เอกสารแนบ 2

แบบฟอร์มข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ
ระบบงาน (แอปพลิเคชัน) ระบบเว็บไซต์กรม(DMCR Website) และระบบเว็บไซต์สําหรับหน่วยงานในสังกัด
กรม (DMCR MiniSite)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก/โครงการ : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรปู ประเทศด้าน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
อย่างยั่งยืน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ :
a
ค่าเป้าหมาย :
a
ตัวชี้วัด :
a
2. ความเป็นมา/ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้พัฒนาระบบงาน (แอปพลิเคชัน) ระบบเว็บไซต์กรม (DMCR
Website) และระบบเว็ บ ไซต์ สํ า หรั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรม (DMCR MiniSite) ขึ ้น เพื ่อ เผยแพร่ข ้อ มูล
และอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่ประชาชน
บุคคลทั่วไป ตลอดจนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทําให้สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในหน่วยงานได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของทางรัฐบาล และง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลของ
ระบบงานและระบบเว็บไซต์กรม รวมไปถึงระบบเว็บไซต์สําหรับหน่วยงานในสังกัดกรม เพื่อให้ระบบงาน
ต่างๆที่กล่าวมานั้นมีข้อมูลครบถ้วนและทันสมัย และอยู่บนพื้นฐานของระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี
เพื่อใช้ดําเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลการดําเนินงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน
(แอปพลิเคชัน) ระบบเว็บไซต์กรม (DMCR Website) และระบบเว็บไซต์สําหรับหน่วยงานในสังกัดกรม(DMCR
MiniSite) เพื่อใช้เป็น ระบบหลักสําหรับ การเข้า ถึง ข้อมูล ต่างๆ จากทั้ง ภายนอกและภายในกรม อีก ทั้ง ยัง
อํานวยความสะดวกให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ระบบงาน (แอปพลิเ คชั่น ) ดํา เนิน การปรับ ปรุง ระบบการบริห ารจัด การของระบบงานต่า งๆ
ให้ม ีม าตรฐานความปลอดภัย และมีป ระสิท ธิภ าพมากยิ ่ง ขึ ้น รวมไปถึง ปรับ ปรุง ให้ง ่า ยต่อ การใช้ง าน
มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
- ระบบเว็บไซต์กรม (DMCR Website) ดําเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์กรม
ปรับเปลี่ยนการแสดงผลบนเว็บไซต์รูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รวมไป
ถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัยและครบถ้วน เพื่อให้สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิผล ตลอดจนการตอบโจทย์ตัวชี้วัดต่างๆ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม

-๒- ระบบเว็บ ไซต์ สํา หรั บ หน่ว ยงานในสัง กั ดกรม (DMCR MiniSite) ดํ า เนิน การปรั บ ปรุ ง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเว็บไซต์สําหรับหน่วยงานในสังกัดกรมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีมาตรฐานความปลอดภัย
4. ปัญหา/อุปสรรค
จากการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ในหลายๆ ด้าน จําเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน รวมทั้งงบประมาณในการบํารุงรักษา
ระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5. ข้อเสนอแนะ
การเตรียมความพร้อมสําหรับการพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เปลี่ยนแปลงไป จําเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบของการแสดงผล และระบบความปลอดภัยของระบบต่างๆ
อยู่ เ สมอ เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรับ การใช้ป ฏิบ ัต ิง านได้อ ย่า งต่อ เนื ่อ ง ทัน สมัย สวยงาม และปลอดภัย
กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ง จํ า เป็น ต้อ งได้ร ับ งบประมาณเพื ่อ พัฒ นาและปรับ ปรุง ระบบต่า งๆ
ให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบงานที่เกี่ยวข้อง
6. รูปภาพประกอบ (อย่างน้อย 10 ภาพ พร้อมคําบรรยายใต้ภาพ)

การนําเสนอข่าว กิจกรรม ของกรม ทช. บนเว็บไซต์กรม

ระบบงาน (แอปพลิเคชัน)

ข้อมูลอินโฟกราฟฟิค คลังความรู้ ห้องสมุดออนไลน์

ระบบปฏิทนิ ผูบ้ ริหาร

ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

-๓-

ระบบเว็บไซต์กรม ทช.

ระบบบริหารโครงการย่อย

ระบบเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด ทช.

ระบบจัดเก็บโปสเตอร์

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ
ระบบงานบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application : DMCR4Thai)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก/โครงการ : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรปู ประเทศด้าน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
อย่างยั่งยืน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ :
ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด : .
2. ความเป็นมา/ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค Thailand ๔.๐ กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง มีข้อมูลสารสนเทศจํานวนมากที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
และประชาชนทั่วไป โดยมีช่องทางหลักในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ และสําหรับประเทศไทยใน
ปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้น เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ งานบริการประชาชนออนไลน์ รวมทั้งข้อมูลเชิงพื้น ที่ ด้านทรัพ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ง หน่ว ยงานจํา เป็น ต้อ งพัฒ นาระบบงานบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) เพื่อ เตรีย ม
ความพร้อมสําหรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
3. ผลการดําเนินงาน
ศู น ย์ ส ารสนเทศทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ได้พ ัฒ นาและเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพระบบงาน
บนโทรศั พ ท์ มือ ถื อ (Mobile Application : DMCR4Thai) เพื ่อ อํ า นวยความสะดวกในการเข้า ถึง ข้อ มูล
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ IOS เวอร์ชั่น 3.1.4 และ ระบบ Android
เวอร์ชั่น 3.1.7 มีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
- แผนที่ออนไลน์ ดําเนินการเพิ่มชั้นข้อมูลให้ครอบคลุมทุกทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับทะเล ชายฝั่งทะเล
และป่าชายเลน
- ข่าวสารล่าสุด นําเสนอข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ประเด็นร้อน (IA/IR) คําสั่ง ระเบียบ ประกาศ ทช. ข่าว
จัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสถานการณ์ ทช. ประจําวัน
- กิจ กรรม ข้อ มูล การดํ า เนิน กิจ กรรมที ่สํ า คัญ ของกรม เช่น โครงการชายหาดปลอดบุห รี่ โครงการ
ป่าในเมือง ประเด็นปฏิรูปทะเลและชายฝั่ง
- คลังข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดจากระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ให้สามารถเรียกดู และค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

-๒- แจ้งเหตุ ดําเนินการพัฒนาระบบการแจ้งเหตุเกี่ยวกับการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร
ซึ่ง ระบบจะสรุป เป็น รายงานให้ผู้บ ริห ารทราบ เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ย วข้องดําเนิน การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
4. ปัญหา/อุปสรรค
การดําเนินงานพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ในหลายๆ ด้าน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน รวมทั้งงบประมาณในการบํารุงรักษา
ระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5. ข้อเสนอแนะ
เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 และการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ระบบงานบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application : DMCR4Thai) ควรได้รับ การพัฒ นา และปรับ ปรุง
ให้ทุก คนสามารถเข้า ถึง ข้อ มูล ด้า นทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งนําเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่มีความเหมาะสม ปลอดภัย มาพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
6. รูปภาพประกอบ (อย่างน้อย 10 ภาพ พร้อมคําบรรยายใต้ภาพ)

DMCR4Thai ระบบ IOS บน App Store

DMCR4Thai ระบบ Android บน Google Play

-๓-

หน้าหลัก

แผนที่ออนไลน์บน

ระบบฐานข้อมูลกลาง ทช.
บน DMCR4Thai

DMCR4Thai

DMCR4Thai

ระบบแจ้งเหตุ บน

ข่าวสารกรม ทช. บน

กิจกรรมกรม ทช. บน

DMCR4Thai

DMCR4Thai

DMCR4Thai

ระบบบริการประชาชน
บน DMCR4Thai

แจ้งเรื่องร้องเรียน และที่
อยู่กรม ทช.

เอกสารแนบ 2

แบบฟอร์มข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แผนงาน : พื้นฐานด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก/โครงการ : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรปู ประเทศด้าน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
อย่างยั่งยืน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ :
ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด : .
2. ความเป็นมา/ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็น หน่วยงานที่มีภารกิจในการกําหนดนโยบาย มาตรการ
และกลไกดํ า เนิน การงานในการอนุรัก ษ์แ ละฟื ้น ฟูท รัพ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ง การบริห ารจัด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความมั่งคั่ง สมดุล และยั่งยืนของทะเลไทย และเพื่อ
เสริม สร้า งความมั่น คงทางสัง คมและเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยมีภ ารกิจ ที่สํา คัญ คือ การบริห ารจัด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ซึ่งการที่จะดําเนินการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั ่ง ได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพนั ้น จํ า เป็น ต้อ งมีก ารบริห ารจัด การข้อ มูล ระบบงาน ระบบ
ฐานข้อ มูล สารสนเทศที ่ค รบถ้ว นและทัน สมัย บนพื ้น ฐานระบบและเทคโนโลยีส ารสนเทศที ่ด ี เพื ่อ ใช้
ดําเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลการดําเนินงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกลางและ
มาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางของกรม ในการจัดเก็บข้อมูล
สืบค้น และแสดงผลเชิงพื้นที่ร่วมกันของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เกี่ยวข้องและมีความสําคัญเร่งด่วน
ได้แก่ ป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก การแจ้งเหตุ (กรณีที่เกิดคดีที่มีผลต่อทรัพยากร และ
กรณีสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น) ดังนี้
- ระบบการแสดงผลข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ (KM) ดํ า เนิ น การปรับ ปรุ งระบบการบริห ารจั ด การให้ มี
มาตรฐานความปลอดภัย โดยจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ และปรับปรุงข้อมูลองค์ความรู้ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
- ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ การสืบค้น (MIS) ดําเนินปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลและ
ระบบบริหารจัดการ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมทั้งปรับปรุง เพิ่มชั้นข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ตรงกับความ
ต้องการของนักวิชาการ และผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ระบบการแสดงผลเชิงพื้นที่บนระบบแผนที่ออนไลน์ (GIS) ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการ
นํ า ระบบพยากรณ์ ด้ า นสมุ ท รศาสตร์ เข้ า มาประมวลผลบนระบบแผนที่ อ อนไลน์ เพื่ อ พยากรณ์ ทิ ศ ทาง
การเคลื่อนที่ของวัตถุตามกระแสคลื่นในช่วงระยะเวลา 12 ชั่วโมง เพื่อดูผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
หญ้าทะเล ปะการัง ตามทิศทางการเคลื่อนที่

-๒- ระบบฐานข้อมูลกลางสําหรับงานวิจัย (RIS) ดําเนินปรับปรุงและเพิ่มข้อมูลให้มีความครบถ้วน
- ระบบฐานข้ อ มู ล ส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ ว ม (CN) ดํ า เนิ น ปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม ข้ อ มู ล ให้ มี
ความครบถ้วน พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบการให้บริการประชาชนออนไลน์ (อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล)
- ระบบฐานข้อ มู ลปะการังเที ย ม ทุ่ น ในทะเล และจุดวางเรือในทะเล (AB) ดํ าเนิ น ปรับ ปรุงและ
เพิ่มข้อมูลให้มีความครบถ้วน
4. ปัญหา/อุปสรรค
การดํ า เนิ น การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT) ของกรมทรั พ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ในหลายๆ ด้าน เป็นเรื่องที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน รวมทั้งงบประมาณ
ในการบํารุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5. ข้อเสนอแนะ
เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งจะมีการใช้งาน Big Data
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมาก และมีความหลากหลาย ซับซ้อน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้สามารถรองรับ การใช้ป ฏิบัติงานได้
อย่า งต่อ เนื ่อ ง ทัน สมัย สวยงาม และปลอดภัย กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ง จํ า เป็น ต้อ งได้ร ับ
การพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ และการเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบฐานข้อมูล
6. รูปภาพประกอบ (อย่างน้อย 10 ภาพ พร้อมคําบรรยายใต้ภาพ)

หน้าหลักระบบฐานข้อมูลกลาง ทช.

ฐานข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

-๓-

ฐานข้อมูลสารสนเทศ (MIS) แบบเก่า

ฐานข้อมูลสารสนเทศ (MIS) แบบใหม่

แผนที่ออนไลน์ (GIS)

ระบบพยากรณ์การเคลื่อนที่

ฐานข้อมูลงานวิจัย (RIS)

ฐานข้อมูลกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ (CN)

ฐานข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
สําหรับผู้ใช้งานทั่วไป

ฐานข้อมูลปะการังเทียม
และทุ่นในทะเล (AB)

เอกสารแนบ 2

แบบฟอร์มข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ
การพัฒนาประสิทธิภาพของกรม (การใช้ระบบสารสนเทศ ตู้บริการอเนกประสงค์ : DMCR KIOSK)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก/โครงการ : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
อย่างยั่งยืน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ :
ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด : .
2. ความเป็นมา/ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่หน่ายงานภาครัฐ
เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีช่องทางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลในปัจจุบันผ่านทาง Website,
Mobile Application และสื่ อ Social Media โดยมี ร ะบบฐานข้ อ มู ล กลางและมาตรฐานข้ อ มู ล ทรัพ ยากร
ทางทะเลและชายฝั่งพร้อมระบบข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร แผนที่ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ แต่ระบบที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสื่อออนไลน์จําเป็นต้องใช้ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone ในการเข้าถึง ซึ่งยังมีประชาชนอีกเป็นจํานวน
มากที่ยังไม่มีอุปกรณ์หรือไม่สะดวกใช้อุปกรณ์ดังกล่าว และเพื่อเป็นการเพิ่มซ่องทางและตอบสนองด้านการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และเพื่อรองรับการนําเสนอข้อมูลของกรมทัรพยากรทางทะเล
และชายฝั่ งแบบ offline เพื่ อ เพิ่ มกลุ่มเป้ าหมายขยายการบริการไปยังทุ กกลุ่ม ลดซ่อ งว่างในสั งคมดิ จิทั ล
ให้ประชาชนในทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มากขึ้น กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง จึงได้พัฒนาการให้บริการข้อมูลผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ (DMCR Kiosk) เพื่อใช้ประโยชน์
ในการดําเนินงานของกรม
3. ผลการดําเนินงาน
ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ได้ ดํ า เนิ น การพั ฒ นา อั พ เดตระบบ และปรั บ ปรุ ง
รายละเอียดของตู้บริการอเนกประสงค์ (DMCR KIOS) Version 2.0 โดยมีรายละเอียดการพัฒนา ปรับปรุง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1.) หน้าเมนูหลัก ออกแบบให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น
2.) เพิ่มสารคดีใหม่ของกรม ทช.
3.) เพิ่มเกมส์ผู้ทิกษ์ป่าชายเลน
4.) เพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic)
5.) เพิ่มประสิทธิภาพ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS)

-๒4. ปัญหา/อุปสรรค
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สื่อสังคม
ออนไลน์ (Facebook, Twitter, Line Official และ Instagram) เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งใช้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน รวมทั้งงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่
ต้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ าถึ งประชาชนได้ ม ากที่ สุ ด เน้ น การประหยั ด ทั้ ง
งบประมาณและเวลา ดังนั้น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สื่อสารสนเทศทรัพยากรทางทะและ
ชายฝั่ง และอื่นๆ ให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ได้อย่าง
รวดเร็ว และตรงกับความต้องการ จึงเป็นภารกิจสําคัญที่ต้องพิจารณาดําเนินการ
5. ข้อเสนอแนะ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ โดยมีหน่วยงาน ในส่วนภูมิภาค
เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สื่อสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ควรพั ฒ นาตู้ บ ริ ก าร
อเนกประสงค์ (DMCR KIOSK) เพิ่ ม เติ ม พร้ อ มทั้ งเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ งาน กิ จ กรรมที่ ส ามารถเข้ าถึ ง
ผู้ใช้บริการทั้งเยาวชน และประชาชนทั่วไป
6. รูปภาพประกอบ (อย่างน้อย 10 ภาพ พร้อมคําบรรยายใต้ภาพ)

หน้าจอหลักตูบ้ ริการอเนกประสงค์
(DMCR KIOSK)

สื่อ ทช.รวบรวมวิดีโอสําคัญของกรม

เกมส์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร

สื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic)
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การอัพเดตระบบ และปรับปรุงรายละเอียดของตู้บริการอเนกประสงค์ (DMCR KIOS) Version 2.0
ให้กบั หน่วยงานในพืน้ ที่

การให้บริการของตู้บริการอเนกประสงค์ (DMCR KIOS) Version 2.0 ในการจัดกิจกรรมของกรม

เอกสารแนบ 2

แบบฟอร์มข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ
ศูนย์อํานวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แผนงาน : พื้นฐานด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก/โครงการ : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเด็นปฏิรปู ประเทศด้าน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
อย่างยั่งยืน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ :
ฟ
ค่าเป้าหมาย :
ฟ
ตัวชี้วัด :
ฟ
2. ความเป็นมา/ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ปัจจุบันสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับผลกระทบจากภาวะคุกคามมากขึ้น
จากปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และแรงกดดันจากความต้องการ
ใช้ป ระโยชน์ท รัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของภาคส่ว นและกลุ่มต่าง ๆ ที่นับ วัน จะขยายตัวในวงกว้า ง
มากขึ้น ทั้งนี้ ตามภารกิจหลักของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ข้อมูล
ด้า นทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่ง ตามนโยบายของรัฐ บาลในการยกระดับ การบริห ารงานภาครัฐ สู่
ไทยแลนด์ ๔.๐ เน้น การนํ า นวัต กรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศมาเป็น เครื ่อ งมือ สํ า คัญ ในการเพิ ่ม
ประสิทธิภ าพของปฏิบัติง าน รวมทั้ง ตามนโยบายของรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม ให้ยกระดับการปฏิบัติการของกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม
พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล เพื่อประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลระหว่างหน่วยงานหลัก
ในศูน ย์ป ระสานการปฏิบ ัต ิใ นการรัก ษาผลประโยชน์ข องชาติท างทะเล (ศรชล.) ในขอบเขตเกี่ย วกับ
การกระทําผิดกฎหมายในทะเล สถานการณ์ภัยคุกคามทางทะเลรูปแบบใหม่ และสถานการณ์ความมั่นคง
ทางทะเลภายในประเทศ ผ่านระบบสารสนเทศ โดยมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล (ศรชล.) เป็นศูนย์กลาง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลกับหน่วยงานหลักใน ศรชล.
3. ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ มายังศูนย์อํานวยการฯ และติดตั้ง
ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน พร้อมทั้งเป็นห้อง
ประชุมติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อประชุม สั่งการ สําหรับการแก้ไขปัญหา
ในกรณีเร่งด่วน และมีการติดตั้งระบบการประชุมทางไกลระบบปิด ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศกลาง
ของภาครัฐ GIN : Government Information Network เพื่อใช้ในการประชุมทางไกลระหว่างกรมทรัพยากร

-๒ทางทะเลและชายฝั่งกับศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังการทําประมง ศร.ชล. กองทัพเรือ ทั้งนี้ ศูนย์อํานวยการฯ
มีความพร้อมรองรับการใช้งานในการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
4. ปัญหา/อุปสรรค
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT) ของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
จําเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน รวมทั้งงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบงานและ
อุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5. ข้อเสนอแนะ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควรจั ดให้ มีเจ้ าหน้ า ที่นัก วิ ชาการประจํ าศู น ย์อํ า นวยการฯ
และจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับการบริหารงาน
ภาครัฐสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
6. รูปภาพประกอบ (อย่างน้อย 10 ภาพ พร้อมคําบรรยายใต้ภาพ)

พิธีเปิดศูนย์อํานวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง

การติดตามสถานการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ห้องควบคุมระบบปฏิบัติการศูนย์อํานวยการฯ

การแสดงผลระบบติดตามสถานการณ์ของศูนย์อํานวยการฯ

-๓-

การประชุมทางไกลเพื่อรับมอบนโยบายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรของอธิบดี

การประชุมทางไกลติดตามการดําเนินงานของหน่วยงาน
ส่วนกลางในภูมิภาค

การจัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มทักษะให้
บุคลากรของกรม

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรของนักศึกษามหาวิทยาลัย

การประชุมทางไกลเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
ร่วมกับ ศรชล.

การประชุมทางไกลเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานร่วมกับ
ศรชล.

เอกสารแนบ 2

แบบฟอร์มข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ
การเผยแพร่ข้ อ มู ล ข่ าวสาร องค์ ค วามรู้ และผลการดํ าเนิ น งานตามภารกิ จ ของกรมทรั พ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แผนงาน : พื้นฐานด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก/โครงการ : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
อย่างยั่งยืน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ :
ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด : .
2. ความเป็นมา/ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดําเนินการ
เผยแพร่ป ระชาสัม พัน ธ์ข ้อ มูล ข่า วสาร องค์ค วามรู ้ (Infographic) และผลการดํ า เนิน งานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มผู้ใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Line Official และ Youtube Channel โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ เผยแพร่ข้อ มูล ปลูก ฝังจิดสํานึก สร้างความตระหนัก และการใส่ใจดูแ ลรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลนสู่ป ระชาชน ซึ่งเป็น การเพิ่มประสิทธิภ าพในการรับ รู้ข้อมูลข่าวสารได้
มากขึ้น มีความถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้เกิดเป็นกระแสในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3. ผลการดําเนินงาน
ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ได้เ ผยแพร่ป ระชาสัม พัน ธ์ และสร้า งปฏิส ัม พัน ธ์
กับประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในทุกๆ ช่องทางที่ได้รับความนิยม ดังนี้
- Facebook เพื ่อ ประชาสัม พัน ธ์ข ้อ มูล ข่า วสาร ผลการดํ า เนิน งานตามภารกิจ ของหน่ว ยงาน
จัด ทํ า ข้อ มูล องค์ค วามรู ้ที ่สํ า คัญ ด้า นทรัพ ยากรทางทะเล ชายฝั ่ง ทะเล และป่า ชายเลน ในรูป แบบ
Infographic และจัดกิจกรรมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- Instagram นําเสนอรูป ภาพเกี่ย วกับ ทรัพ ยากร หรือกิจ กรรมที่เกี่ย วข้อ งกับ ทะเล ชายฝั่งทะเล
และป่าชายเลน
- Twitter เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน
- Line Official ช่องทางสําหรับการติดตามข้อมูล ข่าวสาร หรือกิจกรรมของหน่วยงาน
- Youtube Channel ช่องทางสําหรับนําเสนอข้อมูลในรูปแบบวิดีโอ
4. ปัญหา/อุปสรรค
จากการพัฒนาและจัดทําสื่อสังคมออนไลน์ จําเป็นต้องใช้ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ จํานวน
มาก รวมทั้งแหล่งความรู้ของข้อมูล การออกแบบ และการนําไปออกสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจําเป็นต้อง

-๒ใช้บุคลากรที่มีรู้ความเข้าใจในการเผยแพร่อย่างมาก รวมทั้งงบประมาณในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและควรจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5. ข้อเสนอแนะ
การพัฒ นาและจัดทําสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานออกไปสู่สาธารณะ
ในรูปแบบเชิงรุก ลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง จึงต้องจัดเตรียมความพร้อม ทั้งบุคลากรที่มีองค์ความรู้
ในการตอบคําถามหรือข้อสงสัยของประชาชน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาผู้ที่สามารถรับผิดชอบงาน
ในส่วนนี้โดยตรง อีกทั้งเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว จําเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากร
มารองรับ อย่างต่อ เนื่อ ง เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเชิงรุกดังกล่าวนี้ให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
6. รูปภาพประกอบ (อย่างน้อย 10 ภาพ พร้อมคําบรรยายใต้ภาพ)

รายการสื่อสังคมออนไลน์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ครอบคลุมทุกช่องทาง

สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปัจจุบัน มียอดกดถูกใจ 276,666 และมีผู้ติดตาม 315,443 คน

-๓-

นําเสนอบรรยากาศความสวยงาม
ของทรัพยากร

Twitter นําเสนอรูปภาพ
และช่าวสารของกรม ทช.

นําเสนอการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ทช.

นําเสนอภาพอินโฟกราฟฟิค
ที่เข้าใจได้ง่าย

Instagram นําเสนอรูปภาพของ
Line Official สําหรับ
กรม ทช.
ติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์

Youtube สําหรับนําเสนอวิดีโอของกรม ทช.

Youtube นําเสนอภารกิจของกรม ทช.

เอกสารแนบ 2

แบบฟอร์มข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ
โครงการพัฒนาช่องทางออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Digital Communications
แผนงาน : ยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าชายเลนอนุรักษ์
กิจกรรมหลัก/โครงการ : กําหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
อย่างยั่งยืน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ :
ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด : .
2. ความเป็นมา/ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
การสื่อสารในยุคดิจิทัลขึ้น อยู่กับความรวดเร็วในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง โดยปราศจาก
ข้อจํากัดด้านเวลาและสถานที่ โดยเฉพาะการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง ซึ่งมี พ ฤติ กรรมในการค้น หาข้ อมู ลผ่ านทางสื่ อใหม่ (new media) ในรูป แบบดิ จิทั ล หรือการติด ต่ อ
สอบถามผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ กอปรกับโลกการสื่อสารในยุคปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว การสื่อสาร
แบบ Two-way Communication จะช่วยทําให้ข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และการบริการของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงมีความจําเป็นต้อง
พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจัดหาช่องทางการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มเติม
ให้สอดรับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ดังนั้น
เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เข้าใจและยอมรับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสาธารณชนทั่วไปและการสื่อสาร
ข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ในยุคปัจจุบันที่เรียกกันว่าเป็นยุค
ดิจิทัล ซึ่งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในการประชาสัมพันธ์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
3. ผลการดําเนินงาน
3.1 บริ ห ารจั ด การและพั ฒ นา Social Media ของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ทั้ ง ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการกําหนดรูปแบบการนําเสนอ แต่ละสื่อสังคม
ออนไลน์ ให้ เป็ น ไปตามลั กษณะเฉพาะของแต่ ละสื่ อ ซึ่ งจะต้ องนํ าเสนอการดําเนิน การผลิต เนื้ อหา การลง
บทความ หรือการ Post เนื้อหาในรูปแบบต่างๆ อาทิ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ คลิปวิดีโอ รวมถึงการ
จัดกิจกรรมออนไลน์ และการโฆษณาสื่อสังคมออนไลน์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3.2 โปรโมทเพจ เพื่อเพิ่มจํานวนยอด Like และ Followers ของ Facebook Fan Page
3.3 ผลิตและออกแบบ Cover Photo สําหรับ Facebook Fan Page
3.4 จัดทํา content พร้อมสื่อประกอบ Artwork ให้มีความน่าสนใจตามความนิยมในปัจจุบัน

-๒3.5 จัดทํา Viral content (สื่อที่เป็นกระแสในปัจจุบัน) พร้อมสื่อประกอบ Artwork
3.6 เพิ่มยอดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 10,000,000 ครั้ง (10,000,000 impressions)
3.7 จัดกิจกรรมออนไลน์ เพื่อโปรโมท Facebook Fan Page ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3.8 จัดทําบทความหรือตั้งกระทู้ (Seeding) เพื่อให้เป็นที่รู้จักหรือกล่าวถึงในสื่อออนไลน์
4. ปัญหา/อุปสรรค
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สื่อสังคม
ออนไลน์ (Facebook, Twitter, Line Official และ Instagram) เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งใช้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน รวมทั้งงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่
ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด
เน้นการประหยัดทั้งงบประมาณและเวลา ดังนั้น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สื่อสารสนเทศ
ทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง และอื่นๆ ให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งในรูปแบบออนไลน์
และออฟไลน์ ได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการ จึงเป็นภารกิจหลักที่ต้องพิจารณาดําเนินการ
5. ข้อเสนอแนะ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควรเพิ่มการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
อย่างสม่ําเสมอ เพื่ อสร้างการรับ รู้ และความเข้าใจในภารกิจการดําเนิน งานของกรม พร้อมทั้งสร้างความ
ตระหนัก และใส่ใจการดูแล รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดเป็นกระแสของการอนุรักษ์
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตลอดไป
6. รูปภาพประกอบ (อย่างน้อย 10 ภาพ พร้อมคําบรรยายใต้ภาพ)

content ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
เกี่ยวกับ พะยูน

content ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
เกี่ยวกับ ลดการใช้พลาสติก

content ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ขยะพลาสติก

-๓-

Viral content เกี่ ย ว กั บ
“นายคิดดี คนธรรมดี”

Viral content เกี่ ย ว กั บ
“นายคิดดี คนธรรมดี”

การจั ด กิ จ กรรมออนไลน์
เพื่อโปรโมท Facebook

การจัดกิจกรรมออนไลน์ เพื่อ
โปรโมท Facebook

การจัดกิจกรรมออนไลน์ เพื่อ
โปรโมท Facebook

content ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
เกี่ยวกับ พะยูนมาเรียม

การออกแบบ Cover Photo สําหรับ Facebook
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แบบฟอร์มข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ
ระบบการให้บริการประชาชนออนไลน์ (DMCR Public Service System)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก/โครงการ : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเด็นปฏิรปู ประเทศด้าน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
อย่างยั่งยืน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ :
ฟ
ค่าเป้าหมาย :
ฟ
ตัวชี้วัด :
ฟ
2. ความเป็นมา/ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค Thailand ๔.๐ โดยในส่วนของราชการ
มีน โยบายให้พัฒ นาระบบงานเพื่อ การให้บ ริการประชาชนแบบออนไลน์ ซึ่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ได้พัฒ นาระบบบริก ารประชาชนออนไลน์ขึ้น มาจํานวน 2 ระบบ คือ ระบบการขออนุญาตเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนแบบออนไลน์ และระบบรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ออนไลน์ จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชนออนไลน์ (DMCR
Public Service System) เพื่อใช้เ กิดประโยชน์ใ นการดําเนิน งานและยกระดับ การให้บ ริก ารของกรมที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป
3. ผลการดําเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดําเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ให้บริการประชาชนออนไลน์ โดยแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์ของกรม พร้อมทั้งจัดประชุมซักซ้อมการใช้งานให้กับ
ผู้ดูแลระบบเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๒ ระบบ คือ ระบบการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนแบบ
ออนไลน์ สามารถเข้าใช้งานได้ผ่าน URL : http://e-permission.dmcr.go.th และระบบรับสมัครอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออนไลน์ ปัจจุบันมีสมาชิกจํานวนทั้งหมด 11,744 คน โดยสามารถเข้า
ใช้งานได้ผ่าน URL : http://mr.dmcr.go.th
4. ปัญหา/อุปสรรค
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT) ของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
จําเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน รวมทั้งงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบงานและ
อุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5. ข้อเสนอแนะ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดําเนินการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนออนไลน์
เพื่อ อํานวยความสะดวกในการเข้ ารั บบริ การของประชาชน ซึ่งสามารถเพิ่มประสิท ธิภาพของการบริ การ

-๒ให้รองรับกับอุปกรณ์ดิจิทัล สมาร์ทโฟน เช่น การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยการเก็บ สะสมแต้มกิ จกรรมผ่านสมาร์ทโฟน หรือเครื่องสแกน
บาร์โค้ด เพื่อสะสมไว้แลกรับสิทธิพิเศษที่กรมทรัพยากรทางทะเลและขายฝั่งมอบให้ในอนาคตต่อไป
6. รูปภาพประกอบ (อย่างน้อย 10 ภาพ พร้อมคําบรรยายใต้ภาพ)

หน้าจอหลักระบบการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน

การกรอกแบบฟอร์ม

การตรวจสอบสถานะการอนุมัติ

ระบบจัดส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการขออนุญาต

สามารถตรวจสอบสถานะการอนุญาตได้

-๓-

หน้าจอหลักระบบรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารและกิจกรรมสําหรับ อสทล.

สิทธิประโยชน์ของ อสทล.

ระบบลงทะเบียน อสทล. ออนไลน์

ระบบบริหารจัดการบริการประชาชนออนไลน์ สําหรับผู้ดูแลระบบ

กราฟแสดงรายละเอียด อสทล.

เอกสารแนบ 2

แบบฟอร์มข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก (กรณีเต่ามะเฟือง จ.พังงา และพะยูน จ.ตรัง
ผ่านกล้องวงจรปิด CCTV)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก/โครงการ : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
อย่างยั่งยืน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ :
ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด : .
2. ความเป็นมา/ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งของประเทศ โดยเฉพาะปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน และสัตว์ทะเลหายาก และจากเหตุการณ์
เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ที่หาดคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นการขึ้นวางไข่
ครั้งแรกในรอบ 5 ปีของเต่ามะเฟืองในประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เต่ามะเฟืองได้ขึ้นมา
วางไข่อีกครั้ง เป็นครั้งที่ 2 ที่หาดท่าไทร ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จึงจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์เต่ามะเฟืองใน 2 พื้นที่ขึ้น โดยนําเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) และการ
ถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook Live) เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ณ จุดขึ้นวางไข่ของ
เต่ ามะเฟื องทั้ ง 2 พื้ น ที่ ต่ อ มาเกิ ด เหตุ ก ารณ์ พ ะยู น เกยตื้ น และได้ รับ การดู แ ลอย่ างใกล้ชิ ด โดยกรม ทช.
ได้นําเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้งานเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังพัฒนาในส่วนของเว็บไซต์ เพื่อรองรับการรับชม
ถ่ายทอดสดตลอด 24 ชั่วโมงจากทั่วโลก พร้อมทั้งนําเสนอข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่
ประชาชนผู้สนใจ
3. ผลการดําเนินงาน
3.1 จัดทําเว็บไซต์ เพื่อเชื่อมโยงสัญ ญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อแสดงผลบนเว็บไซต์
และสามารถเลือกรับชมภาพจากมุมกล้องต่างๆ
3.2 ปรับรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ให้สามารถรองรับการแสดงผลได้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่
แตกต่างกัน (Responsive Web Design) บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
3.3 ติดตั้งระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ประกอบด้วย
1) ระบบถ่ายทอดสดเต่ามะเฟือง บริเวณหน้าหาดคึกคัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2) ระบบถ่ายทอดสดเต่ามะเฟือง บริเวณหน้าหาดท่าไทร ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
3) ระบบถ่ายทอดสดพะยูน “มาเรียม & ยามีล” บริเวณเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
3.4 การถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook Live)

-๒3.5 ประชาสั มพั น ธ์ เพื่ อ สร้างการรับ รู้ และความเข้ าใจในภารกิ จการดํ าเนิ น งานของกรม ทช.
พร้อมทั้งสร้างความตระหนัก ใส่ใจการดูแล รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกิดเป็นกระแส
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. ปัญหา/อุปสรรค
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สื่อสังคม
ออนไลน์ (Facebook, Twitter, Line Official และ Instagram) เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งใช้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน รวมทั้งงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่
ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด
เน้นการประหยัดทั้งงบประมาณและเวลา ดังนั้น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สื่อสารสนเทศ
ทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง และอื่นๆ ให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งในรูปแบบออนไลน์
และออฟไลน์ ได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการ จึงเป็นภารกิจหลักที่ต้องพิจารณาดําเนินการ
5. ข้อเสนอแนะ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควรเพิ่มการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
อย่างสม่ําเสมอ เพื่ อสร้างการรับ รู้ และความเข้าใจในภารกิจการดําเนิน งานของกรม พร้อมทั้งสร้างความ
ตระหนัก และใส่ใจการดูแล รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดเป็นกระแสของการอนุรักษ์
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตลอดไป
6. รูปภาพประกอบ (อย่างน้อย 10 ภาพ พร้อมคําบรรยายใต้ภาพ)

เว็บไซต์เต่ามะเฟือง ณ หาดคึกคัก
และหาดท่าไทร

เว็บไซต์ระบบถ่ายทอดสด
เต่ามะเฟือง ณ หาดคึกคัก

ถ่ายทอดสดการฟักตัวและ
คลานลงทะเลของเต่ามะเฟือง

ระบบติดตามชีวิตพะยูน
“มาเรียม & ยามีล”

เว็บไซต์ระบบถ่ายทอดสด
เต่ามะเฟือง ณ หาดท่าไทร

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ระบบ
ติดตามชีวิตพะยูน
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ผู้บริหารร่วมเปิดตัวระบบติดตามชีวิตพะยูน

ผู้บริหารร่วมรับชมระบบติดตามชีวิตพะยูน

ป้ายประชาสัมพันธ์ระบบติดตามชีวิตพะยูน

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลลําดับ
เหตุการณ์การดูแลพะยูน

