รายงานผลการดําเนินงานของศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน ประจําปี พ.ศ. 2555
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของงาน/โครงการ/กิจกรรม/
รายงานที่ต้องดําเนินการในปี 2555
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
-----------------------------------------------------------------(1) สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
1. รายงานผลการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน ได้ดําเนินการจัดทํา ปรับปรุง และ
เพิ่มเติมข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรมฯ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและ
เผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างเป็นระบบ และให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงและใช้
งานได้อย่างสะดวก (User Friendly) และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลดังกล่าวมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล และการ
พัฒนาของเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศในการนําเข้าและการจัดทําข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลภูมิสารสนเทศ ผู้ชม
ทั่วไปสามารถเข้าชมได้ทุกระดับ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่แสดงผลเบื้องต้นให้ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดใน
ภาพรวมของทุกทรัพยากรบนหน้าต่างเดียวกัน เพื่อความสะดวกต่อการตัดสินใจในการนําไปใช้งานเพื่อการ
วางแผนได้เป็นอย่างดี โดยสรุปผลการดําเนินงานได้
1.1 มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล (สวพ. และ สทช.) เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาฐานข้อมูล เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องจาก
นักวิชาการ เพื่อให้ระบบฯ มีความสมบูร ณ์ยิ่งขึ้น รวมถึ งเปิดโอกาสให้นักวิชาการ และผู้เข้าร่วมประชุม
พิจารณาระบบฐานข้อมูล (marinecenter) ปัจจุบันเป็นแนวคิดเบื้องต้น และเสนอแนะความต้องการสําหรับ
ระบบฐานข้อมูลที่จะดําเนินการพัฒนาต่อเนื่องในปี 2555
1.2 นําเข้าข้อมูลจาก หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ที่มีความประสงค์ขอแก้ไขและเพิ่มเติม ทั้งใน
ส่วนที่เป็นข้อมูล MIS GIS และองค์ความรู้ ในแต่ละทรัพยากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.3 มีการปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) โดยปรับปรุงข้อมูลขอบเขตการปกครอง
ให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครอง ที่ได้มีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี 2553 และข้อมูลโครงสร้างชายฝั่ง
(อ้างอิงที่มาจากกรมทรัพยากรธรณี) ซึ่งได้ดําเนินการนําเข้าและเผยแพร่ในระบบภูมิสารสนเทศ (WebGIS)
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.dmcr.go.th/marinecenter
1.4 จากผลการดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์กรมฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พบว่า มีจํานวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นตั้งแต่เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2555 มี
จํานวนหน้าที่เปิด 265,012 หน้า มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น 85,350 คน
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รูปที่ 1.1 ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทีศ่ ูนย์สารสนเทศพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมที่ www.dmcr.go.th/marinecenter
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-32. รายงานผลการพัฒนาฐานระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน ได้ดําเนินการพัฒนาระบบฯ ดังกล่าว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบและจัดทําระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งของกรมในภาพรวม รวมทั้งการบริการจัดการข้อมูล ที่ครอบคลุมทั้งข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลภูมิ
สารสนเทศให้เชื่อมโยงกัน จนนําไปสู่การแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้
ระบบดังกล่าวสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ สามารถ
แบ่งระดับการเข้าถึง รวมถึงเป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ในเบื้องต้น จะสนับสนุน
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้ง ผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ภายในกรม หน่วยงานภายนอก ประชาชน
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ และรองรับการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
2.1 มีการจัดประชุมกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล (สวพ. และ สทช.) เพื่อเตรียมความพร้อมในด้าน
มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล (Field) ที่หน่วยงานต้องเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกชั้นข้อมูล และทุกกลุ่มข้อมูล
2.2 ได้ผลการพิจารณาจากมติที่ประชุม ด้านความต้องการใช้งานตัวระบบฐานข้อมูลฯ และความ
ต้องการในการนําเข้าข้อมูล รูปแบบการนําเสนอ รูปแบบรายงานผล รวมถึงรูปแบบการนําเสนอระบบภูมิ
สารสนเทศของแต่ละทรัพยากร
2.3 ศูนย์สารสนเทศได้ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิต พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งบรายจ่ายอื่น จาก
รายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไปเป็นงบรายจ่ายอื่น
รายการค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จํานวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ภายใต้แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และงบรายจ่ายเดียวกัน
2.4 ศูนย์สารสนเทศได้ขออนุมัติในหลักการให้จ้างที่ปรึกษา (โดยวิธีตกลง) และแต่งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) จากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ ทส
0402.5/602 ลงวั น ที่ 8 มี น าคม 2555 เนื่ อ งจากงานพั ฒ นาระบบเป็ น งานต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ความมี
ประสิทธิภาพในการนําข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
2.5 ณ วันที่ 20 มีนาคม 2555 ศูนย์สารสนเทศ กําลังอยู่ในระหว่างการจัดทําขอบเขตของงาน
(TOR) ซึ่งมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สวพ. สทช. และ สปล.) โดยคาดว่าจะสามารถขออนุมัติ
TOR จากกรม และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการฯ แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน
2555 จากนั้นจะเริ่มพัฒนาระบบได้ต่อไป
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-43. กํากับ ดูแล และบริหารจัดการ WebSite ของกรม จํานวน 9 WebSite หลัก ได้แก่
(1) เว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 18 WebSite ย่อย 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. โลมา/ปลาวาฬ http://www.dmcr.go.th/marinecenter/mesonyx.php
5. เต่าทะเล http://www.dmcr.go.th/marinecenter/turtle.php
6. พะยูน http://www.dmcr.go.th/marinecenter/dugong.php
7. ที่ดินชายฝั่ง http://www.dmcr.go.th/marinecenter/coastalzone.php
8. เกาะ http://www.dmcr.go.th/marinecenter/island.php
9. ชายหาด http://www.dmcr.go.th/marinecenter/beach.php
10. กัดเซาะชายฝั่ง http://www.dmcr.go.th/marinecenter/erosion.php
11. GIS Web : แผนที่ออนไลน์ http://www.dmcr.go.th/marinecenter/coastalgis.php
12. หมู่เกาะกระ http://www.dmcr.go.th/kohkra/
13. ขยะทะเล http://www.dmcr.go.th/Thailandcoastalcleanup/
14. ปะการังเทียม http://www.dmcr.go.th/artificialreef/
15. พื้นที่คุ้มครองทางทะเล (กําลังดําเนินการติดตั้ง Server)
16. พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล (Server อยู่ที่ สวพ.ภูเก็ต) http://www.dmcr.go.th/pmbc_rc/
17. สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Server อยู่ที่ สวพ.ภูเก็ต) http://www.coastaldatabase.com/
18. CCTV ถ่ายทอดสดจาก Aquarium สวพ. ภูเก็ต http://www.dmcr.go.th/CCTV.php
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-5(2) เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง http://www.dmcr.go.th/dmcr2009/index.php
(3) เว็บไซต์ฐานข้อมูล E-Library http://www.dmcr.go.th/elibrary/
(4) เว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ (WebKM) http://km.dmcr.go.th/
(5) เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ http://www.dmcr.go.th/itcenter/
(6) เว็บไซต์ปฏิทินผู้บริหาร http://km.dmcr.go.th/dmcrCalendar/
(7) เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร http://www.dmcr.go.th/icdmcr/
(8) เว็บไซต์กฎระเบียบของกรม http://www.dmcr.go.th/Resolution/
(9) FaceBook กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง http://www.facebook.com/DMCRTH
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน ได้ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับดูแล
เว็บไซต์กรมจํานวน 9 เว็บไซต์หลัก สรุปความก้าวหน้าการดําเนินงาน รายละเอียดดังนี้
3.1 เว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรม (MarineCenter)
ศูนย์สารสนเทศ ได้พัฒนาและเผยแพร่ระบบตั้งแต่ปี 2553 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553
ผ่านเว็บไซต์ http://www.dmcr.go.th/marinecenter ซึ่งปัจจุบันได้ดําเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรหลักของกรม 10 ฐานข้อมูล และอีก 1 ระบบ ได้แก่ (1) ปะการัง (2) หญ้าทะเล (3) ป่าชายเลน
(4) เต่าทะเล (5) พะยูน (6) โลมา/ปลาวาฬ (7) เกาะ (8) ชายหาด (9) ที่ดินชายฝั่งทะเล (10) กัดเซาะ
ชายฝั่ง และระบบภูมิสารสนสนเทศ (แผนที่ออนไลน์ : GIS Web) แสดงผ่าน Google Earth โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างเป็น
ระบบ และให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ง่าย (User Friendly) โดยจัดทําในรูปแบบของเว็บไซต์และเชื่อมโยงไป
ยังฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สืบค้นและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบฯ ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล จึงได้มีการอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอทั้ง MIS และ GIS นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ใน
การกํากับดูแลของศูนย์สารสนเทศอีก 7 ระบบ คือ (1) ขยะทะเล (2) ปะการังเทียม (3) หมู่เกาะกระ (4)
พื้นที่คุ้มครองทางทะเล โดยมี สทช. เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล ส่วน (5) พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล (6) สมุทร
ศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และ (7) CCTV ระบบถ่ายทอดสดจาก Aquarium ของ สวพ.ภูเก็ต รับผิดชอบข้อมูล
3.2 เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ได้เริ่มดําเนินการพัฒนา และเผยแพร่ให้สามารถเข้าชมและใช้งานได้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
2552 ผ่านเว็บไซต์ http://www.dmcr.go.th ปัจจุบันมีข้อมูลที่ให้บริการครบถ้วน ทันสมัย และรวดเร็ว
โดยได้แบ่งการใช้งานเป็นหมวดหมู่ และจัดทําระบบเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมประสานการ
ดําเนินงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น โดยได้มีการปรับรูปแบบหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ดูง่ายขึ้น โดย
จัดเป็นหมวดหมู่ หน้าหลักของเว็บไซต์กรมประกอบไปด้วย (1) ระบบข่าวสารผู้บริหาร (2) ระบบเชื่อมโยง
สารคดี (3) ระบบ CCTV-Phuket Aquarium (4) ระบบเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูล E-Library (6) ระบบ
เชื่อมโยงข่าวศูนย์อนุรักษ์ (5) ข่าวกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (7) ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลต่างๆ ที่กรมดูแล ซึ่งพัฒนาระบบโดยศูนย์สารเทศร่วมกับหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล (8) ระบบข่าวสารภายใน (9) ข้อมูลหน่วยงานอื่นๆ (10) ระบบเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (11) ระบบเชื่อมโยงไปยัง Fanpage ของ Facebook กรม ซึ่ง
ภายใต้เว็บไซต์หลักของกรม ยังมีระบบที่พัฒนารองรับอยู่ภายในอีกจํานวนมาก
รายงานผลการดําเนินงาน
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-63.3 เว็บไซต์ห้องสมุดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (E-Library)
ได้ เริ่ม ดํา เนิ นการพั ฒ นา และเผยแพร่ใ ห้ส ามารถเข้ า ชมและใช้งานได้ เมื่อเดื อนมกราคม
2554 ผ่านเว็บไซต์ http://www.dmcr.go.th/elibrary/all_ebookdmcr.php ปัจจุบันมีข้อมูลให้บริการที่
รวดเร็ว ครบถ้วน และทันสมัย ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเอกสาร หรือเปิดอ่านได้ โดยได้จัดแบ่งการใช้งาน
เป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาหนังสือได้จาก คําค้นหา ชื่อหนังสือ ชื่อหน่วยงาน หรือจากหมวดหมู่ทรัพยากร
หลักของกรม โดยได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมเพื่อนําเอกสารเผยแพร่ ( ในรูปแบบ Digital File )
เข้าสู่ระบบ ปัจจุบัน (ณ วันที่ 20 มีนาคม 2555) มีหนังสือที่ได้นําเข้าระบบแล้วมากกว่า 630 รายการ มี
จํานวนการเปิดใช้งาน 16,294 หน้า มีผู้เข้าชม 4,636 คน
3.4 เว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ (WebKM)
เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการทํางานของ
กรม ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลด้านทรัพยากร สมุทรศาสตร์ กัดเซาะชายฝั่ง ข้อกฎหมายต่างๆ ได้เริ่มพัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน และมีความทันสมัย เมื่อเดือน เมษายน 2554 ปัจจุบันสามารถเข้าชม
และใช้งานได้ที่ http://km.dmcr.go.th/ ปัจจุบันมีข้อมูลองค์ความรู้หลากหลาย ซึ่งได้จัดแบ่งหมวดหมู่การใช้
งานโดยแบ่งเป็นฐานองค์ความรู้ ได้แก่ ระบบนิเวศและทรัพยากร บทความระบบนิเวศและทรัพยากร การ
บริหารจัดการทรัพยากร กรณีศึกษาและบทเรียนในอดีต โดยศูนย์สารสนเทศได้รายงานผลการดําเนินการ
นําเข้าข้อมูลในเว็บไซต์ KM เป็นประจําทุกเดือน ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2555 พบว่ามีผู้เข้าชมทั้งสิ้น
94,951 คน
3.5 เว็บไซต์ศนู ย์สารสนเทศ (ITCenter)
ศูนย์สารสนเทศ ได้เริ่มพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการใช้งานรวมถึงให้บริการงานข้อมูล
ข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข่าวสารด้านไอทีต่างๆ พร้อมทั้งเปิดให้มีเว็บบอร์ดเพื่อแลกเปลี่ยน
ปัญหาและสอบถามข้อสงสัยด้านไอที รวมถึงผู้ใช้งานสามารถเข้ามาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการใช้งานด้านต่างๆ
ได้ เช่น แบบฟอร์มการใช้งานอีเมลล์และคู่มือการใช้งาน แบบฟอร์มขอข้อมูลภูมิสารสนเทศ แบบฟอร์มแจ้ง
ซ่อม แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการด้านสารสนเทศ นโยบายสารสนเทศความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ซอฟแวร์ OpenSource ฟอนต์มาตรฐานราชการ ข้อมูลบริการและเอกสาร/คู่มือทางด้านสารสนเทศต่างๆ
เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าชมและใช้งานได้ที่ http://www.dmcr.go.th/itcenter
3.6 เว็บไซต์ปฏิทนิ ผูบ้ ริหาร
ศูนย์สารสนเทศ ได้ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของระบบปฏิทินผู้บริหาร เพื่อให้
สามารถนําเข้างานและการไปปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับผู้บริหารกรม สถาบัน สํานัก กอง ได้ เพื่อความ
สะดวกในการบริหารจัดการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน สามารถกําหนดวันในการจัดงาน ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับผู้บริหารได้สะดวกมากขึ้น

รายงานผลการดําเนินงาน
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-73.7 เว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์สารสนเทศ ได้ดําเนินการออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้น เพื่อรองรับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการปี
2540 เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของกรมได้อย่างเป็นระบบ สืบค้น ค้นหาได้สะดวก เฉพาะใน
หมวดหมู่ที่จําเป็นตามที่พระราชบัญญัติได้กําหนดไว้
3.8 เว็บไซต์กฎระเบียบของกรม (มติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบ และข้อบังคับ)
เป็ น เว็ บ ไซต์ ที่ ร วบรวม มติ ค ณะรั ฐ มนตรี กฎระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนาระบบโดยศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน ในส่วนของข้อมูลได้รับความมือ
จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง จากภายในและภายนอกกรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง สามารถเข้ า ชมและใช้ ง านได้ ที่
http://www.dmcr.go.th/Resolution โดยมี ก ารจั ด แบ่ ง หมวดหมู่ ใ ห้ ง่ า ยต่ อ การค้ น หาและการใช้ ง่ า ย
ประกอบไปด้วยหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) ร่าง พระราชบัญญัติ กรม ทช.
(4) มติคณะรัฐมนตรี ด้านกัดเซาะชายฝั่ง
(5) มติคณะรัฐมนตรี ด้านป่าชายเลน
(6) มติคณะรัฐมนตรี ด้านสัตว์ทะเลหายาก
(7) มติคณะรัฐมนตรี ด้านปะการัง
(8) ข้อมูลการจัดการด้านอื่นๆ
3.9 เว็บไซต์ FaceBook กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ตามที่ศูนย์สารสนเทศได้เปิดให้บริการ FaceBook ในชื่อ “กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง ” ขึ้ น โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ส ารสนเทศ กองแผนงาน เป็ น ผู้ ดู แ ลและปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล
(Administrator) ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ผลปรากฏว่า ปัจจุบัน
FaceBook ในชื่อ “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ทําให้สาธารณะชนได้รู้จักกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น มีผู้ติดตามโพสต์อย่างต่อเนื่อง และเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปในการเผยแพร่ข้อมูล
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไปสู่สาธารณะได้เป็นอย่างดี ทําให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์กรมเป็น
จํานวนมาก (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2555 พบว่ามีผู้เข้าชมทั้งสิ้น 252,842 คน มีจํานวนหน้าที่เปิด
665,097 หน้า) โดยข้อมูลการกด like เพื่อยืนยันความพอใจ FaceBook ในชื่อ “กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง” มีมากกว่า 670 ครั้ง
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รูปที่ 3.1 เว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรม
(http://www.dmcr.go.th/marinecenter)
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รูปที่ 3.2 เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(http://www.dmcr.go.th)
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รูปที่ 3.3 เว็บไซต์ห้องสมุดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(http://www.dmcr.go.th/elibrary/)
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รูปที่ 3.4 เว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้
(http://km.dmcr.go.th/)

รายงานผลการดําเนินงาน
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รูปที่ 3.5 เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ
(http://www.dmcr.go.th/itcenter)
รายงานผลการดําเนินงาน
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รูปที่ 3.6 เว็บไซต์ปฏิทินผู้บริหาร
(http://km.dmcr.go.th/dmcrCalendar/)
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รูปที่ 3.7 เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(http://www.dmcr.go.th/icdmcr/)
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รูปที่ 3.8 เว็บไซต์กฎระเบียบของกรม (มติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบ และข้อบังคับ)
(http://www.dmcr.go.th/Resolution)
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รูปที่ 3.9 เว็บไซต์ FaceBook กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(http://www.facebook.com/DMCRTH)
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- 17 4. การใช้จา่ ยงบประมาณค่าสาธารณูปโภคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นค่า
สาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมปี 2555 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เช่าใช้
สัญญาณอินเตอร์เน็ตของบริษัท กสท. โทรคมนาคม (มหาชน) : CAT จํากัด ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้วางบิล
ค่าใช้จ่าย จึงยังไม่มียอดค่าใช้จ่าย ซึ่งศูนย์สารสนเทศ ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ประสานให้ CAT เร่งดําเนินการเป็น
การด่วนแล้ว
โครงการ /
กิจกรรม
ค่าสาธารณูปโภค
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกรม
- ค่าบริการ
อินเทอร์เน็ต
ส่วนกลาง
(1,364,250)
- ส่วนภูมิภาค

งบประมาณ
ที่ได้รับ
3,700,000

ต.ค
แผน

พ.ย
แผน

ผล
-

-

ธ.ค
แผน

ผล
-

-

ม.ค
ผล

-

แผน
- 1,300,000

ก.พ
ผล

แผน
- 300,000

มี.ค
ผล

แผน
- 300,000

ตารางที่ 1 รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย
5. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ ได้รับงบประมาณในการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 2
หลักสูตร วงเงินรวม 510,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการจัดอบรมในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม
2555 ทั้งนี้ได้ประสานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยเป็นหลักสูตรจากความต้องการของหน่วยงาน
ภายในกรม เกี่ยวกับการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งด้าน MIS และ GIS
6. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศู น ย์ ส ารสนเทศ ได้ รั บ งบประมาณในการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศจํ า นวน 2
โครงการ วงเงินรวม 9,500,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถดําเนินได้ภายในเดือนเมษายน 2555 เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นการจ้างที่ปรึกษา เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลเฉพาะด้านที่มี
ความจําเพาะในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิทยาศาสตร์ทางทะเล และเพื่อให้สามารถรองรับตาม
ความต้องการของนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน และสาธารณชน ในการจัดทําและเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง
และมาตรฐานข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศให้แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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- 18 7. การซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายของกรมฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน ได้ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ของกรมฯสรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
๑.๑ สรุปคะแนนระดับความพึงพอใจของการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ ณ วันที่20 มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕5 ประเมินจากแบบสอบถามในการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์
ระดับคะแนน
ประจําเดือน
จํานวนแบบฟอร์ม(ใบ)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ตุลาคม ๒๕๕๔
5
5
0
๐
๐
๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๔
4
4
0
0
๐
๐
ธันวาคม ๒๕๕๔
4
3
0
1
๐
๐
มกราคม ๒๕๕5
9
8
1
๐
๐
๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๕5
10
8
2
0
๐
๐
มีนาคม ๒๕๕5
12
11
0
1
๐
๐
รวม
44
39
3
2
๐
๐
สรุปคะแนนระดับความพึงพอใจของการให้บริการฯ
รวมคะแนน(%)
96.81
๑.2 เสนอเรื่องขอซ่อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการดังนี้
1.2.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 07-51-001/315
1.2.2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 07-51-004/61
1.2.3 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 07-47-003/205
๑.3 ดําเนินการส่งซ่อมครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้
1.3.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 07-51-001/315 โดยการซ่อม
เปลี่ยนอุปกรณ์ จํานวน 2 รายการ คือ 1. แผงวงจรหลัก (Main board Socket 775) 2. หน่วยความจํา
(DDR3 2 GB 1333MHz)
1.3.2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 07-51-004/61 โดยการซ่อม
เปลี่ยนอุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ คือ 1. ชุดระบายความร้อน
1.3.3 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 07-47-003/205 โดยการซ่อม
เปลี่ยนอุปกรณ์ จํานวน 2 รายการ คือ 1. แผงวงจรหลัก (Main board) 2. แผ่นแอลซีดีจอมอนิเตอร์
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- 19 (2) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค
จากการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง โดยการให้บริการข้อมูลฯ
ผ่านเว็บไซต์กรมฯ ศูนย์สารสนเทศ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคได้ดังนี้
1. ปัญหาด้านข้อมูล (Data)
1.1 การจัดเก็บข้อมูลของบางหน่วยงาน ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS)
1.2 การส่งข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น ไม่จัดทําข้อมูลในรูปแบบที่สมบูรณ์
ก่อนส่งมายังศูนย์สารสนเทศตามที่ได้ตกลงกันไว้ตามมติที่ประชุม เช่น ส่งข้อมูลเป็นเอกสาร ส่งข้อมูลเป็นตาราง
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทําให้ศูนย์สารสนเทศต้องมานําเข้าข้อมูลใหม่ให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล พร้อมนําเข้า
ระบบ
1.3 ไม่มีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน GIS (เช่น ขอบเขตการปกครอง ถนน ทางน้ํา
หมู่บ้าน) ที่เป็นลิขสิทธิ์ของกรมฯ ซึ่งปัจจุบันข้อมูลที่กรมฯ ใช้งานอยู่นั้นเป็นข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่งที่มา
ทําให้เมื่อนําข้อมูลเชิงพื้นที่มาซ้อนทับกันและแสดงผลจะไม่ใช่มาตรฐานเดียวทั้งกันหมด
1.4 ขาดแคลนข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม เพื่ อ ประกอบการนํ า เข้ า ข้ อ มู ล และการวางแผน
เนื่องจากศูนย์สารสนเทศไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ
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
2.3 ขาดแคลนซอฟแวร์ทางด้านการพัฒนา Appication ด้านเว็บไซต์
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- 20 3. ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)
3.1 มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่ภายในตัวเครื่องแม่ข่ายไม่เพียงพอ (Harddisk) ปัจจุบันมี
ปริมาณใช้งานอยู่ 466GB จากปริมาณพื้นที่รวมทั้งหมด 500GB
3.2 ปัจจุบัน sever ที่ให้บริการด้านเว็บไซต์มีหน่วยความสํารอง (RAM) ในการประมวลผลใน
ใช้งาน 4 GB ซึ่งไม่เพียงพอต่อการประมวลผลในช่วงที่มีการเรียกใช้พร้อมกันจากภายนอก
3.3 อุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานด้าน
กราฟิกและด้านภูมิสารสนเทศค่อนข้างด้อยคุณภาพ
3.4 ขาดแคลนอุปกรณ์การแสดงผล เพื่อการนําเสนอระบบฐานข้อมูล ผลงานทางวิชาการ หรือ
การจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ
4. ปัญหาด้านบุคลากร (People)
4.1 บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภูมิสารสนเทศและฐานข้อมูล ยังมีไม่เพียงพอต่อ
การขยายงานด้านภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน
4.2 ขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางด้ า นการออกแบบและการนํ า เสนอ
ฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์
4.3 ขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิชาการในการจัดทําและรวบรวมสรุปงานทางด้านวิชาการ
เกี่ยวกับทรัพยากรแต่ละด้านของกรมฯ
4.4 ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ ทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานทางด้าน
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งมีความรู้และมีทักษะดีนั้น มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. เท่านั้น ทําให้
ได้รับค่าตอบแทนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณและงานที่ได้รับค่อนข้างยาก
5. ปัญหาเรื่องค่าสาธารณูปโภค การฝึกอบรม และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ มีบุคลากรเฉพาะด้าน จึงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติและพัฒนาระบบงาน รวมทั้ง
มีปัญหาในเรื่องขั้นตอนความไม่เข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงแล้ว คาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในเดือนเมษายน 2555
6. ปัญหาการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์
ศูนย์สารสนเทศ พบปัญหาในการดําเนินการดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เนื่องจากการใช้งานไม่ถูกวิธีของเครื่องลูกข่าย เช่น การเข้า
เว็บไซต์ไม่พึงประสงค์ การใช้งานแฟลชไดรฟ์ที่ติดไวรัส เป็นต้น
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ชํารุด เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในกรมฯ มีอายุการใช้งานมากกว่า 5
ปี ทําให้อุปกรณ์ภายในเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและขาดการบํารุงรักษาอุปกรณ์
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธ์ภาพสูงไม่เพียงพอ และขาดการซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
และระบบงาน
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- 21 (3) ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
จากปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สามารถสรุปข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขในการดําเนินการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะด้านข้อมูล (Data)
1.1 หน่วยงานเจ้าของข้อมูลควรมีการพิจารณาและกลั่นกรองข้อมูลจากนักวิชาการ หรือจาก
ผู้เชี่ยวชาญจากทรัพยากรแต่ละด้าน ก่อนส่งข้อมูลเพื่อให้เผยแพร่ในระบบฯ
1.2 ควรมีการรวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของประเทศให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมี
ความพร้อมและสมบูรณ์ในการเผยแพร่
1.3 กรมฯ ควรเร่งดําเนินการจัดหาข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านทางภูมิสารสนเทศเพื่อให้
หน่วยงานต่างๆภายในกรมฯ ได้นําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บและนําเข้าข้อมูล
1.4 หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ควรมีการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
1.5 ให้ทุกหน่วยงาน จัดเก็บข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิง
พื้นที่ (GIS) ในระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันมาตรฐานสากลใช้ ระบบพิกัด WGS 84
และจัดส่งข้อมูลให้ศูนย์สารสนเทศเพื่อจะได้รวบรวมและเผยแพร่ในระบบฐานข้อมูลของกรมต่อไป
1.6 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์กรม ให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตรวจสอบข้อมูล
ดิจิตอลก่อนส่งให้ศูนย์สารสนเทศเผยแพร่ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการประสานข้อมูลใหม่อีกครั้ง
1.7 ควรมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูลองค์ความรู้ให้ศูนย์สารสนเทศเผยแพร่ใน
เว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้เป็นประจําทุกเดือน
1.8 หากทุกหน่วยงานมีความประสงค์เผยแพร่ข่าวประกาศ ขอให้ทําบันทึกเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการลงนาม ก่อนจะส่งให้ศูนย์สารสนเทศดําเนินการเผยแพร่ เพื่อความถูกต้องและให้เป็นไปตามระบบ
ราชการ
2. ข้อเสนอแนะด้านซอฟแวร์ (Software)
2.1 จัดหาซอฟแวร์ที่เป็นลิขสิทธิ์สําหรับงานทางด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อรองรับการจัดทํา
ฐานข้อมูล GIS ในอนาคต
2.2 จัดหาซอฟแวร์ใหม่ๆ เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาและนําเสนอ ระบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์
ร่วมกับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
3. ข้อเสนอแนะด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)
3.1 กรมฯ ควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ การ
ดําเนินงานรองรับการให้บริการฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมฯ ที่มีจํานวนผู้ใช้งานมากขึ้น เช่น การสนับสนุน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลแบบสูง อุปกรณ์ที่ใช้ในการนําเสนอเพื่อแสดงผลงานและทรัพยากร
ของกรมฯ ในการจัดนิทรรศการต่างๆ (เช่น จอแสดงผลแบบทัชสกรีน )
รายงานผลการดําเนินงาน

ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน มีนาคม 2555

- 22 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 กรมฯ ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทําระบบการให้บริการฐานข้อมูลทรัพยากรฯ แบบ
เคลื่อนที่ หรือเรียกว่า ตู้คีย์ออสก์ (Kiosk Multimedia) เพื่อให้หน่วยงานสามารถนําไปใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
ให้กับหน่วยงานในชนบท หรือการจัดค่ายอาสาต่างๆ
4. ข้อเสนอแนะด้านบุคลากร (People)
4.1 จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร
4.2 ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่ทางด้านวิชาการ ด้านภูมิสารสนเทศ และด้านฐานข้อมูลในหน่วยงาน
ศูนย์สารสนเทศเพิ่มขึ้น หรือมีผู้แทนจากหน่วยงานเข้ามาร่วมดําเนินการอย่างจริงจัง
5. ข้อเสนอแนะเรื่องค่าสาธารณูปโภค การฝึกอบรม และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ ได้ดําเนินการปรับปรุงแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2555
6. ข้อเสนอแนะการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์
6.๑ จัดหาระบบป้องกันไวรัสสําหรับระบบอินเตอร์เน็ต ( Antivirus Gateway) เพื่อป้องกัน
ไวรัสที่เข้ามาทางอินเตอร์เน็ต
6.๒ จัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสสําหรับเครื่องลูกข่าย เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
6.๓ จัดให้มีการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตให้กับผู้ใช้งาน
6.๔ จัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี โดยเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
ประสิทธ์ภาพสูงและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง
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