor33@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เอกสารแนบ 2

1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ : ระบบงานบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application :
DMCR4Thai)
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท และแผนปฏิรูปประเทศ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ : แผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 6
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้าน : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. สอดคล้องกับเป้าหมายกระทรวง ด้านที่ : 3 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. สาระสําคัญ
ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒ นาประเทศไทยไปสู่ยุค Thailand ๔.๐ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง มีข้อมูลสารสนเทศจํานวนมากที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป โดยมีช่องทางหลักในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ และสําหรับประเทศไทยในปัจจุบันมี
การใช้อุปกรณ์ สมาร์ทโฟนในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้น เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร องค์ความรู้ งานบริการประชาชนออนไลน์ รวมทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่ วยงานจํ าเป็ น ต้ องพั ฒ นาระบบงานบนโทรศัพ ท์ มื อ ถือ (Mobile Application) เพื่ อเตรียมความพร้อ ม
สําหรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
4. ผลการดําเนินงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานบนโทรศัพท์มือถือ
(Mobile Application : DMCR4Thai) เพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง สามารถใช้ ง านได้ ทั้ ง ระบบ IOS เวอร์ ชั่ น 3.1.4 และ ระบบ Android เวอร์ ชั่ น 3.1.7
มีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
- แผนที่ออนไลน์ ดําเนินการเพิ่มชั้นข้อมูลให้ครอบคลุมทุกทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับทะเล ชายฝั่งทะเล และ
ป่าชายเลน เช่น กลุ่มข้อมูลชายฝั่งทะเล กลุ่มข้อมูลป่าชายเลน กลุ่มข้อมูลปะการัง หญ้าทะเล และกลุ่มข้อมูล
เขตอนุรักษ์
- ข่ าวสารล่ าสุ ด นํ า เสนอข้ อ มู ล ข่ าวสาร กิ จ กรรม ประเด็ น ร้อ น (IA/IR) คํ าสั่ ง ระเบี ย บ ประกาศ ทช.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสถานการณ์ ทช. ประจําวัน
- กิจกรรม ข้อมูลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สําคัญของกรม เช่น โครงการระบบประเมินการเกิดปะการัง
ฟอกขาว ระบบตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ออนไลน์ การประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทร
- คลังข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดจากระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ให้สามารถเรียกดู และค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
- บริการประชาชน เชื่อมโยงข้อมูลด้านการให้บริการประชาชนออนไลน์ ให้สามารถเรียกดู และเข้าถึง
บริการได้อย่างสะดวก
- แจ้ งเหตุ ดํ าเนิ น การพั ฒ นาระบบการแจ้ งเหตุ เกี่ ย วกั บ การกระทํ าซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบต่ อ ทรัพ ยากร
ซึ่งระบบจะสรุปเป็ นรายงานให้ ผู้บ ริห ารทราบ เพื่ อมอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดําเนิ นการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
5. ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
การดําเนินพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเรื่องที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
รวมทั้งงบประมาณในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ การบํารุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจําเป็นต้อง
ได้รับ การสนั บ สนุ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรับ เข้ าถึ งข้ อมู ล ของประชาชนได้ ม ากที่ สุด เน้ น การ

ประหยัดทั้งงบประมาณและเวลา โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนั บสนุน สามารถตอบสนองการ
ทํางานได้อย่างรวดเร็ว ทดแทนอัตรากําลังของบุคลากรภาครัฐที่มีอย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ข้อเสนอแนะ
เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 และการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ระบบงาน
บนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ (Mobile Application : DMCR4Thai) ควรได้ รั บ การพั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง ให้ ทุ ก คน
สามารถเข้ า ถึ งข้ อ มู ล ด้ านทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งได้ อ ย่ า งสะดวก รวมทั้ งการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การให้บริการประชาชน พร้อมทั้งนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความเหมาะสม ปลอดภัย มาพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
7. รูปภาพประกอบ (อย่างน้อย 3 ภาพ)

หมายเหตุ :

1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ จํานวนเรื่องละไม่เกิน ๓ หน้า
2. กรุณาส่ง file บันทึกข้อมูล พร้อมแนบภาพประกอบ (JPG File) กิจกรรมละ 3 ภาพ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dmcr.monitor33@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เอกสารแนบ 2

1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตู้บริการอเนกประสงค์
(DMCR KIOSK)
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท และแผนปฏิรูปประเทศ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ : แผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 6
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้าน : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. สอดคล้องกับเป้าหมายกระทรวง ด้านที่ : 3 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. สาระสําคัญ
ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่หน่ายงานภาครัฐเอกชน
สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีช่องทางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลในปัจจุบันผ่านทาง Website, Mobile
Application และสื่อ Social Media โดยมีระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งพร้อมระบบข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร แผนที่ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้
ที่ ส นใจสามารถเข้ า ถึ งได้ แต่ ร ะบบที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น เป็ น สื่ อ ออนไลน์ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone ในการเข้าถึง ซึ่งในบางพื้นที่ หรือบางสถานการณ์เกิด
ความไม่สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว และเพื่อเป็นการเพิ่มซ่องทางและตอบสนองด้านการประชาสัมพันธ์
สร้างภาพลัก ษณ์ ที่ ดีให้ แ ก่องค์ กร รองรับการนํ าเสนอข้อมูลของกรมทั รพยากรทางทะเลและชายฝั่ งแบบ
offline เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายขยายการบริการไปยังทุกกลุ่ม ลดซ่องว่างในสังคมดิจิทัล ให้ประชาชนในทุก
ระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มากขึ้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จึงได้พัฒนาการให้บริการข้อมูลผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ (DMCR Kiosk) เพื่อใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน
ของกรม นอกจากจะนําเสนอข้อมูลในแบบ offline ศทส.ได้เพิ่มช่องทางการเข้าใช้งานตู้บริการอเนกประสงค์
(DMCR KIOSK) ในรูปแบบ online ผ่านหน้าเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอีกช่องทางหนึ่ง
4. ผลการดําเนินงาน
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสํารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้พัฒ นา อัพเดตระบบ และ
ปรับปรุงรายละเอียดของตู้บริการอเนกประสงค์ (DMCR KIOS) Version 5.0 โดยมีรายละเอียดข้อมูลหลังจาก
การพัฒนา ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
4.1 หน้าหลัก (Main Menu)
4.2 องค์ความรู้ ทช. (KM)
4.3 สื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) ปรับปรุงข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) ชุดใหม่ประมาณ
200 ภาพ
4.4 ข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ (แผนที่ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง GIS) ได้แก่ เพิ่มฟังก์ชั่นการค้นหารายจังหวัด เพิ่มเครื่องมือ วัดระยะทาง (เมตร) เพิ่มเครื่องมือ
วัดขนาดพื้นที่ (ไร่) แก้ไข Icon แสดงทรัพยากรใหม่ เพิ่มชุดข้อมูล ชุดทุ่นและปะการังเทียม ชุดการจัดการ
แนวชายฝั่ง
4.5 เกมส์ (Game)
4.6 สื่อ ทช. (Multimedia) เพิ่มสารคดีใหม่ของกรม ทช. จํานวน 6 เรื่อง ได้แก่ วันทะเลโลก 2563
(เวอร์ชั่นภาษาไทย) วันทะเลโลก 2563 (เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ) แนะนําตู้ Kiosk เรื่องเล่าเต่ามะเฟือง EP.1
เรื่องเล่าเต่ามะเฟือง EP.2 และเรื่องเล่าเต่ามะเฟือง EP.3
4.7 ติดต่อเรา (Contact Us)

5. ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
การดํ าเนิน พั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Twitter, Line
Official และ Instagram) หรือระบบสารสนเทศที่ใช้งานแบบ offline เป็นเรื่องที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ รวมทั้งงบประมาณในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ การบํารุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ
ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับเข้าถึงข้อมูลของประชาชนได้มากที่สุด
เน้นการประหยัดทั้งงบประมาณและเวลา โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุน สามารถตอบสนอง
การทํางานได้อย่างรวดเร็ว ทดแทนอัตรากําลังของบุคลากรภาครัฐที่มีอย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ข้อเสนอแนะ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ โดยมีหน่วยงานส่วนกลางในส่วนภูมิภาค
เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สื่อสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ครอบคลุม ทุ กพื้ นที่ ที่ อยู่ในความรับผิ ดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงจําเป็ นต้ องพั ฒ นา
ตู้บริการอเนกประสงค์ (DMCR KIOSK) เพิ่ ม เติม พร้อมทั้ งเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพการใช้ งาน ข้อมู ล สํ าคัญ ด้ าน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กิจกรรมที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการทั้งเยาวชน และประชาชนทั่วไป
7. รูปภาพประกอบ (อย่างน้อย 3 ภาพ)

หมายเหตุ :

1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ จํานวนเรื่องละไม่เกิน ๓ หน้า
2. กรุณาส่ง file บันทึกข้อมูล พร้อมแนบภาพประกอบ (JPG File) กิจกรรมละ 3 ภาพ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dmcr.monitor33@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เอกสารแนบ 2

1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ : ศูนย์อํานวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในการจัดการภัยพิบัติทางทะเล
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท และแผนปฏิรูปประเทศ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ : แผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 6
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้าน : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. สอดคล้องกับเป้าหมายกระทรวง ด้านที่ : 3 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. สาระสําคัญ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับการบริหารงานภาครัฐสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นการนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสําคัญ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิบัติงาน และตามนโยบายของ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ย กระดั บ การปฏิ บั ติ ก ารของกรมให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับภารกิจหลักของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งมีเป้าประสงค์ คือ มีองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการบริหาร
ทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลง โดยมี ก ลยุ ท ธ์ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ครอบคลุมทันสมัย พร้อมทั้ง
พั ฒ นาและเชื่อ มโยง แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล เพื่ อ การบริห ารจั ด การและการตั ด สิ น ใจอย่ างเป็ น ระบบ ซึ่ งกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดตั้งศูนย์อํานวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้น เพื่อรองรับ
การบริหารจัดการตามนโยบายและยุทธศาตร์ของกรม
4. ผลการดําเนินงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสํารวจทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ได้จัดอบรมเพื่อให้บุคลากรของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ทราบบทบาทการดําเนินงาน
ภายใต้ศูนย์อํานวยการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความเข้าใจขั้นตอนการดําเนินงาน พร้อมทั้งเรียนรู้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเล ซึ่งได้พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ทิศทางคลื่นบนระบบแผนที่
ออนไลน์ (ระบบนํ าร่อง) เพื่ อคาดการณ์ ทิ ศ ทางการเคลื่อ นที่ ข องมลพิ ษ สําหรับ การตรวจสอบ วิเคราะห์
คาดการณ์ ผลกระทบที่อาจเกิดต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในบริเวณรอบๆ จุดเกิดเหตุ
5. ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
5.1 ภัยพิบัติที่เกิดในทะเล มีความหลากหลาย ซึ่งปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีเพียงระบบ
นําร่อง สําหรับคาดการณ์แนวโน้มการเคลื่อนที่ของวัตถุ ด้วยการใช้ข้อมูลจากระบบพยากรณ์สมุทรศาสตร์
เพียง 1 ปัจจัย ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมทุกปัจจัยสําคัญด้านสมุทรศาสตร์ ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้การระบบต่อไป
5.2 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์อํานวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับข้อมูลสนับสนุน ด้านทรัพยากรทางทะเล ทรัพยากร
ชายฝั่ง และทรัพยากรป่าชายเลน ที่มีความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
5.3 การบู รณาการข้ อ มู ล ภาครัฐ ซึ่ งปั จ จุบั น ศู น ย์ อํ านวยการฯ มี ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในบางหน่วยงาน โดยหากนอกเหนือจากที่ได้เชื่อมโยงไว้ การประสานงาน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน ยังขาดความรวดเร็ว และการสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ยังมีข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูล

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 สนั บ สนุ น งบประมาณ เพื่ อ พั ฒ นาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ กั บ ระบบคาดการณ์ ผ ลกระทบทรัพ ยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้พัฒนานําร่องไว้ โดยเป็นการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภารกิจหลักของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
6.2 ทุกหน่วยงานควรมอบหมาย แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้าน พร้อมทั้งจัดทํา
บัญชีบุคลากร สําหรับการปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์อํานวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รองรับการ
ติดต่อประสานงานเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเล
6.3 พัฒนาและเพิ่มช่องทางการเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยพิจารณานํารูปแบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง เข้ามาสนับสนุนการดําเนินงาน นอกเหนือจากการ
ประสานงานโดยบุคคล
7. รูปภาพประกอบ (อย่างน้อย 3 ภาพ)

หมายเหตุ :

1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ จํานวนเรื่องละไม่เกิน ๓ หน้า
2. กรุณาส่ง file บันทึกข้อมูล พร้อมแนบภาพประกอบ (JPG File) กิจกรรมละ 3 ภาพ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dmcr.monitor33@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เอกสารแนบ 2

1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ : การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ และผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท และแผนปฏิรูปประเทศ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ : แผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 6
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้าน : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. สอดคล้องกับเป้าหมายกระทรวง ด้านที่ : 3 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. สาระสําคัญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสํารวจทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ได้ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ (Infographic) และผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มผู้ใช้งาน
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ได้ แ ก่ Facebook Instagram Twitter Line Official และ Youtube Channel โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เผยแพร่ข้ อ มู ล ปลู ก ฝั งจิ ด สํ านึ ก สร้างความตระหนั ก และการใส่ ใจดู แ ลรั ก ษา อนุ รัก ษ์
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลนสู่ประชาชน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้มากขึ้น มีความถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้เกิดเป็นกระแสในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน
4. ผลการดําเนินงาน
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสํารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ
สร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในทุกๆ ช่องทางที่ได้รับความนิยม ดังนี้
- Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผลการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จัดทําข้อมูล
องค์ความรู้ที่สําคัญ ด้านทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ในรูปแบบ Infographic และจัด
กิจกรรมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- Instagram นําเสนอรูปภาพเกี่ยวกับทรัพยากร หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
- Twitter เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน
- Line Official ช่องทางสําหรับการติดตามข้อมูล ข่าวสาร หรือกิจกรรมของหน่วยงาน
- Youtube Channel ช่องทางสําหรับนําเสนอข้อมูลในรูปแบบวิดีโอ
5. ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
จากการพั ฒ นาและจัดทําสื่อสังคมออนไลน์ จําเป็นต้องใช้ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ จํานวนมาก
รวมทั้งแหล่งความรู้ของข้อมูล การออกแบบ และการนําไปออกสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจําเป็นต้องใช้
บุ ค ลากรที่ มี รู้ ค วามเข้ า ใจในการเผยแพร่ อ ย่ า งมาก รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น งบประมาณในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้อง และรวดเร็ว เกิด
เป็นกระแสในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
6. ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาและจัดทําสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานออกไปสู่สาธารณะในรูปแบบ
เชิงรุก ลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง จึงต้องจัดเตรียมความพร้อม ทั้งบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในการตอบ
คําถามหรือข้อสงสัยของประชาชน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาผู้ที่สามารถรับผิดชอบงานในส่วนนี้โดยตรง
อีกทั้ งเทคโนโลยีมีการพั ฒ นาอย่างต่อเนื่ องอย่างรวดเร็ว จําเป็ นต้องมีการพั ฒ นาบุคลากรมารองรับ อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเชิงรุกดังกล่าวนี้ให้มีประสิทธิภาพและ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
7. รูปภาพประกอบ (อย่างน้อย 3 ภาพ)

หมายเหตุ :

1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ จํานวนเรื่องละไม่เกิน ๓ หน้า
2. กรุณาส่ง file บันทึกข้อมูล พร้อมแนบภาพประกอบ (JPG File) กิจกรรมละ 3 ภาพ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dmcr.monitor33@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เอกสารแนบ 2

1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ : การพัฒนาระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม
ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล Marine Ranger ตามนโยบาย Thailand 4.0
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท และแผนปฏิรปู ประเทศ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรปู ประเทศ : แผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 6
2.3 แผนปฏิรปู ประเทศด้าน : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. สอดคล้องกับเป้าหมายกระทรวง ด้านที่ : 3 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. สาระสําคัญ
ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0 โดยในส่วนของราชการมีนโยบาย
ให้พัฒนาระบบงานเพื่อการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ ที่ผ่านมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ได้พัฒนาระบบบริการประชาชน ในส่วนของการรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล การนําเสนอข้อมูล
ข่าวสาร และองค์ความรู้ไปสู่สาธารณะ ยังไม่มีระบบงานที่ให้บริการประชาชนโดยการนําระบบการตรวจสอบ
ข้ อ มู ล เลขบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนจากกรมการปกครองมาใช้ ง าน ซึ่ ง แนวทางในการพั ฒ นาดั ง กล่ า ว
จะสอดคล้องกับแนวทางลดการเรียกสําเนาบัตรตามนโยบายของภาครัฐเพื่อไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป
4. ผลการดําเนินงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การให้บริการประชาชนออนไลน์ สําหรับการบริหารจัดการอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล Smart Marine Ranger
แบบครบวงจร ทั้งการรับสมัคร การจัดกิจกรรม และการบริหารจัดการข้อมูล ในรูปแบบ web application
และ mobile application ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลตามบัตรประจําตัวประชาชนจากกรมการปกครอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการอํานวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงบริการและกิจกรรมต่างๆ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยพั ฒ นาระบบให้สามารถใช้เครื่องอ่านบั ตรประชาชน (Smart
Card) ทั้ งการใช้ งานหน้ าเว็บ ไซต์ ผ่ านคอมพิ วเตอร์ และใช้ งานผ่ านโมบายแอปพลิเคชั่น Marine Ranger
สอดคล้องกับมาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
5. ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
5.1 ขั้นตอนการขออนุญาตเชื่อมโยงข้อมูลจากบัตรประชาชน มีหลายกระบวนการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการ
ดําเนินการตามมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนด ส่งผลไม่สามารถพัฒนาระบบได้ทันที ดังนั้น หากกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง มีแผนการดําเนิ นการที่จะต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่ วยงานภายนอก ควรประสาน
รายละเอียดขั้นตอนก่อนดําเนินโครงการทุกครั้ง
5.2 License การอนุญาตใช้ข้อมูลบัตรประชาชนจากกรมการปกครอง มีอายุ 1 ปี
5.3 ข้อมูลจากบัตรประชาชน เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรคํานึงถึงความปลอดภัย และ
สิทธิส่วนบุคคลเจ้าของบัตร
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 เมื่ อ ครบกํ า หนดการใช้ ง าน License การอนุ ญ าตใช้ ข้ อ มู ล บั ต รประชาชนจากกรมการปกครอง
ซึ่งมีอายุ 1 ปี หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูล จะต้องดําเนินการลงเบียนเพื่อดาวน์โหลด License การอนุญาตใช้
ข้อมูลบัตรประชาชนจากกรมการปกครองใหม่ทกุ ปี
6.2 ควรกํ า หนดคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง /มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ควบคุ ม การดํ า เนิ น งานให้ มี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยของข้อมูล

6.3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งควรจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การบํารุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งสามารถตอบสนอง
การทํางานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
7. รูปภาพประกอบ (อย่างน้อย 3 ภาพ)

หมายเหตุ :

1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ จํานวนเรื่องละไม่เกิน ๓ หน้า
2. กรุณาส่ง file บันทึกข้อมูล พร้อมแนบภาพประกอบ (JPG File) กิจกรรมละ 3 ภาพ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dmcr.monitor33@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

