รายงานสรุปผลการดําเนินงานสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย"สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝ'(ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ'(ง
ตามที่ศูนย"สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝ'(ง ได-รับมอบหมายจากกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ'(ง เป0นผู-รับผิดชอบงานด-านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจนการเชื่อมโยงข-อมูลเพื่อการ
เผยแพร5ประชาสัมพันธ" ข5าวสาร องค"ความรู-ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ'(งในภาพรวมทั้งระบบ
นั้น
ในป 2561 ศู น ย" ส ารสนเทศทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ'( ง มี ผ ลการดํ า เนิ น งานหลายด- า น
สามารถสรุปรายละเอียดของงานที่สําคัญรวม 10 ประเด็น ประกอบด-วย
1. การใชระบบสารสนเทศ ตูบริการอเนกประสงค : DMCR KIOSK
2. การพั ฒ นาระบบวั น เพจ เพื่ อ การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของหน0 ว ยงานภายในสั ง กั ด กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ67ง
3. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนออนไลน (DMCR Public Service System) แบ0งเปIน 2
ระบบ ไดแก0
3.1 ระบบการขออนุญาตเขาใชประโยชนในพื้นที่ปาชายเลนแบบออนไลน
3.2 ระบบรับสมัครอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝ'(งออนไลน
4. การพัฒนาหองปฏิบัติการ ศูนยอํานวยการพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝ67ง
5. ระบบฐานขอมูลกลางและมาตรฐานขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝ67ง
6. ระบบงานบนโทรศัพทมือถือ (Mobile Application : DMCR4Thai)
7. ระบบแจงเหตุฉุกเฉินทางทะเลผ0าน Mobile Application
8. ระบบเอกสารเวียน
9. ระบบงาน (แอปพลิเคชัน) ระบบเว็บไซตกรม (DMCR Website) และระบบเว็บไซตสําหรับ
หน0วยงานในสังกัดกรม (DMCR MiniSite)
10. การเผยแพร0ขอมูล ข0าวสาร และองคความรูในลักษณะ Infographic ผ0านสื่อสังคมออนไลน
โดยมีรายละเอียดของงานแต0ละดานตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้

ข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1. โครงการ/ผลการดํ าเนิ น งานตามนโยบายสํ าคั ญ : การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของกรม (การใช้ ร ะบบ
สารสนเทศ ตู้บริการอเนกประสงค์ : DMCR KIOSK)
2. ความเป็นมา/ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา : เนื่องจากในปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มี ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ห น่ า ยงานภาครั ฐ เอกชน สถาบั น การศึ ก ษา และประชาชนทั่ ว ไป
ซึ่งมีช่องทางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลในปัจจุบันผ่านทาง Website, Mobile Application และสื่อ Social Media
โดยมีระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมระบบข้อมูล ข่าวสาร
เอกสาร แผนที่ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ แต่ระบบ
ที่ 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 ยอิ น เตอร์ เ น็ ต เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
หรือ Smart Phone ในการเข้าถึง ซึ่งยังมีป ระชาชนอีกเป็นจํานวนมากที่ยังไม่มีอุปกรณ์หรือไม่ สะดวกใช้
อุปกรณ์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มซ่องทางและตอบสนองด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่องค์กร และเพื่อรองรับการนําเสนอข้อมูลของกรมทัรพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบ offline เพื่อเพิ่ม
กลุ่มเป้าหมายขยายการบริการไปยังทุกกลุ่ม ลดซ่องว่างในสังคมดิจิทัล ให้ประชาชนในทุกระดับสามารถเข้าถึง
ข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มากขึ้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึ่งมีความจําเป็นต้อง
พัฒนาการให้บริการข้อมูลผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ (DMCR Kiosk) เพื่อใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานของ
กรมต่อไป
3. ผลการดําเนินงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับงบประมาณเพื่อดําเนินงาน
ตามโครงการจัดหาตู้บริการอเนกประสงค์ (DMCR KIOS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ของกรม รวมทั้งการเพิ่มโอกาสให้เกิดการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในการใช้ ง านของประชาชนได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง เพิ่ ม โอกาสการใช้ ง านไปยั ง กลุ่ ม ประชาชนในพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง
โดยดําเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ตู้บริการอเนกประสงค์ฯ ในรูปแบบ Web Application ซึ่งสามารถแสดงผล
ข้อมูลแบบ Offline และสามารถเปิ ดใช้งานซอฟต์ แวร์ ของตู้บริก ารอเนกประสงค์ฯ ผ่านโปรแกรม Web
Browser ต่ า ง ๆ ไ ด้ แ ก่ Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome แ ล ะ Microsoft Edge
โดยสามารถใช้งานได้ดี มีความเสถียร และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กรมกําหนด ซึ่งภายในหน้าจอหลักของ
ซอฟต์แวร์จะประกอบไปด้วยเมนูเชื่อมโยงไปยังข้อมูลต่างๆประกอบไปด้วย ดังนี้ เมนูรู้จักเรา (About Us),
เมนูองค์ความรู้ ทช. (ระบบ KM), เมนูข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS), เมนูสื่อ ทช. (Multimedia), เมนูเกมส์ (Game),
เมนู ติดต่ อเรา (Contact Us) ซึ่ง ดําเนิน การแล้วรวม 8 ตู้ โดยศู น ย์ส ารสนเทศฯ ได้ นํ าตู้ KIOSK ไปติ ดตั้ ง
พร้อมจัดอบรมการใช้งานตู้บริการอเนกประสงค์ให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่เรียบร้อย ครบตามที่กําหนดแล้ว
ประกอบด้วย
ตู้ที่ 1 ติดตั้งบริเวณชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตู้ที่ 2 เดิมติดตั้งบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และได้เปลี่ยนสถานที่โดยนําไปติดตั้งบริเวณสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)
ตู้ที่ 3 ติดตั้งบริเวณสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)

ตู้ที่ 4 ติดตั้งบริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําภูเก็ต (Phuket Aquarium)
ตู้ที่ 5 ติดตั้งบริเวณสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ภูเก็ต)
ตู้ที่ 6 ติดตั้งบริเวณสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สงขลา)
ตู้ที่ 7 ติดตั้งบริเวณสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (ตรัง)
ตู้ที่ 8 ติดตั้งบริเวณสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)
4. ปัญหา/อุปสรรค : จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ในหลายๆ ด้าน ทั้งเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน (Web Application) ระบบปฏิบัติการบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Mobile
Application) สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Facebook, Twitter, Line Official และ Instagram) เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งใช้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน รวมทั้งงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ
จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
มีความสําคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนงานของกรมในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างมากของข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหลายประเภท ซึ่งกรมพยายามพัฒนาเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มาก
ที่สุด เน้นการประหยัดทั้งงบประมาณและเวลา ดังนั้น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สื่อสารสนเทศ
ทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง และอื่นๆ ให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งในรูปแบบออนไลน์
และออฟไลน์ ได้อย่างทันเวลา และตรงต่อความต้องการ จึงเป็นภารกิจหลักที่ต้องพิจารณาดําเนินการ
5. ข้ อ เสนอแนะ : กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งภาย โดยมี ห น่ ว ยงาน
ในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น ทําให้จํานวนตู้บริการอเนกประสงค์ (DMCR KIOSK) ที่พัฒนามีจํานวนไม่เพียงพอ
ครอบคลุมทุกสํานักงาน ดังนั้นเพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สื่อสารสนเทศทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควรพัฒนา
ตู้บริการอเนกประสงค์ (DMCR KIOSK) เพิ่มเติม พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน กิจกรรมที่สามารถ
เข้าถึงผู้ใช้บริการทั้งเยาวชน และประชาชนทั่วไป
6. รูปภาพประกอบ :

หน้าจอหลักตู้บริการอเนกประสงค์
(DMCR KIOSK)

ตู้ที่ 1 ติดตั้งบริเวณชั้น 9 กรม ทช.

ตู้ที่ 2 ติดตั้งบริเวณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

ตู้ที่ 3 ติดตั้งบริเวณ สบทช.ที่ 5 (สุราษฎร์ธานี

ตู้ที่ 4 ติดตั้งบริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําภูเก็ต

ตู้ที่ 5 ติดตั้งบริเวณ สบทช.ที่ 9 (ภูเก็ต)

ตู้ที่ 6 ติดตั้งบริเวณ สบทช.ที่ 6 (สงขลา)

ตู้ที่ 7 ติดตั้งบริเวณ สบทช.ที่ 10 (ตรัง)

ตู้ที่ 8 ติดตั้งบริเวณ สบทช.ที่ 1 (ระยอง)

การนําตู้บริการอเนกประสงค์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

ข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ : การพัฒนาประสิทธิภาพของกรม (การพัฒนาระบบ
วันเพจ เพื่อการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
2. ความเป็นมา/ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา : ตามข้อสั่งการของผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กําหนดให้การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จําเป็นต้องจัดทําข้อมูลสรุปในแบบเอกสารหน้าเดียว หรือที่เรียกว่า One Page ซึ่งที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ
มีการจัดทําตามรูปแบบที่ตนเองถนัด ทําให้ในบางครั้งจํานวนรูปประกอบมากเกินไป การใช้อักษรมีขนาดเล็ก
ใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน การใช้สีพื้นสีตัวอักษรที่ไม่เหมาะสมไม่สวยงาม อีกทั้งมีรูปแบบที่หลากหลายมากเกินไป
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกรม และใช้โปรแกรมจัดทําที่หลากหลาย ทําให้ยุ่งยากในการเก็บรวบรวมผลงาน
และที่สําคัญกรมจะต้องนําเอกสารสรุปชุดเดียวกันนี้ ส่งกระทรวงเพื่อให้ผู้บริหารในระดับกระทรวงพิจารณา
ต่อไปด้วย
3. ผลการดําเนินงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พิจารณาถึงสภาพปัญหาดังกล่าว
จึงนําระบบดิจิทัลมาใช้ในการสร้างมาตรฐาน รูปแบบของข้อมูลสรุปในแบบเอกสารหน้าเดียว หรือที่เรียกว่า
One Page ที่เหมาะสมของกรมขึ้น โดยออกแบบระบบวันเพจตามมาตรฐานที่กรมกําหนด และมีระบบจัดเก็บ
เอกสาร เพื่อการสืบค้น การเรียกดูป ระวัติการทํางาน การเรี ยกเอกสารกลับขึ้นมาแก้ไขได้อย่างต่อ เนื่อ ง
และสามารถทําได้ง่าย สะดวก ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การจัดทําผ่าน Smart phone ได้ทุกที่
ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต มีระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (One Page) ออนไลน์ โดยมีรายละเอียดขั้นตอน
การดําเนินงาน ดังนี้
1) ประชุมรับฟังความคิดเห็น และกําหนดรูปแบบมาตรฐานในการรายงานผลการปฏิบัติงาน
2) ออกแบบระบบวันเพจ เพื่อใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆระบบวันเพจ
3) พัฒนาและติดตั้งระบบวันเพจ เข้าในระบบงานบนเว็บไซต์กรม ทช.
4) จัดอบรมการใช้งานระบบวันเพจ
5) ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานสรุป
4. ปัญหา/อุปสรรค : จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ในหลายๆ ด้าน ทั้งเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน (Web Application) ระบบปฏิบัติการบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Mobile
Application) สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Facebook, Twitter, Line Official และ Instagram) เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งใช้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน รวมทั้งงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ
จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5. ข้ อ เสนอแนะ : เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ความสวยงาม และความน่ า สนใจ สํ า หรั บ การรายงานผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านของระบบวันเพจ ควรเพิ่ม
รูป แบบ (Template) ของรายงานให้ มีความหลากหลายมากยิ่ งขึ้ น เพื่ ออํ า นวยความสะดวกต่ อ ผู้ ใ ช้ง าน
ให้สามารถเลือกรูปแบบของรายงานได้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะของการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

6. รูปภาพประกอบ :

ประชุมรับฟังความคิดเห็น และกําหนดรูปแบบมาตรฐาน

หน้าหลักระบบวันเพจ (One Page)

การออกแบบ Layout พร้อมทั้งพืน้ หลัง
ของระบบวันเพจ

ออกแบบ Layout สําหรับการเลือก
จํานวนรูปภาพ

ช่องทางการเข้าใช้งานระบบวันเพจ (One Page) ผ่านเว็บไซต์กรม ทช. (https://www.dmcr.go.th)

การจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบวันเพจ

ระบบบริหารจัดการวันเพจสําหรับ
ผู้บริหารจัดการระบบ

ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบตั ิงานที่ได้จากระบบวันเพจ (One Page)

ข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนออนไลน์
(DMCR Public Service System)
2. ความเป็นมา/ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา : ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค
Thailand ๔.๐ โดยในส่วนของราชการมีนโยบายให้พัฒนาระบบงานเพื่อการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์
ซึ่งที่ผ่านมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้พัฒนาระบบบริการประชาชน เพียงแค่การนําเสนอข้อมูล
ข่าวสาร และองค์กรความรู้ไปสู่สาธารณะเท่านั้นยังไม่มีระบบงานที่ให้บริการประชาชนอย่างแท้จริง และจาก
ผลการสํารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี ๒๕๖๐ โดยสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ. ที่สํารวจหน่วยงานภาครัฐระดับกรม ๒๗๔ โดยหน่วยงานมีคะแนน
ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวม ๕๗.๘ คะแนน โดยวัดระดับความพร้อม ๖ ด้าน และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งได้คะแนนที่ ๗๔.๔ โดยยังขาดด้านบริการภาครัฐที่สะดวกเข้าถึงง่าย (Public Services)
และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เสนอของบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ ๒ ระบบคือ ขออนุญาตเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนแบบออนไลน์ และระบบรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งออนไลน์ ในการนี้ จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนออนไลน์ (DMCR Public
Service System) เพื่อใช้เกิดประโยชน์ในการดําเนินงานและยกระดับการให้บริการของกรมที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไป
3. ผลการดํ า เนิ น งาน : ศู น ย์ ส ารสนเทศทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ได้ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบ
การให้บริการประชาชนออนไลน์ และนําขึ้นแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์กรม พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานให้กับ
ผู้ดูแลระบบเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๒ ระบบ คือ ระบบการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนแบบ
ออนไลน์ สามารถเข้าใช้งานได้ผ่าน URL : http://e-permission.dmcr.go.th และระบบรับสมัครอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออนไลน์ สามารถเข้าใช้งานได้ผ่าน URL : http://mr.dmcr.go.th
4. ปัญหา/อุปสรรค : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง จําเป็ นต้องใช้บุ คลากรที่มีความรู้ค วามสามารถเฉพาะด้าน รวมทั้งงบประมาณในการบํารุง รักษา
ระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5. ข้อเสนอแนะ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดําเนินการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ออนไลน์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้ารับบริการของประชาชน ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการ
บริการให้รองรับกับอุปกรณ์ดิจิทัล สมาร์ทโฟน เช่น การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยการเก็บสะสมแต้มกิจกรรมผ่านสมาร์ทโฟน หรือเครื่อง
สแกนบาร์โค้ด เพื่อสะสมไว้แลกรับสิทธิพิเศษที่กรมทรัพยากรทางทะเลและขายฝั่งมอบให้ในอนาคตต่อไป

6. รูปภาพประกอบ :

หน้าจอหลักระบบการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นทีป่ ่าชายเลน

รายละเอียดการใช้งานระบบการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน

หน้าจอหลักระบบรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รายละเอียดการใช้งานระบบรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ : ศูนย์อํานวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. ความเป็นมา/ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา : ในปัจจุบันสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ได้รับผลกระทบจากภาวะคุกคามมากขึ้ น จากปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ และแรงกดดันจากความต้องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของภาคส่วนและกลุ่ม
ต่าง ๆ ที่นับวันจะขยายตัวในวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ ตามภารกิจหลักของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลในการ
ยกระดับการบริหารงานภาครัฐสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ เน้นการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็ น
เครื่องมือสําคัญ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิบัติงาน รวมทั้งตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ยกระดับการปฏิบัติการของกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล เพื่อประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเล
ระหว่ างหน่ ว ยงานหลั ก ในศูน ย์ ป ระสานการปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาผลประโยชน์ข องชาติ ทางทะเล (ศรชล.)
ในขอบเขตเกี่ ย วกั บ การกระทํ า ผิ ด กฎหมายในทะเล สถานการณ์ ภั ย คุ ก คามทางทะเลรู ป แบบใหม่
และสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลภายในประเทศ ผ่านระบบสารสนเทศ โดยมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล
(ศรชล.) เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลกับหน่วยงานหลักใน ศรชล.
3. ผลการดําเนิ นงาน : ปรับ ปรุง ห้องปฏิ บัติการ ศูน ย์อํ านวยการพิ ทักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
บริเวณขั้น 8 กองแผนงาน เรียบร้อยแล้ว โดยมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์
มายังศูนย์อํานวยการฯ และติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระหว่างหน่วยงานภายใน
สั ง กั ด กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ที่ อ ยู่ ใ นส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง รองรั บ การใช้ ง านผ่ า น
คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ ภายในห้องปฏิบัติการ จะมีการติดตั้งระบบการประชุมทางไกลระบบปิด
ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางของภาครัฐ GIN : Government Information Network เพื่อใช้ในการ
ประชุมทางไกลระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังการทําประมง ศร.ชล.
กองทัพเรือ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างรออุปกรณ์สําหรับติดตั้งจากกองทัพเรือ
4. ปัญหา/อุปสรรค : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง จําเป็ นต้องใช้บุ คลากรที่มีความรู้ค วามสามารถเฉพาะด้าน รวมทั้งงบประมาณในการบํารุง รักษา
ระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5. ข้อเสนอแนะ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควรจัดเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์อํานวยการฯ และจัดสรร
งบประมาณ เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายของรั ฐ บาลในการยกระดั บ การบริ ห ารงาน
ภาครัฐสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

6. รูปภาพประกอบ :

ภายในห้องศูนย์อํานวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองทัพเรือร่วมสํารวจสถานที่เพื่อจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการปรับปรุงศูนย์อาํ นวยการฯ

กองทัพเรือติดตามผลการปรับปรุงศูนย์อํานวยการฯ

การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรของกรม

ข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ : ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
2. ความเป็ น มา/ผลการดํ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมา : กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ง เป็น หน่ว ยงาน
ที่มีภารกิจในการกําหนดนโยบาย มาตรการ และกลไกดําเนินการงานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความมั่งคั่ง
สมดุล และยั ่ง ยืน ของทะเลไทย และเพื ่อ เสริม สร้า งความมั ่น คงทางสัง คมและเศรษฐกิจ ของประเทศ
โดยมีภารกิจ ที่สําคัญคือ การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความสมบูรณ์อ ย่างยั่ง ยืน
ซึ่งการที่จะดําเนินการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จําเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการข้อมูล ระบบงาน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนและทันสมัย บนพื้นฐานระบบและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี เพื่อใช้ดําเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลการดําเนินงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางของกรม
ในการจัด เก็บ ข้อ มูล สืบ ค้น และแสดงผลเชิง พื ้น ที ่ร ่ว มกัน ของทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ง หลัก
ที่มีความสําคัญเร่งด่วน ได้แก่ ป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก การแจ้งเหตุ (กรณีที่เกิด
คดีที่มีผลต่อทรัพยากร และกรณีสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น) ดังนี้
- ระบบการแสดงผลข้อมูลองค์ความรู้ (KM) ดําเนินการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนระบบจัดเก็บจากคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เป็นระบบคลาวด์
- ระบบฐานข้อ มูล เพื ่อ การบริห ารจัด การ การสืบ ค้น (MIS) ดํ า เนิน ปรับ ปรุง และเพิ ่ม ชั ้น ข้อ มูล
ให้ครอบคลุมทุกทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตามภารกิจของกรม
- ระบบการแสดงผลเชิงพื้นที่บนระบบแผนที่ออนไลน์ (GIS) ดําเนินการเปลี่ยนระบบการแสดงผลและ
การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย สวยงาม และมีความปลอดภัยมากขึ้น
- ระบบฐานข้อมูลกลางสําหรับงานวิจัย (RIS) ดําเนินปรับปรุงและเพิ่มข้อมูลให้มีความครบถ้วน
- ระบบฐานข้อ มูล ส่ง เสริม เครือ ข่า ยการมีส ่ว นร่ว ม (CN) ดํ า เนิน ปรับ ปรุง และเพิ ่ม ข้อ มูล ให้มีค วาม
ครบถ้วน
- ระบบฐานข้อมูล ปะการัง เทีย ม ทุ่น ในทะเล และจุด วางเรือ ในทะเล (AB) ดํา เนิน ปรับ ปรุง และเพิ่ม
ข้อมูลให้มีความครบถ้วน
ทั้งนี้ได้ดําเนินการเพิ่มฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
(e-PM) อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (MR) ระบบพยากรณ์ด้านสมุทรศาสตร์ (OFS) ฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชาย
เลน (MgIS) ฐานข้อมูล ขยะทะเล (TCC) ฐานข้อ มูล การเปลี่ย นแปลงชายฝั่ง ทะเลไทย (TCS) ฐานข้อ มูล
สิ่งมีชีวิตทางทะเล (MRDS) ร่วมแสดงผลบนระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิผลต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการตอบ
โจทย์ตัวชี้วัดต่างๆ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม

4. ปัญหา/อุปสรรค : จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ในหลายๆ ด้าน เป็นเรื่องที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน รวมทั้งงบประมาณ
ในการบํารุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5. ข้อเสนอแนะ : เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งจะมีการใช้งาน
Big Data วิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมาก และมีความหลากหลาย ซับซ้อน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้สามารถรองรับการใช้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง ทันสมัย สวยงาม และปลอดภัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจําเป็นต้องได้รับการ
พัฒ นาอุป กรณ์ค อมพิว เตอร์แ ม่ข่า ยให้มีป ระสิท ธิภ าพสูง ขึ้น เพื่อ รองรับ เทคโนโลยีใ หม่ และเพิ่ม ความ
ปลอดภัยให้กับระบบฐานข้อมูล
6. รูปภาพประกอบ :

ฐานข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

หน้าหลักของระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง(http://marinegiscenter.dmcr.go.th/)

ฐานข้อมูลสารสนเทศ (MIS)

ระบบแผนที่ออนไลน์ (GIS)
รูปแบบเก่า

ระบบแผนที่ออนไลน์ (GIS)
รูปแบบใหม่

- ระบบฐานข้อมูลกลางสําหรับงานวิจัย (RIS)
- ระบบฐานข้อมูลส่งเสริมเครือข่าย
การมีส่วนร่วม (CN)
- ระบบฐานข้อมูลปะการังเทียม ทุ่นในทะเล
และจุดวางเรือในทะเล (AB)

ข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ : ระบบงานบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application :
DMCR4Thai)
2. ความเป็นมา/ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา : ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค
Thailand ๔.๐ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีข้อมูลสารสนเทศจํานวนมากที่เป็นประโยชน์แก่หน่าย
งานภาครัฐเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีช่องทางหลักในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ และสําหรับประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อ เนื่ อ งทุ ก ปี ดั ง นั้ น เพื่อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่า วสาร องค์ ค วามรู้ รวมทั้ ง ข้ อ มู ลเชิ ง พื้ น ที่ ด้ า น
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง หน่ว ยงานจํ า เป็น ต้อ งพัฒ นาระบบงานบนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ (Mobile
Application) เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
3. ผลการดําเนินงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้พัฒ นาและเพิ่มประสิท ธิภ าพ
ระบบงานบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application : DMCR4Thai) เพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อ มูล ด้า นทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ง สามารถใช้ง านได้ทั ้ง ระบบ IOS และ ระบบ Android
มีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
- แผนที่ออนไลน์ ดําเนินการเพิ่มชั้นข้อมูลให้ครอบคลุมทุกทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับทะเล ชายฝั่งทะเล
และป่าชายเลน
- ข่าวสารล่าสุด นําเสนอข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ประเด็นร้อ น (IA/IR) คําสั่ง ระเบียบ ประกาศ ทช.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสถานการณ์ ทช. ประจําวัน
- กิจกรรม ข้อมูลการดําเนินกิจกรรมที่สําคัญของกรม เช่น โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ โครงการป่า
ในเมือง ประเด็นปฏิรูปทะเลและชายฝั่ง
- คลังข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดจากระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ให้สามารถเรียกดู และค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
- แจ้ง เหตุ ดํา เนิน การพัฒ นาระบบการแจ้ง เหตุเ กี่ย วกับ การกระทํา ซึ่ง อาจมีผ ลกระทบต่อ ทรัพ ยากร
ซึ่งระบบจะสรุปเป็นรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
4. ปัญหา/อุปสรรค : การดําเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ในหลายๆ ด้าน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน รวมทั้งงบประมาณ
ในการบํารุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5. ข้อเสนอแนะ : เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 และการเป็นรัฐบาล
ดิ จิ ทั ล ระบบงานบนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ (Mobile Application : DMCR4Thai) ควรได้ร ับ การพัฒ นา
และปรับ ปรุง ให้ทุก คนสามารถเข้า ถึง ข้อมูล ด้า นทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างสะดวก พร้อมทั้ง
นําเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความเหมาะสม ปลอดภัย มาพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

6. รูปภาพประกอบ :

Mobile Application : DMCR4Thai

Mobile Application
: DMCR4Thai

Mobile Application : DMCR4Thai
สําหรับระบบปฏิบัติการ IOS

Mobile Application : DMCR4Thai
สําหรับระบบปฏิบัติการ Android

ข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1. โครงการ/ผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบายสํ า คั ญ : ระบบแจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น ทางทะเลผ่ า น Mobile
Application
2. ความเป็นมา/ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา : ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค
Thailand ๔.๐ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นําเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแจ้งเหตุฉุกเฉินมาพัฒนา
เพื่อใช้งานผ่าน Mobile Application บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย
3. ผลการดําเนินงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
แจ้งเหตุฉุกเฉินทางทะเลผ่าน Mobile Application บนโทรศัพท์มือถือ เพื่ออํานวยความสะดวกในการแจ้ง
เหตุด้าน สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ IOS และ ระบบ Android ซึ่งรองรับการแจ้งเหตุเกี่ยวกับการกระทําซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร โดยเมื่อมีการแจ้งเหตุ ระบบจะดําเนินการจัดส่ง e-mail แจ้งผู้ดูแลระบบให้
ทราบ เพื่อ ตรวจสอบรายละเอีย ดการแจ้ง เหตุ และสรุป ผลการแจ้ง เหตุเ ป็น รายงานให้ผู ้บ ริห ารทราบ
ในรูป แบบรายงานวัน เพจ (One Page) เพื ่อ มอบหมายหน่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ งดํ า เนิน การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
4. ปัญหา/อุปสรรค : การดําเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ในหลายๆ ด้าน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน รวมทั้งงบประมาณในการ
บํารุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5. ข้อเสนอแนะ : เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 และการเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางทะเลผ่าน Mobile Application บนโทรศัพท์มือถือ ควรได้รับ การพัฒ นา
และปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความเหมาะสม ปลอดภัย มาพัฒนาระบบ
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
6. รูปภาพประกอบ :

ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางทะเลผ่าน Mobile Application บนเว็บไซต์กรม ทช.

ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางทะเลผ่าน
Mobile Application บนโทรศัพท์มือถือ

ระบบแจ้งเตือนผู้ดแู ลระบบ
ผ่าน e-mail

ระบบบริหารจัดการระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางทะเลบนเว็บไซต์กรม ทช.

หน้าแสดงผลก่อนบันทึกรายงานในรูปแบบวันเพจ

สรุปรายงานผลการแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ได้จากระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางทะเลผ่าน Mobile Applicationในรูปแบบวันเพจ

ข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ : ระบบเอกสารเวียน
2. ความเป็นมา/ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา : ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ต่ า ง ๆ พั ฒ นาระบบงานเข้ า สู่ ก ารบริ ห ารงานแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายใต้ น โยบายรั ฐ บาล
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ หรื อ e-Government และเพื่อ ให้น โยบายการประหยั ด กระดาษและอนุรั ก ษ์ สิ่ง แวดล้ อ ม
เป็นไปตามตัวชี้วัดของกระทรวงในระบบ e-office กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงพัฒนาระบบเอกสาร
เวียนที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและสามารถใช้งานรวมกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมใช้งานอยู่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลการดําเนินงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้พัฒนาระบบเอกสารเวียนที่สามารถ
เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล และสามารถใช้ ง านรวมกั บ ระบบงานสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ก รมใช้ ง านอยู่ ไ ด้ อ ย่ า ง
มีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อลดการใช้ก ระดาษสําหรับ การพิ มพ์เอกสารเวียนภายในกรม และเพื่อกระจายข้อ มู ล
ข่าวสาร หรือเอกสารเวียนต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น ทุกคน ได้ทราบข้อมูลโดยทั่วกัน พร้อมทั้งจัดอบรม
การใช้งานให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว
4. ปัญหา/อุปสรรค : การดําเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ในหลายๆ ด้าน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน รวมทั้งงบประมาณในการ
บํารุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ตอ้ งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5. ข้อเสนอแนะ : เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การบริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้นโยบายรัฐบาล
อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ หรื อ e-Government ควรพัฒ นาปรับ ปรุง ระบบให้ร องรับ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ที่ มีค วาม
เหมาะสม ปลอดภัย สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
6. รูปภาพประกอบ :

ระบบเอกสารเวียน บนเว็บไซต์กรม ทช.

หน้าจอเข้าสู่ระบบเอกสารเวียน

ระบบบริหารจัดการสําหรับผู้ดูแลระบบ
ร่วมกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หน้าจอแสดงผลรายการเอกสารในระบบเอกสารเวียน

การค้นหาเอกสารเวียนในระบบตามเงื่อนไข

ข้อมูลสถิติการเรียกใช้งานระบบเอกสารเวียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบเอกสารเวียน (เฉพาะเจ้าหน้าทีจ่ ากส่วนกลาง)

ข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1. โครงการ/ผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบายสํ า คั ญ : ระบบงาน (แอปพลิ เ คชั น ) ระบบเว็ บ ไซต์ ก รม
(DMCR Website) และระบบเว็บไซต์สําหรับหน่วยงานในสังกัดกรม (DMCR MiniSite)
2. ความเป็นมา/ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา : กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัด ทํา ระบบงาน
(แอปพลิ เ คชั น ) ระบบเว็ บ ไซต์ ก รม (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 และอํ า นวยความสะดวกในการเข้า ถึง ข้อ มูล ต่า งๆของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่ประชาชน บุคคลทั่วไป ตลอดจนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทําให้สามารถ
เข้า ถึง ข้อ มูล ภายในหน่ว ยงานได้ส ะดวกยิ่ง ขึ้น อีก ทั้ง ยัง เป็น การตอบสนองต่อ นโยบายไทยแลนด์ 4.0
ของทางรัฐบาล และง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลของระบบงานและระบบเว็บไซต์กรม รวมไปถึงระบบ
เว็บไซต์สําหรับหน่วยงานในสังกัดกรม เพื่อให้ระบบงานต่างๆที่กล่าวมานั้นมีข้อมูลครบถ้วนและทันสมัย
และอยู ่บ นพื ้น ฐานของระบบและเทคโนโลยีส ารสนเทศที ่ด ี เพื ่อ ใช้ดํ า เนิน งานตามภารกิจ ได้อ ย่า ง
มีประสิทธิภาพ
3. ผลการดําเนินงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบงาน (แอปพลิเคชัน) ระบบเว็บไซต์กรม (DMCR Website) และระบบเว็บไซต์สําหรับหน่วยงานในสังกัด
กรม(DMCR MiniSite) เพื่อใช้เป็นระบบหลักสําหรับการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ จากทั้งภายนอกและภายในกรม
อีกทั้งยังอํานวยความสะดวกให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ระบบงาน (แอปพลิเ คชั ่น ) ดํ า 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
- ระบบเว็ บ ไซต์ ก รม (DMCR Website) ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของเว็ บ ไซต์ ก รม
ปรับเปลี่ยนการแสดงผลบนเว็บไซต์รูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รวมไป
ถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัยและครบถ้วน เพื่อให้สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิผล ตลอดจนการตอบโจทย์ตัวชี้วัดต่างๆ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
- ระบบเว็ บ ไซต์ สํ า หรั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรม (DMCR MiniSite) ดํ า เนิน การปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของเว็บไซต์สําหรับหน่วยงานในสังกัดกรมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีมาตรฐานความปลอดภัย
4. ปัญหา/อุปสรรค : จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ในหลายๆ ด้าน จําเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน รวมทั้งงบประมาณ
ในการบํารุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5. ข้อเสนอแนะ : การเตรียมความพร้อมสําหรับการพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 และเทคโนโลยี
ทางด้าน IT ที่เปลี่ยนแปลงไป จําเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบของการแสดงผล และระบบความปลอดภัยของ
ระบบต่างๆอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ทันสมัย สวยงาม และปลอดภัย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จํา เป็น ต้องได้รับ งบประมาณเพื่อพัฒ นาและปรับ ปรุง ระบบต่างๆให้
รองรับเทคโนโลยีใหม่ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบงานที่เกี่ยวข้อง
6. รูปภาพประกอบ :

หน้าหลักระบบเว็บไซต์กรม (แบบเก่า)

หน้าหลักระบบเว็บไซต์กรม (แบบใหม่)

ตัวอย่างระบบเว็บไซต์กรมหน่วยงานในสังกัดกรม

ตัวอย่างระบบเว็บไซต์กรมที่ปรับปรุงการแสดงผล

ตัวอย่างระบบงาน (แอปพลิเคชัน) สื่อ ทช. และเมนู

ตัวอย่างระบบเว็บไซต์กรมหน่วยงานในสังกัดกรม

ตัวอย่างระบบงาน (แอปพลิเคชัน)

ตัวอย่างระบบงาน (แอปพลิเคชัน) ปฎิทนิ ผูบ้ ริหาร

ตัวอย่างระบบงาน (แอปพลิเคชัน) จองห้องประชุม

ตัวอย่างระบบบริหารจัดการข้อมูล (Back End)

ขอมูลผลการดําเนินงานประกอบการจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ%&ง ของศูนย'สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝ%&ง
1. โครงการ/ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ : การพัฒนาชองทางการเผยแพรขอมูล ขาวสาร และองค
ความรู (ในลักษณะ Infographic) ผานสื่อสังคมออนไลน
2. ความเป0นมา/ผลการดําเนินงานที่ผ3านมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ01ง โดยศูน ยสารสนเทศ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ01ง ไดจัดทําชองทางในการเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนครบ
ทุกชองทาง ประกอบดวย Facebook Instagram Twitter Line Official และ Youtube Channel ขึ้น
เพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร และองคความรู ออกไปสูประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการรับรู ขอมูล
ขาวสารไดมากขึ้นและมีประสิทธิภ าพ ซึ่งศูนยสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝ01ง ไดพัฒ นาขอมูล
องคความรูใหอยูในรูปของ Infographic เพื่อใหเขาถึงประชาชนไดงายขึ้น และสื่อสารไดอยางเขาใจงาย
และนาสนใจมากขึ้น
3. ผลการดําเนินงาน : ศูนยสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝ01ง ไดปรับ ปรุงและเพิ่มประสิทธิภ าพ
ของสื่อสังคมออนไลนครบทุกชองทาง ประกอบดวย
- Facebook
- Instagram
- Twitter
- Line Official
- Youtube Channel
4. ป%ญหา/อุปสรรค : จากการพัฒนาและจัดทําสื่อสังคมออนไลน จําเปSนตองใชขอมูล ขาวสาร และองค
ความรู จํานวนมาก รวมทั้งแหลงของขอมูล การออกแบบ และการนําไปออกสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ ซึ่ง
จํ า เปS น ตองใชบุ ค ลากรที่ มี รู ความเขาใจในการเผยแพรอยางมาก รวมทั้ ง งบประมาณในการเผยแพร
ประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควรจะไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
5. ขอเสนอแนะ : การพัฒนาและจัดทําสื่อสังคมออนไลน เปSนการสงขอมูลของกรมออกไปสูสาธารณะแบบ
เชิงรุก มีการสื่อสารสองทาง จึงตองจัดเตรียมความพรอม ทั้งบุคลากรในการตั้งคําถาม และตอบคําถามกับ
สังคม จึงตองการผูที่สามารถมารับผิดชอบงานในสวนนนี้โดยตรง อีกทั้งเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
อยางรวดเร็ว จํ า เปSน ตองมีก ารพัฒ นาบุค ลากรมารองรับ อยางตอเนื ่อ ง เพื ่อ เพิ ่ม ความเชี ่ย วชาญและ
ประสบการณในการปฏิบัติงานเชิงรุกดังกลาวนี้ใหมีประสิทธิภาพและสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกร
6. รูปภาพประกอบ :

ภาพประกอบ

สื่อสังคม
ออนไลน'
Facebook

Instagram

Twitter

Line Official

Youtube
Channel

