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ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของงาน/โครงการ/กิจกรรม
/รายงานที่ต้องดําเนินการในปี 2556 รวมทัง้ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
-----------------------------------------------------------------1. รายงานผลการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ศู น ย์ ส ารสนเทศ กองแผนงาน ได้ ดํ าเนิ น การจั ด ทํ า ปรั บ ปรุ ง และ
เพิ่มเติมข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรมฯ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและ
เผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างเป็นระบบ และให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ง่าย
(User Friendly) ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลดังกล่าวได้มีการพัฒนาและอัพเดทข้อมูลให้มีความทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล และการพัฒนาของเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศใน
การนําเข้า และการจัดทําข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลภูมิสารสนเทศ ผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าชมได้ทุกระดับเนื่องจาก
เป็ น ข้ อมู ล ที่ แสดงผลเบื้ องต้ น ให้ ผู้ ใช้ งานสามารถดู ร ายละเอี ย ดในภาพรวมของทุ กทรั พยากร บนหน้ า ต่ า ง
เดียวกัน เพื่อง่าย สะดวกต่อการตัดสินใจในการนําไปใช้งานเพื่อการวางแผนได้เป็นอย่างดี โดยสรุปผลการ
ดําเนินงานได้
1.1 มีการปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) เพิ่มเติมได้แก่ ข้อมูลทุ่นในทะเล แหล่ง
วางไข่เต่าทะเล โครงการด้านป่าชายเลน โครงการฟื้นฟูพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง ขอบเขตการปกครองของกรมการ
ปกครอง ที่ได้มีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี 2553 และข้อมูลโครงสร้างชายฝั่ง (อ้างอิงที่มาจากกรมทรัพยากร
ธรณี) ซึ่งได้ดําเนินการนําเข้า และเผยแพร่ในระบบภูมิสารสนเทศ (WebGIS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่
ในเว็บไซต์ www.dmcr.go.th/marinecenter โดยได้พัฒนาระบบให้สามารถแสดงผลแบบ 2 ภาษาได้อีก
ด้วย
1.2 จากผลการดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่า มี
จํานวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นตั้งแต่เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2556 มีจํานวน
หน้าที่เปิด 606,345 หน้า มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น 219,096 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556)
1.3 จากผลการพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาระบบฯ รวม 2 ครั้งดังนี้
(1) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conferrence on
Remote Sensing (ACRS) ครั้งที่ 33 ประจําปี 2555 จัดโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิส ารสนเทศ (องค์ กรมหาชน) ตั้งแต่วั นที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิ ตี้
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการด้านฐานข้อมูลของกรม การแลกเปลี่ยนด้าน
การประยุกต์ใช้ GIS ในหลายสาขา โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งภายในและต่างประเทศ
(2) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ EGAT GIS Day 2013 เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม
2556 จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ สํานักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อํา เภอบางกรวย จังหวั ด นนทบุ รี เพื่ อแลกเปลี่ย นความรู้ ด้ านการประยุ กต์ ใช้ GIS โดยมีห น่ ว ยงานจาก
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมมากมาย
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รูปที่ 1.1 ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ศูนย์สารสนเทศพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมที่ www.dmcr.go.th/marinecenter
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รูปที่ 1.2 จัดแสดงนิทรรศการการประชุมวิชาการนานาชาติ
Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) ครั้งที่ 33 ประจําปี 2555
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

รูปที่ 1.3 จัดแสดงนิทรรศการ EGAT GIS Day 2013
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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-42. รายงานผลการพัฒนาฐานระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
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
และมีป ระสิทธิภ าพ และรองรับ การเป็น ศูนย์ ข้อมูล กลางเกี่ ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
1. กรมได้ ว่าจ้า งที่ปรึ กษา (โดยวิ ธีคัดเลือก) บริษัทเทสโก้ จํา กัด ซึ่ งได้ล งนามในสัญ ญาจ้า งเลขที่
2/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เป็นผู้ดําเนินการโครงการ
2. บริษัทเทสโก้ จํากัด ได้ดําเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและส่งมอบผลงานให้กับกรมแล้ว 3 งวด
ดังนี้
2.1 งวดที่ 1 ส่ งมอบงานเมื่ อวั น ที่ 12 กั น ยายน 2555 ตามหนั งสื อบริ ษัทเทสโก้ ที่ TESGIS.237/2555 และคณะกรรมการฯ ได้ทําการตรวจรับการจ้างเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 และวันที่ 11
ธันวาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว
2.2 งวดที่ 2 ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ตามหนังสือบริษัทเทสโก้ ที่ TESGIS.309/2555 และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับการจ้างเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว
2.3 งวดที่ 3 ส่ ง มอบงานเมื่ อวั น ที่ 18 มกราคม 2556 ตามหนั งสื อ บริ ษัท เทสโก้ ที่ TESGIS.028/2556 และคณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับงานเมื่อวันอังคารที่ 5
กุมภาพันธ์ 2556 ผลจากที่ประชุมมีมติให้ที่ปรึกษาไปเพิ่มเติมรายละเอียดของงานงวดที่ 3 อีกครั้งและจะ
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อตรวจรับงานงวดที่ 3 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 ต่อไป
ปัญหา/อุปสรรค
1. เนื่องจากโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ จําเป็นต้องมีนักวิชาการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลโดยตรง
จากแต่ละหน่วยงาน ทําให้คณะกรรมการต้องใช้เวลาในการพิจารณาการร่าง TOR ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน
และครอบคลุมมากที่สุด
2. มีการปรับแก้และเพิ่มเติม TOR หลายครั้งทําให้มีความล่าช้าในการดําเนินการจ้าง
3. การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เป็นวิธีการจ้างที่ยังไม่เคยทํามาก่อน ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาใน
การศึกษา เพราะเป็นระเบียบต้องทําให้ถูกตามขั้นตอนทุกอย่าง
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารรับทราบ
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควรจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับโครงการการ
จ้างที่ปรึกษาให้ข้าราชการหรือพนักงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบในวิธีการ และแนวปฏิบัติในการ
นําเข้า รวบรวม และใช้งานข้อมูล เพื่อที่นํามาใช้ในการทํางานได้อย่างถูกต้อง
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-63. รายงานผลโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะที่ 2
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ได้จัดทําโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระยะที่ 2 ขึ้นในลักษณะการพัฒนาต่อเนื่อง
จากโครงการปี 2555 เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลกลางฯ ที่พัฒนาขึ้นมีบทบาทเป็นเครื่องมือและกลไกลหนึ่งใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และประยุกต์ให้สามารถบริหารงานด้าน
งานวิจัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง โดยให้เกิดการเชื่อมโยงกันของฐานข้อมูล และเพื่อเน้นการส่งเสริมการนําข้อมูลไปใช้ในวงกว้างมากขึ้น
ทั้งจากกลุ่มภาคีนักวิชาการและนักวิจัย องค์กรภาครัฐ เอกชน นักศึกษา นักเรียน ภาคประชาชน และผู้สนใจ
อื่นๆ โดยเริ่มจากการจัดการเว็บไซต์กรมและ Application ที่สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูล รองรับ 2 ภาษา
โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนการตัดสินใจ (2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้เกิดความเชื่อมโยงผ่าน
เว็บไซต์ และฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เป็นระบบเดียวกัน สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้
ดังนี้
3.1 ขออนุมัติในหลักการปรับแผนฯ ปี 2556 ตามหนังสือกองแผนงานที่ ทส 0402.5/3409
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ในการรวม 3 โครงการย่อย ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรม 1.0 ล้านบาท
(2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางสําหรับงานวิจัย 3.5 ล้านบาท (2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.5 ล้านบาท เป็น
โครงการใหม่ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะที่ 2” วงเงินรวม 7.6
ล้านบาท
3.2 จัดทําร่าง TOR และจัดประชุมคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานจ้าง เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม
2556 โดยมี รองอธิบดีนางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อพิจารณาในเบื้องต้น
3.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อกําหนดและขอบเขตงานชุดใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะที่ 2 เพื่อให้สามารถดําเนินการจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ
ตามคําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 35/2556 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 โดยมี ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ นายสมบัติ ภู่วชิรานนท์ เป็นประธานกรรมการ
3.4 จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานจ้าง ตามคําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่
35/2556 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 เพื่อพิจารณาร่าง TOR
3.5 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา ตามคําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 150/2556 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
3.6 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกที่ปรึกษา จะดําเนินการในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เพื่อเสนอขอความเห็นชอบในการจัดจ้าง
ต่อไป
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-74. กํากับ ดูแลและปรับปรุง WebSite ของกรมจํานวน 7 WebSite หลัก
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน ได้ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับดูแล
เว็บไซต์กรมจํานวน 7 เว็บไซต์ สรุปความก้าวหน้าการดําเนินงานได้ดังนี้
4.1 Facebook กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (http://www.facebook.com/DMCRTH)
เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านทะเลและชายฝั่ง ผ่านทางหน้าเพจ Facebook กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ Update ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และผลการปฏิบัติงานของกรม ทั้ง
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านสื่อออนไลน์ให้เป็นประจําทุกวัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล การรับส่ง
ข้อมูลในปั จจุบันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําให้การเผยแพร่ ข้อมูลทําได้อย่างกว้างขวาง ปัจจุบัน มี
จํานวนคนถูกใจสมาชิก FanPage แล้วมากกว่า 10,226 คน ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556 มีจํานวนคน
เข้าชมมากกว่า 4,๐๐๐,๐๐๐ คน
4.2 เว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรม (MarineCenter)
โดยได้เริ่มดําเนินการพัฒนาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 และเผยแพร่ให้สามารถเข้าชมและใช้งานได้
เมื่ อวั น ที่ 23 กัน ยายน 2553 ผ่ านเว็บไซต์ http://www.dmcr.go.th/marinecenter ซึ่งปัจ จุ บัน ได้
ดําเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรหลักของกรม 9 ฐานข้อมูล และ 1 ระบบ ได้แก่ (1) ปะการัง (2)
หญ้าทะเล (3) ป่าชายเลน (4) เต่าทะเล (5) พะยูน (6) โลมา/ปลาวาฬ (7) เกาะ/ชายหาด (8) ที่ดินชายฝั่ง
ทะเล (9) กัดเซาะชายฝั่ง และอีก 1 ระบบ คือระบบสารสนสนเทศภูมิศาสตร์ แสดงผลผ่าน Google Earth
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่าง
เป็นระบบ และให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ง่าย (User Friendly) โดยจัดทําในรูปแบบของเว็บไซต์และ
เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สืบค้นและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบฯ ดังกล่าวได้รับ
ความร่วมมือจากเจ้าของข้อมูล จึงได้มีการอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบ MIS และ GIS
จํานวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลของกรมฯ จํานวน 219,409 ราย โดยมีจํานวนหน้า
เว็บที่ถูกเปิดเข้าใช้งานมากกว่า 607,316 หน้า (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556) โดยมียอดเพิ่มขึ้นจาก
การรายงานครั้งที่แล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2555) จํานวนรายเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.62 และมีจํานวน
หน้าเว็บที่ถูกเปิดเข้าใช้งานเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.35
(1) จํานวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 219,409 ราย

(2) จํานวนหน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกเปิดใช้งาน 607,316 หน้า
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ข้อมูล ณ วันที่ 4 เม.ย. 2555
มีผู้กด like รวม 888 ราย
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2555
มีผู้กด like รวม 1,348 ราย
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 2555
มีผู้กด like รวม 3,889 ราย
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2556
มีผู้กด like รวม 10,216 ราย

รูปที่ 4.1 Facebook กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(http://www.facebook.com/DMCRTH)
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รูปที่ 4.2 เว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(http://www.dmcr.go.th/marinecenter)
โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้พัฒนาและจัดทําฐานข้อมูลไว้รวม 16 หัวข้อหลัก
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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
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4) เต่าทะเล http://www.dmcr.go.th/marinecenter/turtle.php

5) พะยูน http://www.dmcr.go.th/marinecenter/dugong.php

6) โลมาและปลาวาฬ http://www.dmcr.go.th/marinecenter/mesonyx.php
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7) ที่ดินชายฝั่ง http://www.dmcr.go.th/marinecenter/coastalzone.php

8) กัดเซาะชายฝั่ง http://www.dmcr.go.th/marinecenter/erosion.php

9) เกาะ http://www.dmcr.go.th/marinecenter/island.php
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10) ชายหาด http://www.dmcr.go.th/marinecenter/beach.php

11) ขยะทะเล http://www.dmcr.go.th/Thailandcoastalcleanup/

12) ปะการังเทียม http://www.dmcr.go.th/artificialreef/
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13) สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม http://www.coastaldatabase.com/

14) พิพิธภัณธ์สัตว์และพืชทะเล http://www.dmcr.go.th/pmbc_rc/

15) แผนที่ออนไลน์เพื่อแสดงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้ง 14 หัวข้อ
ที่กล่าวมาข้างต้น http://www.dmcr.go.th/marinecenter/coastalgis.php
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- 15 16) พื้นที่คุ้มครอง http://protectcoastal.dmcr.go.th/

4.3 เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ได้เริ่มดําเนินการพัฒนา และเผยแพร่ให้สามารถเข้าชมและใช้งานได้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ผ่าน
เว็บไซต์ http://www.dmcr.go.th ปัจจุบันมีข้อมูลที่ให้บริการครบถ้วน ทันสมัย และรวดเร็ว โดยได้แบ่งการ
ใช้งานเป็นหมวดหมู่ และจัดทําระบบเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมประสานการดําเนินงานในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น โดยได้มีการปรับรูปแบบหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ดูง่ายขึ้น โดยจัดเป็นหมวดหมู่
หน้าหลักของเว็บไซต์กรมประกอบไปด้วย (1) ระบบข่าวสารผู้บริหาร (2) ระบบเชื่อมโยงสารคดี (3) ระบบ
CCTV-Phuket Aquarium (4) ระบบเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูล E-Library (6) ระบบเชื่อมโยงข่าวศูนย์อนุรักษ์
(5) ข่าวกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (7) ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบไปด้วย
ฐานข้อมูลต่างๆ ที่กรมดูแล ซึ่งพัฒนาระบบโดยศูนย์สารเทศร่วมกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล (8) ระบบข่าวสาร
ภายใน (9) ข้ อ มู ล หน่ ว ยงานอื่ น ๆ (10) ระบบเชื่ อ มโยงไปยั ง หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ภายในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (11) ระบบเชื่อมโยงไปยัง Fanpage ของ Facebook กรม
จากผลการดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่า และการดําเนินงาน
จัดทํา Fanpage ของ Facebook กรม ทําให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการเผยแพร่
ของมูลต่างๆ ของกรมออกสู่สาธารณะอีกทางหนึ่ง ทําให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์กรมเป็นจํานวนมาก ข้อมูล ณ วันที่
11 มีนาคม 2556 พบว่ามีผู้เข้าชมทั้งสิ้น 381,836 คน มีจํานวนหน้าที่เปิด 983,678 หน้า
จากการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ข องกรมทรั พ ยากรทางทะและชายฝั่ ง มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง การ
ประชาสัมพันธ์งานของกรมผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ ทําให้จํานวนการใช้งานเว็บไซต์ของกรมเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมียอดผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์กรมจํานวน 382,438 ราย โดยมีจํานวนหน้าเว็บที่
ถูกเปิดเข้าใช้งานมากกว่า 985,254 หน้า (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556) โดยมียอดเพิ่มขึ้นจากการ
รายงานครั้งที่แล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2555) จํานวนรายเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.04 และมีจํานวนหน้า
เว็บที่ถูกเปิดเข้าใช้งานเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.25
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- 16 (1) จํานวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์กรมจํานวน 317,274 ราย

(2) จํานวนหน้าเว็บไซต์กรมที่ถูกเปิดใช้งาน 825,199 หน้า

รูปที่ 4.3 เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(http://www.dmcr.go.th)
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- 17 4.4 เว็บไซต์ห้องสมุดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (E-Library)
ได้เริ่มดําเนินการพัฒนา และเผยแพร่ให้สามารถเข้าชมและใช้งานได้เมื่อเดือนมกราคม 2554 ผ่าน
เว็ บ ไซต์ http://www.dmcr.go.th/elibrary/all_ebookdmcr.php ปั จ จุ บั น มี ข้ อ มู ล ให้ บ ริ ก ารที่ ร วดเร็ ว
ครบถ้ว น และทั นสมัย ผู้ ใช้ งานสามารถดาวน์โ หลดเอกสาร หรื อเปิด อ่า นได้ โดยได้จั ดแบ่งการใช้งานเป็ น
หมวดหมู่ สามารถค้นหาหนังสือได้จาก คําค้นหา ชื่อหนังสือ ชื่อหน่วยงาน หรือจากหมวดหมู่ทรัพยากรหลัก
ของกรม โดยได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมเพื่อนําเอกสารเผยแพร่ ( ในรูปแบบ Digital File ) เข้า
สู่ระบบ ปัจจุบันมีหนังสือที่ได้นําเข้าระบบแล้วมากกว่า 700 รายการ มีจํานวนการเปิดใช้งาน 32,781 หน้า
มีผู้เข้าชม 9,967 คน
4.5 เว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ (WebKM)
เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการทํางานของกรม ซึ่ง
ประกอบไปด้ ว ยข้ อมู ล ด้ า นทรั พยากร สมุ ทรศาสตร์ กั ด เซาะชายฝั่ ง ข้ อกฎหมายต่ า งๆ ได้ เ ริ่ มพั ฒ นาและ
ปรับปรุงรูปแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน และมีความทันสมัย เมื่อเดือนเมษายน 2554 ปัจจุบันสามารถเข้าชม
และใช้งานได้ที่ http://km.dmcr.go.th/ ปัจจุบันมีข้อมูลองค์ความรู้หลากหลาย ซึ่งได้จัดแบ่งหมวดหมู่การใช้
งานโดยแบ่งเป็นฐานองค์ความรู้ ได้แก่ ระบบนิเวศและทรัพยากร บทความระบบนิเวศและทรัพยากร การ
บริหารจัดการทรัพยากร กรณีศึกษาและบทเรียนในอดีต
4.6 เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ (ITCenter)
ได้ เ ริ่ มพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งรู ป แบบการใช้ งานรวมถึ งให้ บ ริ การงานข้ อมู ล ข่ า วสารด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และข่าวสารด้านไอทีต่างๆ พร้อมทั้งเปิดให้มีเว็บบอร์ดเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและสอบถามข้อ
สงสัยด้านไอที รวมถึงผู้ใช้งานสามารถเข้ามาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการใช้งานด้านต่างๆ ได้ เช่น แบบฟอร์มการ
ใช้งานอีเมลล์และคู่มือการใช้งาน แบบฟอร์มขอข้อมูลภูมิสารสนเทศ แบบฟอร์มแจ้งซ่อม แบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการด้านสารสนเทศ นโยบายสารสนเทศความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ซอฟแวร์ OpenSource
ฟอนต์มาตรฐานราชการ ข้อมูลบริการและเอกสาร/คู่มือทางด้านสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าชม
และใช้งานได้ที่ http://www.dmcr.go.th/itcenter
3.7 เว็บไซต์มติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบ และข้อบังคับ
เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวม มติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พัฒนาระบบโดยศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน ในส่วนของข้อมูลได้รับความมือจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในกรม ซึ่งได้จัดแบ่งหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและการใช้ง่าย ประกอบไปด้วยหมวดหมู่ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) ร่าง พระราชบัญญัติ กรม ทช.
(4) มติคณะรัฐมนตรี ด้านกัดเซาะชายฝั่ง
(5) มติคณะรัฐมนตรี ด้านป่าชายเลน
(6) มติคณะรัฐมนตรี ด้านสัตว์ทะเลหายาก
(7) มติคณะรัฐมนตรี ด้านปะการัง
(8) ข้อมูลการจัดการด้านอื่นๆ ซึ่งสามารถเข้าชมและใช้งานได้ที่ www.dmcr.go.th/Resolution
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- 22 5. รายงานผล โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย (ส่วนกลาง)
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับงบประมาณสนับสนุน
ในการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพียงบางส่วน ซึ่งยังไม่เพียงพอ และยังไม่มีระบบในการดูแล บํารุงรักษา
บริ หารจั ดการระบบเครือข่า ยคอมพิว เตอร์ แบบเต็มประสิทธิภ าพ ดั งนั้ น เพื่ อให้เ กิด ความรวดเร็ว ถู กต้ อง
แม่นยํ า ปลอดภัย และมั่ นคงของระบบการให้บริ การข้อมู ลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงมี ความ
จําเป็นอย่างยิ่งในการดําเนินการจัดจ้างเหมา บริหารจัดการระบบเครือข่ายและวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
(อินเตอร์เน็ต) เพื่อการวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง ระบบเครือข่ายให้มีมาตรฐานในการให้บริการทั้งต่อการ
ปฏิ บั ติ ง านภายในหน่ ว ยงานและภายนอกสู่ ส าธารณะอย่ า งเป็ น ระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี สั ญ ญาณ
อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วและประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงาน สามารถรองรับการปฏิบัติงานในทุก
ระดับ และเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์
คื อ (1) เพื่ อให้ กรมมี ก ารดู แล บํ า รุ งรั ก ษา บริ ห ารจั ด การระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ระบบรั กษาความ
ปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน (2) เพื่อให้กรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องตามแผนแม่บทของกรม (3) เพื่อให้กรมมีการจัดการระบบเครือข่ายตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกําหนด สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
5.1 จัดทํา (ร่าง) ข้อกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR)
5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อกําหนดและขอบเขตงาน ตามคําสั่งกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 609/2555 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 โครงการที่ 6 “โครงการพัฒนาโครงสร้า ง
พื้นฐานด้านเครือข่าย (ส่วนกลาง)”
5.3 จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานจ้าง เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เพื่อพิจารณา
ข้อกําหนดและขอบเขตงานโครงการฯ
5.4 ขออนุมัติข้อกําหนดและขอบเขตงาน (TOR) ตามหนังสือกองแผนงานที่ ทส 0402.5/3514
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 และมอบให้สํานักงานเลขานุการกรมเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุฯ ต่อไป
5.5 กรมได้ว่าจ้าง บริษัท เอ แอนด์ มารีน (ไทย) จํากัด ซึ่งได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ สลก.27/2556
ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เป็นผู้ดําเนินการโครงการ
5.6 บริษัท เอ แอนด์ มารีน (ไทย) จํากัด ได้ดําเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1 ให้กับกรมแล้ว ทั้งนี้อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับต่อไป
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- 23 6. การดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2556 (ทช.4)
วงเงินของศูนย์สารสนเทศ รวม 13,188,000 บาท แบ่งออกเป็น
1) ประสานงานการในพื้นที่และงานติดตามวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2) งานประชุมและการติดต่อประสานงานราชการทั่วไป
: KM, PMQA, วัสดุคอมฯ, ICT, DB, อื่นๆ
3) ค่าสาธารณูปโภคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
4) ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐาน
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง#๒
5.2) จัดทําเอกสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย (สําหรับส่วนกลาง)
ผลการดําเนินงานของศูนย์สารสนเทศ
มีการใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วรวม 2 รายการ ได้แก่
1) ประสานงาน/การงานประชุม/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2) ค่าสาธารณูปโภคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
รวมงบประมาณที่ใช้ไปแล้ว
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.20

113,000 บาท
195,000 บาท
2,700,000
680,000
9,500,000
7,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

400,000 บาท
1,500,000 บาท

248,340 บาท
438,590 บาท
686,930 บาท

หมายเหตุ
1) ค่าสาธารณูปโภคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม เป็นวงเงินที่รวมค่าใช้จ่ายของทั้งกรม โดยของศูนย์
สารสนเทศมีค่าใช้จ่ายรวม 1,364,250 บาท แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละเท่ากันที่ 113,685 บาท ซึ่งมี
การเบิกจ่ายไปเพียง 4 เดือนเท่านั้น (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556)
2) การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดําเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2556
3) จัดทําเอกสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดําเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2556
4) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย (สําหรับส่วนกลาง) วงเงิน 1,500,000 บาท ได้จัดจ้างไป
แล้ว ซึ่งจะมีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน โดยผู้รับจ้างเพิ่งจะส่งงานไปเพียง 1 เดือน และกําลัง
อยู่ในระหว่างการตรวจรับ
5) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระยะที่ ๒ วงเงิน
7,600,000 บาท กําลังอยู่ในระหว่างการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญา
จ้างได้ ภายในเดือนพฤษภาคม 2556
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- 24 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค
จากการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง โดยการให้บริการข้อมูลฯ
ผ่านเว็บไซต์กรมฯ ศูนย์สารสนเทศ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคได้ดังนี้
1. ปัญหาด้านข้อมูล (Data)
1.1 การจัดเก็บข้อมูลของบางหน่วยงาน ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS)
1.2 การส่งข้ อมูล ของหน่วยงานต่างๆ ไม่ จัดทํ าข้อมูลในรูปแบบที่ สมบู รณ์ก่อนส่งมายั งศูน ย์
สารสนเทศ เช่น ส่งข้อมูลเป็นเอกสาร ส่งข้อมูลเป็นตาราง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทําให้ศูนย์สารสนเทศต้องมา
นําเข้าข้อมูลใหม่ให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล พร้อมนําเข้าระบบ
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. ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)
2.1 มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่ภายในตัวเครื่องแม่ข่ายไม่เพียงพอ (Harddisk)
2.2 อุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล เพื่อสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานด้าน
กราฟิกและด้านภูมิสารสนเทศค่อนข้างด้อยคุณภาพ
3. ปัญหาด้านบุคลากร (People)
3.1 บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภูมิสารสนเทศและฐานข้อมูล ยังมีไม่เพียงพอต่อ
การขยายงานด้านภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน
3.2 ขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางด้ า นการออกแบบและการนํ า เสนอ
ฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์
3.3 ขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิชาการในการจัดทําและรวบรวมสรุปงานทางด้านวิชาการ
เกี่ยวกับทรัพยากรแต่ละด้านของกรมฯ
3.4 ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ ทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานทางด้าน
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งมีความรู้และมีทักษะดีนั้น มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. เท่านั้น ทําให้
ได้รับค่าตอบแทนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณและงานที่ได้รับค่อนข้างยาก
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- 25 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
จากปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สามารถสรุปข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขในการดําเนินการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้
1 ข้อเสนอแนะด้านข้อมูล (Data)
1.1 หน่วยงานเจ้าของข้อมูลควรมีการพิจารณาและกลั่นกรองข้อมูลจากนักวิชาการ หรือจาก
ผู้เชี่ยวชาญจากทรัพยากรแต่ละด้าน ก่อนส่งข้อมูลเพื่อให้เผยแพร่ในระบบฯ
1.2 ควรมีการรวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของประเทศให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมี
ความพร้อมและสมบูรณ์ในการเผยแพร่
1.3 กรมฯ ควรเร่ งดําเนิ นการจั ดหาข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านทางภูมิสารสนเทศเพื่อให้
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. ข้อเสนอแนะด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)
2.1 กรมฯ ควรจั ด สรรงบประมาณในการสนั บ สนุ น ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อให้ การ
ดําเนินงานรองรับการให้บริการฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมฯ ที่มีจํานวนผู้ใช้งานมากขึ้น เช่น การสนับสนุน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลแบบสูง อุปกรณ์ที่ใช้ในการนําเสนอเพื่อแสดงผลงานและทรัพยากร
ของกรมฯ ในการจัดนิทรรศการต่างๆ (เช่น จอแสดงผลแบบทัชสกรีน )
2.2 ควรเพิ่มขนาดความจุขั้นต่ําที่ 8 – 16 GB สําหรับ Server ที่เปิดให้บริการประชาชน
ภายนอกตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 2 ระบบ ได้แก่ ระบบเว็บไซต์กรมฯ (www.dmcr.go.th) และระบบ
เว็บไซต์ฐานข้อมูลฯ (www.dmcr.go.th/marinecenter)
2.3 กรมฯ ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทําระบบการให้บริการฐานข้อมูลทรัพยากรฯ แบบ
เคลื่อนที่ หรือเรียกว่า ตู้คีย์ออสก์ (Kiosk Multimedia) เพื่อให้หน่วยงานสามารถนําไปใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
ให้กับหน่วยงานในชนบท หรือการจัดค่ายอาสาต่างๆ
3. ข้อเสนอแนะด้านบุคลากร (People)
3.1 จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร
3.2 ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่ทางด้านวิชาการ ด้านภูมิสารสนเทศ และด้านฐานข้อมูลในหน่วยงาน
ศูนย์สารสนเทศเพิ่มขึ้น หรือมีผู้แทนจากหน่วยงานเข้ามาร่วมดําเนินการอย่างจริงจัง
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