รายงานผลการดําเนินงานของศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน ประจําปี พ.ศ. 2555
กลุ่มที่ 2 ตัวชี้วัดของกิจกรรม/งาน/โครงการที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
และในปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2555 – 30 กันยายน 2555
-----------------------------------------------------------------ข้อที่ 2 โครงการ/กิจกรรม/รายงานที่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณดําเนินการในปี 2555 จํานวน 1 เรื่อง
2.5 งานด้านสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 5 งาน และได้เสนอปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
2) การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
4) การบริหารจัดการระบบเครือข่าย
5) การจัดการงบประมาณวัสดุคอมพิวเตอร์
6) ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
1) การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมสิ ารสนเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางในการ
จัดทํา ปรับปรุง และเพิ่มเติมข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรมฯ เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างเป็นระบบ และให้ผู้ที่สนใจสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย (User Friendly) ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลดังกล่าวได้มีการพัฒนาและอัพเดทข้อมูลให้มีความทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล และการพัฒนาของเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศใน
การนําเข้าและการจัดทําข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลภูมิสารสนเทศ ผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าชมได้ทุกระดับเนื่องจากเป็น
ข้อมูลที่แสดงผลเบื้องต้นให้ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดในภาพรวมของทุกทรัพยากร บนหน้าต่างเดียวกัน เพื่อ
ง่ายและสะดวกต่อการตัดสินใจในการนําไปใช้งาน เพื่อการวางแผนได้เป็นอย่างดี โดยสรุปผลการดําเนินงานได้
1.1 กรมฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งวงเงิน 8 ล้านบาท ในลักษณะการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ออกแบบและพัฒนาระบบฯ ลักษณะการดําเนินงานของโครงการเป็นแบบบูรณาการ โดยศูนย์สารสนเทศได้เชิญ
ประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่ สวพ. สทช. และ สปล. เกี่ยวกับแนวทางและการพัฒนา
ฐานข้อมูล นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยมีศูนย์สารสนเทศเป็นหน่วยงานหลัก และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
พิจารณารูปแบบของระบบ และจัดทําขอบเขตของงาน TOR นอกจากนี้ยังได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา
และได้จัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ สลก. 2/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2555 มีกําหนด 300 วัน แล้วเสร็จในวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ระบบที่พัฒนาใหม่จะมีประสิทธิภาพ
มากกว่าระบบฐานข้อมูลเดิมที่แสดงไว้ที่ www.dmcr.go.th/marinecenter ซึ่งเป็นระบบต้นแบบที่ศูนย์
สารสนเทศพัฒนาระบบขึ้นใช้งานเอง
1.2 ในระหว่างการพัฒนาระบบ กรมยังคงใช้ระบบฐานข้อมูลเดิมในการแสดงผล ซึ่งยังมีการ
นําเข้าข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ที่มีความประสงค์ขอแก้ไขและเพิ่มเติม ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูล MIS GIS
และองค์ความรู้ (KM) ในแต่ละทรัพยากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.3 มีการปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่ออัพเดทข้อมูลขอบเขตการปกครองให้
ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครอง ที่ได้มีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี 2553 และข้อมูลโครงสร้างชายฝั่ง (อ้างอิง
ที่มาจากกรมทรัพยากรธรณี) ซึ่งได้ดําเนินการนําเข้า ข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งหน่วยงานกรม อาณาเขตทะเลไทย
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-2ขอบเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล และเผยแพร่ในระบบภูมิสารสนเทศ (WebGIS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย
เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.dmcr.go.th/marinecenter
1.4 จากผลการดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่า
มีจํานวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นตั้งแต่เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2555 (ระยะเวลา
ประมาณ 2 ปี) มีจํานวนหน้าที่ถูกเปิดใช้งาน 429,045 หน้า และมีผู้เข้าชมทั้งสิ้น 150,025 คน

ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ศูนย์สารสนเทศพัฒนาและเผยแพร่ที่ www.dmcr.go.th/marinecenter
1.5 ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ของศูนย์สารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้
(๑) กองแผนงาน โดยศูนย์สารสนเทศ ได้มีหนังสือขออนุมัติหลักการพัฒนาโครงการตาม
หนังสือกองแผนงานที่ ทส. ๐๔๐๒.๕/๖๐๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ จากนั้นได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
กําหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) รวม ๓ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗
เมษายน ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีการปรับแก้ไข TOR ให้มีความครอบคลุมการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สําคัญของกรม ได้แก่ ปะการัง
หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก จุดจับกุมคดีสําคัญ จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล การจัดการองค์ความรู้ และให้
แสดงผลบนแผนที่ออนไลน์ร่วมกัน
(๒) กองแผนงาน ขออนุมัติข้อกําหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) และรายชื่อคณะกรรมการ
ในการดําเนินงานตามหนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุดที่ ทส ๐๔๐๒.๕/๑๔๙๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดย
มอบให้ สลก. ดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามระเบียบพัสดุ
(๓) ตามคําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓๐๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน
๒๕๕๕ แต่งตั้ งคณะกรรมการดํ าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิ ธีคัดเลือกรวม ๗ ราย และคณะกรรมการกํากับ
การศึกษาทางวิชาการอีก ๑๔ ราย
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-3(๔) คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยได้เชิญฝ่ายพัสดุมาชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน และมีมติให้ขอรายชื่อที่ปรึกษา
จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย และกําหนดแนวทางการคัดเลือกที่ปรึกษา
(๕) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีหนังสือขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษาไทย ตามหนังสือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ทส ๐๔๐๑.๔/๑๕๓๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
และสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือตอบกลับตามหนังสือที่ กค ๐๙๐๗/สบค/๑๐๘
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ส่งรายชื่อบริษัทที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยฯ มาให้กรม ทช.
พิจารณาจํานวน ๒ สาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการคือ สาขาสิ่งแวดล้อมจํานวน ๑๘ รายชื่อ และสาขาการสื่อสาร
โทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๕๙ รายชื่อ
(๖) คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา
คัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยรายในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยคัดเลือกจากที่ปรึกษา
ที่มีคุณสมบัติทั้ง ๒ สาขารวม ๕ รายชื่อ และเสนอรายชื่อให้กรมพิจารณา รวมทั้งเชิญที่ปรึกษามารับฟังการชี้แจง
รายละเอียดโครงการในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และให้ที่ปรึกษาที่สนใจยืนยันการยื่นเอกสารในวันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๕
(7) คณะกรรมการดําเนิน การจ้ างที่ปรึกษาโดยวิธีคั ดเลื อก ได้คัดเลื อ กที่ปรึก ษาตาม
ข้อเสนอเทคนิคที่ดีที่สุดแล้วได้ บริษัท เทสโก้ จํากัด วงเงิน 7,999,000 บาท และได้ลงนามในสัญญาจ้างที่
ปรึกษาเรียบร้อยแล้วตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ สลก. 2/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 มีกําหนด
300 วัน แล้วเสร็จในวันที่ 19 มิถุนายน 2556
2) การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน ได้รับมอบหมายให้จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2555
วงเงิน 510,000 บาท จํานวน 2 หลักสูตร โดยได้พิจารณาคัดเลือกจากการเสนอของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปีที่
ผ่านมา คือ
2.1 หลักสูตร “การจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (GIS)”
2.2 หลักสูตร “การจัดการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (MIS)”
โดยศูนย์สารสนเทศ ได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมมา ที่
ศูนย์สารสนเทศ ผลตอบรับมีผู้สนใจขอเข้าร่วมอบรมเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในส่วนภูมิภาค
ดังนั้น ศูนย์สารสนเทศจึงได้เสนอขออนุมัติจํานวนผู้เข้าอบรมเพิ่มทั้งสองหลักสูตรจาก 30 คน เป็น 45 คน และ
ดําเนินการจัดฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการจัดฝึกอบรมดังนี้
2.1 หลักสูตร “การจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (GIS)” ใน
วันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเมธาวลัย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รวม 45 คน
รอง อทช. เป็น
ประธานในพิธีเปิด
และ ผอ.กผง. เป็น
ผู้กล่าวรายงาน
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-4ผลการจัดฝึกอบรม
วัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรม
(1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการพื้นฐาน กระบวนการทํางาน วิธีการ
และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
(2) เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ แ ละความเชื่ อ มโยง ตลอดจนประโยชน์ ข องเทคโนโลยี ภู มิ
สารสนเทศ (GIS RS และ GPS)
(3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบริหารจัดการ นําเข้า แก้ไขข้อมูล สืบค้น แสดงผล
ข้อมูลและสร้างแผนที่ ตลอดจนนําไปประยุกต์ใช้งานตามภารกิจของหน่วยงานตนเองได้
จากการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 45 รายจาก 5 หน่วยงาน โดยมีนางสาว
เจนสุดา พูลสมบัติ และคณะจากบริษัท ESRI (ประเทศไทย) จํากัด เป็นวิทยากรภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผลการ
ประเมินจากฝึกอบรมพบว่า
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ พบว่า มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น
พนักงานราชการร้อยละ 57.78 เป็นข้าราชการร้อยละ 42.22 ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.33 เป็นหน่วยงานสังกัด
ส่วนภูมิภาค และร้อยละ 26.67 เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง หน่วยงานที่มีผู้เข้ารับการอบรมมากที่สุดคือ สวพ.
คิดเป็น ร้อยละ 33.34 รองลงมาคือ สปล. สทช. กผง.(ศสท.) และ สปก. คิดเป็นร้อยละ 31.11 24.44
6.67 และ 4.44 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(1) การประเมินวิทยากร พบว่าในด้านความรู้ด้านเนื้อหาหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 86.67 ด้านการบรรยายชัดเจนและมีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80.00 ด้านการตอบ
คําถามได้สมบูรณ์และชัดเจน อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 82.22 ด้านความสามารถในการเน้นประเด็น
สําคัญ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 75.56 ด้านความช่วยเหลือขณะทําแบบฝึกหัด อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 84.44
(2) การประเมินหลักสูตร พบว่าในด้านความรู้จากหลักสูตรมีประโยชน์ต่อผู้เรียน อยู่ในระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 82.2 ด้านความรู้ที่ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80.00
ด้านการจัดโครงสร้างหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 71.11 ด้านการสอนทฤษฎีมีประโยชน์ในการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 73.33 ด้านการฝึกปฏิบัติมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก
คิดเป็น ร้อยละ 82.22 ด้านเอกสารประกอบการอบรมฯ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80.00 ด้าน
สถานที่ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 66.67 ด้านอาหาร อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 60.00 สรุปผล
การประเมิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 86.67
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
(1) การอบรมในครั้งต่อไปอยากให้ศูนย์สารสนเทศ จัดฝึกอบรมหลักสูตรใดบ้าง
1. การใช้งานโปรแกรม ArcGIS หลักสูตร Advancs
2. การพัฒนาระบบ WebGIS
3. การจัดการฐานข้อมูล
4. การพัฒนาเว็บไซต์
5. โปรแกรม Visual Basic.Net
6. การพิจารณาจัดทํา Field ข้อมูล รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
รายงานผลการดําเนินงาน
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-5(2) ข้อเสนอแนะด้านการนําไปใช้ในการอบรมในครั้งนี้
นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้ว ยังมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้
แสดงความคิดเห็นต่อการเข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดจากความต้องการมากที่สุดได้ดังนี้
1. อยากให้มีหลักสูตรต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรม
2. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรชัดเจนดี
3. ควรเพิ่มเนื้อหาการใช้งานฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรม ArcGIS v10
4. ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรม
5. ควรใช้ตัวอย่างในการสอนโดยใช้ข้อมูลขอบเขตในประเทศไทยหรือทรัพยากรของ
กรมเพื่อ ให้เข้าใจง่ายในการนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทั้งทางด้านทะเลและป่าชายเลน
6. ควรให้บุคลากรของกรมที่ยังไม่มีความรู้ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมบ้าง
7. ควรเพิ่ม จํ า นวนผู้ เข้ า อบรม หรื อ เพิ่ ม จํ า นวนรุ่น ผู้เ ข้ ารั บ การอบรม เพราะมีบ าง
หน่วยงานยังได้รับสิทธิไม่ทั่วถึง เนื่องจากมีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคจํานวนมากที่ยังขาดความรู้ด้านนี้
ผลการทําแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งหมด ก่อนการอบรม(PreTest) เท่ากับ 7.87 และหลังการอบรม (PreTest) เท่ากับ 15.00
2.2 หลักสูตร “การจัดการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (MIS)” ตั้งแต่
วันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมเนเชอรัล ปาร์ค รีสอร์ท นาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมรวม 45 คน
หน.ศสท. ได้รับ
มอบหมายให้เป็น
ประธานในพิธีเปิด
การฝึกอบรม

ผลการจัดฝึกอบรม
วัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรม
(1) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจัดทําระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง
(2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปจัดทําระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
ของหน่วยงานที่สังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 45 รายจาก 9 หน่วยงาน โดยมีอาจารย์อุ
เทน ทองทิพย์ และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เป็นวิทยากรภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผลการประเมิน
จากฝึกอบรมพบว่า
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ พบว่า มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น
พนักงานราชการร้อยละ 84.44 เป็นข้าราชการร้อยละ 15.56 ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.33 เป็นหน่วยงานสังกัด
ส่วนภูมิภาค และร้อยละ 46.67 เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง หน่วยงานที่มีผู้เข้ารับการอบรมมากที่สุดคือ สปล.
คิดเป็น ร้อยละ 28.89 รองลงมาคือ สวพ. สทช. กผง. สลก. กลุ่มรายงานตรงทุกกลุ่ม และ สปก. คิดเป็นร้อย
ละ 20.00 17.78 15.55 6.67 6.67 และ 4.44 ตามลําดับ
รายงานผลการดําเนินงาน
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-6ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(1) การประเมินวิทยากร พบว่าในด้านความรู้ด้านเนื้อหาหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 48.89 ด้านการบรรยายชัดเจนและมีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 42.22 ด้านการตอบ
คําถามได้สมบูรณ์และชัดเจน อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 44.44 ด้านความสามารถในการเน้นประเด็น
สําคัญอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 42.22 ด้านความช่วยเหลือขณะทําแบบฝึกหัด อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 73.33
(2) การประเมินหลักสูตร พบว่าในด้านความรู้จากหลักสูตรมีประโยชน์ต่อผู้เรียนอยู่ในระดับดี
มาก คิดเป็น ร้อยละ 48.99 ด้านความรู้ที่ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 44.44
ด้านการจัดโครงสร้างหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 44.44 ด้านการสอนทฤษฎีมีประโยชน์ในการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 55.56 ด้านการฝึกปฏิบัติมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 57.78 ด้านเอกสารประกอบการอบรมฯ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 35.56 ด้านสถานที่
อยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 35.56 ด้านอาหาร อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 22.22 สรุปผลการ
ประเมิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 44.44
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
(1) การอบรมในครั้งต่อไปอยากให้ศูนย์สารสนเทศ จัดฝึกอบรมหลักสูตรใดบ้าง
1. การเขียนเว็บไซต์แบบเบื้องต้นและแบบขั้นสูง
2. โปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอ
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS
4. การจัดทํา Animation / Multimedia / Macromedia
5. การจัดการฐานข้อมูล/การเชื่อมโยงข้อมูล
6. การจัดการฐานข้อมูลด้วย MS Access
7. การตกแต่งภาพด้วย Photoshop / illustrator
8. การดูแลระบบเครือข่าย
(2) ข้อเสนอแนะด้านการนําไปใช้ในการอบรมในครั้งนี้
นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้ว ยังมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้
แสดงความคิดเห็นต่อการเข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดจากความต้องการมากที่สุดได้ดังนี้
1. ให้มีหลักสูตรต่อเนื่อง เนื่องจากค่อนข้างยากและต้องมีการสร้างความเข้าใจ
2. อยากให้เปลี่ยนสถานที่อบรมไปทางภาคเหนือบ้างเพื่อเป็นการกระจายรายได้
3. ควรเพิ่มจํานวนผู้เข้าอบรมเป็นหน่วยละ 2 คน เนื่องจากต้องช่วยกันทํา
4. ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรม
5. ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่จะนําไปประยุกต์ใช้งานกับฐานข้อมูล
ทรัพยากรที่รับผิดชอบและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการทําแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งหมด ก่อนการอบรม(PreTest) เท่ากับ 8.04 และหลังการอบรม (PreTest) เท่ากับ 11.38

รายงานผลการดําเนินงาน
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-73) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
ศูนย์สารสนเทศ มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับปรุงแก้ไขระบบเพื่อให้รองรับการ
ทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2555 ได้ดําเนินการบริหารจัดการระบบต่างๆ ดังนี้
(1) ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวม 16 หัวข้อ ดังนี้
1) ปะการัง http://www.dmcr.go.th/marinecenter/coral.php
2) หญ้าทะเล http://www.dmcr.go.th/marinecenter/seagrasses.php
3) ป่าชายเลน http://www.dmcr.go.th/marinecenter/mangrove.php
4) เต่าทะเล http://www.dmcr.go.th/marinecenter/turtle.php
5) พะยูน http://www.dmcr.go.th/marinecenter/dugong.php
6) โลมาและปลาวาฬ http://www.dmcr.go.th/marinecenter/mesonyx.php
7) ที่ดินชายฝัง่ http://www.dmcr.go.th/marinecenter/coastalzone.php
8) กัดเซาะชายฝั่ง http://www.dmcr.go.th/marinecenter/erosion.php
9) เกาะ http://www.dmcr.go.th/marinecenter/island.php
10) ชายหาด http://www.dmcr.go.th/marinecenter/beach.php
11) ขยะทะเล http://www.dmcr.go.th/Thailandcoastalcleanup/
12) ปะการังเทียม http://www.dmcr.go.th/artificialreef/
13) สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม http://www.coastaldatabase.com/
14) พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล http://www.dmcr.go.th/pmbc_rc/
15) แผนที่ออนไลน์ http://www.dmcr.go.th/marinecenter/coastalgis.php
16) พื้นที่คุ้มครอง http://protectcoastal.dmcr.go.th/

ระบบฐานข้อมูล ทช.

ปะการัง

รายงานผลการดําเนินงาน

หญ้าทะเล
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ป่าชายเลน

เต่าทะเล

พะยูน

โลมา/วาฬ

ที่ดินชายฝั่ง

กัดเซาะชายฝั่ง

เกาะ

รายงานผลการดําเนินงาน

หาด
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ขยะทะเล

สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

แผนที่ออนไลน์

ปะการังเทียม

พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล

พื้นที่คุ้มครองทางทะเล

นอกจากนี้ ศูนย์สารสนเทศยังได้เปิดช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/
ข้อร้องเรียนการเข้าใช้บริการไว้ 3 ช่องทาง คือ (1) การโพสต์ข้อความในหมวดการติดต่อ/ร้องเรียนเป็นเมนูที่
หน้าแรกของเว็บไซต์กรม (2) การจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลความพอใจในการเข้าใช้
งานที่หน้าแรกของเว็บไซต์กรม (3) การจัดทํา facebook กรม เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงของกลุ่มคนใน
Social Network ในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารของกรม และเป็นการรับเรื่องข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียน เพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรมได้อีกด้วย

รายงานผลการดําเนินงาน
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ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน

แบบสํารวจความพึงพอใจ
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เม.ย. 2555
มีผู้กด like รวม 888 ราย
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2555
มีผู้กด like รวม 1,348 ราย
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 2555
มีผู้กด like รวม 3,889 ราย
และในส่วนของการพัฒนาระบบริหารจัดการภายในกรม ศูนย์สารสนเทศได้ประสานและพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรขึ้นหลายระบบ เพื่อให้การติดต่อประสานงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบตามที่กล่าวมานี้ทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่มากกว่าร้อยละ 50 จําเป็นต้องเข้ามาใช้
งานทั้งสิ้น
1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
3) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
4) ระบบบริหารงานบุคคล (DPIS)
5) นามสงเคราะห์ออนไลน์
6) ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM WebSite)
7) ระบบปฏิทินผู้บริหาร
8) เว็บไซต์รวบรวมมติ ครม. กฏหมาย กฎระเบียบ
9) เว็บไซต์รวบรวมผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรม
10) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรม ทช.
11) หน้าเว็บไซต์รวม Web link ของทุกหน่วยงานในกรม ทช.
12) ฐานข้อมูลครุภัณฑ์กรม ทช.
13) ระบบการรายงานผลกล้าไม้
14) ระบบติดตามผลการดําเนินงานด้านคดี
รายงานผลการดําเนินงาน
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ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง

ระบบบริหารงานบุคคล (DPIS)

นามสงเคราะห์ออนไลน์

ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM WebSite)

ระบบปฏิทินผู้บริหาร

เว็บไซต์รวบรวมมติ ครม. กฏหมาย กฎระเบียบ

รายงานผลการดําเนินงาน
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เว็บไซต์รวบรวมผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานกรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรม ทช.

เว็บไซต์รวม Web link ของทุกหน่วยงานในกรม ทช.

ฐานข้อมูลครุภัณฑ์กรม ทช.

ระบบการรายงานผลกล้าไม้

ระบบติดตามผลการดําเนินงานด้านคดี

4) การบริหารจัดการระบบเครือข่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 1.5 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานดังนี้
1) เพื่อให้การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของกรมทรัพ ยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และต่อเนื่อง ในทุกด้านทั้ง ระบบ Internet, Hardware
(Server, UPS, Firewall, Switch), Software, Database
2) เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายที่จําเป็นสําหรับการใช้งานระบบเครือข่ายของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
โดยศูนย์สารสนเทศ ได้จัดซื้อครุภัณฑ์เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในระบบเครือข่ายจํานวน 4 รายการได้แก่
(1) เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) จํานวน 2 เครื่อง
(2) ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 42U) จํานวน 4 ตู้
รายงานผลการดําเนินงาน
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- 13 (3) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) จํานวน 1 เครื่อง
(4) อุปกรณ์ KVM Switch แบบ 16 พอร์ท จํานวน 2 เครื่อง
รวมทั้งให้จัดหาผู้ที่ความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุง
บํารุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขปัญหา ให้ระบบฯ ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อบํารุงรักษาระบบและ
จัดทํารายงานการวิเคราะห์วางแผนและเสนอแผนในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้ง
ดําเนินการบริหารจัดการระบบเครือข่าย และส่งรายงานผลการดําเนินงานในการดูแลรักษาระบบ ปัญหา การ
แก้ไข ข้อเสนอแนะประจําเดือน
สํ า หรั บ ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมาของการบริ หารจั ดการระบบเครื อข่ ายในปี 2555 ของศู น ย์
สารสนเทศ สามารถสรุปได้ดังนี้
(๑) กองแผนงาน โดยศูนย์สารสนเทศ ได้มีหนังสือขออนุมัติหลักการพัฒนาโครงการตามหนังสือกอง
แผนงานที่ ทส. ๐๔๐๒.๕/๖๐๒ ลงวันที่ ๘ มี นาคม ๒๕๕๕ โดยให้ดําเนินการจ้ างหน่วยงานภายนอก (Out
Sources) ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการระบบเครือข่ายในลักษณะการบํารุงรักษาระบบในภาพรวม โดย
เป็นการนําร่องการดําเนินการในลักษณะนี้ของกรม นอกจากการเข้ามาดูแลระบบแล้วในครั้งนี้จะรวมถึงการจัดหา
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพิ่มเติมด้วย จากนั้นได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR)
จํานวน ๑ ครั้ง ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
(๒) กองแผนงาน ขออนุมัติข้อกําหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) ตามหนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุดที่ ทส
๐๔๐๒.๕/๑๔๙๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมอบให้ สลก. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
(๓) สลก. ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจผ่านทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเมื่อวันที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๕๕ และกําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๔ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
(๔) คณะกรรมการได้เปิดซองประกวดราคาไปเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยบริษัท เอ แอนด์ มารีน
(ไทย) จํากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ําที่สุด วงเงิน ๑,๔๙๕,๐๐๐ บาท
(๕) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ลงนามในสัญญาจ้าง ตามสัญญาเลขที่ สลก.๔๙/๒๕๕๕ ลงวันที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วงเงิน ๑,๔๙๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดํ าเนินการรวม ๑๒๐ วั น แล้วเสร็ จในวั นที่ ๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(6) ปัจจุบันบริษัท เอ แอนด์ มารีน (ไทย) จํากัด ได้ดําเนินการติดตั้งครุภัณฑ์/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง 4
รายการเชื่อมโยงเข้าระบบเครือข่ายของกรม ที่ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเรียบร้อยแล้ว
5) การจัดการงบประมาณวัสดุคอมพิวเตอร์
5.1 ศู น ย์ ส ารสนเทศ ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการประสานและพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณวัสดุคอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นไปตามคําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒๔/
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ โดยกรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณ สําหรับ
การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีองค์ประกอบคือ รองอธิบดีกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ) เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล (ผชช.วุฒิชัย เจนการ) เป็นประธาน ผู้อํานวยการกองแผนงาน เป็นรองประธาน
กรรมการ นางสุมนา ขจรวัฒนากุล จาก สวพ. นายชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ จาก สปล. นายไพรัตน์ สุทธิพล
จาก สทช. ผู้อํานวยการส่วนการคลังและพัสดุ จาก สลก. เป็นกรรมการ หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และนางสาวพูลศรี จันทร์คลี่ เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับความต้องการใช้วัสดุคอมพิวเตอร์และการจัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร์สําหรับหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการดําเนินงาน
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- 14 5.2 คณะกรรมการได้มีการจัดประชุมรวม ๓ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยพิจารณาจากวงเงินงบประมาณ
ในปี ๒๕๕๕ รวม ๗,๗๓๔,๒๕๐ บาท ซึ่งกันไว้ที่ส่วนกลางเบื้องต้น ๓,๕๐๘,๔๐๐ บาท และพิจารณาจากรายการ
วัสดุคอมพิวเตอร์รวม ๒๕ รายการ และได้มีมติจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในปี ๒๕๕๕ ดังนี้
หน่วยงาน
จัดสรรให้เบื้องต้น
วงเงินที่ขอเพิ่มเติม วงเงินที่จัดสรรรวมปี ๒๕๕๕
๑. กองแผนงาน
๕๗๐,๐๐๐ บาท
๔๑๖,๙๕๗ บาท
๙๘๖,๙๕๗ บาท
๒. สํานักงานเลขานุการกรม ๔๗๕,๐๐๐ บาท
๑๗,๐๕๗ บาท
๔๙๒,๐๕๗ บาท
๓. สปก.
๒๓๗,๕๐๐ บาท
- บาท
๒๓๗,๕๐๐ บาท
๔. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๓๗,๐๐๐ บาท
๓๙,๐๗๘ บาท
๗๖,๐๗๘ บาท
๕. กลุ่มนิติการ
๖๖,๕๐๐ บาท
๑,๒๘๐ บาท
๖๗,๗๘๐ บาท
๖. กลุ่มตรวจสอบภายใน
๖๒,๗๐๐ บาท
- บาท
๖๒,๗๐๐ บาท
๗. สวพ.
๑,๑๓๗,๕๐๐ บาท
- บาท
๑,๑๓๗,๕๐๐ บาท
๘. สปล.
๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
- บาท
๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๘. สทช.
๖๓๙,๖๕๐ บาท
๔๑๑,๐๐๙ บาท
๑,๐๕๐,๖๕๙ บาท
รวม
๕,๑๒๕,๘๕๐ บาท
๘๘๕,๓๘๑ บาท
๖,๐๑๑,๒๓๑ บาท
สรุป : คงเหลืองบประมาณวัสดุคอมพิวเตอร์ที่กันไว้ส่วนกลาง ๑,๗๒๓,๐๑๙ บาท
5.3 การจัดสรรงบประมาณวัสดุคอมพิวเตอร์คงเหลือที่กันไว้ส่วนกลาง ๑,๗๒๓,๐๑๙ บาท
ศู น ย์ ส ารสนเทศ ได้ นํ า เสนองบประมาณส่ ว นที่ เ หลื อ นี้ เสนอเป็ น วาระเพื่ อ พิ จ ารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 โดยที่ประชุม
มีมติให้จัดสรรงบประมาณที่คงเหลือนี้ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. จัดหาซอฟต์แวร์ด้านภูมิสารสนเทศ (ArcGIS)
วงเงิน 1,300,000 บาท
2. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง ของ สวพ.
วงเงิน 155,000 บาท
3. จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในพื้นที่ 18 แห่ง วงเงิน 268,019 บาท
และมอบให้ สลก. ดําเนินการจัดซื้อในภาพรวมของกรม
การดํ า เนิ น งาน งบประมาณในส่ ว นนี้ ศู น ย์ ส ารสนเทศ ได้ เ สนอให้ ก องแผนงานโอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณ/แผนงานไปที่ สลก. เพื่อดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ต่อไป
6) ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
6.1 ปัญหาและอุปสรรค
จากการดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทาง
ทะและชายฝั่ง โดยการให้บริการข้อมูลฯผ่านเว็บไซต์กรมฯ ศูนย์สารสนเทศ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคได้
ดังนี้
(1) ปัญหาด้านข้อมูล (Data)
1.1 การจัดเก็บข้อมูลของบางหน่วยงาน ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS)
1.2 การส่งข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น ไม่มีมาตรฐานของข้อมูลและไม่ได้
จัดทําข้อมูลในรูปแบบที่สมบูรณ์ก่อนส่งมายังศูนย์สารสนเทศตามที่ได้ตกลงกันไว้ตามมติที่ประชุม เช่น ส่งข้อมูล
เป็นเอกสาร ส่งข้อมูลเป็นตาราง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทําให้ศูนย์สารสนเทศต้องมานําเข้าข้อมูลใหม่ให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิตอล พร้อมนําเข้าระบบ
รายงานผลการดําเนินงาน
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- 15 1.3 ไม่มีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน GIS (เช่น ขอบเขตการปกครอง ถนน ทางน้ํา หมู่บ้าน) ที่
เป็นลิขสิทธิ์ของกรมฯ ซึ่งปัจจุบันข้อมูลที่กรมฯ ใช้งานอยู่นั้นเป็นข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่งที่มา ทําให้เมื่อนํา
ข้อมูลเชิงพื้นที่มาซ้อนทับกันและแสดงผลจะไม่ใช่มาตรฐานเดียวทั้งกันหมด
1.4 ขาดแคลนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประกอบการนําเข้าข้อมูลและการวางแผนเนื่องจาก
ศูนย์สารสนเทศไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ
1.5 ฐานข้อมูลที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไปแล้วนั้น บางข้อมูลที่ไม่มีข้อมูลในเบื้องต้นซึ่งได้
รายงานต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาในระบบ พบว่าหน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่ได้มีการ
เพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแต่อย่างใด
1.6 ปัจจุบันการส่งข้อมูลเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ มีน้อยมาก
ข้อมูลส่วนใหญ่ต้องค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน
1.7 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์กรม พบว่าบางหน่วยงานไม่ได้จัดส่งข้อมูล
ไฟล์ดิจิตอลแนบมาด้วย หรืออาจจะส่งมาแต่ข้อมูลไม่สามารถเปิดได้
1.8 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์กรม พบว่ายังมีบางหน่วยงานที่ให้เผยแพร่
ข้อมูลไปก่อน แล้วถึงจะมีหนังสือราชการตามมาทีหลัง
(2) ปัญหาด้านซอฟแวร์ (Software)
2.1 ขาดแคลนซอฟแวร์ทางด้านภูมิสารสนเทศที่เป็นลิขสิทธิ์ ทําให้การใช้งานทางด้าน GIS บาง
ฟังก์ชั่นไม่สนับสนุนต่อการประมวลผลข้อมูล
2.2 ขาดแคลนซอฟแวร์ทางด้านการพัฒนา Application WebGIS และด้านเว็บไซต์
2.3 ขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในองค์รวม
(3) ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)
3.1 อุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานด้าน
กราฟิกและด้านภูมิสารสนเทศค่อนข้างด้อยคุณภาพ
3.2 ขาดแคลนอุปกรณ์การแสดงผล เพื่อการนําเสนอระบบฐานข้อมูล ผลงานทางวิชาการ หรือ
การจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ
(4) ปัญหาด้านบุคลากร (People)
4.1 บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภูมิสารสนเทศและฐานข้อมูล ยังมีไม่เพียงพอต่อการ
ขยายงานด้านภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน
4.2 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบและการนําเสนอฐานข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์
4.3 ขาดแคลนบุ ค ลากรทางด้า นวิ ช าการในการจั ดทํ าและรวบรวมสรุ ป งานทางด้ า นวิช าการ
เกี่ยวกับทรัพยากรแต่ละด้านของกรมฯ
4.4 ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ ทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานทางด้านการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งมีความรู้และมีทักษะดีนั้น มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. เท่านั้น ทําให้ได้รับ
ค่าตอบแทนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณและงานที่ได้รับค่อนข้างยาก
4.5 ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะความสามารถทางด้านการดูแลรักษาระบบเครือข่าย รวมทั้งการ
บํารุงรักษาระบบ
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จากปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สามารถสรุปข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขในการดําเนินการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้
(1) ข้อเสนอแนะด้านข้อมูล (Data)
1.1 หน่วยงานเจ้าของข้อมูลควรมีการพิจารณาและกลั่นกรองข้อมูลจากนักวิชาการ หรือจาก
ผู้เชี่ยวชาญจากทรัพยากรแต่ละด้าน ก่อนส่งข้อมูลเพื่อให้เผยแพร่ในระบบฯ
1.2 ควรมีการรวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของประเทศให้เป็นปัจจุบัน มีการพัฒนา
มาตรฐานของข้อมูล พร้อมทั้งมีความพร้อมและสมบูรณ์ในการเผยแพร่
1.3 กรมฯ ควรเร่ ง ดํ า เนิ น การจั ด หาข้ อ มู ล โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นทางภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ ให้
หน่วยงานต่างๆภายในกรมฯ ได้นําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บและนําเข้าข้อมูล
1.4 หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ควรมีการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
1.5 ให้ทุกหน่วยงาน จัดเก็บข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่
(GIS) ในระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงเป็นมาตรฐานเดียวกัน (ระบบพิกัด WGS 84)
1.6 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์กรม ให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตรวจสอบข้อมูลดิจิตอล
ก่อนส่งให้ศูนย์สารสนเทศเผยแพร่ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการประสานข้อมูลใหม่อีกครั้ง
1.7 ควรมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูลองค์ความรู้ให้ศูนย์สารสนเทศเผยแพร่ในเว็บไซต์
การจัดการองค์ความรู้เป็นประจําทุกเดือน
1.8 หากทุกหน่วยงานมีความประสงค์เผยแพร่ข่าวประกาศ ขอให้ทําบันทึกเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการลงนาม ก่อนจะส่งให้ศูนย์สารสนเทศดําเนินการเผยแพร่ เพื่อความถูกต้องและให้เป็นไปตามระบบราชการ
(2) ข้อเสนอแนะด้านซอฟแวร์ (Software)
2.1 จัดหาซอฟแวร์ที่เป็นลิขสิทธิ์สําหรับงานทางด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อรองรับการจัดทํา
ฐานข้อมูล GIS ในอนาคต
2.2 จัดหาซอฟแวร์ใหม่ๆ เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาและนําเสนอ ระบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์
ร่วมกับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
(3) ข้อเสนอแนะด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)
3.1 กรมฯ ควรจั ด สรรงบประมาณในการสนั บ สนุ น ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ให้ ก าร
ดําเนินงานรองรั บการให้บริ การฐานข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ กรมฯ ที่มีจํ านวนผู้ ใช้ งานมากขึ้น เช่น การสนับสนุน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลแบบสูง อุปกรณ์ที่ใช้ในการนําเสนอเพื่อแสดงผลงานและทรัพยากรของ
กรมฯ ในการจัดนิทรรศการต่างๆ (เช่น จอแสดงผลแบบทัชสกรีน )
3.2 ควรจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการแสดงผล รวมทั้งพัฒนา Application เพื่อรองรับระบบการ
แสดงผล โดยเฉพาะระบบเว็บไซต์กรม ทช. และระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3.3 กรมฯ ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทําระบบการให้บริการฐานข้อมูลทรัพยากรฯ แบบ
เคลื่อนที่ (Kiosk Multimedia) เพื่อให้หน่วยงานนําไปใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ
(4) ข้อเสนอแนะด้านบุคลากร (People)
4.1 จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร
4.2 ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่ทางด้านวิชาการ ด้านภูมิสารสนเทศ และด้านฐานข้อมูล ในหน่วยงาน
ศูนย์สารสนเทศเพิ่มขึ้น หรือมีผู้แทนจากหน่วยงานเข้ามาร่วมดําเนินการอย่างจริงจัง หรือให้การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อจ้าง Outsource มารับช่วงในการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงาน

ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน กันยายน 2555

