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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับระบบงาน
ต่างๆ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ และฐานข้อมูล เพือสนับสนุนการบริหารจัดการ การนําไปใช้
ประโยชน์ การให้บริการ ตลอดจนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และ
สะดวกในการใช้งาน

4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี
ความสามารถและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
รองรับการใช้งานระบบสารสนเทศ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพ

2. การพัฒนาระบบงานสารสนเทศของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ การ
ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมและบูรณา
การในทุกระดับ

4. การพัฒนาระบบข้อมูล เพือให้
สามารถติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงและบูรณาการกับข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ทั่วถึง

5. การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
และความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ระบบสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าแก่การ
ลงทุน

พัฒนาโครงสร้างพืนฐานให้
สามารถรองรับการใช้งานระบบ
สารสนเทศในการสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพในระดับที่ยอมรับได้

พัฒนาระบบและเครืองมือ เพืออํานวย
ความสะดวกในการนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผน บริหารจัดการ
การปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบสารสนเทศ/ภูมิสารสนเทศ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและความรู้ที่
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่สาธารณะ
และเป็นการให้บริการแก่สังคม รวมทั้ง
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรอีก
ด้วย

พัฒนาระบบข้อมูลและฐานข้อมูล
เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการวางแผนบริหาร
จัดการ การปฏิบัติงานและ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบสารสนเทศ เพือ
สนับสนุนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการ และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์อย่าง
เหมาะสม

แผนงาน

แผนงานพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

แผนงานสารสนเทศเพือการเผยแพร่

แผนงานพัฒนาฐานข้อมูล

แผนงานพัฒนาองค์ความรู้

โครงการ

(1) โครงการจัดซือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
(2) โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเครือข่าย
ส่วนกลาง
(3) โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเครือข่ายส่วน
ภูมิภาค
(4) โครงการบํารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี
(5) โครงการรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ
และเครือข่าย
(6) โครงการพัฒนาระบบเพื่อ
รองรับ พรบ.คอมพิวเตอร์
2550
(7) โครงการกู้คืนจากอุบัติภัย

เป้าหมาย

(1) โครงการพัฒนาระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
(2) โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
ติดตามโครงการ (Project
management)
(3) โครงการพัฒนาระบบบัญชี
การเงิน
(4) โครงการระบบการให้คําปรึกษา
และช่วยเหลือด้านไอที
(5) โครงการพัฒนาระบบช่วยในการ
ตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร (DSS :
Decision Support System )
(6) โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ/
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (War Room)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมฯ
(DMCR Web Site)
(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม

(1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศและภูมิ
สารสนเทศทรัพยากร
กายภาพและชีวภาพทาง
ทะเลและชายฝั่ง (สวพ.
สปล. สปก. สทช.)
(2) โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางและ
มาตรฐานข้อมูล
(3) โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
กลางสําหรับงานวิจัย
(4) โครงการจัดทําฐานข้อมูล
ปะการังเทียม (สทช.)

(1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์สารสนเทศ
(2) โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ไอทีแก่บุคลากรและ
ผู้บริหาร
(3) โครงการพัฒนาความรู้และ
ความเชี่ยวชาญของ จนท
ศสท.
(4) โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล
(5) โครงการพัฒนาระบบ
จัดการองค์ความรู้ (KM)
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ส่วนที่ 1
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
• วิสัยทัศน์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
“ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการจัดการเพื่อความสมบูรณ์และยั่งยืน”
• วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
“เป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

1.2 พันธกิจ (Mission)
• พันธกิจ (Mission) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กําหนดนโยบายวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพือ่ ให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยงั่ ยืน
• พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1. พัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ รองรับระบบงานต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
2. พัฒนาระบบงานสารสนเทศและฐานข้อมูล เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการ การนําไปใช้ประโยชน์ การ
ให้บริการ ตลอดจนการปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และสะดวกในการใช้งาน
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1.3 ยุทธศาสตร์ (Strategy)
กรอบยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
พั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานให้ ส ามารถรองรั บ การใช้ ง านระบบสารสนเทศในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานได้อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพในระดับที่
ยอมรับได้
ตัวชี้วัด
1. สั ด ส่ ว นจํ า นวนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ กั บ จํ า นวนผู้ ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ น
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน ปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 1 : 1
2. มีปริมาณการสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ การปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
พัฒนาระบบและเครื่องมือ เพื่ออํานวยความสะดวกในการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผน บริหารจัดการ การปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. มีจํานวนระบบงานที่รองรับกิจกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากขึ้น
2. จํานวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลภายในและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมและบูรณาการในทุกระดับ
เป้าหมาย
พัฒนาระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและความรู้ที่
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ให้แก่สาธารณะและเป็นการให้บริการแก่สังคม รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรอีก
ด้วย
ตัวชี้วัด
1. ร้ อ ยละ 70 ของบุ ค ลากรที่ สํ า รวจที่ เ คยใช้ ง านข้ อ มู ล ในระบบงานสารสนเทศของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก
2. ปริมาณของการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 10 ในแต่ละปี
3. จํานวนผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อให้สามารถติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงและบูรณาการ
กับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึง
เป้าหมาย
พัฒนาระบบข้อมูลและฐานข้อมูล เพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงและสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. ปริ ม าณข้ อ มู ล ทุ ก ฐานข้ อ มู ล เพิ่ ม ขึ้ น ในภาพรวม และมี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า ง
หน่วยงาน
2. ได้รับการยอมรับเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถใช้
งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าแก่การลงทุน
เป้าหมาย
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์อย่าง
เหมาะสม
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 50 ของบุคลากรในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความรู้ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
2. ร้อยละ 50 ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไอทีทุกระดับได้รับการอบรมหลักสูตร
คอมพิวเตอร์และการใช้ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) อย่างทั่วถึง
3. จํานวนบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมากขึ้น
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์สถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดําเนินการโดยวิธีการ
วิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วยโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) จากภายนอก และจุดแข็ง
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) จากภายใน ดังนี้
2.1 บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2555-2559 นี้ประกอบด้วยการ
วิเ คราะห์ ส ถานภาพการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารปั จ จุ บั น การกํ า หนดยุท ธศาสตร์ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการที่มีคุณภาพแก่
ประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี 25552559 นี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้เกิดเอกภาพในด้านนโยบายและการบริหารงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ อันจะนําไปสู่ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการลงทุน และลดการซ้ําซ้อนในการ
ปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวทางการพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี 2555-2559
กําหนดแนวทางการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
ฉบับที่ 2 ทั้งในด้านสาระและแนวทางการพัฒนา รวมทั้งในการกําหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ก็จะมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วย
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนี้ ดําเนินการพัฒนาขึ้นโดยมี
ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้งแผนงานและโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้
บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมฯ ที่กําหนดไว้
การดําเนินการจัดทําแผนแม่บทฯ นี้ ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจข้อมูล ข้อมูลสถานภาพการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในปั จ จุ บั น โดยการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โครงสร้ า งของระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ย
ซอฟท์แวร์ และระบบงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีศูนย์สารสนเทศเป็นศูนย์กลางการบริหารและ
ดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการวิเคราะห์อัตรากําลังและภารกิจของ
หน่วยงาน ร่วมกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง) และสภาพแวดล้อมภายนอกของกรมฯ (ภัยคุกคาม โอกาส) ตามรูปแบบ
การวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis อันจะนําไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ และกิจกรรมในการ
พั ฒ นาด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ก รมฯ สามารถผลั ก ดั น การดํ า เนิ น งานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ ต ามแผนแม่ บ ทฯ
นอกจากนี้ ยังต้องมีการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่าย และระบบงานที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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2.1.1 ปัจจัยด้านระบบเครือข่าย
หน่วยงานส่วนกลางของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ติดตั้งใช้งานอยู่แล้ว โดยระบบเครือข่ายภายในมีการแยกส่วนเครือข่ายด้าน
การป้องกันความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่ายออกจากเครือข่ายหลัก นอกจากนั้นก็มี Firewall ป้องกันการบุกรุกจาก
ภายนอก มีระบบเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งกรมฯ ว่าจ้างให้ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ กสท. (CAT)
เป็นผู้ดูแลเครือข่ายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเชื่อมต่อเข้ากับเมโทเนตของ กสท. (CAT) เพื่อออกสู่
อินเทอร์เน็ตภายนอก
ผลการสํารวจระบบเครือข่ายในส่วนภูมิภาค พบว่าระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานได้วางระบบเครือข่าย
ภายในหน่วยงานด้วยตัวเอง และมีการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้เทคโนโลยี ADSL (Asymmetric Digital
Subscriber Line) จากผู้ให้บริการในท้องถิ่น การดูแลและบริหารจัดการไม่มีระบบเชื่อมต่อจากส่วนกลางโดยตรง
(Intranet) นโยบายกรมฯ กําหนดให้หน่วยงานส่วนภูมิภาครับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายเอง และพบปัญหาในการใช้
งานอยู่บ้าง ทั้งนี้ ระบบเครือข่ายที่มีในปัจจุบันสามารถใช้งานในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนกลางได้ และมี
แนวโน้มความต้องการในการใช้งานระบบเครือข่ายของทุกหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น ในภาพรวมระบบเครือข่ายมีการ
เชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาคกับหน่วยงานส่วนกลางของกรมฯ แบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจมีปัญหาด้านระบบ
รักษาความปลอดภัย และการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะด้านภายในกรมฯ นอกจากนี้ บางหน่วยงานในส่วนภูมิภาคยังมี
ปัญหาไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เนื่องจากไม่มีระบบเครือข่ายสาธารณะพื้นฐานรองรับ
2.1.2 ปัจจัยด้านระบบคอมพิวเตอร์
จากการสํ า รวจบั ญ ชี ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ พบว่ า ปั จ จุ บั น กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง มี เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจํานวน 446 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 89 เครื่อง รวม 535 เครื่อง นอกจากนี้ จาก
ผลการสํารวจยังพบอีกว่า หน่วยงานภูมิภาคจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้งานเป็นจํานวนมากกว่าที่ปรากฏ
และลงทะเทียนไว้ในระบบบัญชีครุภัณฑ์ เนื่องจากการจัดซื้อเองด้วยเงินอุดหนุนส่วนอื่นๆ เช่น จากงานวิจัย เป็นต้น
ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับโอนมา
จากหน่วยงานเดิมหรือเป็นรุ่นเก่าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี โดยมีประมาณ 167 และ 38 เครื่องตามลําดับ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 38.3 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ซึ่งคอมพิวเตอร์เหล่านี้มีระบบประมวลผลไม่เพียงพอต่อการใช้
โปรแกรมประยุกต์ในปัจจุบัน และต้องการการดูแลและบํารุงรักษามากขึ้น เนื่องจากอายุการใช้งานมาก ไม่มีอุปกรณ์
เปลี่ยนทดแทน และชํารุดเป็นจํานวนมาก อีกปัญหาหนึ่งจะพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มีความหลากหลายรุ่น ซึ่งมีผลให้
การบริหารจัด การดูแล และซ่อมบํารุงมีความยุ่งยาก ดังนั้น จึงควรวางแผนในการทยอยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ทดแทนเครื่องเก่าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ในงบประมาณปีต่อๆ ไป
จากข้อมูลจํานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รวม 535 เครื่อง เมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากรของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจากการสํารวจและพิจารณาข้อมูลความจําเป็นในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรมฯ จํานวน 1,039 คน จากยอดรวมบุคลากรกรมฯ 1,619 คน (ประกอบด้วยข้าราชการ 406 อัตรา
ลูกจ้างประจํา 42 อัตรา และพนักงานราชการ 591 อัตรา) พบว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการรองรับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้สนองต่อนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคิดเป็นสัดส่วนของจํานวนบุคลากรที่มี
ความจําเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานต่อจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์คิดเป็นอัตราส่วนโดยประมาณ
1.94 : 1 ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงมีความจําเป็นต้องกําหนดแผนงานในการจัดหาคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มเติมและทดแทนเครื่องเดิมให้เพียงพอมากกว่าที่มีในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่รัฐที่กําหนดให้อัตราส่วนของเป็นคนต่อเครื่องที่ 1:1
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สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่เป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พบว่า หลายเครื่องเป็นคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีอายุใช้งานมากกว่า 3 ปี และมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการให้บริการด้านต่างๆ ที่มีความต้องการความสามารถ
ในการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับรองรับภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีเป็นจํานวน
มากขึ้นได้
ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงมีความจําเป็นในการกําหนดแผนงานในการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรองรับภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
นํ า มาทดแทนเครื่ อ งเดิ ม ที่ ล้ า สมั ย ไม่ ร องรั บ ระบบงานสารสนเทศรุ่ น ใหม่ และไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงเครื่องที่ทําหน้าที่เป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และคอมพิวเตอร์สําหรับใช้งานทั่วไปใน
หน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้อุปกรณ์ต่างๆ ก็มีความจําเป็นที่จะต้องจัดหามาทดแทนด้วยเช่นกัน เช่น เครือ่ งพิมพ์ เครือ่ ง
สํารองไฟ และเครื่อง Scanner ซึ่งจากการสํารวจพบว่ามีไม่เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงานของกรมฯ

รูปที่ 1 แผนผังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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2.1.3 ปัจจัยด้านระบบสารสนเทศ
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่ามีความหลากหลาย โดยพบทั้ง
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (Unix) และระบบของไมโครซอฟท์วินโดวส์ (Microsoft Window) โดยระบบปฏิบัติการส่วน
ใหญ่ของกรมฯ ใช้เป็นระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ ซึ่งก็พบว่ามีด้วยกันหลายรุ่น ตั้งแต่ไมโครซอฟท์วินโดวส์
รุ่น 95, 98, 2000, XP, NT, Vista และ window 7 ซี่งเป็นไปตามรุ่นที่มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน
ภายในกรมฯ
โปรแกรมที่ใช้ส่วนใหญ่ภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้น ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมสารสนเทศ
ระดับบุคคล เช่น โปรแกรมตารางงาน (Spread sheet) โปรแกรมนําเสนอข้อมูล (Presentation) และโปรแกรม
เวิร์ดโปรเซสเซอร์ (Word Processor) เป็นต้น
สําหรับระบบสารสนเทศที่ใช้งานในปัจจุบัน มีทั้งที่กรมฯ พัฒนาระบบงานขึ้นมาใช้เองและนําระบบมาจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
• ด้านการเงินการคลัง
- GF MIS เป็นระบบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- e-Project tracking ติดตามการใช้งบประมาณ
• ด้านสารบรรณ
- e-Saraban เป็นระบบที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับงบประมาณพัฒนาขึ้นในปี
2553 (เริ่มใช้ 4 มกราคม 2554) โดยใช้ระบบเดียวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สะดวกในการประสานเชื่อมโยงกับระบบงานสารบรรณของกระทรวง
• ด้านบุคลากร
- DPIS เป็นระบบที่พัฒนา โดยสํานักงานคณะกรรมข้าราชการพลเรือน (กพ.)
• ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ และงานการเผยแพร่ข้อมูลกรมฯ
- OGIS เป็นระบบที่พัฒนา โดยศูนย์สารสนเทศร่วมกับบริษัท โอ.จี.ไอ.เอส จํากัด
- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- KM Web Site (Knowledge Management Web Site)
- DMCR Web Site (Web Site กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
- ระบบฐานข้อมูลงานด้านทรัพยากรป่าชายเลน
- ระบบฐานข้อมูลงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ระบบรวบรวมเอกสารเผยแพร่)
อย่างไรก็ตาม ระบบสารสนเทศของกรมฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดจ้างผู้ประกอบการภายนอกในการพัฒนา
และระบบสารสนเทศที่จัดจ้างหลายโปรแกรมพบว่าไม่มีสัญญาการดูแลรักษาในระยะยาว ทําให้การปรับเปลี่ยน
รูปแบบหรือข้อมูลบางส่วนของระบบทําได้ยาก นอกจากนี้ระบบสารสนเทศที่มีอยู่เป็นระบบเก่าที่ไม่สามารถรองรับ
การเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศอื่นได้ ทําให้การถ่ายโอนและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งทํา
ได้ยากและเป็นการปฏิบัติงานซ้ําซ้อน อาจมีการผิดพลาดของข้อมูลได้ง่าย
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ (GIS) เป็นระบบที่กรมจําเป็นในการใช้ปฏิบัติงานและเผยแพร่
ข้อมูล โดยเน้นการสร้างแผนที่เพื่อแสดงผล ข้อดีคือสามารถดูได้ง่าย แต่ข้อเสียคือการปรับแก้ไขข้อมูลยากเนื่องจาก
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับชั้นแผนที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้พัฒนาระบบฯ โดยตรง ซึ่งกรมฯ ยังขาดความรู้และ
บุคลากรในส่วนนี้ เทคนิคที่ควรนํามาใช้คือ การพัฒนาระบบโดยใช้ Open Source เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเน้นการ
พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้ รวมทั้งแยกข้อมูลออกไปจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลกลางที่ออกแบบอย่างเหมาะสม
และทํางานประสานกับข้อมูลแผนที่ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ รูปแบบการแยกข้อมูลเช่นนี้จะทําให้ระบบมีความ
ยืดหยุ่น สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจทั่วไปจากฐานข้อมูลและระบบ GIS พร้อมๆ กันได้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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2.1.4 ปัจจัยด้านบุคลากร
การบริหารจัดการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีโครงสร้างที่มกี ารแบ่งส่วนงานออกเป็นกลุ่มงาน
สํานักงาน กองและสถาบัน โดยมีโครงสร้างอัตรากําลังตามรูปที่ 2
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1,619 อัตรา : ขรก. 406 ลจ. 206 พนง.
สํานักบริหาร (ผู้บริหาร+ ผู้เชี่ยวชาญ)
38 อัตรา : ขรก. 11 ลจ. - พนง. 27

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรฯ
340 อัตรา : ขรก. 119 ลจ. 48 พนง. 173

สํานักงานเลขานุการกรม
76 อัตรา : ขรก. 26 ลจ. - พนง. 50

สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
264 อัตรา : ขรก. 61 ลจ. 36 พนง. 167

กองแผนงาน
47 อัตรา : ขรก. 18 ลจ. - พนง. 29

สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
854 อัตรา : ขรก. 171 ลจ. 122 พนง. 561

รูปที่ 2 อัตรากําลังของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
โครงสร้างองค์กรแสดงให้เห็นว่า บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสังกัดอยู่เฉพาะในศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน ซึ่งจํานวนอัตรากําลังของกองแผนงานรวมข้าราชการและพนักงานราชการแล้วมี 47 คน เป็นอัตรากําลัง
เฉพาะศูนย์สารสนเทศ 12 อัตรา (แบ่งเป็นข้าราชการ 4 อัตรา พนักงานราชการ 8 อัตรา) จากอัตรากําลังทั้งหมดของ
กรมฯ 1,619 อัตรา อีกทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ก็ไม่ได้มีพื้นฐานการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง แต่ใช้วิธีการศึกษาด้วยตนเองและเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเหมาะสําหรับการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศในระดับบุคคล แต่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้น
รองรับภารกิจจํานวนมากและมีรูปแบบบริการที่หลากหลาย ทําให้การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้นต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษ
จากโครงสร้างผังอัตรากําลังบุคลากรในศูนย์สารสนเทศ จะพบการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกําลังประสบปัญหา เนื่องจากบุคลากรที่ให้บริการที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
และความต้องการการสนับสนุนของผู้ใช้งานระบบในปัจจุบันและระบบที่กําลังเตรียมการสําหรับใช้งานในอนาคต
อันใกล้นี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน
ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจําเป็นต้องมีการปรับโครงการการจัดการ
ของศูนย์สารสนเทศให้มีศักยภาพที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ในส่วนนี้สามารถดูรายละเอียดที่แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรทั่วไปในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานหรือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่ยังใช้
คอมพิวเตอร์สําหรับงานทั่วไป เช่น โปรแกรมพิมพ์งานเอกสาร (Word Processor) โปรแกรมตารางงาน (Spread
sheet) สําหรับการคํานวณ และโปรแกรมนําเสนอข้อมูล (Presentation) จากการสํารวจไม่พบว่ามีบุคลากรของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมสําหรับใช้งานเองได้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จําเป็นต้องสนับสนุนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรมีทักษะ
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหา โดยส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
รองรับการขยายตัวของงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้สนับสนุนภารกิจของกรมฯ ได้อย่างยั่งยืน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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2.1.5 ปัจจัยด้านข้อมูล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานที่จําเป็นต้องมีระบบการจัดการข้อมูลที่ดี เพราะกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สําคัญเป็นจํานวนมาก ปัจจุบัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการจัดเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบที่เป็นเอกสารกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไร
ก็ตามกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานกลางที่ต้องเก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษาและ
วิเคราะห์รายงานข้อมูลต่างๆ จากหลายหน่วยงานย่อย ซึ่งมีความหลากหลายของโครงสร้างข้อมูลทําให้เป็นอุปสรรค
ต่อการแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูล ดังนั้นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงควรวางแผนการดําเนินการใน
การกําหนดมาตรฐานทั้งรูปแบบและวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
จากการศึกษาการดําเนินการจัดการข้อมูลต่างๆของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่ายังไม่มีรูปแบบ
ที่เป็นมาตรฐานกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นข้อมูลในระดับบุคคลหรือหน่วยงานย่อย ดังนั้น
รูปแบบและวิธีดําเนินการยังขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการสูญหายหรือ
ยากต่อการควบคุมดูแลการแพร่กระจายของข้อมูลเหล่านั้น ตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูลนั้นทําได้ยาก หาก
บุคลากรที่ทําหน้าที่ดูแลข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การทํางาน จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดมาตรการหรือ
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลเฉพาะขององค์กร
ประการสําคัญในการจัดเก็บข้อมูล คือการบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานเพื่อให้สามารถแสดงผลใน
ระบบเดียวกันได้ ดังนั้น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลจึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญในการจัดเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลสารสนเทศ
และภูมิสารสนเทศที่มีมาตรฐานเป็นรูปแบบกลางที่มีความเหมาะสม และรวบรวมให้มีความครบถ้วนเป็นรูปแบบ
มาตรฐานของแต่ละชั้นข้อมูล ซึ่งปัจจุบันมีการจัดเก็บในลักษณะต่างคนต่างทําแม้ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องเดียวกันก็ตาม
ดังนั้น เพื่อให้สามารถจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของกรมฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานกลางขึ้นในแต่ละชั้นข้อมูล
นอกจากนี้การจัดการข้อมูลที่สําคัญจําเป็น ยังต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและเสถียรภาพของ
ข้อมูล ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจายใน
หลายระบบอาจไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกิดปัญหาการเก็บข้อมูลที่ซ้ําซ้อนและปัญหาในการบูรณาการ
ข้อมูลในระดับองค์กร
2.1.6 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ความสําคัญกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์ก ร มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่ทําหน้าที่กํากับดูแลและให้นโยบายตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผ่านทางผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้บริหารให้ความสําคัญในการวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
การพัฒนาองค์กรและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
2.1.7 ปัจจัยด้านงบประมาณ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานที่ควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและเป็น
หน่วยงานใหม่ที่ยังขาดความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นในส่วนงบประมาณของระบบงานต่างๆ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนการดําเนินการได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามการ
ประเมินงบประมาณที่จะได้รับเป็นเรื่องยาก เนื่องจากกรมฯ ยังขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมาก่อนหน้านี้ จึงไม่มีข้อมูลงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ที่
ถูกต้อง
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2.1.8 ปัจจัยด้านสถานที่
ศูนย์สารสนเทศ สังกัดกองแผนงาน ได้รับการจัดสรรสถานที่เพื่อการบริหารจัดการโดยตั้งอยู่บริเวณชั้น 8
ภายในกองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ประกอบด้วย ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server Room) ห้องฝึกอบรมขนาด 16 ที่นั่ง ห้องซ่อมคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และพื้นที่สํานักงาน
ซึ่งจากการจัดสรรในลักษณะดังกล่าวไม่มีระบบสํารองข้อมูลในส่วนกลาง ทําให้การออกแบบระบบสํารองข้อมูลนอก
สถานที่ทําได้สะดวกขึ้น
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน่วยงานทั้งที่อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บางสํานักงานอยู่ใน
พื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลจากแหล่งชุมชน ทําให้การบริหารจัดการในภาพรวมดําเนินการได้ยากและมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่มีสํานักงานกระจายในพื้นที่ต่างๆ สามารถช่วยให้
ระบบการสํารองข้อมูลที่สําคัญดําเนินการได้มีประสิทธิภาพ แต่ต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการดังกล่าวและต้อง
พิจารณาหน่วยงานที่เหมาะสมในการจัดทําระบบสํารองข้อมูลนอกสถานที่
จากการวิเคราะห์ปัจจัยสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายใน
กรมฯ ในแต่ละด้าน สามารถสรุปหาจุดแข็ง จุดอ่อนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลสรุปการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
ปัจจัยด้านอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์
- มีโอกาสหาระบบใหม่มา
ทดแทนของเดิมได้
- มีระบบให้เลือกในการพัฒนา
ทั้งแบบโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์
และ Open Source

จุดอ่อน/ปัญหา
- หลายหน่วยงานยังขาดแคลนฮาร์ดแวร์ (PC)
และซอฟต์แวร์ หรือยังมีระบบฮาร์ดแวร์ (PC)
เก่าล้าสมัย
- ไม่มีนโยบายกําหนด ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้เหมือนกันและระบบฯ มีความ
หลากหลาย
- คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทีใ่ ช้
งานมีความหลากหลายและแตกต่างกันทําให้
การบริหารจัดการและการบํารุงรักษาทําได้ไม่
สะดวก
- มีข้อมูลสําหรับการใช้งาน แต่ยงั ไม่มีการบูรณา
การข้อมูล มาตรฐานข้อมูล ทําให้การนําข้อมูล
ไปใช้งานมีความยุ่งยาก
- ยังไม่มีระบบงานด้านซอฟต์แวร์ ทีท่ ันสมัยและ
รองรับยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของ
หน่วยงาน
- ระบบรักษาความปลอดภัย ยังไม่ครอบคลุมทุก
ระดับ
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ตารางที่ 1 ผลสรุปการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ต่อ)
องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
ปัจจัยด้านระบบเครือข่าย - มีระบบเครือข่ายเฉพาะใน
ส่วนกลาง
- มีการเชือ่ มต่อกับเครือข่าย
อื่นๆ ทัง้ หน่วยงานภายในและ
ภายนอก เช่น ระบบสาร
บรรณ e-Tracking
ปัจจัยด้านบุคลากร
- บุคลากรเป็นผู้มคี วามสามารถ
• ผู้ใช้งาน
ในการเรียนรู้ได้รวดเร็ว
(บุคลากรมีความพร้อมที่
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ)
- มีการจัดฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
บุคลากร

จุดอ่อน/ปัญหา
- มีระบบเครือข่ายในส่วนภูมิภาคยังไม่ครบถ้วน
เนื่องจากพื้นทีห่ ่างไกลชุมชนและไม่มีระบบการ
จัดการที่ดี

- ยังไม่มีมีช่องทางในการปรับปรุงข้อมูลบุคลากร
ได้ด้วยตนเอง (HR Information)
- บุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในแต่ละหน่วยงานมีจํานวนไม่เพียงพอ
- ขาดทักษะความเข้าใจในการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์
- มีหลักสูตรในการฝึกอบรมไม่ครอบคลุมความ
ต้องการของผูใ้ ช้
- จํานวนบุคลากรไม่เพียงพอ
• ผู้ดูแล บํารุงรักษา - มีความสนใจในการเรียนรู้
ด้วยตนเองจนสามารถบริหาร - มีงานรับผิดชอบหลายด้านมากเกินไป
งานด้าน
และดูแลระบบได้ในระดับ
เทคโนโลยี
- ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการบริหารดูแล
หนึ่ง
สารสนเทศ
และสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีความใส่ใจในการพัฒนา
- ขาดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี
ศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง
สารสนเทศในเชิงลึกอย่างต่อเนือ่ ง
- เป็นผู้ที่มีความรูแ้ ละ
- บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาโดยตรงมีไม่เพียงพอ
ความสามารถ
- สวัสดิการหรือค่าตอบแทนให้บคุ ลากรด้าน
- มีการทํางานเป็นทีมสามารถ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีน้อยทําให้บุคลากรย้าย
ทํางานทดแทนกันได้
ไปอยู่หน่วยงานอื่นๆได้ง่าย
- ผู้บริหารให้ความสําคัญกับ
- ไม่มีหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารด้าน
• ผู้บริหาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง
ในการพัฒนาองค์กร
- ผู้บริหารสนับสนุนการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้บริหารสนับสนุนการ
ฝึกอบรมของบุคลากรใน
หน่วยงาน
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ตารางที่ 1 ผลสรุปการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ต่อ)
องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
ปัจจัยด้านข้อมูล
- มีข้อมูลสําหรับการใช้งาน
จํานวนมาก
- บางหน่วยงานมีการจัดเก็บ
และปรับปรุงข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฐานข้อมูลกลางอยู่ระหว่าง
การพัฒนา

-

ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการ

ปัจจัยด้านงบประมาณ

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร
- มีการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ มีผู้รบั ผิดชอบ และ
ขั้นตอน

-

-

-

-

ปัจจัยด้านสถานที่

- เดิมตั้งอยู่ในกระทรวง
ทรัพยากรฯ แต่ในปัจจุบัน
ย้ายมาที่ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 5
ธันวาคม 2550 ถนนแจ้ง
วัฒนะ
- มีสํานักงานและศูนย์ต่างๆ
ของหน่วยงาน ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
-

จุดอ่อน/ปัญหา
ขาดการกําหนดมาตรฐานของระบบข้อมูล
ขาดบุคลากรในการรวบรวมและจัดทําข้อมูลใน
แต่ละชั้นข้อมูล
ขาดบุคลากรในการติดตามและตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล
ขาดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ขาดการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (update)
ไม่มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบ
สารสนเทศที่แตกต่างกัน
ขาดการประสานงานในการจัดทําระบบข้อมูล
เนื่องจากบุคลากรไม่มีหน้าที่โดยตรง
ขาดการประเมินความเสี่ยง และความคุ้มค่าใน
การดําเนินงานโครงการต่างๆ
จํานวนขั้นตอนที่มากอาจทําให้การดําเนินการ
ล่าช้าและขาดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาดการปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างจริงจัง
ขาดการส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง
ไม่มีการสนับสนุนงบประมาณและแผนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี
นโยบายสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
แน่นอน
ขาดการสนับสนุนงบพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การบริหารจัดการสถานทีใ่ นอาคารศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5
ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ อยู่ภายใต้
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานทําให้การปรับปรุง
สถานที่บางส่วนในการดําเนินการด้านเครือข่าย
ทําได้ยากขึ้น
มีสถานที่อยูห่ ลายแห่งทําให้การบริหารจัดการ
ทําได้ไม่สะดวก
มีหน่วยงานบางส่วนอยู่ในที่ที่หา่ งไกลกันทําให้
การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
ครอบคลุมและทั่วถึง
ไม่มี Backup Site
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2.2 บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก
การออกแบบและดําเนินการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนั้นจําเป็นต้องคํานึงถึงปัจจัยหลาย
ประการ การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็เช่นเดียวกันจําเป็นต้องมี
การวิเคราะห์ในปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้การออกแบบมีความ
เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าต่อการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวางแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนี้ ได้มีการวิเคราะห์
สถานภาพระบบสารสนเทศกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ด้วย
เช่น นโยบายและข้อกําหนดต่างๆ ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยฉบับที่ 2
มาตรฐาน ข้อกําหนดและกฎหมายต่างๆ นโยบายของรัฐบาล และงบประมาณ รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้แผนการด้านสารสนเทศมีความเป็นไปได้และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม
จากการวิเคราะห์ปัจจัยสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่เกี่ยวข้องภายนอกกรมฯ ในแต่ละ
ด้าน สามารถสรุปหาโอกาสและผผลกระทบที่มีต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลสรุปการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่เกี่ยวข้องภายนอก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
โอกาส
หน่วยงานภายนอกที่
- มีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวข้อง
ทําหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุนส่งเสริม
การดําเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของรัฐ

ผลกระทบ
- ขาดการกําหนดมาตรฐานกลางด้าน
ข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน
- การเชือ่ มโยงเพือ่ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยังไม่มี
การดําเนินงานที่ชัดเจน
ปัจจัยและข้อกําหนดในแผน - ส่งเสริมการนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์มา - การวิเคราะห์ได้ทําการปรับปรุงเพิ่มเติม
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บท
ใช้ในการบริการภาครัฐ (Front
ของประเทศไทย พ.ศ.
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
office) เพื่อเป็นทางเลือกให้กบั
2545-2549 และ แผน
ประชาชนในการรับบริการจาก
ฉบับที่ 2 ที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐและได้รับข่าวสารอย่าง
เมื่อปลายปี พ.ศ. 2552
ของประเทศไทย พ.ศ.
สะดวกรวดเร็ว
2552-2556 (ฉบับที่ 2)
- พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
(Back office) ด้วยการนําสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ดําเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการภาครัฐ
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ตารางที่ 2 ผลสรุปการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่เกี่ยวข้องภายนอก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ต่อ)
องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
โอกาส
มาตรฐาน ข้อกําหนด
- รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีมาตรา
กฎระเบียบ และกฎหมาย
58 และ 59 ระบุให้ประชาชนมี
สิทธิในการได้รบั รู้ข้อมูลข่าวสาร
จากรัฐ
- มี พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
- มี พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
ด้านงบประมาณ
- ราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
พื้นฐานลดลงทําให้ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาลดลง
- ภาครัฐมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และรวดเร็ว
ความก้าวหน้าทางด้าน
- มีเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ศึกษาหาความรูอ้ ย่างหลากหลาย
- มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจาก
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
- มีนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ รวมถึง
Open Source ส่งผลให้สามารถ
เลือกเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
หลากหลาย
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-

-

ผลกระทบ
กฎระเบียบบางประการโดยเฉพาะ
ระเบียบพัสดุเป็นอุปสรรคในการจัดหา
และซ่อมบํารุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ในเวทีระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีผลทําให้การ
จัดสรรงบประมาณบางโครงการลดลง
ความต้องการในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ภายในองค์กรสูงขึ้น ทํา
ให้องค์กรมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

- ผู้ผลิต ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เร็วขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีผลต่อกระบวนการและพฤติกรรมการ
ทํางานของบุคลากร
- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจะต้องศึกษาหา
ความรู้ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง
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2.3 สรุปการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรในภาพรวม
จากผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผล
การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่เกี่ยวข้องภายนอกกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สามารถสรุ ป ความสั ม พั น ธ์ ข องจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาสและผลกระทบความเสี่ ย งในการพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ตามตารางวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
องค์กรในภาพรวม (SWOT Analysis) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรในภาพรวม (SWOT Analysis)
-

จุดแข็ง(Strength)
จุดอ่อน(Weakness)
ผู้บริหารตระหนักถึงความสําคัญของระบบงานด้าน - บุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวนไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนทีท่ ํา
หน้าที่ดูแลรักษาและสนับสนุนการใช้ระบบงานด้าน
บุคลากรของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบงานด้าน
- บุคลากรทีร่ ับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศยัง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาดความรูด้ ้านเทคนิคในเชิงลึก และขาด
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นองค์กรที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
บทบาทสําคัญทางด้านทรัพยากรทางทะเลและ
สมัยใหม่
ชายฝั่ง
- ระบบงานสารสนเทศยังไม่เพียงพอต่อภารกิจหลัก
มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้าน
ของกรมฯ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
- การรักษาความปลอดภัยและการสํารองข้อมูลของ
ระบบต่างๆ ยังจําเป็นต้องมีการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
- ขาดการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่มี
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล
- ขาดการสนับสนุนในการพัฒนาระบบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจริงจัง

โอกาส(Opportunity)
อุปสรรค(Threat)
- เป็นหน่วยงานใหม่และมีบทบาทสําคัญของประเทศ - ไม่สามารถเพิ่มจํานวนบุคลากรด้านเทคโนโลยี
ทําให้มีโอกาสได้รับงบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวใน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่าง
สารสนเทศในการสนับสนุนการดําเนินการต่างๆ ให้
มีประสิทธิภาพ
เหมาะสม
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงาน - อัตราค่าตอบแทนในอัตราทั่วไปไม่สามารถดึงดูด
ที่ได้รับการยอมรับในด้านการเป็นศูนย์กลางข้อมูล
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถ
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทํางานอยู่กับองค์กรในระยะยาวได้
- เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจําเป็นต้อง
จัดสรรงบประมาณในการลงทุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง
- การรุกรานระบบเครือข่ายมีมากขึ้น
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการหลัก
จากการวิเคราะห์ผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกกรมฯ สามารถ
สรุปออกเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตลอดจนกิจกรรมหลักในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสามารถพัฒนาระบบงานฯ ให้สําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุ ผ ลตามวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ กํ า หนดไว้ โดยประกอบด้ ว ย 5 ยุ ท ธศาสตร์ 24
โครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เป้าหมายและแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าหมาย
- การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
มีความเหมาะสมและสามารถรองรับ
สารสนเทศ เพื่อรองรับการ
ระบบงานสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างมี
ใช้งานระบบสารสนเทศของ
ประสิทธิภาพ
กรมทรัพยากรทางทะเล
- เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานระบบงาน
และชายฝั่งให้มี
สารสนเทศในการสนับสนุนภารกิจของ
ประสิทธิภาพ
องค์กร
- เพื่อสร้างความมั่นคงในเสถียรภาพของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วน
ต่างๆ เช่นระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูลและ
ข้อมูล เป็นต้น
2. การพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ การ
ปฏิบัติงานและให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการจัดการสารสนเทศให้
สามารถรองรับภารกิจของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการ
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เครือข่ายส่วนกลาง
1.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เครือข่ายส่วนภูมิภาค
1.4 โครงการบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยี
1.5 โครงการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศและเครือข่าย
1.6 โครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับ พรบ.
คอมพิวเตอร์ 2550
1.7 โครงการกู้คืนจากอุบัติภัย
แผนงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
2.1 โครงการพัฒนาระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
ติดตามโครงการ (Project
management)
2.3 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงิน
2.4 โครงการระบบการให้คําปรึกษาและ
ช่วยเหลือด้านไอที
2.5 โครงการพัฒนาระบบช่วยในการ
ตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร (DSS)
2.6 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ/ศูนย์
ป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(War Room)
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ตารางที่ 4 เป้าหมายและแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาสนับสนุน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วน
ร่วมและบูรณาการในทุก
ระดับ
4. การพัฒนาระบบข้อมูล
เพื่อให้สามารถติดต่อ
สื่อสาร แลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงและบูรณาการกับ
ข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
โครงการ
- การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและความรู้ แผนงานสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่ 3.1 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ (Web Site)
สาธารณะ
3.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
- ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์
สนับสนุนเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม

- เพิ่มขีดความสามารถของศูนย์
สารสนเทศ ให้สามารถสนับสนุนการ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
- เพื่อบูรณาการข้อมูลจากระบบงาน
ต่างๆ ขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล กับหน่วยงาน
ภายนอก
- ศูนย์สารสนเทศมีอัตรากําลังและ
5. การพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพที่เพียงพอแก่การให้บริการ
ทักษะและความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - บุคลากรในกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทุกระดับได้รับการพัฒนา
เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ
ทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศได้อย่างมี
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าแก่
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสร้าง
การลงทุน
ทัศนคติที่ดีโดยการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานพัฒนาฐานข้อมูล
4.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
และภูมิสารสนเทศทรัพยากรกายภาพ
และชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.
สปล. สปก. สทช.)
4.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
และมาตรฐานข้อมูล
4.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางสําหรับ
งานวิจัย
4.4 โครงการจัดทําฐานข้อมูลปะการังเทียม
(สทช.)
แผนงานพัฒนาองค์ความรู้
5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์
สารสนเทศ
5.2 โครงการพัฒนาความรู้ด้านไอทีแก่
บุคลากรและผู้บริหาร
5.3 โครงการพัฒนาความรู้และความ
เชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ
5.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล
5.5 โครงการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้
(KM)
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ส่วนที่ 4
การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดําเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในการดําเนินการต่างๆ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยัง
ต้องปฏิบัติตามภารกิจที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สําหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้
(1) คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1. ปลัดกระทรวง เป็นประธาน
2. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง (CIO) ทุกกรม เป็นกรรมการ
3. ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศของกระทรวงฯ เป็นเลขานุการ
มีหน้าที่
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
(2) คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (CIO ของกระทรวง) เป็นประธาน
2. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง (CIO) ทุกกรม เป็นกรรมการ
3. ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศของกระทรวง เป็นเลขานุการ
มีหน้าที่
1. เสนอแนะนโยบายและมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
2. ให้คําปรึกษาเกีย่ วกับแผนการบริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
3. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินงานในเรือ่ งที่เกีย่ วข้อง
(3) คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้วย
1. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน
2. รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นรองประธาน
3. ผู้อํานวยการ สํานัก/กอง ในสังกัดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการ
4. หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. พิจารณาและเสนอความเห็นแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในภาพรวมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. กําหนดแนวทางการปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3. พิจ ารณาและให้ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การต่ อ โครงการพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ฐานข้อมูลทั้งข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลและ
ฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4. พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบในหลักการต่อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23
มีนาคม พ.ศ. 2547
5. เสนอให้แต่งตั้งคณะทํางานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กําหนด
(4) เจ้าหน้าทีส่ ารสนเทศของ กอง/สํานัก ต่างๆ :
มีหน้าที่
1. รับผิดชอบดําเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกอง/สํานัก นั้นๆ
(5) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ :
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตใิ นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ที่ 1 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทหี่ น่วยงานสามารถดําเนินการได้เอง
1. การจัดหาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสํานักงานพื้นฐานตามคุณสมบัติและราคา
มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําหนดภายใต้เงื่อนไขการใช้งานไม่เกิน 1
เครื่อง/คน ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
2. การจัดหาเพื่อทดแทนระบบที่ใช้แล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวงเงินที่ไม่มากกว่าเดิม
3. การจัดหาเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบที่ไม่ซ้ําซ้อนกับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น
(การดําเนินการตามข้อ 2. และ 3. ให้จัดหาได้ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท)
หลักเกณฑ์ที่ 2 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทตี่ อ้ งขอความเห็นชอบจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก CIO ประจํา
กรมฯ และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวง และให้ CIO ประจํากระทรวงลงนามกํากับท้ายเอกสารรายละเอียดผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ และส่งเรื่องให้ปลัดกระทรวงลงนามในหนังสือนําส่ง ก่อนการตั้งคําขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ 1 หรือก่อนส่งคําขอความเห็นชอบงาน/แผนงาน/โครงการ
มายังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ที่ 2 และให้หน่วยงานของรัฐ
รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้ดําเนินการแล้วภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ โดย CIO ประจําหน่วยงานจะเป็นผู้ลงนามกํากับท้าย
เอกสาร
กระทรวงและหน่วยงานที่ได้ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการแล้ว ได้รับการยกเว้น
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ โดยให้กระทรวง
ดําเนินการพิจารณาอนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดได้เองตามแนวทางที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
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4.2 การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลสําเร็จของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน
ภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตัวชี้วัดความสําเร็จในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ผู้ประเมิน

ระยะเวลา
ในการประเมิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพ
- สัดส่วนจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์กับจํานวนผู้ที่ - รองอธิบดีที่เป็นผู้บริหาร ทุก 6 เดือน
จําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในกรมทรัพยากรทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทะเลและชายฝั่งใน ปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 1:1 ระดับสูงของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและ
- มีปริมาณการสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ชายฝั่ง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
- หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การ
ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีจํานวนระบบงานที่รองรับกิจกรรม เทคโนโลยี - รองอธิบดีทุกฝ่าย
ทุก 6 เดือน
สารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทรัพยากร - หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ
กรมทรัพยากรทางทะเล
ทางทะเลและชายฝั่งมากขึ้น
และชายฝั่ง
- จํานวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลภายในและ
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมและบูรณาการในทุกระดับ
- รองอธิบดีที่เป็นผู้บริหาร ทุก 6 เดือน
- ร้อยละ 70 ของบุคลากรที่สํารวจที่เคยใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลในระบบงานสารสนเทศของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีระดับความพึง ระดับสูงของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
พอใจอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก
- ปริมาณของการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับ - หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มขึ้นอย่างน้อย กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
ร้อยละ 10 ในแต่ละปี
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จํานวนผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี (พ.ศ.2555 - 2559)
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ตารางที่ 5 ตัวชี้วัดความสําเร็จในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ต่อ)
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ผู้ประเมิน

ระยะเวลา
ในการประเมิน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อให้สามารถติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงและบูรณาการกับข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึง
- ปริมาณข้อมูลทุกฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นในภาพรวม - รองอธิบดีที่เป็นผู้บริหาร ทุก 6 เดือน
และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงของกรม
- ได้รับการยอมรับเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้าน
ทรัพยากรทางทะเลและ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ชายฝั่ง
- หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าแก่การลงทุน
- ร้อยละ 50 ของบุคลากรในกรมทรัพยากรทาง - รองอธิบดีที่เป็นผู้บริหาร ทุก 6 เดือน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทะเลและชายฝั่งมีความรู้ความเข้าใจใน
ระดับสูงของกรม
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
- ร้อยละ 50 ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไอ ทรัพยากรทางทะเลและ
ทีทุกระดับได้รับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ชายฝั่ง
- หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ
และการใช้ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (eกรมทรัพยากรทางทะเล
Government) อย่างทั่วถึง
และชายฝั่ง
- จํานวนบุคลากรสามารถใช้ เทคโนโลยี
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
สารสนเทศและการสื่อสาร ในการปฏิบัติงาน
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มากขึ้น

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ 5
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
5.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความสอดคล้องของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ความ
สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ.2552-2556 มีรายละเอียด
ตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2555-2559
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มี
ประสิทธิภาพ
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายส่วนกลาง
1.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายส่วนภูมิภาค
1.4 โครงการบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
1.5 โครงการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย
1.6 โครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
1.7 โครงการกู้คืนจากอุบัติภัย

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายการสื่อสาร
แผนงาน
2.1 แผนงานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม/
ทดแทน
2.2 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูล
2.3 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบเครือข่าย
2.4 แผนงานบํารุงรักษาระบบ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Broadband
Infrastructure)

หมายเหตุ
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ตารางที่ 6 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง (ต่อ)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2555-2559
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
การปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
2.1 โครงการพัฒนาระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office : edocument / e-Meeting / e-learning เป็นต้น )
2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารและติดตามโครงการ(Project
management)
2.3 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงิน
2.4 โครงการระบบการให้คําปรึกษาและช่วยเหลือด้านไอที
2.5 โครงการพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร (DSS :
Decision Support System )
2.6 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (War Room)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม
และบูรณาการในทุกระดับ
แผนงานสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่
3.1 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ (Web Site)
3.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2552-2556
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการระบบ ICT
จัดการ
ระดับชาติอย่างมีธรรมาภิบาล
(National ICT Governance)
แผนงาน
4.1 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การสร้างธรรมาภิบาลในการ
4.3 แผนงานพัฒนาระบบสําหรับสนับสนุนการ
บริหารและการบริการของ
ตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร
ภาครัฐ (e-Government)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการระบบ ICT
ระดับชาติอย่างมีธรรมาภิบาล
การให้บริการประชาชน
(National ICT Governance)
แผนงาน
3.1 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
ประชาชน
การสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารและการบริการของ
ภาครัฐ (e-Government)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ
การนํา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ มา
ใช้ในการ
สนับสนุน
ภารกิจหลัก
ของสํานักงาน
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ตารางที่ 6 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง (ต่อ)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2555-2559
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อให้สามารถติดต่อ สื่อสาร
แลกเปลี่ ย น เชื่ อ มโยงและบู ร ณาการกั บ ข้ อ มู ล จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึง
แผนงานพัฒนาฐานข้อมูล
4.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.
สปล. สปก. สทช.)
4.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล
4.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางสําหรับงานวิจัย
4.4 โครงการจัดทําฐานข้อมูลปะการังเทียม (สทช.)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าแก่การ
ลงทุน
แผนงานพัฒนาองค์ความรู้
5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์สารสนเทศ
5.2 โครงการพัฒนาความรู้ด้านไอทีแก่บุคลากรและผู้บริหาร
5.3 โครงการพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของ จนท ศสท.
5.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
5.5 โครงการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ (KM)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2552-2556
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการ
และการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
การสร้างธรรมาภิบาลในการ
แผนงาน
บริหารและการบริการของ
ภาครัฐ (e-Government)
4.1 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนงาน
1.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน
5.1 แผนงานพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากําลังคนด้าน ICT
และบุคคลทั่วไปให้มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์
ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน
(Information Literacy)

หมายเหตุ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี (พ.ศ.2555 - 2559)
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ส่วนที่ 6
สรุปแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
6.1 แผนงาน/โครงการจําแนกตามยุทธศาสตร์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสรุปเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวม 5 ยุทธศาสตร์ 24 โครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แผนงาน/โครงการจําแนกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
- การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความเหมาะสมและสามารถ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการ
รองรับระบบงานสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างมี
ใช้งานระบบสารสนเทศของกรม
ประสิทธิภาพ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มี
- เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานระบบงานสารสนเทศใน
ประสิทธิภาพ
การสนับสนุนภารกิจขององค์กร
- เพื่อสร้างความมั่นคงในเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในส่วนต่างๆ เช่นระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูลและ ข้อมูล เป็นต้น
2. การพัฒนาระบบงานสารสนเทศของ - พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จัดการสารสนเทศให้สามารถรองรับภารกิจของกรม
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมี
มากขึ้น
ประสิทธิภาพ
- เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานภายในของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการ
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายส่วนกลาง
1.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายส่วนภูมิภาค
1.4 โครงการบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
1.5 โครงการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย
1.6 โครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
1.7 โครงการกู้คืนจากอุบัติภัย
แผนงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
2.1 โครงการพัฒนาระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office : e-document / eMeeting / e-Learning เป็นต้น )
2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารและติดตามโครงการ (Project management)
2.3 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงิน
2.4 โครงการระบบการให้คําปรึกษาและช่วยเหลือด้านไอที
2.5 โครงการพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร (DSS : Decision
Support System )
2.6 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (War Room)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี (พ.ศ.2555 - 2559)
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ตารางที่ 7 แผนงาน/โครงการจําแนกตามยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาสนับสนุนกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมและบูรณาการใน
ทุกระดับ
4. การพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อให้
สามารถติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงและบูรณาการกับข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึง

5. การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและ
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ระบบสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าแก่การลงทุน

เป้าหมาย
- การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและความรู้ด้านทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งสู่สาธารณะ
- ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

แผนงาน/โครงการ
แผนงานสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่
3.1 โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมฯ (DMCR Web Site)
3.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม

- เพิ่มขีดความสามารถของศูนย์สารสนเทศ ให้สามารถ
สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อบูรณาการข้อมูลจากระบบงานต่างๆ ขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล กับ
หน่วยงานภายนอก
- ศูนย์สารสนเทศมีอัตรากําลังและศักยภาพที่เพียงพอแก่
การให้บริการ
- บุคลากรในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุก
ระดับได้รับการพัฒนาทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีโดยการสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร

แผนงานพัฒนาฐานข้อมูล
4.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศทรัพยากรกายภาพและ
ชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ. สปล. สปก. สทช.)
4.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล
4.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางสําหรับงานวิจัย
4.4 โครงการจัดทําฐานข้อมูลปะการังเทียม (สทช.)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานพัฒนาองค์ความรู้
5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์สารสนเทศ
5.2 โครงการพัฒนาความรู้ด้านไอทีแก่บุคลากรและผู้บริหาร
5.3 โครงการพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ
5.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
5.5 โครงการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ (KM)
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6.2 งบประมาณการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี พ.ศ. 2555-2559
จากการวิเคราะห์แผนแม่บทฯ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ ระยะเวลา 5 ปี
สามารถกําหนดงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก 5 ยุทธศาสตร์ 24 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 297,662,150 บาท มีรายละเอียดตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สรุปงบประมาณการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ปี พ.ศ. 2555-2559
งบประมาณปี
(หน่วย : บาท)
รวม
งบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพ
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม/ทดแทน
2,242,000 5,338,000 5,674,300 6,138,700 6,138,700
25,531,700
1.2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายส่วนกลาง
564,000
967,800
967,800
903,800
903,800
4,307,200
1.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายส่วนภูมิภาค
- 5,670,000 5,670,000 6,520,500 6,520,500
24,381,000
1.4 โครงการบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
8,000,000
1.5 โครงการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย
4,500,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
20,500,000
1.6 โครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับ พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550
1,340,000
200,000
200,000
200,000
1,940,000
1.7 โครงการกู้คืนจากอุบัติภัย
- 6,760,000 5,500,000 5,500,000
17,760,000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 7 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม
10,246,000 17,575,800 24,872,100 24,863,000 24,863,000
102,419,900
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
2.1 โครงการพัฒนาระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
3,500,000 3,980,000 1,122,000 1,122,000 1,122,000
10,846,000
2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารและติดตามโครงการ(Project Management)
- 3,205,000
480,750
3,685,750
2.3 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงิน
- 3,380,000
507,000
507,000
4,394,000
2.4 โครงการระบบการให้คําปรึกษาและช่วยเหลือด้านไอที
- 2,430,000
364,500
2,794,500
2.5 โครงการพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร (DSS)
3,890,000
583,500
583,500
583,500
5,640,500
2.6 โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (War Room)
6,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
14,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวม 6 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม
13,390,000 9,360,000 9,340,500 4,212,500 5,057,750
41,360,750
โครงการ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี (พ.ศ.2555 - 2559)

หน้าที่ 28

ตารางที่ 8 สรุปงบประมาณการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ปี พ.ศ. 2555-2559 (ต่อ)
งบประมาณปี
(หน่วย : บาท)
รวม
งบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมและบูรณาการ
ในทุกระดับ
แผนงานสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่
3.1 โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมฯ (DMCR Web Site)
- 1,510,000
226,500 1,510,000
226,500
3,473,000
3.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
472,500
472,500
4,095,000
- 3,150,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม 2 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม
- 4,660,000
226,500 1,982,500
699,000
7,568,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อให้สามารถติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงและบูรณาการกับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึง
แผนงานพัฒนาฐานข้อมูล
4.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศทรัพยากรกายภาพและ
ชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ. สปล. สปก. สทช.)
18,840,000 10,100,000 10,100,000 10,100,000 10,100,000
59,240,000
4.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล
10,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
20,000,000
4.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางสําหรับงานวิจยั
- 3,080,000
- 3,080,000
6,160,000
4.4 โครงการจัดทําฐานข้อมูลปะการังเทียม (สทช.)
20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
40,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม 4 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม
48,840,000 17,600,000 20,680,000 17,600,000 20,680,000
125,400,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าแก่การลงทุน
แผนงานพัฒนาองค์ความรู้
5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์สารสนเทศ
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
1,250,000
5.2 โครงการพัฒนาความรู้ด้านไอทีแก่บุคลากรและผู้บริหาร
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
7,500,000
5.3 โครงการพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ
370,000
330,000
429,000
280,000
400,000
1,809,000
5.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
- 3,480,000
522,000
522,000
4,524,000
5.5 โครงการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ (KM)
- 5,070,000
760,500
5,830,500
ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 5 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม
2,120,000 5,560,000 7,249,000 2,552,000 3,432,500
20,913,500
5 ยุทธศาสตร์ 24 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม
74,596,000 54,755,800 62,368,100 51,210,000 54,732,250
297,662,150
โครงการ
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