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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล  
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ (PA) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในปี 2558 

ก าหนดให้องค์กรต้องมีการจัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ซึ่งจัดท าโดย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) 
 เนื่องจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมง พ.ศ. 2555-2559 
ฉบับปัจจุบันมีความล่าช้าในขั้นตอนการส่งมอบงานของที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งกรมได้จ้าง
ให้จัดท าแผนแม่บทของกรมครอบคลุมปี พ.ศ. 2555-2559 เป็นระยะเวลา 18 เดือน โดยมีการส่งมอบ
งานในปี 2555 จึงเป็นผลให้ต้องปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมง
ดังกล่าวให้มีระยะเวลาครอบคลุมปี พ.ศ. 2560-2561 ซึ่งกรมประมงเป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่มีรอบการ
จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ตรงกับหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) ที่มีระยะเวลาของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครอบคลุมปี 2557-2561 
 จากสาเหตุดังกล่าวจึงท าให้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมงไม่
สอดคล้องรองรับกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง ICT และ กษ. ในส่วน
ของนโยบายที่มีการก าหนดในปี 2557 ซึ่งกระทรวง ICT และ กษ. มีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหม่ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมงฉบับปัจจุบัน ให้สอดคล้องรองรับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวง ICT และ กษ. เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดนโยบายและการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2560-2561 ก่อนที่จะมีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกระทรวงฉบับใหม่ซึ่งควรมีการปรับรอบการจัดท าแผนแม่บทฯ ให้ตรงกับกระทรวง ICT และ 
กษ. โดยจะเป็นการจัดท าแผน 2 ปี ครอบคลุม 2560-2561 เนื่องจากมีการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
ประจ าปี 2559 ไปแล้ว 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงของกรม

ประมงฉบับปัจจุบัน ในกรอบระยะเวลาด าเนินการที่เหลือในปี 2559 และครอบคลุมถึงปี 
2560-2561 ให้สอดคล้องรองรับกับทิศทางการด าเนินการแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวง ICT และ กษ. ฉบับปัจจุบัน 
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2. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการก าหนดโครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมประมงให้ตรงกับความต้องการใช้ในปัจจุบัน และเป็นไปตามข้อก าหนดตัวชี้วัดการ
พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2558 

1.3 เป้าหมาย 
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทบทวน จุดอ่อนจุดแข็งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร และ

ความสอดคล้องของนโยบาย/โครงการต่อภารกิจ นโยบายของกรมประมงและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ตามกรอบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง ICT และ
รัฐบาล 

2. ปรับลด/เพ่ิมและปรับปรุงแผนงานโครงการให้สอดคล้องรองรับนโยบายและภารกิจใน
ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 

1.4 วิธีการด าเนินการ 
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการที่ก าหนดในแผนแม่บทฯ ฉบับ

ปัจจุบันของกรมประมง ให้รองรับสถานภาพ/นโยบายและภารกิจในปัจจุบันของกรม และให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง ICT และ กษ. 

2. จัดท า Swot Analysis ขององค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สะท้อนสถานภาพในปัจจุบัน 
3. ปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้สองคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ตรงกับนโยบาย/

กรอบแนวทางของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง ICT และ 
กษ. ที่ก าหนดขึ้นในระยะเวลาปี 2557-2558 

4. จัดประชุมพิจารณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อคิดเห็น รับทราบผลกระทบในการ
ปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม เพื่อให้กรมน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงได้อย่างถูกต้อง เป็นการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในการเสนอข้อคิดเห็น
ในการด าเนินการพิจารณางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมโดยกระบวนการพิจารณ์ 

1.5 ระยะเวลาด าเนินการ 
5 เดือน  พฤษภาคม-กันยายน 2558 
 

1.6 แผนปฏิบัติงาน 
รายการ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศทส. จัดท าโครงการ ตรวจสอบวิเคราะห์กับแผนแม่บทฯ       
2. ปรับปรุงแผน และประชุมชี้แจงหน่วยงาน       
3. ปรับปรุงแผนตามข้อเสนอเฉพาะที่ปรับปรุง       
4. จัดประชุมประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1       
5. จัดประชุมประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2       
6. สรุปผลแผนแม่บทฯ เสนอกรม       
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1.7 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. หน่วยงานระดับกองภายใน จ านวน 17 หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีการแบ่งส่วนราชการภายใน  

3 หน่วยงาน 
3. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
4. ส านักงานตรวจราชการกรม 

 
1.8 งบประมาณด าเนินการ 
     - 
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บทท่ี 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กรมประมง 

2.1 วิสัยทัศน์กรมประมง (Vision) 
วิสัยทัศน์ของกรมประมง  
“มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้น าและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมงของ

ประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
 
วิสัยทัศน์ด้าน ICT ของกรมประมง 
“พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ ปฏิบัติงานและการให้บริการด้าน

การประมงอย่างมีประสิทธิภาพ”   
 
2.2 พันธกิจในการด าเนินการของกรม (Mission) 

ก. พันธกิจ (Mission) ของกรมประมง  
1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ตลอดจนห่วงโซ่การ

ผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล 
3. ก ากับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า เพ่ือให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคง

ความหลากหลาย ทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และภาคประชาชน ในภาคการ
จัดการทรัพยากรในชุมชน 

4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัย เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และ
เพ่ิมมูลค่า 

5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
ปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ 
 

ข. พันธกิจด้าน ICT ของกรมประมง  
1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถและศักยภาพในการใช้ ICT ในการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาและส่งเสริมการน า ICT มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการ

ให้บริการ 
3. เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูล/ข้อสนเทศขององค์กรให้มีมาตรฐาน และสามารถ

เชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับรองรับการใช้งานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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2.3 ยุทธศาสตร์ในการด าเนนิการของกรม (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้รับมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2. เพ่ิมผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งทรัพยากรอ่ืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า  
ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง  
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร  

 
2.4 ยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของกรม (Strategy) 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถและศักยภาพในการใช้ ICT ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน ICT และทัศนคติที่ดีในการใช้งาน ICTเพ่ือการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการน า ICT มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน
และการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกรมประมง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT มาเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและ
ธุรกิจประมง 
 

พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูล/ข้อสนเทศขององค์กรให้มีมาตรฐาน และสามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลาง 
 

พันธกิจที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ส าหรับรองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้รองรับภารกิจของกรมประมงอย่างมี
เสถียรภาพ     
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านการประมงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 3 
กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสือ่สารทีเ่กี่ยวข้อง 

นอกจากการศึกษาแผนและนโยบายของกรมประมงแล้ว การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2557–2561) ของกรมประมงยังมีการด าเนินการศึกษาแผน
และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือวิเคราะห์ภาพรวมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศไทยในอนาคต ทั้งสิ้น 2 ฉบับ ได้แก่ 

1. (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 3 

(พ.ศ. 2557 – 2561)  
โดยมีรายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้ 
1. (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-
2561 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที ่3 มีวิสัยทัศน์ “พัฒนาสังคมอุดม
ปัญญาด้วย ICT เพ่ือก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยทั่วถึง เท่าเทียม และม่ันคงปลอดภัย ในทุกชุมชน
และท้องถิ่น” (Shape-up Smart Thailand toward Digital Society) 

การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) 
ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ได้ยึดกรอบนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และนโยบายหลักของ
ประเทศที่เก่ียวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะการพิจารณาปัจจัยแวดล้อมท่ี
มีผลต่อการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศ ที่ได้ท าการวิเคราะห์ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๑ กรอบนโยบาย ICT2020 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับ
ที ่๒) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ บวกกับการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทการมุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ที่มุ่งพัฒนาประเทศ
ไทยอย่างฉลาด  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพ่ือการด ารงชีวิตและประกอบ
อาชีพอย่างพอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนา และใช้ประโยชน์จาก
บริการ ICT (Participatory People) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง 
(Sufficient) และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ท้องถิ่นในแนวทางนวัตกรรมบริการ และมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค (Smart 
Government) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใส 
มีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยเฉพาะ 
อุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์ และการใช้ ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (Vibrant Business) 
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2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 
2557 – 2561)  

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2557-2561) มีวิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรไทยอัจฉริยะด้วยไอซีที มีบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร” 

การจัดท าแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 เน้นการพัฒนาศักยภาพของการเกษตรประเทศไทยให้เข้าสู่
ความเป็นอัจฉริยะ ด้วยการใช้ไอซีทีส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงฯ (Operational Excellence) ทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒนาการ
ให้บริการการเกษตรให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการร่วมไปกับการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านไอซีทีของบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Human 
Capital Improvement) เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบการภาคการเกษตร โดยการให้ความรู้ด้านไอซีที อีก
ทั้งสร้างความมีส่วนร่วม (Cooperation) จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การบูรณาการข้อมูล และองค์ความรู้ด้านการเกษตร ซึ่งจะท าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์จากกระทรวงฯ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาบริการการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ถ่ายทอดข้อมูลองค์ความรู้การเกษตร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านการเกษตรให้สามารถเข้าถึง และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สนับสนุนการก าหนดและก ากับนโยบายการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 4 
แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการจัดท าแผนแม่บทฯ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
เป็นแผนระยะสั้น จึงต้องมีการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการจัดท าแผนแม่บทฯ เพ่ือให้ได้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการความยืดหยุ่น ทันต่อสถานการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรับเปลี่ยนและกระแสดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถน าไปประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
4.1. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเข้ามามี
บทบาทกับชีวิตประจ าวันของบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดกรมประมงเป็นอย่างมากมากข้ึนทั้งทางตรง
และทางอ้อม ดังนั้น ศทส. จึงไดร้วบรวมแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ควรจะน าไปประยุกต์ใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมประมง ดังนี้ 

 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง/ ไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Internet : 
FTTx) 

ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งในส่วนของอินเทอร์เน็ตแบบมีสาย 
และแบบไร้สาย โดยเฉพาะในส่วนของอินเทอร์เน็ตไร้สายจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้จากการที่ผู้ให้ 
บริการในประเทศไทยได้เริ่มให้บริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ที่เรียกว่า เทคโนโลยีการสื่อสารใน 
ยุคที่ 3 (The Third Generation : 3G) อย่างเป็นทางการ และมีแนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยี 
ดังกล่าวให้มีความเร็วและสามารถให้บริการในระยะไกลได้ยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งประโยชน์ของเทคโนโลยี 
3G คือ สามารถรับ-ส่งข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ เช่น ข้อมูลวิดีโอ ภาพ ด้วยความเร็วสูง ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เช่น การโทรศัพท์แบบเห็นหน้า (Video Call) ที่มีการสื่อสาร 
เป็นแบบสองทาง (Interactive) เป็นต้น  

ส าหรับในส่วนของอินเทอร์เน็ตแบบมีสาย มีแนวโน้มของความเร็วที่สูงขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยี 
FTTX (Fiber Optic Internet) เป็นระบบเครือข่ายอินเตอร์ความเร็วสูงที่มีการใช้งานสายใยแก้ว  Fiber 
Optical แทนสายโลหะทองแดงส่งตรงถึงบ้านหรือหน่วยงานของผู้ใช้ มีคุณภาพและความเร็วในการรับ-ส่ง 
สัญญาณสูงกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดาที่เราใช้กันในระบบ ADSL หลายร้อย-พันเท่า ซึ่งมีความเร็วได้สูงเป็น
กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) มีความเร็วกว่าเทคโนโลยี ADSL และ 3G หลายเท่าตัวจึงเหมาะส าหรับการใช้
งาน อินเตอร์เน็ตเพื่อดู Multimedia เช่น IPTV, VOIP, Youtube, Video Conference , Video On 
demand, Download รูปภาพ,หนัง, เพลงหรือข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น การเชื่อมต่อโดยใช้แสงน าสัญญาณ  

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับกรมประมงในการประชุม
ทางไกล (Video Conference / Web Conference) ช่วยให้สามารถประหยัดเวลาในการเดินทางลดการ
ใช้ทรัพยากร และสามารถประชุมร่วมกันได้โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน การท า VOIP 
โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นการลดต้นทุนด้านการสื่อสาร รวมถึงการเป็นสื่อกลางในการเข้าถึง
ข้อมูลด้านการประมงท่ีกรมประมงให้บริการ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ เกิดประโยชน์ในด้านของธรรมาภิบาลที่
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ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้โดยตรง ในส่วนของผู้ให้บริการเองก็สามารถปรับปรุงข้อมูลองค์
ความรู้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทุกเวลาจากทุกสถานที่ 

 เทคโนโลยีสีเขียว (Green IT) 
คือแนวคิดในการบริหารจัดการ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้าง
ขยะ รวมถึงการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์มารีไซเคิลใหม่อีกด้วย ซึ่งเป้าหมายสูงสุดคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ต้องถูกน ากลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด และไม่มีส่วนประกอบที่ท าจากสารพิษ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้พลังงานน้อยลง แต่ความสามารถมากขึ้น ตามแนวคิดที่ว่า"Maximum Megabytes 
for Minimum Kilowatts" โดย Green IT ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การเลือกใช้
งาน และการทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้ง 3 ขั้นตอนถือเป็นวัฏจักรของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

เทคโนโลยีสีเขียวสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สามารถใช้งานร่วมกันภายในกรมประมง การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์แทนการจัดซื้อ
จัดหาใหม่ ตลอดจนการเสริมสร้างให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน เมื่อมีการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เลือกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อนุรักษ์พลังงาน เลือกใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการใช้
ทรัพยากรทางฮาร์ดแวร์ร่วมกัน รวมศูนย์การจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลไว้ที่เดียวกัน ติดตามเฝ้าดู
การใช้พลังงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องให้มีการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเต็มความสามารถ 
และเม่ือสิ้นอายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการก าจัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเห็นได้
ว่าแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดมานี้ได้ให้ความส าคัญในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ในส่วนของกรมประมงสามารถเริ่มน าแนวคิด Green IT มาใช้ในองค์ได้ อาทิ การปิดอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน การใช้กระดาษรียูส การใช้ Share Printer ร่วมกันแทนการใช้แบบส่วนตัว การ
ใช้งานอุปกรณ์ทางด้าน IT ให้เต็มความสามารถโดยการใช้ Virtual Server (VM Ware) แทนการใช้ 
Physical Server เพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันและเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า การก าหนด
ขอบเขตเกณฑ์มาตรฐานในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางด้าน it การสร้างความตระหนักเก่ียวกับ Green IT 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมประมงได้เกิดความเข้าใจในแนวคิดและกิจกรรมอย่างชัดเจน การสร้างกิจกรรมโดย
พยายามให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากท่ีสุดให้รู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง และควร
มีการคิดกิจกรรมเสริมแรงจูงใจในรูปแบบของการแข่งขัน สุดท้ายเมื่อการด าเนินกิจกรรมใดที่ประสบ
ผลส าเร็จหรือเป็นไปตามที่คาดหวัง กรมประมงควรน าแนวทางปฏิบัติทาง Green IT  นั้นไปก าหนดเป็น
นโยบาย/ข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการของกรม และควรก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกลุ่ม
คนที่เก่ียวข้องกับแนวทางการปฏิบัติ Green IT ให้ชัดเจนด้วย 

 คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ แต่การจะ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยหลายด้านทั้งค่าใช้จ่าย
หรืองบประมาณในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศส าหรับให้บริการลูกค้า ซึ่งนับว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ลงทุนเป็นจ านวนมาก โดยปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถแก้ปัญหาของการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ คือ เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud computing) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการ
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แบ่งปันทรัพยากรฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และสารสนเทศระหว่างกันผ่านอินเทอร์เน็ต โดยองค์กรสามารถใช้
บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากกับ
โครงสร้างพื้นฐานของตน สามารถเลือกใช้บริการเฉพาะอย่างและเสียค่าใช้จ่ายให้ตรงกับความต้องการ
เฉพาะด้านหรือสอดคล้องกับงบประมาณของตนได้ 

กรมประมงได้น าเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งมาประยุกต์ใช้ โดยปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจาก 
สรอ.จ านวน 2 Server น ามาจัดท าเป็นเครื่องแม่ข่ายหลักและส ารอง และมีแผนขอเพ่ิมเติม 1 Server 
ส าหรับติดตั้งระบบ Fishing Info ซึ่งแอพพลิเคชั่นและฐานข้อมูลที่ติดตั้งบนคลาวด์ของ สรอ. ปัจจุบัน 
ได้แก่  

- ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมประมง (http://www2.fisheries.go.th/dofapps/admin/)   
- ระบบร้องเรียนราชการใสสะอาดกรมประมง 

(http://www2.fisheries.go.th/complain/)    
- ระบบหนังสือเวียน (http://www2.fisheries.go.th/doccir/)  
- ระบบรายงานผลการด าเนินงานเกาะติดนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ (http://news.fisheries.go.th/)  
 

 อุปกรณ์ขนาดพกพา (Increasing Mobility) / Mobile Application  
ปัจจุบันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา อาทิ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) แท็บเล็ต (Tablet) ไม่ได้

เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ส าหรับติดต่อสื่อสารในการรับเข้า-โทรออกเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อกันได้ทั่วโลก สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ใหญ่ที่สุดของโลกได้ เนื่องจากสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตใน
ปัจจุบันสามารถที่จะรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ในลักษณะ
แบบเรียลไทม์ (Real-time) สามารถท าธุรกรรมทางการเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซ้ือ/ขายสินค้าออนไลน์ 
ดูแผนที่น าทาง สามารถพกพาได้สะดวกและที่ส าคัญมีความสามารถและประสิทธิภาพมากข้ึนเทียบเท่า
กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ จึงท าให้มีผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก หลายองค์กร
จึงเริ่มมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น หรือให้บริการทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต (Tablet) เพ่ือให้รองรับกับ
การใช้งานของผู้ใช้งานกลุ่มนี้ 

หน่วยงานภาครัฐควรพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ให้บริการประชาชนผ่านอุปกรณ์พกพา เพ่ือให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service, m-Service) ได้ทุกที่ ทุกเวลา และควรอัพโหลดขึ้นศูนย์กลางแอปพลิเคชั่น
ภาครัฐ GAC (Government Application Center) เพ่ือให้ประชาชนสะดวกในการค้นหาและเข้าถึงได้ง่าย 

ส าหรับการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีฯ ดังกล่าวในกรมประมงปัจจุบันมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
หรือระบบสารสนเทศเพ่ือให้รองรับกับอุปกรณ์พกพาส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการประมงแก่
เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรม
ประมงและเพ่ิมช่องทางการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน Mobile Apps ที่กรม
ประมงมีอยู่ได้แก่ แอปพลิเคชั่นค านวณการให้อาหารกุ้งขาว (Feed Application) และแอปพลิเคชั่น
ทะเบียนเกษตรกร (Smartfarmer DOF) ซึ่ง ศทส. อยู่ระหว่างการพัฒนา Mobile Apps เพ่ือรองรับการ
ให้บริการประชาชนเพ่ิมเติม 

 

http://www2.fisheries.go.th/dofapps/admin/
http://www2.fisheries.go.th/complain/
http://www2.fisheries.go.th/doccir/
http://news.fisheries.go.th/
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 การเชื่อมโยงระบบและข้อมูล (Data & System Integration) 
การเชื่อมโยงระบบและการรวมข้อมูล เป็นอีกหนึ่งวิธีในการน าข้อมูลที่มีการจัดเก็บจากหลาย

องค์กร หรือหลายแหล่งข้อมูลมาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากแต่ละองค์กร/ฝ่ายต่างมี
ข้อมูลที่ส าคัญแตกต่างกัน แต่จัดเก็บไว้แยกกัน เช่น ฝ่ายขายอาจจะมีแต่ยอดขาย ฝ่ายผลิตก็มีแต่ข้อมูล
ของฝ่ายผลิต หากผู้บริหารไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดก็จะไม่สามารถบริหารจัดการการผลิตให้เพียงพอกับ
ปริมาณการขาย และอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนแม้องค์กรมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ครบถ้วน ซึ่งเกิดปัญหา
จากการไม่สามารถใช้ประสิทธิภาพของข้อมูลได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงควรมีการรวบรวมข้อมูลจากหลาย
แหล่งข้อมูล และเชื่อมโยงระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกัน สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกฝ่าย 

ส าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมโยงระบบและข้อมูลในภาคการประมงจะเป็นการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกรมประมงและระหว่างกรมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ระหว่างกระทรวงและเครือข่ายภาคการเกษตร เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวบรวมข้อมูลด้านการ
ประมงให้เกิดเป็นคลังข้อมูลด้านการประมง ท าให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง มีเอกภาพมากยิ่งข้ึน 
ผู้ใช้บริการสามารถน าข้อมูลเหล่านั้นไปต่อยอดในการประกอบอาชีพด้านการประมงหรือวิจัยเพิ่มเติม 
รวมถึงยังสามารถลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลชนิดเดียวกันที่จัดเก็บไว้ต่างที่กันได้ ท าให้ผู้บริหารสามารถ
วางแผนด้านการประมงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ 

 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-information Technology) และการรับรู้จากระยะไกล 
(Remote Sensing) 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศซึ่งประกอบด้วยระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (Global Positioning 
System : GPS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) และเทคโนโลยี
การส ารวจระยะไกล (Remote Sensing : RS) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศท้ังในภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ รวมทั้งการก าหนดพ้ืนที่เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร
ให้เหมาะสมกับ สภาพพ้ืนที่ (Zoning) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแตกต่างจาก
ระบบสารสนเทศชนิดอ่ืนๆเนื่องจากมีข้อมูลและสารสนเทศเชิงพ้ืนที่หรือต าแหน่งการวิเคราะห์และแสดงผล
ข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศจึงประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีต าแหน่งและข้อมูลบรรยายคุณลักษณะของวัตถุ
บนพื้นผิวโลก ในขณะที่ระบบสารสนเทศทั่วไปไม่มี จึงเป็นระบบที่มีศักยภาพในการช่วยพัฒนาองค์กรและ
การปฏิบัติงาน รวมถึงการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรสามารถ
วิเคราะห์ประมวลผลและน าเสนอข้อมูลทั้งในเชิงพ้ืนที่และเชิงบรรยายด้วยแผนที่ ตาราง แผนภูมิ และ
รูปภาพประกอบได้ 

ส าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ในด้านการประมง จะเป็นการจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้านการ
ประมง น ามาจัดท าระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเห็น
ภาพรวมของการใช้ประโยชน์ในเชิงพ้ืนที่ สามารถน าเสนอข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหา
ต่อผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
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 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
เมื่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องง่ายและมีต้นทุนต่ าลง เครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเชียล

เน็ตเวิร์กจึงได้รับความนิยมบนอินเทอร์เน็ตอย่างมากในสองถึงสามปีที่ผ่านมา และมีอัตราการเติบโตสูง
มากในฐานะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจ าวันเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อประเภทอ่ืนโดยโซเชียลเน็ตเวิร์ก 
สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในเรื่องชีวิตจิตใจ ความบันเทิง ช่วยเรื่องของการท างาน การติดต่อสื่อสาร 
และการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ 
นับตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว เพ่ือนสมัยเรียน เพ่ือนที่ท า งาน พ่อค้าและลูกค้า รัฐบาล
กับประชาชน ไปจนถึงคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์กกลายเป็นสื่อกลางที่ลดช่องว่างของ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวให้แคบลงและลึกขึ้น ตัวอย่างของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เป็นที่รู้จักกันดีได้แก่ เฟซบุ๊ก 
(Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น โดยความสามารถหลักของโซเชียลเน็ตเวิร์ก คือการกระจาย
ข้อมูลจากเพ่ือนไปสู่เพ่ือน ซึ่งหากเป็นเรื่องที่เป็นที่สนใจก็จะสามารถแพร่กระจาย เป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว 
จึงมีผู้ที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นสื่อในการโฆษณาสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือเผยแพร่ผลงานของตนเองให้เป็น
ที่รู้จัก 

ในส่วนของการประยุกต์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กส าหรับกรมประมง จะเป็นลักษณะของการใช้โซเชียล
เน็ตเวิร์กเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือผลงานของหน่วยงาน หรือเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่เก่ียวข้อง
กับด้านการประมงให้แก่ผู้ที่สนใจ เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน
ที่สนใจ ในการเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ทัศนคติ การให้ค าปรึกษาด้านการประมง 
ปัจจุบันกรมประมงจัดท า Facebook เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้แก่ประชาชนรับทราบ ได้แก่ 

- Facebook กรมประมง https://www.facebook.com/i.am.fisheries 
- Facebook  ศูนย์ประสานงานการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า

https://www.facebook.com/ciuuweb?fref=ts 
- Facebook DOFIMAGE https://www.facebook.com/DOFIMAGE  

 ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
ปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศ (Information) นับเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการแข่งขันภายในองค์กร เนื่องจาก 

การพัฒนาของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ท าให้องค์กรต้องการการจัดเก็บข้อมูลจ านวนมหาศาล 
ซึ่งองค์กรที่ให้ความส าคัญกับข้อมูลจะสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธภิาพ
ต่อองค์กร หรือที่เรียกว่า Data-Driven นั้นจะมีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าองค์กรที่ไม่ได้ให้ความส าคัญแก่
ข้อมูล โดยตัวอย่างข้อมูลขององค์กร เช่น ตัวชี้วัดหรือ KPI ต่างๆ ตัวเลขทางการเงิน ตัวเลขทางด้านการ
ด าเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า พนักงาน ข้อมูลจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในอนาคตข้อมูลเหล่านี้จะมีขนาด
ใหญ่ขึ้น การจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายและซับซ้อนจะท าให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง
วิธีในการบริหารข้อมูลให้ต่างจากรูปแบบเดิม โดยจะเปลี่ยนแนวคิดจากการท าคลังข้อมูล (Data Warehouse) 
แบบเดี่ยวมาเป็นระบบสารสนเทศท่ีหลากหลาย ซึ่งอาจประกอบด้วยการบริหารจัดการข้อมูล (Content 
Management) คลังข้อมูล ดาต้ามาร์ท (Data Mart) การบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
โดยเทคโนโลยีที่น่าจะได้รับความสนใจอย่างมาก ได้แก่ Hadoop และ NoSQL ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่รองรับ
การจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่หรือมีจ านวนมาก โดย Hadoop เป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์สของ Apache 
ส าหรับการประมวลผลแบบกระจาย เพ่ือรองรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ส่วน NoSQL 

https://www.facebook.com/i.am.fisheries
https://www.facebook.com/DOFIMAGE
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เป็นระบบฐานข้อมูลที่ไม่ใช้ภาษา SQL ซึ่งมีความสามารถท่ีรวดเร็ว รองรับข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง และ
ไม่มีโครงสร้างได้ ท าให้น าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหน่วยงาน  
ที่เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation 
: DSI) ในการวิเคราะห์และสรุปผลคดีพิเศษของ DSI ส่วนระบบเว็บไซต์ของต่างประเทศที่มีการใช้งาน
เทคโนโลยี Hadoop และเป็นที่รู้จักดี เช่น Facebook, Yahoo, Amazon ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และ
เรียกใช้งานข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล 

ส าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ในด้านการประมง จะเป็นในเชิงการจัดเก็บ
ข้อมูลทางประมง เช่น ข้อมูล Zoning พ้ืนที่ท าการประมง พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ข้อมูลการข้ึนทะเบียน
ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและผู้ประกอบการ ข้อมูลพื้นที่อนุญาตท าการประมง/เขตรักษาพืช
พันธุ์ ข้อมูลเครื่องมือประมงประจ าที่ ข้อมูลต าแหน่งจุดส ารวจทรัพยากรประมง เช่น คุณภาพน้ า สัตว์
หน้าดิน แพลงก์ตอน ฯลฯ ซึ่งเมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลมาช่วงเวลาระยะหนึ่งก็สามารถน าข้อมูลเหล่านั้นไป
ประกอบการสนับสนุนการตัดสินใจ หรือน าไปใช้ประโยชน์ข้อมูลเครื่องมือประมงประจ าที่ โดยอาศัย
เครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เหมาะสม โดยแนวคิดการน าเทคโนโลยีมาเพ่ือจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ของ
ภาคการประมง  

 การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
Open Data คือข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถน าไปใช้ได้โดยอิสระ เช่นการน าไปใช้ การน ากลับมา

ใช้ใหม่ หรือน าไปเผยแพร่ได้โดยใครก็ตาม ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์ data.go.th นี้ เป็นข้อมูลเปิด
ของภาครัฐ (Open Government Data)  

หัวใจของ Open Data นั้นแบ่งเป็น 3 ประการคือ 1. Availability and Access คือ ข้อมูลที่มี
อยู่ต้องใช้ได้ท้ังหมดและค่าใช้จ่ายต้องไม่มากกว่าการท าส าเนา จึงท าการเผยแพร่โดยการดาวน์โหลดฟรี
ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลจะต้องอยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถแก้ไขได้ 2. Re-use and 
Redistribution คือ ข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกจัดเตรียมภายใต้เงื่อนไข การอนุญาตให้น ามาใช้ใหม่และเผยแพร่
ได้ รวมถึงการใช้ชุดข้อมูลร่วมกับชุดข้อมูลอื่น ๆ 3. Universal Participation คือ ทุกคนสามารถที่จะใช้
ข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นการน าไปใช้ การใช้ซ้ า การเผยแพร่ โดยไม่ติดเรื่องข้อจ ากัดใดๆ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าข้อมูลนั้นๆ เช่น หากเป็นข้อมูลที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานเชิงพาณิชย์ (non-commercial) 
จะไม่สามารถน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ หรือข้อมูลนั้นอาจมีข้อจ ากัดในการใช้งานเพ่ือวัตถุประสงค์บางอย่าง 
เช่น ใช้ในการศึกษาเท่านั้น ก็จะไม่สามารถน าไปใช้ได้  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ Open Data คือ 1.Transparency หรือ ความโปร่งใส เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลของภาครัฐให้ประชาชนและภาคประชาสังคมเข้าถึงข้อมูลและ สามารถตรวจสอบการด าเนินของ
ภาครัฐตามนโยบายที่ประกาศให้ไว้กับประชาชน 2.Releasing social and commercial value ในยุค
ดิจิตอลข้อมูลเป็นทรัพยากรที่ส าคัญส าหรับสร้างนวัตกรรม การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐช่วยผลักดันการ
สร้างนวัตกรรมและบริการใหม่ๆเผยแพร่สู่สังคมและเชิงพาณิชย์ 3.Participation and engagement 
ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ ด าเนินงานภาครัฐ ที่มีผลต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและการตัดสินใจ 
ของภาครัฐเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนมากขึ้น  

ส าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Open Data ของกรมประมงจะเป็นการเลือกชุดข้อมูลที่สามารถ
เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ตรวจสอบและน าไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ เช่น ข้อมูล
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จัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลผลการด าเนินงาน ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการประมง ข้อมูลงานวิจัยด้านการประมง สถิติ
การน าเข้า-ส่งออก สถิติด้านการประมงต่างๆ ข้อมูลพื้นฐานของกรมประมง อาทิ เครื่องมือประมง ปลา 
สัตว์น้ า พรรณไม้น้ า ฯลฯ เพ่ือผลักดันให้น าข้อมูลเหล่านี้ไปท าการวิจัยค้นคว้าเชิงข้อมูล ก่อให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมและบริการใหม่ๆเผยแพร่สู่สังคมและเชิงพาณิชย์ รวมถึงให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของกรมประมงและน าความคิดเห็นดังกล่าวไป
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของกรมประมงต่อไปได้ 

 การเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตระหว่างอุปกรณ์ (Internet of Things : IOT) 
การขยายตัวของอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่ืนๆ หรือ Internet of Thing เรียกย่อว่า 

IoT คือการที่อุปกรณ์พกพาต่างๆ ที่มีชิป (Chip) ฝังอยู่สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ 
อาทิ การเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น นาฬิกา watch health นาฬิกา
วัดหัวใจ วัดชีพจร หรือแก้วน้้าวัดปริมาณแคลลอรี่ เชื่อมโยงกับโรงพยาบาล , NFC (Near Field Communication), 
Bluetooth, Wi-Fi, RFID ตัวอย่างของเทคโนโลยีนี้ คือ การใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการช าระสินค้าที่
รองรับการช าระเงินผ่าน NFC เพียงแค่เอาสมาร์ทโฟนแตะที่อุปกรณ์อ่านข้อมูล ใช้เป็นบัตรเดินทางรถไฟฟ้า 
ดูข้อมูลหนังที่ก าลังเข้าฉาย การใช้ RFID ในการบันทึกข้อมูลของสินค้าและผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในการติดตาม 
ตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

ในส่วนของกรมประมงสามารถน าเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ในด้านการประมง โดยสามารถใช้ใน
เชิงของการสอบกลับสินค้าประมง (Traceability) เพ่ือตรวจสอบย้อนกลับไปยังกระบวนการผลิต เพ่ือควบคุม
คุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ รวมถึงยังสามารถประยุกต์ใช้ในด้านโลจิสติกส์ของสินค้าประมง ซ่ึง
จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถตรวจสอบและติดตามสินค้าได้โดยใช้ RFID ส่วนผู้ซื้อหรือผู้บริโภคก็สามารถม่ันใจ
ในที่มาของสินค้าได้เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ตั้งแต่กระบวนการผลิตนั่นเอง 
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บทท่ี 5 
บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของกรมประมง 

  
ปัจจุบันกรมประมงมีการด าเนินการตามภารกิจหน่วยงานและนโยบายเร่งด่วนทีร่ัฐบาลก าหนด

เป็นวาระแห่งชาติซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และระบบฐานข้อมูล และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา ICT 
ของกรมประมง การจัดท าแผนแม่บท ICT ฉบับนี้ จึงได้มีการทบทวนเอกสารแผนยุทธศาสตร์ของกรม
ประมง พร้อมทั้งด าเนินการวิเคราะห์สถานะภาพและสภาวะแวดล้อมด้าน ICT ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร สรุปได้ดังนี้  
5.1 สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมง 

5.1.1 สถานภาพด้านระบบเครือข่าย  
สรุป : 
1) ส่วนกลาง 
 Leaselined 50/15 MB (2 วงจร)  
 Fiber Optic FTTx (3 วงจร) 
 ระบบเครือข่าย GIN Private 30/30 MB (1วงจร)  

2) ส่วนภูมิภาค  
 Fiber Optic FTTx / ADSL (5-15MB) 
 ระบบเครือข่าย GIN Private 2/2MB (79 วงจร)  

 
5.1.1.1 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานของกรมประมง 

สถานภาพ : 
- มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในสังกัดกรมประมง ผ่าน

ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านทางผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแต่พ้ืนที่ แต่มีบางหน่วยงาน
ที่ไม่สามารถจัดหาผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือเชื่อมต่อได้ 

- มีการจัดสรรช่องสัญญาณการใช้งานโดยก าหนดไว้เมื่อต้องการออกสู่เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้ผ่านทางระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายในแต่พ้ืนที่โดยตรง แต่ถ้าต้องการใช้งาน
ระบบงานสารสนเทศท่ีกรมประมงต้องการออกสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าสู่เครือข่ายกรมประมง 
นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยราชการอ่ืนๆ ผ่านทางเครือข่าย GIN 

- หน่วยงานในส่วนภูมิภาคมีการจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อไปยัง
เครือข่ายของกรมประมงผ่านทางผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นที่ตั้งของส านักงาน โดยมาก
ผ่านทางเครือข่ายแบบ ADSL หรือ FTTX แต่อาจมีข้อจ ากัดในแต่ละพ้ืนที่ที่โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เครือข่ายของประเทศจะไม่ครอบคลุมบริเวณที่ตั้งของส านักงาน 
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Lease Line
30 Mbps DOF Network

กรมประมง (ส่วนกลาง)

GIN
Private Network

หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค

Internet Service
Provider

Lease Line
2 Mbps

ADSL / FTTX
6-15 Mbps Lease Line

100/30 Mbps

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงการการเชื่อมต่ออินเตอรเน็ตหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภมูิภาคของกรมประมง 
 
แนวทางด าเนินการ : 
- หน่วยงานภูมิภาคที่มีการติดตั้งเครือภาครัฐ GIN จะใช้งานสารสนเทศของกรมประมง

ผ่านเครือข่าย GIN และเมื่อต้องการใช้งาน Internet สามารถผ่านช่องทางของผู้ให้บริการ ADSL หรือ 
FTTX ในแต่ละพ้ืนที่การให้บริการ และหากเครือข่าย GIN ไม่สามารถให้บริการได้ หน่วยงานภูมิภาคจะใช้
งาน Virtual Private Network (VPN) เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศของกรม
ประมง 

Lease Line
30 Mbps DOF Network

กรมประมง (ส่วนกลาง)

GIN
Private Network

หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค

Internet Service
Provider

Lease Line
2 Mbps

ADSL / FTTX
6-15 Mbps Lease Line

100/30 Mbps
VPN

รูปแสดงการการเข้ารหสัข้อมูล ในรูปแบบ Virtual Private Network บนอินเทอร์เน็ต 
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5.1.1.2 ระบบเครือข่ายภายในกรมประมง (ส่วนกลาง) 
สถานภาพ : 
- มีการจัดวางเครือข่ายแยกตามกลุ่มงานที่ท าการให้บริการ 
- มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของกรมประมงเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครือข่าย GIN 
- มีการเชื่อมโยงเครือข่าย Back Bone ระหว่างอาคาร และชั้นต่างๆ ภายในกรมประมง 

ด้วย Fiber Optics ทั้งแบบ Single Mode และแบบ Multi Mode ระบบเครือข่าย
หลักของกรมประมงสามารถให้บริการได้อัตราเร็วสูงสุดที่ 1 กิกะบิตต่อวินาที 

- มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น Firewall หรือ IPS 
- มีการจัดแบ่ง Zone ในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ 

 โซน Internet Server Farm 
 โซน Intranet Server Farm 
 โซน NSW Zone 
 โซน Client Wireless Zone 

แนวทางด าเนินการ : 

 ควรมีการจัดแบ่งโซนในส่วนของระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
 ควรมีการจัดแบ่งโซนการให้บริการของโซน Intranet Server Farm ออกจากโซน 

Client Wireless Zone  และโซน Client Wire Line Zone ออกจากกันอย่างชัดเจน 

 

รูปแสดงการเช่ือมโยงระบบเครือขา่ยของกรมประมงเข้าสูเ่ครือข่ายอนิเทอร์เน็ต และเครือข่าย GIN 
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   งห้องสมุด

  
AT-8524M

  
AT-8524M

สถาบันวิจัยเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด (NIFI-
FL2)

อาคารส านักวิจัยและพั นาประมงชาย   ง (
ต กเขียวชั้น 2)

ต กส่ือสารโทรคมนาคม (ต กคลีนิก)

  
AT-8524M

อาคารสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ า

  
AT-8524M

HP-5120SI

อาคารปลอดประสพ ช้ัน 6

อาคารปลอดประสพ ช้ัน 4
AT-8326GB

  
AT-8350GB

อาคารปลอดประสพ ช้ัน 2
AT-8326GB

   
AT-GS950

กองวิศวกรรมประมง (กปต.)

กองส่งเสริมการประมง (ต กกลางน้ า)

  
AT-8524M

อาคารปลอดประสพ

  
AT-8524M

อาคารพัสดุ

  
AT-8524M

อาคารเชิดชาย ชั้น 6-7

  
AT-8524M

อาคารเชิดชาย ชั้น 5

  
AT-8524M

อาคารเชิดชาย ชั้น 4

  
AT-8524M

อาคารเชิดชาย ชั้น 3

  
AT-8524M

อาคารเชิดชาย ชั้น 2

  
AT-8524M

อาคารเชิดชาย ชั้น 1

AT-X610-24TS

อาคารเชิดชาย
IP SW: 172.16.200.5

อาคารปลอดประสพ

  
AT-8524M

อาคารอานนท์

  
AT-8524M

อาคารปรีดา ช้ัน 6

  
AT-8524M

อาคารปรีดา ช้ัน 5

อาคารปรีดา ช้ัน 4

  
AT-8524M

อาคารปรีดา ช้ัน 3

  
AT-8524M

อาคารปรีดา ช้ัน 2

อาคารปรีดา ช้ัน 1
HP-5120SI

HP-5120SI

HP-5120SI

อาคารจุ าภรณ์ ช้ัน 6

AT-8326GB
อาคารจุ าภรณ์ ช้ัน 4

อาคารจุ าภรณ์ ช้ัน 3

  
AT-8350GB

อาคารจุ าภรณ์ ช้ัน 5

  
AT-8524M

อาคารจุ าภรณ์ ช้ัน 1

อาคาร NIFI

อาคารจุ าภรณ์
AT-SBx908 

HP-5120SI

FSW

 ( router ISSP+TOT )

DMZ Switch

Server Farm NIFI ชั้น 1

3com 2816

Aqualium (ต กแสดงพันธ์ุปลา)
3COM SSII 1000

ห้องประชุม ชั้น 6

ห้องประชุม ชั้น 7

T1/2/0/1

T3/2/0/1

G1/0/25

G1/0/24

G1/0/24

HP-5120SI

HP-5120SI

HP-5120SI
G1/0/24

G1
/0

/2
2

G1
/0

/2
3

G1/0/27

G1/0/24
G1/0/24
G1/0/24

Singlemode 10G

UTP CAT5e/6

Singlemode 1G
Multimode 1G

อาคารปรีดา
IP SW: 172.16.200.4

AT-9421T

  
AT-8350GB

Vlan9

รูปแสดงการเช่ือมโยงเครือข่าย Back Bone ระหว่างอาคาร และชัน้ต่างๆ ภายในกรมประมง ด้วย Fiber Optics 

5.1.1.3 ระบบเครือข่ายของส านักงานในส่วนภูมิภาค 
สถานภาพ : 

 มีการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
ท้องถิ่นที่ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะด้วยระบบ ADSL หรือ FTTX และพบว่ามีบางส านักงานที่มีระบบ
เครือข่ายหลักท่ีจัดหาไม่เพียงพอต่อการใช้งานจะท าการขยายเครือข่ายของส านักงานในส่วนภูมิภาคโดย
การเพ่ิมจุดให้บริการของผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นท าให้ระบบเครือข่ายของส านักงานมี
การออกอินเทอร์เน็ตในหลายช่องทาง 

 

รูปแสดงระบบเครือข่ายและการแบ่งโซนของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 

Wireless

Access Point

Working Zone

Wireless ZoneDMZ

                   

Internet

ADSL
ModemADSL 2-24Mbps
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 บางหน่วยงานมีที่ตั้งในเขตพ้ืนที่การให้บริการของโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะ ท าให้
หน่วยงานสามารถขอใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย ADSL ได้ แต่จะพบว่า
บางหน่วยงานมีที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากพ้ืนที่ให้บริการเครือข่าย ADSL มากท าให้คุณภาพ
ของการให้บริการของระบบเครือข่ายไม่ดีเท่าท่ีควร 

 มีการให้บริการระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย 
 ระบบเครือข่ายไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณ (Bandwidth 

Management) 
 ระบบเครือข่ายไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) 
 การใช้เครือข่ายของส านักงานทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ไม่มีระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่

ระบบเครือข่ายส านักงานและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
แนวทางด าเนินการ : 

 ควรมีการติดตั้งระบบ Firewall เพ่ือแยกเครือข่ายภายในออกจากเครือข่ายภายนอก 
 ควรจัดท าท า Virtual Private Network เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของส านักงาน กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมประมง 
 ต้องท าการจัดเก็บประวัติการเข้าใช้งาน และการใช้งาน ของผู้ใช้งานแยกเป็นรายบุคคล 

หรือหมายเลขไอพี (Traffic Logger) 
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5.1.1.4 ระบบเครือข่ายของส านักงานในส่วนภูมิภาคที่อยู่นอกพ้ืนที่การให้บริการของ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่ายแบบใช้สาย 

สถานภาพ : 

 บางส านักงานในท้องถิ่นต้องท าการจัดหาการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานเอง 

 บางหน่วยงานมีที่ตั้งนอกเขตพ้ืนที่การให้บริการของโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะ ท าให้
หน่วยงานไม่สามารถขอใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย ADSL ได้ แต่
หน่วยงานสามารถขอใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายมือถือ
แทนโดยใช้ 3G หรือ EDGE แทน จะพบว่าระบบเครือข่ายที่ใช้บริการเป็นการให้บริการ
แบบส่วนบุคคลท าให้ไม่สามารถใช้บริการได้พร้อมกันหลายคน นอกจากนี้บางหน่วยงาน
มีที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากพ้ืนที่ให้บริการเครือข่าย 3G และ EDGE มากท าให้คุณภาพของ
การให้บริการของระบบเครือข่ายไม่ดีเท่าท่ีควร 

 บางหน่วยงานมีที่ตั้งนอกเขตพ้ืนที่การให้บริการของโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะทุก
ประเภท ท าให้หน่วยงานไม่สามารถขอใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใดๆได้
เลย 

 

 

รูปแสดงระบบเครือข่ายและการแบ่งโซนของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่ไม่มโีครงสร้างพื้นฐานด้านเครอืข่าย 

แนวทางด าเนินการ : 

 ทั้งมาตรฐานอุปกรณ์เครือข่ายที่จะจัดซื้อ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่ีถูกต้องเพื่อลดปัญหา 
และการเดินสายเน็ตเวิร์คทั้งภายในและภายนอกท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีมีการใช้งาน
เครือข่ายภายในโดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจ านวน 15 เครื่องขึ้นไปและมีการใช้
งานเครื่องแม่ข่ายภายในหน่อยงาน ควรติดตั้งระบบ Firewall เพ่ือแยกเครือข่ายภายใน
ออกจากเครือข่ายภายนอก 

 วางแผนพัฒนาเครือข่ายภายในของหน่วยงานภูมิภาค โดยจัดล าดับความส าคัญและ
ขนาดของเครือข่ายในแต่ละหน่วยงานภูมิภาค จัดท าโครงการในแผนแม่บทเพ่ือจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยงานที่พร้อม แบ่งกลุ่มหน่วยงานเพ่ือพัฒนาในแต่ละปีเพ่ือให้

Internet

Internal Zone

Wireless Zone

                          2

Internet
EDGE 44-150Kbps

Wireless

Access Point

Internal Zone

Mobile
Broadband

Router

Wireless Zone

                          1
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หน่วยงานมีรูปแบบเครือข่ายที่เหมาะสมถูกต้องตามมาตรฐานการเชื่อม ลดปัญหาการ
ติดตั้ง การใช้งาน และการดูแลบ ารุงรักษาเครือข่าย 

 ควรติดตั้งระบบ Virtual Private Network เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ส านักงาน กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมประมงในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศที่ส าคัญของส่วนกลาง 

 ในกรณีที่มีการใช้งานเครือข่ายภายในจ านวนมาก ต้องมีจัดเก็บประวัติการเข้าใช้งาน 
และการใช้งาน ของผู้ใช้งานแยกเป็นรายบุคคล หรือหมายเลขไอพี (Traffic Logger) 

ก าหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อภายในหน่วยงานภูมิภาคตังนี้ 

 ประเมินประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายหน่วยงานในภูมิภาคเพ่ือแบ่งกลุ่มระบบเครือข่าย 
 ก าหนดรูปแบบการเชื่อมต่อและการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสม ทั้ง

มาตรฐานอุปกรณ์เครือข่ายที่จะจัดซื้อ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ถูกต้องเพื่อลดปัญหา และ
การเดินสายเน็ตเวิร์คทั้งภายในและภายนอกที่ถูกต้อง ในกรณีที่มีการใช้งานเครือข่าย
ภายในโดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจ านวน 15 เครื่องขึ้นไปและมีการใช้งาน
เครื่องแม่ข่ายภายในหน่อยงาน ควรติดตั้งระบบ Firewall เพ่ือแยกเครือข่ายภายในออก
จากเครือข่ายภายนอก 

 วางแผนพัฒนาเครือข่ายภายในของหน่วยงานภูมิภาค โดยจัดล าดับความส าคัญและ
ขนาดของเครือข่ายในแต่ละหน่วยงานภูมิภาค จัดท าโครงการในแผนแม่บทเพ่ือจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยงานที่พร้อม แบ่งกลุ่มหน่วยงานเพ่ือพัฒนาในแต่ละปีเพ่ือให้
หน่วยงานมีรูปแบบเครือข่ายที่เหมาะสมถูกต้องตามมาตรฐานการเชื่อมต่อ เพ่ือลด
ปัญหาการติดตั้ง การใช้งาน และการดูแลบ ารุงรักษาเครือข่าย 

 คัดเลือกกลุ่มหน่วยงานภูมิภาคท่ีพร้อมจะพัฒนาเครือข่ายในแต่ละปี 
 จัดหา/จัดซื้อ/จัดเช่าอุปกรณ์เครือข่าย ตามท่ีก าหนดตามรูปแบบที่เตรียมไว้ 
 ขยายกลุ่มหน่วยงานภูมิภาคที่พร้อมพัฒนาเครือข่ายในปีถนัดไป จนทุกหน่วยงาน

ภูมิภาคมีรูปแบบเครือข่ายตามมาตรฐานเดียวกัน 
 

กลุ่มที่ 1 ระบบเครือข่ายหน่วยงานภูมิภาคระดับส านักงานประมงจังหวัด หรือหน่วยงานที่
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใช้งาน 

 ควรก าหนดรูปแบบการเดินสายเครือข่ายภายในและระหว่างอาคารให้ถูกต้องตามหลัก
มาตรฐานการเชื่อต่ออุปกรณ์เครือข่าย 

 ควรแยกระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนใช้งานภายใน
ส านักงาน กับส่วนใช้งานอินเตอร์เน็ต 

 ควรติดตั้งอุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณ (Bandwidth Management) 
 ควรติดระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบเครือข่ายในท้ัง 2 ส่วนเครือข่าย 
 ควรติดตั้งระบบ Firewall เพ่ือแยกเครือข่ายภายในออกจากเครือข่ายภายนอก 
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 ควรแยกโซนเครื่องแม่ข่าย (DMZ Zone) ออกจากเครือข่ายภายในของบุคลากรทั่วไป 
 ควรมีการท า Virtual Private Network เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ส านักงาน กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมประมงเพ่ือความมั่นคง
ปลอดภัยในการใช้ระบบงานสารสนเทศของกรมประมง 

 ควรมีการจัดเก็บประวัติการเข้าใช้งาน และการใช้งาน ของผู้ใช้งานแยกเป็นรายบุคคล 
หรือหมายเลขไอพี (Traffic Logger) 
 

 

รูปแสดง แนวทางระบบเครือข่ายหน่วยงานภูมิภาคแบบท่ี 1 ระดับส านักงานประมงจังหวัด  
หรือหน่วยงานท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใช้งาน 

กลุ่มที่ 2 ระบบเครือข่ายระดับศูนย์วิจัยและพั นา สถาบันฯ วิจัย หรือหน่วยงานภูมิภาคอ่ืน
ที่ไม่มีเครื่องแม่ข่ายใช้งาน แต่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานเครือข่ายเป็นจ านวนมากกว่า 15 เครื่อง 

 ควรก าหนดรูปแบบการเดินสายเครือข่ายภายในและระหว่างอาคารให้ถูกต้องตามหลัก
มาตรฐานการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย 

 ควรแยกระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนใช้งานภายใน
ส านักงาน กับส่วนใช้งานอินเตอร์เน็ต 

 ควรติดตั้งอุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณ (Bandwidth Management) 
 ควรติดระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบเครือข่ายในท้ัง 2 ส่วนเครือข่าย 
 ควรติดตั้งระบบ Firewall เพ่ือแยกเครือข่ายภายในออกจากเครือข่ายภายนอก 
 ควรมีการท า Virtual Private Network เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ส านักงาน กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมประมง  
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Remote Wireless Zone

Remote DMZ

                                 

VPN-GW
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Antivirus
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Server
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 ควรมีการจัดเก็บประวัติการเข้าใช้งาน และการใช้งาน ของผู้ใช้งานแยกเป็นรายบุคคล 
หรือหมายเลขไอพี (Traffic Logger) 
 

 

รูปแสดงแนวทางระบบเครือข่ายหน่วยงานภูมิภาคแบบท่ี 2 ระดับศนูย์วิจัยและพัฒนา สถาบันฯ วิจัย  
หรือหน่วยงานภูมภิาคที่ไม่มีเครื่องแม่ข่ายใช้งาน 

 

5.1.2  สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์  
5.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปส าหรับใช้ท างาน 

สถานภาพ : 
กรมประมงมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์รุ่นที่ต่ ากว่าเพนเทียม 4 เป็นจ านวน

มาก เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะไม่สามารถรองรับโปรแกรมประยุกต์ใหม่ ซึ่งท าให้การใช้ข้อมูลหรือ
โปรแกรมประยุกต์ร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ที่จะจัดสรรเข้ามาใหม่ได้ยาก รวมทั้งท าให้ระบบการบริหาร
จัดการทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายเป็นไปได้ยาก เนื่องจากระบบภายในที่
ต่างกัน ท าให้การก าหนดค่าต่างๆ ในการด าเนินการท าได้ยากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามระบบคอมพิวเตอร์ใน
ส่วนนี้สามารถน าช่วยใช้เสริมในขณะที่มีการทดแทนหรือใช้ส าหรับระบบงานเอกสารที่ไม่ต้องการ
ประสิทธิภาพสูงนัก ขณะที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการ
รองรับการท างานของบุคลากรของกรมประมงให้สนองต่อนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

จากการส ารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนภูมิภาคพบว่าหน่วยงานในส่วนภูมิภาคมีจ านวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ นอกจากนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ งานอยู่มีสภาพที่เก่า ท าให้ไม่สามารถ
รองรับภารกิจของหน่วยงานได้ บุคลากรของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคหลายแห่งได้น าเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวมาใช้งานทดแทนในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

Wireless

Access Point

Remote Wireless Zone

                                                

VPN-GW

Remote Network Zone

Bandwidth

Management

Internet

ADSL 2-24Mbps
ADSL

Modem Remote Internal Zone

Firewall

EDGE 44-150Kbps

3G 3.5-7Mbps
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แนวทางด าเนินการ : 
กรมประมงจ าเป็นต้องมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการ

รองรับภารกิจของกรมประมงเพ่ือทดแทนเครื่องเดิมท่ีล้าสมัย ทั้งเครื่องที่ท าหน้าที่เป็นคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานทั่วไปในหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้กรมประมงควรยกเลิกเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยออกจากทะเบียนครุภัณฑ์ นอกจากนี้อุปกรณ์ต่างๆ ก็จ าเป็นที่จะต้องมีการทดแทน
ด้วยเช่นเครื่องพิมพ์ เครื่องส ารองไฟก็ยังมีไม่เพียงพอจ าเป็นต้องมีการจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการใช้งาน
ในภาระงานต่างๆ และการให้บริการที่จะมีเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

 
5.1.3  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้อง Data Center 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในป จจุบัน : 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็นแม่ข่ายมีความแตกต่างกัน หลายรูปแบบ อาทิ Server 

Blade, Rack, Tower, VMware ส าหรับหน่วยงานที่มีเครื่องแม่ข่ายอยู่ในความดูแลเองส่วนใหญ่เป็น
คอมพิวเตอร์ในระดับเวิร์กสเตชั่นซึ่งมีอายุใช้งานมาหลายปีและมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ด้านต่างๆ ที่มีความต้องการความสามารถในการค านวณที่สูงมากขึ้น ส าหรับรองรับภารกิจของกรม
ประมงที่มีเป็นจ านวนมากข้ึน รายละเอียดดังนี้ 

 ปัจจุบันกรมประมงมีจ านวน Server ทั้งหมด 42 Server  
o ที่อยู่ในห้อง Data Center ในความดูแลของ ศทส. มีจ านวน 28 Server 
o ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน มีจ านวน 14 Server ซึ่งหน่วยงานที่มีห้อง 

Data Center / Server ได้แก ่ 
 กตส.  
 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ ส่วนเศรษฐกิจการ

ประมง กทป.  
 สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ าจืด กพจ. 
 ศูนย์ปฏิบัติการ VMS กพท.  

 เครื่องแม่ข่ายมีหลายรูปแบบ ตามระบบงานสารสนเทศ ยากต่อการดูแล อาทิ Server 
Blade, Rack, Tower, VMware 

 ควรมีรูปแบบมาตรฐานเครื่องแม่ข่าย เพ่ือให้ง่ายต่อการดูแล บ ารุงรักษา ซึ่งปัจจุบันกรม
ประมงควรจัดหาในรูปแบบ Rack หรือ Virtual Server (VMware) เท่านั้น เพ่ือสะดวก
ต่อการเพ่ิม ลด ทรัพยากรในเครื่องแม่ข่าย 
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ตารางแสดงข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในป จจุบัน 

ล าดับ ชื่อเครื่องแม่ข่าย ระบบสารสนเทศ 
อายุเครื่อง 
แม่ข่าย (ปี) 

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ติดตั้งท่ี 

1 VM WARE Host 70 - ระบบ Fishing Info  
- ระบบทะเบียนเกษตรกร  
- ระบบการออกใบก ากับการ

จ าหน่ายสัตว์  (Fisheries 
Movement Document) 

- ระบบงบประมาณการเงิน 
(Financial) 

- ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(IPA)   

- ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง ผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
(Plan Alert) 

- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
- ระบบครุภัณฑ์ (ระบบงาน

กองเดิม) 

4 ศทส. ศทส. 

2 VM WARE Host 71 4 ศทส. ศทส. 

3 VM WARE Host 72 4 ศทส. 
 

กองคลัง 
 

กองแผนงาน 
 

กองคลัง 
 

ศทส. 
กองคลัง 

 

ศทส. 
 

ศทส. 
 

ศทส. 
 

ศทส. 
 

ศทส. 
ศทส. 

 
4 Web server ข้อมูลเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
รวมทั้งหมดอย่างน้อย 200 เว็บไซต์  

4 ศทส. 
 

ศทส. 
 

5 Proxy server Proxy 4 ศทส. ศทส. 

6 Mail server ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(ส ารอง) 

4 ศทส. 
 

ศทส. 
 

7 Database Server ฐานข้อมูลกรมประมง  4 ศทส. ศทส. 

8 Log Server ข้อมูล Log 4 ศทส. ศทส. 

9 DNS Server External ข้อมูล DNS 5 ศทส. ศทส. 

10 ระบบสถิติการประมง  ระบบสถิติการประมง  4 ศทส. ศทส. 

11 ระบบงานประมวลผล
ปริมาณการจับสัตว์น้ าโดย
วิธีสมุดปูม  

ระบบงานประมวลผลปริมาณการจับ
สัตว์น้ าโดยวิธีสมุดปูม  

12 ศทส. ศทส. 

12 ระบบงานฌาปนกิจ
สงเคราะห์กรมประมง  

ระบบงานฌาปนกิจสงเคราะห์กรม
ประมง  

6 กองคลัง ศทส. 
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ล าดับ ชื่อเครื่องแม่ข่าย ระบบสารสนเทศ 
อายุเครื่อง 
แม่ข่าย (ปี) 

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ติดตั้งท่ี 

13 ระบบงานบุคลากร 
(DPIS) 

ระบบงานบุคลากร (DPIS) 1 กกจ. ศทส. 

14 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  4 สลก. ศทส. 

15 ระบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์  

ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  4 สลก. ศทส. 

16 ระบบ FSW (Database 
server) 

ระบบ FSW  6 กจป. ศทส. 

17 ระบบ FSW (Web 
server) 

ระบบ FSW  6 กจป. ศทส. 

18 ระบบ FSW 
(Application Server) 

ระบบ FSW  6 กจป. ศทส. 

19 ระบบ FSW (EBMS 
Server)  

ระบบ FSW 6 กจป. ศทส. 

20 ระบบ FSW (Report 
server)  

ระบบ FSW 6 กจป. ศทส. 

21 ระบบ FSW (CIUU 
Application Server)  

ระบบ FSW 6 ศูนย์ IUU, 
กพท., ศทส. 

ศทส. 

22 ระบบ FSW (eCer 
Application Server)  

ระบบ FSW 6 กตส. ศทส. 

23 ระบบ FSW (Backup 
Server) 

ระบบ FSW 6 กจป. ศทส. 

24 เครื่องแม่ข่ายระบบ
ทะเบียนเกษตรภูมิ
สารสนเทศ LBIS 
(Application server) 

ระบบทะเบียนเกษตรภูมิสารสนเทศ 
LBIS 

1.5 ศทส. ศทส. 

25 เครื่องแม่ข่ายระบบ
ทะเบียนเกษตรภูมิ
สารสนเทศ LBIS 
(Database server) 

ระบบทะเบียนเกษตรภูมิสารสนเทศ 
LBIS 

1.5 ศทส. ศทส. 

26 เครื่องแม่ข่ายระบบ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

ระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

3 กมป. ศทส. 
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ล าดับ ชื่อเครื่องแม่ข่าย ระบบสารสนเทศ 
อายุเครื่อง 
แม่ข่าย (ปี) 

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ติดตั้งท่ี 

27 เครื่องแม่ข่ายระบบ
ฐานข้อมูลสินทรัพย์กรม
ประมง  

ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง 1 กองคลัง ศทส. 

28 เครื่องแม่ข่ายระบบ
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer)  

ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) 

0.5 ศทส. ศทส. 

29-30 E-Certificate Server 
(จ านวน 2 เครื่อง) 

ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับออก
ใบรับรองสุขอนามัย (E-Certificate)  

> 7 กตส. กตส. 

31 E-Certificate Database 
Server (จ านวน 1 
เครื่อง) 

ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับออก
ใบรับรองสุขอนามัย (E-Certificate) 

1 กตส. กตส. 

32 เครื่องแม่ข่ายระบบ
คอมพิวเตอร์ด้านการออก
ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ ามี
ชีวิต 

ระบบคอมพิวเตอร์ด้านการออก
ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ ามีชีวิต 

8 สถาบันวิจัย
สุขภาพสัตว์
น้ าจืด กพจ. 

สสจ. 

33 เครื่องแม่ข่ายระบบ VMS 
(Web Server) 

ระบบติดตามเรือประมงไทย (Vessel 
Monitoring System : VMS) 

4 ศูนย์
ปฏิบัติการ 
VMS กพท. 

กพท. 

34 เครื่องแม่ข่ายระบบ VMS 
(Application Server) 

ระบบติดตามเรือประมงไทย (Vessel 
Monitoring System : VMS) 

4 ศูนย์
ปฏิบัติการ 
VMS กพท. 

กพท. 

35 เครื่องแม่ข่ายระบบ VMS 
(GPS Gateway Server) 

ระบบติดตามเรือประมงไทย (Vessel 
Monitoring System : VMS) 

4 ศูนย์
ปฏิบัติการ 
VMS กพท. 

กพท. 

 36 เครื่องแม่ข่ายระบบ VMS 
(Database Server) 

ระบบติดตามเรือประมงไทย (Vessel 
Monitoring System : VMS) 

4 ศูนย์
ปฏิบัติการ 
VMS กพท. 

กพท. 

37 Web Server (กอง
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) 

- ข้อมูลเว็บไซต์กองพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
และหน่วยงานภายใน 

- ข้อมูลเว็บไซต์กองโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

- ข้อมูลเว็บไซต์ส านักงานประมง
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

10 กคพ. กทป. กคพ. 
กทป. 
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ล าดับ ชื่อเครื่องแม่ข่าย ระบบสารสนเทศ 
อายุเครื่อง 
แม่ข่าย (ปี) 

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ติดตั้งท่ี 

- ข้อมูลเว็บไซต์สถานี
วิทยุกระจายเสียงกรมประมง
จังหวัดระยอง 

- ข้อมูลเว็บไซต์สถานี
วิทยุกระจายเสียงกรมประมง
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- ข้อมูลเว็บไซต์สถานี
วิทยุกระจายเสียงกรมประมง
จังหวัดเชียงราย 

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Saraban) ของ กทป. 

- ระบบค้นหาหนังสือเวียนของ 
กทป. 

- ระบบรายงานข่าวสารต่างๆ ผ่าน
หน้าเว็บไซต์ของ กทป. 

- ฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (e-Farmer) ของ 
กคพ. 

- ระบบติดตามผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ บก 103  
(e-Finance) ของ กคพ. 

- ระบบสารสนเทศงานบุคลากร  
(e-Person) ของ กคพ. 

- ระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร 
(EIS-Report) ของ กคพ. 

- ระบบอ่ืน ๆ 
38 Map Server (กอง

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) 

- ข้อมูลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 
(Sea Food Bank) 
- ระบบแผนที่แปลงอนุญาตเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า (Nu Map) 

10 กคพ. กทป. กคพ. 
กทป. 

39 Backup Web (กอง
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) 

- ส าหรับส ารองข้อมูลเว็บไซต์ของ 
กทป. และ กคพ. 

10 กคพ. กทป. กคพ. 
กทป. 
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ล าดับ ชื่อเครื่องแม่ข่าย ระบบสารสนเทศ 
อายุเครื่อง 
แม่ข่าย (ปี) 

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ติดตั้งท่ี 

40 Web Server (ส่วน
เศรษฐกิจการประมง) 

 

- ข้อมูลเว็บไซต์ส่วนเศรษฐกิจการ
ประมง 
- ข้อมูลข่าวสาร จุลสารด้านเศรษฐกิจ
การประมง 
- ข้อมูลสถิตดิ้านเศรษฐกิจการประมง 

9 สศก. กทป. สศก. 
กทป. 

41 Web Server ใหม่ 
(กคพ.) 

- ข้อมูลเว็บไซต์กองพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
(เว็บไซต์ใหม่) 
- ข้อมูลเว็บไซต์ส านักงานประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
- ข้อมูลเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ 
โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
- ระบบจัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document) 
- ระบบตอบตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจ (Survey) 
- ระบบรายงานการปล่อยสัตว์น้ าเฉลิม
พระเกียรติในหลวง 

1 กคพ. กทป. กคพ. 
กทป. 

42 Web Server ใหม่ 
(กคพ.) 

- ทดแทนระบบงานใน webserver 
เดิม 

1 เดือน กคพ. กทป. กคพ. 
กทป. 

 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็นแม่ข่ายนั้นส่วนใหญ่เป็นคอมพิวเตอร์ในระดับเวิร์กสเตชั่น

ซึ่งมีอายุใช้งานมาหลายปีและมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการให้บริการด้านต่างๆ ที่มีความต้องการ
ความสามารถในการค านวณท่ีสูงมากข้ึน ส าหรับรองรับภารกิจของกรมประมงที่มีเป็นจ านวนมากขึ้น 

สถานภาพ : 

 มีระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System : Finger Scan) แบบ
ข้อมูลทางชีวภาพของบุคคล (Personal Biometric Information) คือแบบลายนิ้วมือ
และรหัสผ่าน  
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 มีระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision Air) 2 ชุด ตั้งเวลาสลับ
ท างาน 

 มีระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ า (Water Leak System)   
 มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200 (Fire Suppression System) เป็นแบบฉีดก๊าซโดย

ใช้สาร HFC-227ea ที่ไม่ท าให้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์เสียหาย ภายในห้อง Data 
Center 

 มีระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System : EMS) 
 มีระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) และระบบบันทึกภาพ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

การเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 มีเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) 2 ชุด ท างานแบบ Redundant Active/Standby 
 มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 
 มีแบบฟอร์มการเข้า-ออกห้อง DC  
 มีการส ารองข้อมูล (Backup) ทั้งแบบ Auto และ Manual ด้วยโปรแกรม Symantec 

และจัดเตรียมระบบกู้คืนข้อมูล (Recovery) ของระบบสารสนเทศที่ส าคัญและเว็บไซต์
หลัก/ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค โดยจัดเก็บลงระบบเก็บข้อมูล (Data Storage) เพ่ือให้
เป็นรูปแบบเดียวกัน มีระบบส ารองข้อมูลระบบเดียว ง่ายและลดเวลาการส ารองข้อมูล 

 ไม่จัดเก็บลังกระดาษและเอกสารที่เป็นเชื้อเพลิงได้ไว้ภายในห้อง Data Center  
 เครื่องแม่ข่ายมีหลายรูปแบบ ตามระบบงานสารสนเทศ ยากต่อการดูแล อาทิ Server 

Blade, Rack, Tower, VMware 
 

แนวทางด าเนินการ : 

 ควรมีรูปแบบมาตรฐานเครื่องแม่ข่าย เพ่ือให้ง่ายต่อการดูแล บ ารุงรักษา ซึ่งปัจจุบันกรม
ประมงควรจัดหาในรูปแบบ Rack หรือ Virtual Server (VMware) เท่านั้น เพ่ือสะดวก
ต่อการเพ่ิม ลด ทรัพยากรในเครื่องแม่ข่าย 

 
5.1.4   สถานภาพด้านการรกัษาความปลอดภัย (Security)  

  5.1.4.1  นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (IT 

Contingency Plan) 
 แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

(Information Security Policy) 
 แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (Business 

Continuity Planning : BCP) 
 ซักซ้อมการกู้คืนระบบและดับเพลิง  
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 5.1.4.2  ห้องควบคุมระบบเครือข่าย (DC)  
 ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System : Finger Scan) 
 ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision Air) 
 ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ า (Water Leak System)  
 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) 
 ระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System : EMS) 
 ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System)  
 เครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)  
 เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 
  แบบฟอร์มการเข้า-ออกห้อง DC  

5.1.4.3  ระบบเครือข่ายภายนอก 
 IPS (ตรวจสอบ packet ผิดปกติ สแกนช่องโหว่จากภายนอก)  
 Firewall (ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย) 
 SSL VPN (เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ส าหรับการเรียกใช้ระบบเครือข่ายภายในจาก

ภายนอก) 
 e-Mail Security (ป้องกันไวรัส สแปมหรือจดหมายขยะของระบบอีเมล์) 

5.1.4.4  ระบบเครือข่ายภายใน 
 Anti-Virus (ป้องกันไวรัส) 
 Web Filter (กรองเว็บสุ่มเสี่ยง) 

5.1.4.5  ระบบสารสนเทศ 
 ระบบส ารองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery) ระบบสารสนเทศท่ีส าคัญ 
 ระบบส ารองเว็บไซต์หลักและส่วนกลาง  
 ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ Internet, E-mail , FTP, MySQL ฯลฯ 

 
 5.1.5  สถานภาพระบบสารสนเทศของกรมประมง 

ปัจจุบันกรมประมงมีระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ในภาพรวมกรม จ านวน 29 ระบบ อาทิ 
- ระบบ Fishing Info 
- ระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่าน

อินเตอร์เน็ต (Fisheries Single Window) 
- ระบบฐานข้อมูลและการสร้างเครือข่ายข้อมูลท้าการประมงของเรือไทย 

(Combating IUU Fishing) 
- ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (LBIS) 
- ระบบทะเบียนเกษตรกร  
- ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมประมง 
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ตารางแสดงข้อมูลระบบสารสนเทศกรมประมงในป จจุบัน : 

ล าดับ ชื่อระบบ 
1 เว็บไซต์กรมประมง (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค)  
2 ระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต (Fisheries 

Single Window) 
3 ระบบฐานข้อมูลและการสร้างเครือข่ายข้อมูลท าการประมงของเรือไทย (Combating IUU Fishing) 

4 ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

5 ระบบทะเบียนเกษตรกร  
6 ระบบการออกใบก ากับการจ าหน่ายสัตว์  (Fisheries Movement Document) 

7 ระบบงานเงินเดือนค่าจ้าง  
8 ระบบงบประมาณการเงิน (Financial) 
9 ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (IPA)   
10 ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (Plan Alert) 
11 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

12 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
13 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมง (E-Saraban) 
14 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
15 ระบบงานสถิติ  
16 ระบบครุภัณฑ์  
17 ระบบงานประมวลผลปริมาณการจับสัตว์น้ าโดยวิธีสมุดปูม  
18 ระบบงานฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง  

19 ระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
20 ระบบ Fishing Info 
21 ระบบข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง  
22 ระบบข่าวประชาสัมพันธ์  
23 ระบบร้องเรียนราชการใสสะอาด  
24 ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง  
25 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
26 ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับออกใบรับรองสุขอนามัย (E-Certificate) 
27 ระบบคอมพิวเตอร์ด้านการออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ ามีชีวิต 
28 ระบบติดตามเรือประมงไทย (Vessel Monitoring System : VMS) 
29 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
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สถานภาพ : 
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกรมประมงนั้นมีความหลากหลาย โดยระบบปฏิบัติการ

ส่วนใหญ่ใช้เป็นระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์  แต่ในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์เองก็มี
จ านวนรุ่นที่หลากหลายตั้งแต่ไมโครซอฟท์วินโดวส์รุ่น 95 98 2000 XP Vista และ Windows 7 
โปรแกรมที่ใช้ส่วนใหญ่ภายในกรมประมงนั้นเป็นโปรแกรมสารสนเทศระดับบุคคลเช่นโปรแกรมตาราง
งาน โปรแกรมน าเสนอข้อมูล และโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์เป็นต้น 

กรมประมงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศหลายโครงการส าหรับรองรับงานต่างๆ จ านวนมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมประมงมีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่คือ Oracle นอกจากนี้กรมประมงยังมีระบบ
สนับสนุนการด าเนินการเช่นระบบทะเบียนแหล่งน้ า ระบบเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ระบบงานธุรกิจการ
ประมง ระบบงานอาชญาบัตรเครื่องมือประมง ระบบงานการประมงทะเล การส ารวจเรือประมงโดยเรือ
พาณิชย์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามระบบสารสนเทศต่างๆ ที่พัฒนาส าหรับระบบงานต่างๆ นั้นส่วนใหญ่เป็นการจัด
จ้างผู้ประกอบการภายนอกในการพัฒนาและระบบสารสนเทศที่จัดจ้างหลายโปรแกรมนั้นไม่มีสัญญาการ
ดูแลรักษาในระยะยาวท าให้การปรับเปลี่ยนบางส่วนของระบบสารสนเทศบางประการนั้นท าได้ยาก 
นอกจากนี้ระบบสารสนเทศต่างๆ ยังไม่มีการออกแบบที่ดีที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศอ่ืน ที่ใช้งาน
ในกรมประมงเองได้ ท าให้การถ่ายโอนและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งท าได้ยาก 

ระบบเว็บของกรมประมงเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะมีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจประมงในระดับ
หนึ่ง แต่ข้อมูลที่น าเสนอนั้นยังขาดการปรับเปลี่ยนให้สวยงามและทันสมัย  

จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบงานสารสนเทศ ของกรมประมงนั้น พบว่า
ยังขาดทิศทางที่ชัดเจน เนื่องจากระบบต่างที่มีอยู่ในปัจจุบันมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมหลายรูปแบบ 
แตกต่างกันหลายด้าน เช่น ระบบปฏิบัติการ  ระบบจัดการฐานของมูล โปรแกรมภาษาที่ใช้พัฒนา กรอบ
วิธีการพัฒนา (Framework) และการจัดเก็บข้อมูลก็แยกจากกันตามระบบงานสารเทศ ทั้งที่บางระบบ
อาจจะมีการใช้งานข้อมูลร่วมกัน 
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รูปแสดง ฐานข้อมูลของของระบบงานสารสนเทศยังอยู่แยกกัน 

อุปสรรคของโครงสร้างสถาป ตยกรรมระบบงานสารสนเทศที่ไม่ชัดเจน 

ความหลายหลากในรูปแบบของระบบงานสารสนเทศ จะท าให้เป็นอุปสรรค ดังนี้ 

- ความยุ่งยากในการดูแลบ ารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ และการพัฒนาต่อยอด  
- จ าเป็นต้องมีบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีความรอบรู้หลาย

อย่างเพ่ือดูแลบ ารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ซึ่งเป็นเรื่องยากส าหรับหน่วยงาน
ราชการ  
- ต้องจัดจ้างบบริษทัเอกชนมาท าหน้าที่แทน (Outsourcing) เพราะบุคลากร ไม่เพียงพอ 
- การรวมข้อมูล (Data Consolidate) ท าได้ยาก 
- การเข้าใช้งานระบบต้องมี ชื่อผู้ใช้(User) และรหัสผ่าน(Password) หลายชื่อตาม

ระบบงานสารสนเทศ ท าให้ผู้ใช้งานต้องจ าหลายชื่อ 
- เกิดปัญหาความสอดคล้องและน่าเชื่อถือ (Data Integrity) ในระบบรายงานที่ต้องรวม

สรุป หรืออ้างใช้งาน เพราะข้อมูล เก็บหลายแหล่ง  
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แนวทางด าเนินการ: 
 ด้วยอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น กรมประมงต้องวางแผน ด าเนินการดังนี้ 
- ออกแบบและก าหนดมาตรฐานข้อมูล โดยการออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Data 

Modeling ) กลุ่มข้อมูลที่ใช้งานร่วมกันและสอดคล้องกัน (Data Harmonization)  
และข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในส่วนงานภูมิสารสนเทศ (GIS Spatial Data) โดยประกาศเป็น 
มาตรฐานข้อมูลกลาง ที่ทุกหน่วยงานต้องใช้เหมือนกันหมด 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง เพ่ือให้ระบบงานสารสนเทศสามารถใช้งานข้อมูลร่วมกัน 

เพ่ือการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานสารสนเทศต่างๆ  
- ออกแบบและมาตรฐานข้อมูลของกลุ่มข้อมูลที่ต้องใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร

ภายในและภายนอก 
- พัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคล ที่สามารถให้ผู้ใช้งานเข้าระบบจากที่เดียว (SSO: Single 

Sign On) 
- ปรับเปลี่ยนและก าหนดทิศทางโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบงานสารสนเทศใหม ่และ

ก าหนดเป็นมาตรฐานให้การพัฒนาระบบงานที่จะเกิดข้ึนใหม่ 
หลังจากการปรับทิศทางของระบบฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

สถาปัตยกรรมระบบงานสารสนเทศ แต่การปรับเปลี่ยนนี้ไม่สามารถท าได้ทันทีทันใด ดังนั้นการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบงานสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยแผนระยะยาวรวมทั้ง
ก าหนดให้ระบบงานสารสนเทศที่เกิดใหม่จะต้องมีสถาปัตยกรรมโครงสร้างแบบใหม่เท่านั้น จนกระทั้ง 
ทุกๆ ระบบเป็นรูปแบบเดียวกัน และใช้ระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้สามารถใช้งานข้อมูลกันได้ในที่สุด 

 
รูปแสดงระบบสารสนเทศท่ีมีโครงสร้างใหม่ ทุกระบบเป็นรูปแบบเดียวกัน และใช้ระบบฐานข้อมูลกลาง 
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5.1.6  สถานะภาพทางด้านบุคลากรทางด้าน ICT 

สถานภาพ : 
บุคลากรทางด้าน ICT ของกรมประมงที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายนั้น

ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์สารสนเทศ ในส่วนกลางเท่านั้น อย่างไรก็ตามบุคลากรที่อยู่ในส่วนของศูนย์
สารสนเทศเองนั้นบางส่วนก็ไม่ได้มีพ้ืนฐานการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสน เทศ
โดยตรงแต่ใช้วิธีการศึกษาด้วยตนเองและเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเหมาะส าหรับการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศในระดับบุคล แต่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมงนั้นรองรับภารกิจจ านวน
มากและรูปแบบบริการที่หลากหลาย ท าให้การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมง
นั้นต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ 

บุคลากรของกรมประมงบางส่วนยังขาดความรู้  ความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานหรือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างลึกซึ้ง ส่วนใหญ่ยังใช้คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานทั่วไป เช่นใช้เวิร์ดโปรเซสเซอร์ส าหรับพิมพ์เอกสาร ใช้โปรแกรมตารางงานส าหรับการค านวณ
อย่างง่าย โปรแกรมไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์ส าหรับการน าเสนองานเท่านั้น จากการส ารวจไม่พบว่ามี
บุคลากรของกรมประมงที่มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมส าหรับใช้งานเอง 

แนวทางด าเนินการ: 
กรมประมงจ าเป็นต้องให้การสนับสนุนในเรื่องของการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องต่อบุคลากรให้มี

ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และการแก้ปัญหา ส าหรับบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงกับการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้งานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานและลดปัญหาที่เกิดขึ้น ส าหรับรองรับการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนภารกิจของกรมประมงอย่างยั่งยืน  

 5.1.7  สถานภาพการด าเนินการในป จจุบันของกรมประมง 
   ในปีงบประมาณ 2558 มีนโยบายเร่งด่วนทีร่ัฐบาลก าหนดเป็นวาระแห่งชาติที่กรมประมง

ต้องเร่งด าเนินการ 6 ประการ 
1. การแก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) 

ซึ่งจ าเป็นต้องจัดท า 
1.1 ฐานข้อมูลกลาง Fishing Info เป็นเครื่องมือหลักในการควบคุมการแจ้งเรือประมงเข้า-
ออกท่า รวมทั้งการควบคุมการท าประมงที่ผิดกฎหมายให้มีการรายงานที่ครบถ้วน
ถูกต้องสมบูรณ์ 
1.2 ระบบ Traceability เพ่ือควบคุมก ากับให้สามารถตรวจสอบ ติดตามผลผลิตสัตว์น้ าที่
จ าหน่าย แก่ผู้บริโภคปลายทางไปยังวัตถุดิบในการผลิต หรือสัตว์น้ าจากแหล่งจับได้อย่าง
ถูกต้อง 
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2. การเร่งจัดท าระบบ NSW เพ่ือรองรับการเข้าสู่ระบบ AEC โดยกรมประมงจะต้องเร่งรัด
ก าหนดพิกัดสินค้าเกี่ยวข้องให้ครบถ้วนในระบบ FSW และปรับปรุงระบบให้ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ 
ASEAN สามารถเชื่อมโยงกับระบบของกรมประมงโดยผ่านระบบ NSW ของกรมศุลกากรได้ ซึ่งจ าเป็นต้อง 
ปรับปรุงระบบบริการ Catch Certificate / Health Certificate ของ กตส. กพท. กปต. สสจ. สสม.  ให้
สามารถรองรับการด าเนินการดังกล่าว ภายในกันยายน 2558 

3. การจัดท าทะเบียนชาวประมง (ทะเล) และทะเบียนชาวประมงน้ าจืดพ้ืนบ้าน เพ่ือเป็น
ข้อมูลน าเสนอ PMOC และนายกรัฐมนตรี ประกอบการพิจารณาจัดท าโครงการให้ความช่วยเหลือ
ส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนชาวประมงทั้ง
สองปรเภทดังกล่าว 

4. นโยบายการจัดเขตเหมาะสมการใช้ที่ดิน (Zoning) ซึ่งได้มีการด าเนินการตั้งแต่ปี 2556-
2557 โดยในส่วนของกรมประมงได้เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศกระทรวงก าหนดเขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดไปแล้วแต่เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าพ้ืนที่เหมาะสมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
(มีลักษณะเป็น Dynamic) จึงไม่สามารถระบุความเหมาะสมการใช้พ้ืนที่ออกเป็นระดับ S1 S2 S3 ได้ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด จ าเป็นที่จะต้องจัดท าการส ารวจข้อมูล (Criteria) ที่จ าเป็นในการ
น ามาใช้ก าหนดสมการโมเดล พ้ืนที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าใหม่เพ่ือให้มีความถูกต้อง สามารถ
ก าหนดความเหมาะสมออกเป็นระดับต่างๆ ได้ 

5. ผู้บริหารระดับสูงก าหนดให้มีการประชุมทางไกลพร้อมกันทั้งประเทศ รวมถึงมีการขยาย
การประชุมทางไกลครอบคลุมไปถึงสถานีวิทยุประมงชายฝั่ง 26 แห่ง ใน 22 จังหวัดชายทะเล ซึ่งใช้เป็น
ศูนย์รับแจ้งเรือประมงเข้า-ออกท่า แก้ไขปัญหาการท าประมง IUU ซึ่งต้องประชุม VTR Conference กับ
ศูนย์บัญชาการการแก้ไขการท าประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ที่มีการจัดตั้งขึ้นโดยค าสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ทุกวัน จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบเครือข่าย ความเร็ว และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
เพ่ือให้สามารถรองรับการด าเนินการ 
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5.2 Swot Analysis บทวิเคราะห์สถานะภาพด้าน ICT ภายในองค์กร 
องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ป ญหา 

1. ปัจจัยด้านอุปกรณ ์
ฮารด์แวร/์ซอฟต์แวร ์

1. จัดซื้อซอฟต์แวรร์ะบบปฏิบัติการ
พร้อมกับการจดัหาเครื่อง
คอมพิวเตอรส์่วนบุคคล 

2. มีซอฟต์แวร์แอนตีไ้วรสั(Anti-
Virus) ส าหรับป้องกันและ
ตรวจสอบไวรสัคอมพิวเตอร์และภยั
ต่างๆ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่
เชื่อมเข้ากับเครือข่ายของกรม
ประมง 

3. จัดซื้อเครื่องก าหนดพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม (GPS) พร้อม
อุปกรณ ์
 
 

 

1. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ยังมไีม่เพียง
ต่อการรองรับภารกิจของกรมประมง 

2. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์
ค่อนข้างเก่าล้าสมัย มีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมีคุณสมบัติ
ที่หลากหลายและแตกตา่ง ท าให้การ
บริหารจดัการและการบ ารุงรักษาท าได้
ไม่สะดวก 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์บางส่วนไม่มี
อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า 

5. ซอฟต์แวร์ส านักงานท่ีใช้งานมีลิขสิทธ์ิ
ไม่ครบถ้วนตามจ านวนทีต่้องการ 

6. อุปกรณ์ก าหนดพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม (GPS)  ไม่เพียงพอ 

7. จ านวนระบบงานสารสนเทศพ้ืนฐานยัง
มีไมเ่พียงพอในการรองรับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

8. ระบบงานสารสนเทศมีบญัชีรายชือ่ผู้ใช้
เฉพาะในแต่ละระบบท าให้ผู้ใช้บางส่วน
มีบัญชีรายชื่อผู้ใช้ที่หลากหลายและ
ยากต่อการจดจ า 

9. อุปกรณ์ GPS ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน   
ปัจจัยด้านระบบเครือข่าย 1. จ านวนจุดที่ให้บริการเครือข่าย

เพียงพอการใช้งาน (ส่วนกลาง)  
2. ปรับปรุงความเร็วอินเตอร์เน็ต 

lease line เพิ่มขึ้น พร้อมท้ังจัดหา 
Fiber Optic ส าหรับส่วนกลาง 

3. จัดหาระบบเครือข่ายไร้สาย Wifi 
รองรับการประชุม 

4. จัดหาอุปกรณ์ Switch กระจาย
สัญญาณทดแทนของเดมิที่ช ารุด
เสียหาย เพื่อใหทุ้กหน่วยงาน
สามารถใช้ระบบเครือข่าย / 
อินเตอร์เนต็ / ระบบสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ปรับปรุงระบบสายสญัญาณแบบ 
Fiber Optic ระบบสายสัญญาณ
แบบ UTP Cat6  ของส่วนกลาง
กรมประมง เพื่อเพิ่มความเร็วใน

1. หน่วยงานในส่วนภูมภิาคบางส่วนยัง
ขาดมาตรฐานและความพร้อมในการ
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2. ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบ
เครือข่ายส่วนกลางยังมไีม่เป็นท่ียอมรับ
ของบุคลากร 

3. ระบบเครือข่ายไร้สาย Wifi ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งานท่ัวไป 
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ป ญหา 
การรับส่งข้อมูล ระยะทางของ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ปัจจัยด้านความปลอดภัยมั่นคง
ด้าน ICT 
 

1. มีการปรับปรุงห้อง Data Center 
และอุปกรณ์สนับสนุนได้แก ่ระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบส ารอง
ไฟฟ้าอัตโนมตัิ (UPS) ระบบแจ้ง
เตือนภัย ระบบปรับอากาศควบคมุ
อุณหภูมิและความชื้น  เพื่อป้องกัน
ปัญหาที่จะเกดิกับระบบเครือข่าย
และเครื่องแม่ข่ายของกรมประมง
รองรับการให้บริการระบบ
สารสนเทศและเครือข่ายกรม
ประมง 

2. มีเครื่องก าเนดิไฟฟ้า (Generator) 
ช่วยให้ระบบอุปกรณ์ในห้อง Data 
Center และระบบเครือข่ายท างาน
ได้อย่างต่อเนื่องกรณีที่ไฟฟ้าดับ 

3. มีอุปกรณ ์Firewall เพื่อป้องกันการ
บุกรุกเครือข่ายกรมประมง 

4. มีซอฟต์แวร ์IPS เพื่อป้องกัน 
Package ที่ผิดปกติ และป้องกัน
การบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค ์

5. มีซอฟต์แวร์ Anti-spam เพื่อ
ป้องกันผู้ไม่ประสงคด์ีบุกรุกทาง
อีเมล ์ 

6. มีการตรวจสอบสิทธ์ิและตัวตนใน
การเข้าใช้ระบบอินเตอร์เนต็ 

7. มีการเพิ่มความปลอดภัยในการถึง
ระบบเครือข่ายด้วย VPN (Virtual 
Private Network) ส าหรับผูดู้แล
ระบบ 

8. มีการก าหนดเส้นทาง (Rule 
firewall) และเปดิ Port ที่จ าเป็น
เท่านั้น 

9. มีก าหนดและจ ากดัสิทธ์ิของ IP ใน
การเข้าถึงระบบสารสนเทศและ 
Zone network 

1. ขาดการบ ารุงรักษาห้อง Data Ceter 
2. ขาดการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

(Generator) 

ปัจจัยด้านบุคลากร 
 ผู้บริหาร 

 

1. ผู้บริหารใหค้วามส าคัญกับการใช้ ICT 
ในการพัฒนาองค์กร 

1. หลักสูตร ICT ที่ครอบคลุมทุกดา้นมีระยะ
เวลานาน 1-3 เดือน ท าให้ผู้บริหาร ICT ไม่
มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมเนื่องจากติดภารกิจ
ในหน่วยงาน 
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ป ญหา 

 ผู้ใช้งาน 
 

1. บุคลากรส่วนใหญต่ระหนักถึง
ความส าคญัของระบบสารสนเทศ 

2. บุคลากรส่วนใหญ่มคีวาม
กระตือรือร้นการเรียนรู้ด้าน ICT 

1. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ด้าน 
ICT ที่เหมาะสม  
 

 ผู้ดูแลระบบ บ ารุงรักษา 
งานด้าน ICT 

 

1. บุคลากรด้าน ICT มีความใส่ใจใน
การพัฒนาศักยภาพตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. มีการส่งเสรมิการสร้างทักษะโดย
สนับสนุนการฝึกอบรมในความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 

1. จ านวนบุคลากรด้าน ICT (5+2 คน) ไม่
เพียงพอต่อการดูแล/สนับสนุน ด้าน 
ICT ของทั้งกรมประมง 

2. บุคลากรด้าน ICT ไม่ไดส้ าเร็จ
การศึกษาด้าน ICT โดยตรงท าให้ขาด
ความรู้ ความสามารถในเชิงลึก  

3. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการ
การศึกษาด้าน ICT หลักสตูรเชิงลกึท่ีมี
ราคาสูง 

ปัจจัยด้านข้อมลู 1. มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

2. มีการส ารองข้อมูลในอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมลู (SAN Storage) ด้วย
ซอฟต์แวร์ส ารองข้อมูล และมีการ
ก าหนดค่าการส ารองข้อมูลทั้งแบบ 
Incremental Backup และ Full 
Backup อย่างต่อเนื่อง 

3. การก าหนดระบบระดับชั้นการ
เข้าถึงข้อมูลมีระดับช้ัน 

4. ส านักงานประมงจังหวัดและ
หน่วยงานส่วนภูมภิาคมีการ
น าเสนอข้อมูลที่ทันสมัย 

5. มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐกับ
หน่วยงานภายในกรมประมงและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

6. มีแผนการเชื่อมโยงเลขบัตร
ประชาชน 13 หลักของระบบ
สารสนเทศในกรมประมงกับ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการ
ปกครอง (ผ่าน สรอ.) เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 
 

1. ไม่มรีะบบฐานข้อมลูกลาง 
2. ไม่มีการก าหนดมาตรฐานข้อมูลของ

กรมประมง 
3. ขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์

ส ารองข้อมูล (SAN Storage) เนื่องจาก
อุปกรณ์เดิมที่มีอยูไ่ม่เพยีงพอต่อ
ปริมาณข้อมูลที่ต้องส ารองในอนาคต 

ปัจจัยด้านการบริหารจดัการ 1. มีการแต่งตั้ง CIO และ
คณะกรรมการ ICT ส าหรับการ
ก ากับดูแลงานด้าน ICT โดยเฉพาะ 

2. มีนโยบาย ระเบยีบปฏิบตัิงานด้าน 

1. ขาดการก าหนดนโยบายส าหรับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ป ญหา 
ICT และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ของกรมประมงรบัทราบและปฏิบตัิ
ตาม 

3. มีการประเมิน และการควบคุม
ความเสีย่งด้าน ICT 

 

ปัจจัยด้านงบประมาณ  งบประมาณด้าน ICT ที่ได้รับไมเ่พียงพอต่อ
การพัฒนาตามแผนแม่บทดา้น ICT ที่กรม
ประมงก าหนด 

ปัจจัยด้านสถานท่ี 1. มีส านักงานและศูนย์ตา่งๆ ของ
หน่วยงาน กระจายอยู่ทั่วประเทศ
เหมาะส าหรับการจดัท า Backup 
site ในอนาคต 

 

1. มีส านักงานและศูนย์ตา่งๆ ของ
หน่วยงาน กระจายอยู่ทั่วประเทศท าให้
การบริหารจัดการยาก 

2. มีหน่วยงานบางส่วนอยู่ในท่ีที่ห่างไกล
กันท าให้การบริการด้าน ICT ไม่
ครอบคลมุและมีค่าใช้จ่ายที่มากยิง่ขึ้น 
 

ปัจจัยด้านการให้บริการ 1. มีบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรม
ประมง 

2. มีบริการ Web Hosting ให้พ้ืนท่ี
จัดท าเว็บไซต์หน่วยงาน 

3. มีการให้บริการ Video 
Conference 

4. มีการให้บริการ Web Conference 
5. มีบริการระบบเครือข่าย GIN 
6. มีบริการ WiFi ห้องประชุม 

1. ระบบ Video Conference ยังบริการได้
ไม่ครอบคลุมส่วนภมูิภาคทั้งหมด ปัจจุบัน
บริการส่วนภูมภิาคได้ 3 จุด 
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5.3 Swot Analysis บทวิเคราะห์สถานะภาพด้าน ICT ภายนอกองค์กร 
องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส อุปสรรค/ ภัยคุกคาม 

หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 1. มีกระทรวง ICT และส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ท า
หน้าท่ีให้การสนับสนุนส่งเสรมิการ
ด าเนินงานด้าน ICT ของรัฐ 

2. รัฐบาลมีวสิัยทัศน์และให้
ความส าคญัด้าน ICT มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบรหิารองค์กร
และการให้บริการเกษตรกรประมง
อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

3. รัฐบาลให้ความส าคญักับข้อมลูภูมิ
สารสนเทศในการบริหารและ
วางแผนประเทศ 

 

1. อยู่ระหว่างการด าเนินการด้าน
มาตรฐานข้อมลูเพื่อการ
แลกเปลีย่นกับระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

2. อยู่ระหว่างการด าเนินการ
เชื่อมโยงเลขบัตรประชาชน 13 
หลักของระบบสารสนเทศในกรม
ประมงกับฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ กรมการปกครอง (ผ่าน 
สรอ.) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 
 

 

มาตรฐาน ข้อก าหนด กฎระเบียบ 
และกฎหมาย 
1. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มี

มาตรา 35 ที่ว่าด้วยความเป็น
ส่วนตัวย่อมไดร้ับความ
คุ้มครองและมาตรา 47 ระบุ
ให้ประชาชนมีสิทธิในการไดร้ับ
รู้ข้อมูลข่าวสารจากรัฐ 

2. มี พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 
3. มี พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 
4. มี พรบ. ว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 

5. พรบ. การอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 

1. ช่วยให้การบริหารจัดการด้าน ICT 
ของกรมประมงให้ด าเนินการได้
สะดวกขึ้นโดยอิงตามข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด 

 

1. มีการลงทุนจัดหาอุปกรณ์
เพิ่มเตมิเพื่อให้รองรับต่อ
ข้อก าหนด กฎระเบียบ และ
กฎหมาย 

2. อยูร่ะหว่างการด าเนินการจัดท า
คู่มือการขออนุญาต อนุมัติ เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการขอ
อนุญาต อนุมัติให้แก่ประชาชน
และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือ
ประกาศให้ประชาชนรับทราบ 
 

 

ด้านงบประมาณ 1. ภาครัฐมีการปรบัปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาโครงการ ICT 
ที่เหมาะสมและรวดเร็วขึ้น 

2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พื้นฐานมี
ราคาที่ถูกลงท าให้ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาลดลง 
 

1. สภาวะเศรษฐกิจปจัจุบันมผีลท า
ให้การจัดสรรงบประมาณบาง
โครงการลดลง งบประมาณที่
ได้รับอาจไมเ่พียงพอต่อความ
ต้องการที่ก าหนดในแผนแม่บท 

2. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ด้าน ICT เนื่องจากหน่วยงาน
ได้รับงบประมาณที่จ ากัดและ
ต้องเร่งด าเนินงานภารกิจหลัก 
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส อุปสรรค/ ภัยคุกคาม 
ความก้าวหน้าทางด้าน ICT 1. มีนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน ICT 

ใหม่ ๆ ส่งผลให้สามารถเลือก
เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบ ICT 
ในการสนับสนุนภารกจิของกรม
ประมงได้อย่างเหมาะสม 

2. การเรยีนรู้ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกสม์ี
อยูอ่ย่างหลากหลาย สามารถใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
กรมประมงได ้

 

1. อายุในการใช้งานอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ ICT สั้นลง 

2. ความก้าวหน้าด้าน ICT มีผลต่อ
พฤติกรรมการท างานของ
บุคลากรใหส้นใจในงานลดลง 

3. การเจาะระบบผ่านทางเครือข่าย
มีมากข้ึนท าให้ต้องมีการพัฒนา
ระบบในการมีการป้องกันท่ีมาก
ยิ่งข้ึน 

4. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส าหรับส่งเสริม
ผู้ดูแลระบบในการเรียนรู้ให้ทันต่อ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

  5. งบประมาณที่เพิ่มขึ้นในการ
จัดหานวัตกรรมเทคโนโลยีดา้น 
ICT ใหม่ๆ มาสนับสนุนภารกิจ
ของกรมประมง 

 

 

5.4 การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมงในภาพรวม 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

 ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์และให้ความส าคัญกับการ
น าระบบ ICT มาพัฒนาหน่วยงาน อาทิ การพัฒนา
ระบบ Fishing info เพื่อแก้ปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมาย IUU, FSW, GPS, การน าระบบ 
Conference มาใช้ประชุมตดิตามงาน เป็นต้น 

 มีการแต่งตั้ง CIO และคณะกรรมการ ICT ส าหรับการ
ก ากับดูแลงานด้าน ICT โดยเฉพาะ  

  มีนโยบายและระเบียบปฏิบัตดิ้าน ICT 
 มีการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงด้าน ICT  
 บุคลากรด้าน ICT มีความตั้งใจในการพัฒนา ประยุกต์

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับพัฒนาองค์กร 
 บุคลากรกรมประมงตระหนักถึงความส าคญัของระบบ

สารสนเทศ  
 มีการน า ICT มาสนับสนุนการปฏบิัติงาน อาทิ ระบบ

เมล์ ระบบ Conference ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์DPIS 

 มีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้บริการภายใน

 งบประมาณด้าน ICT ไม่เพียงพอ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ และไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่อนข้างเก่าล้าสมัย มี
ประสิทธิภาพไมเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
และแตกต่าง ท าให้การบริหารจดัการและการ
บ ารุงรักษาท าได้ไมส่ะดวก  

 การจัดฝึกอบรมด้าน ICT ยังไม่เพยีงพอ  
 บุคลากรด้าน ICT ของกรมไม่เพียงพอ 
 บุคลากรด้าน ICT ของกรมประมงยังขาดความรู้ 

ความสามารถเชิงลึก เนื่องจากบุคลากรดา้น ICT ส่วน
ใหญ่ไมไ่ดส้ าเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

 ไม่มรีะบบฐานข้อมลูกลาง  
 ไม่มีการก าหนดมาตรฐานข้อมูลในบางส่วน ส าหรบั

มาตรฐานข้อมลูในปัจจุบันท่ีมีอยู่ได้แก่ มาตรฐานการ
เชี่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบภมูิ



47 

กรมประมง อาทิ ปรับปรุงความเรว็อินเตอร์เน็ต 
Leaselined จัดหาบริการ WiFi อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ Switch 

 มีระบบรักษาความปลอดภยัทั้ง HW/SW ได้แก ่
ปรับปรุง Data center, จัดหาเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า, 
UPS, Firewall, IPS, Antivirus เป็นต้น 

 มีการส ารองข้อมูลและทดสอบข้อมูลที่ส ารอง ให้กับ
ระบบท่ีส าคัญ อาทิ Fishing info, FSW, CIUU, E-
saraban, DPIS, Website, ทะเบยีนเกษตรกร, ระบบ
การเงิน, เงินเดือน, รายงานผลปฏิบัติงาน, สถิติ เป็นต้น  
 

สารสนเทศ GIS พิกัดสินค้าประมง 
 ระบบสารสนเทศบางส่วนขาดการป้อนข้อมูลที่เป็น

จริง และอัพเดตข้อมูลอย่างต่อเนือ่ง ท าให้น าข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ได้น้อย  

 หน่วยงานในส่วนภูมภิาคบางส่วนยังขาดมาตรฐาน
และความพร้อมในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เนต็ 
และบางแห่งอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลยังไม่มโีครงสร้าง
พื้นฐานด้านระบบเครือข่ายสนับสนุนท่ีเหมาะสม  
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค/ ภัยคุกคาม (Threat) 

 มีกระทรวง ICT และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(สรอ.) ท าหน้าที่ให้การสนับสนุนสง่เสริมการ
ด าเนินงานด้าน ICT ของรัฐ อาทิ ระบบ GIN, Cloud, 
Web Conference, อุปกรณ์ Smart Card Reader, 
Data Center, Open Data เป็นต้น  

 รัฐบาลมีวสิัยทัศน์และให้ความส าคัญด้าน ICT มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรและการให้บริการ
ประชาชนและภาคธุรกิจประมง เช่น   
- การใช้เทคโนโลยีมาแก้ปญัหา CIUU ด้วยการ

พัฒนาระบบ Fishing info 
- การติดตามเรือด้วยเทคโนโลยี VMS 
- ประชาชนสามารถเข้าถึงฐานข้อมลูประชาชน

ด้วยบัตรประชาชน 13 หลัก ผ่านเครื่องอ่าน 
Smart Card Reader 

 รัฐบาลให้ความส าคญักับข้อมลูภูมสิารสนเทศในการ
บริหารและวางแผนประเทศ  

 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พื้นฐานมีราคาที่ถูกลง ท าให้
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลดลง 

 มีนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน ICT ใหม่ ๆ ส่งผลให้
สามารถเลือกเทคโนโลยีในการพฒันาระบบ ICT ใน
การสนับสนุนภารกิจของกรมประมงได้อย่างเหมาะสม  

 การเรยีนรู้ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ /E-learning/ Social 
media มีอยู่อย่างหลากหลาย สามารถใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมประมงกระบวนงาน
และองค์กรได ้ 
 

 ความล่าช้าของแผน ICT ของประเทศไทยท าให้การ
วางแผน ICT ของกรมประมงล่าชา้ 

 สภาวะเศรษฐกิจปจัจุบันมผีลท าให้การจัดสรร
งบประมาณบางโครงการลดลง งบประมาณที่ได้รับ
อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการทีก่ าหนดในแผน
แม่บท 

 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้าน ICT เนื่องจาก
หน่วยงานไดร้ับงบประมาณที่จ ากัดและต้องเร่ง
ด าเนินงานภารกิจหลัก 

 ความก้าวหน้าด้าน ICT (Social Media) มีผลต่อ
พฤติกรรมการท างานของบุคลากรให้สนใจในงาน
ลดลง 

 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจ าเป็นต้อง 
- จัดสรรงบประมาณในการลงทุนด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอย่างตอ่เนื่อง 
- จัดสรรงบประมาณในการจดัหานวัตกรรม

เทคโนโลยีด้าน ICT ใหม่ๆ มาสนบัสนุนภารกิจ
ของกรมประมง 

- ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส าหรับส่งเสรมิผู้ดูแลระบบใน
การเรยีนรู้ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

 ภัยคุกคามต่อระบบเครือข่ายมีมากข้ึน ท าให้ต้อง
จัดสรรงบประมาณในการลงทุนด้านการสร้างความ
มั่นคงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ตอ่เนื่อง 
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บทท่ี 6 
สรุปยุทธศาสตรด์้าน ICT ของกรมประมงกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

6.1 เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์ในการพั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ของกรมประมง 

1) เป้าหมายโดยรวมของการพั นาระบบ ICT ของกรมประมง 
1. พัฒนาความรู้ความสามารถด้าน ICT แก่บุคลากรกรมประมงด้วยวิธีศึกษา ฝึกอบรม เรียนรู้จากการ

ปฏิบัติและดูงานอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการให้บริการ 
3. พัฒนาและยกระดับข้อมูลในองค์กรให้มีความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานที่สามารถเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทุกหน่วยงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการ

แสวงหาข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
 

2) ยุทธศาสตร์การพั นาระบบ ICT ของกรมประมง 
 การออกแบบยุทธ์ศาสตร์ด้าน ICT ของกรมประมงนั้นได้ออกแบบให้สอดคล้องกับสถานภาพด้าน ICT 
ในปัจจุบันและพันธกิจด้าน ICT ของกรมประมงและต้องสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมประมง 
อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2557-2561 และ
ยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557-2561  ดังแสดงในตารางที่ 6-1   

 ยุทธศาสตร์ ของกรมประมง ประกอบ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้รับมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2. เพ่ิมผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งทรัพยากรอ่ืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า  
ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง  
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร  
 

 ยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 ปี พ.ศ. 2557-2561 
 กรอบยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2557-2561 นั้นมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์เป็น 7 ยุทธศาสตร์ เพ่ือรองรับ 4 พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังนี้ 

พันธกิจที่ 1 เพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการด้านการเกษตรของภาครัฐที่เป็นเลิศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาบริการการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทักษะ

บุคลากรการเกษตรในทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และถ่ายทอด

ข้อมูลองค์ความรู้การเกษตร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านการเกษตรให้สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
พันธกิจที่ 3 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในด้านการเกษตร โดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6: ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัย และ

พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
 

พันธกิจที่ 4 สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการก าหนดนโยบายด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สนับสนุนการก าหนดและก ากับนโยบายการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 ยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของประเทศไทยฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2557-2561 
กระทรวงไอซีทีได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพ่ือการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ
อย่างพอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีส่วนรว่มในการพัฒนา และใช้ประโยชน์จากบริการ ICT 
(Participatory People) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง 
(Sufficient) และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
ในแนวทางนวัตกรรมบริการ และมีความม่ันคงปลอดภัยทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค (Smart 
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Government) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใส 

มีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยเฉพาะ 
อุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์ และการใช้ ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (Vibrant Business) 

 

 กรอบของยุทธศาสตร์ด้าน ICT ภายใต้พันธกิจด้าน ICT ของกรมประมงและยุทธศาสตร์ด้าน ICT 
ของหน่วยงานในระดับที่สูงกว่า สามารถก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถและศักยภาพในการใช้ ICT ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน ICT และทัศนคติที่ดีในการใช้งาน ICTเพ่ือการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
พันธกิจที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการน า ICT มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกรมประมง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT มาเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและธุรกิจ
ประมง 
 
พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูล/ข้อสนเทศขององค์กรให้มีมาตรฐาน และสามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลาง 
 
พันธกิจที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ส าหรับรองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้รองรับภารกิจของกรมประมงอย่างมีเสถียรภาพ     
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ 
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6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของกรมประมงกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

ตารางท่ี 6-1 ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของกรมประมงกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

กรอบยุทธศาสตร์ดา้น ICT กรมประมง 
ยุทธศาสตร์ของกรมประมง 

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ป ีพ.ศ. 2557-2561 

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของประเทศ
ไทย ป ีพ.ศ. 2557-2561 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน ICT และทัศนคติ
ที่ดีในการใช้งาน ICTเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ 

                

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและ
การปฏิบัติงานของกรมประมง 

                

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและประยุกต์ใช ้ICT มาเพิ่มประสิทธภิาพ
การให้บริการแก่ประชาชนและธุรกิจประมง 

                

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบฐานขอ้มูลกลาง                 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้รองรับภารกิจ
ของกรมประมงอย่างมีเสถียรภาพ   

                

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ด้านการประมงอย่างมีประสิทธภิาพ 
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บทท่ี 7 
สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 

 

7.1 สรุปผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 

ตารางท่ี 7-1 ตารางสรุปผลการด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน ICT และทัศนคติท่ีดีในการใช้งาน ICTเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ("√"  หมายถึง ปีที่เริ่มโครงการ "M" การดูแลบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ) 

โครงการ เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

หมายเหตุ 
55 56 57 58 59 ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่

ด าเนินการ 

1.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดา้น ICT 
เชิงลึก 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมประมงให้
เพียงพอในการสนับสนุนการ
ด าเนินการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับการปฏิบตัิภารกิจของ
บุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรด้านภูมิ
สารสนเทศเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์ด้านภูมิสารสนเทศ 

กองการเจ้าหน้าที ่
 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 

√ √ √ √ √ √  ศทส. ด าเนินการทุกปีตั้งแต่ 
55-59 
- ส่งบุคลากรใน ศทส. ไป
อบรม/สัมมนา ภายนอก 
- จัดอบรมพรบ. ว่าด้วยการ
กระท าความผดิทางคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 
 
 

1.2 โครงการพัฒนาทักษะ
และสร้างทัศนคติที่ดดี้าน 

สร้างศักยภาพของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

กองการเจ้าหน้าที ่
ศูนย์เทคโนโลยี

√ √ √ √ √ √  ศทส. ด าเนินการทุกปีตั้งแต่ 
56-58 
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โครงการ เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

หมายเหตุ 
55 56 57 58 59 ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่

ด าเนินการ 

ICT แก่บุคลากรกรมประมง สื่อสารให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ต่อการลงทุน 

สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
ส านักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

- จัดอบรมหลักสูตรการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร ์
- จัดอบรมหลกัสตูรการตดิตั้ง
และการใช้โปรแกรมป้องกนัไวรสั 
(Anti-Virus) 
- จัดอบรม พรบ.ข้อมลูข่าวสาร 

1.3 โครงการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบการศึกษา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(E-Learning) 

- พัฒนาระบบการศึกษาผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
- พัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนการ

เรียนรู้ของบุคลากร 
- ส่งเสริมการสรา้งเสริมสังคม

แห่งการเรียนรู ้
- ส่งเสริมให้บุคลากรมคีวามรู้ 

ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

 √ √ √ √  √ กสฐ. ศทส. อยู่ระหว่างขอ
งบประมาณปี 2559 

1.4 โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้ของกรม
ประมง (KM) 

- จัดเก็บองค์ความรู้ของกรม
ประมง 
- เป็นแหล่งความรู้และแหล่ง

เรียนรูส้ าหรับบุคลากรของกรม
ประมง 
- ลดความผิดพลาดแบบซ้ าเดมิที่

เคยเกิดขึ้นในกรมประมง 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 

  √ √ √  √ ยังไม่ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกรมประมง 

โครงการ เป้าหมาย 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
หมายเหต ุ

55 56 57 58 59 ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่
ด าเนินการ 

2.1 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบพัสดุและครภุัณฑ์ของ
กรมประมง 
- โครงการพัฒนาปรับปรุง

ระบบพัสดุและครภุัณฑ ์
 
- โครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลโรงเรือนและ
สิ่งก่อสร้าง 

- กรมประมงมีระบบพัสดุและ
ครุภณัฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 
- ผู้บริหารสามารถเข้าถึงและ

ตรวจสอบข้อมลูได ้
 
 
- จัดท าทะเบียนโรงเรือนและ

สิ่งก่อสร้าง 
- พัฒนาระบบฐานข้อมลู

โรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
กองคลัง 
พัสด ุ
 

√  MA MA MA √  
 
 
 
 
 

√ 

พัสดุ กองคลัง จัดท าโครงการ
พัฒนาปรับปรุงระบบพัสดุและ
ครุภณัฑ์ ปี 56-57 
http://asset.fisheries.go.th 
 
 
 
 
ยังไม่ด าเนินการ 

2.2 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบบัญชีและการเงินของ
กรมประมง 

- มีระบบบริหารการเงิน การ
บัญชี ช่วยการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ี

ซับซ้อนและมีการบริหาร
จัดการการเงินท่ีเหมาะสม 
- ผู้บริหารสามารถทราบรายงาน

การเงินในภาพรวมของของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และรวดเร็ว 
- กองคลังสามารถตรวจสอบ 

ควบคุม และบริหารการเงินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

√  MA MA MA √  อยูร่ะหว่างด าเนินการ  
แล้วเสร็จเดือนกันยายน 58 
http://finance.fisheries.go.
th/  

http://asset.fisheries.go.th/
http://finance.fisheries.go.th/
http://finance.fisheries.go.th/
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โครงการ เป้าหมาย 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
หมายเหต ุ

55 56 57 58 59 ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่
ด าเนินการ 

2.3 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพสตัว์น้ าและ
ผลิตภณัฑ์สตัว์น้ า 

- กรมประมงมีระบบสารสนเทศ
ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ าและ
ผลิตภณัฑ์สตัว์น้ า 
- กรมประมงสามารถให้บริการ

ในการตรวจสอบคุณภาพสตัว์
น้ าและผลติภณัฑ์สตัว์น้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
กองตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ
สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ า 

 √  MA MA √  กตส. จัดท าระบบคอมพิวเตอร์
ส าหรับออกใบรับรอง
สุขอนามัย (10.5 ล้าน) 
ด าเนินการแล้วปีงบประมาณ 
57 แต่ยังไม่ตรวจรับ 

2.4 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับวิจยัและ
และพัฒนาประมง  
 
 

- กรมประมงมีระบบสารสนเทศ
ส าหรับสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาการประมง 
- การเข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัย

ด้านการประมงของกรมประมง
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
ส านักวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจดื 
ส านักวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่ง 
ส านักวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล 

 √  MA MA √  พัฒนาโดยแยกฐานข้อมลู 
กพจ.
http://www.inlandfisheries
.go.th/research/ 
 
กพช. 
http://www.coastalaqua.c
om/research/ 
กพท.
http://www.fisheries.go.th
/marine/research/ 

2.5 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับการ
จัดการ (MIS) 

สนับสนุนให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งข้ึน 
สนับสนุนใหผู้้บริหารสามารถท า
การตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

   √  √  ปี 57 กสฐ. ศทส. จัดท า
ระบบงานทะเบยีนเกษตรกร 
ส าหรับผู้บรหิาร
http://smartfarmer.fisherie
s.go.th/MIS-MD/login.php   
พัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการ
กรมประมง 
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โครงการ เป้าหมาย 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
หมายเหต ุ

55 56 57 58 59 ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่
ด าเนินการ 

http://edoc.fisheries.go.th  
2.6 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้บรหิาร 
(EIS) 

สนับสนุนใหผู้้บริหารระดับสูง
สามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศ
ในการวิเคราะห์ วางแผนและ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

    √  √ ยังไม่ด าเนินการ 

2.7 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์

มีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ใช้งานรับส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ แก่หน่วยงาน 
บุคลากร ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ  

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

√  MA MA MA √  ศทส. ด าเนินการจัดหา Mail 
Server ปี 54-55 

2.8 โครงการพัฒนาระบบ
จัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์(File 
sharing) 

พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจ าลอง
โครงสร้างการจัดเก็บเอกสาร
เสมือนจริง เหมือนตู้เอกสาร 
ลิ้นชัก แฟ้ม และแฟ้มเอกสารย่อย  
ท าให้บุคลากรใช้เอกสารร่วมกัน
ได้ตามสิทธิตามเข้าใช้งาน  
ช่วยสืบค้นเอกสารจาก ช่ือ ดัชนี 
(Keyword) ของ แฟ้มเอกสาร ได้
เป็นต้น 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

√  MA MA MA  √ ยังไม่ด าเนินการ+ ไม่ท าต่อ 

2.9 โครงการพัฒนาระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

พัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ทีส่นับสนุนการ
ท างาน ที่เกี่ยวกับเอกสาร และ
การแลกเปลี่ยนรับส่งเอกสาร
ภายใน และภายนอกองค์กร  

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
ส านักงานเลขานุการ
กรม 

√  MA MA MA √  สลก. ด าเนินการแล้วเมื่อ 4 
ม.ค. 55 ครอบคลุมเฉพาะ
ส่วนกลาง 
http://saraban.fisheries.go.
th/  

http://edoc.fisheries.go.th/
http://saraban.fisheries.go.th/
http://saraban.fisheries.go.th/


57 

โครงการ เป้าหมาย 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
หมายเหต ุ

55 56 57 58 59 ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่
ด าเนินการ 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอ
งบประมาณการพัฒนาระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระดับ
ภูมิภาคปี 59 

2.10 โครงการพัฒนาระบบ
จองใช้ทรัพยากรส่วนกลาง 
(Centralize Resource 
Management) 

มีระบบที่ใช้บริหารการจองและ
ใช้งานทรัพยากรกลาง เช่น 
รถยนต์ ห้องประชุม อุปกรณ์ 
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
ส านักงานเลขานุการ
กรม 

  √  MA √  สลก. จดัท าระบบจองห้อง
ประชุม
http://www.fisheries.go.th
/imeeting/  

2.11 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบงานแผนและ
การติดตามผลการปฏิบตัิ 
(Project Management) 

มีระบบงานแผนและการตดิตาม
ผลการปฏิบตัิ ที่ช่วยในการ
ติดตามผลการด าเนินการอย่าง
รวดเร็ว 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
กองแผนงาน 

 √  MA MA  √ ยังไม่ด าเนินการ 

2.12 โครงการพัฒนาระบบ
สถิติกรมประมง (Back-end 
Integration) 

พัฒนาระบบฐานข้อมลูสถิติ
ส าคัญของกรมประมง 
การเช่ือมโยงและแลกเปลีย่น
ข้อมูลระหว่างระบบข้อมลูสถติิ
กรมประมงกับข้อมูลสถิติภาครัฐ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
ฝ่ายสถติิและ
สารสนเทศการประมง 

 √  MA MA √  กวส. ศทส. จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลสถติิการประมง  
http://www.fisheries.go.th
/it-database/statistic/  
ได้แก่  
- (57) ระบบประมวลผล
ปริมาณการจับสัตว์น้ าโดยวิธี
สมุดปมู 
- (57) ระบบฐานข้อมูลเรือและ
เครื่องมือประมงพาณิชย ์
- (58-59) ระบบสารสนเทศ
หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ

http://www.fisheries.go.th/it-database/statistic/
http://www.fisheries.go.th/it-database/statistic/
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โครงการ เป้าหมาย 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
หมายเหต ุ

55 56 57 58 59 ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่
ด าเนินการ 

ประมง (อยู่ระหว่างด าเนินการ
ยังไม่แล้วเสร็จ) 
- (57) ระบบฐานข้อมูลแหล่ง
น้ าสาธารณะ 
- (57) ระบบประมวลจับสัตว์
น้ าจืดจากธรรมชาต ิ

2.13 พัฒนาระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับสินค้าประมง 

พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้าประมง ท่ีสามารถ
ตรวจสอบท่ีมาของ ผลิตภัณฑ์
ประมง ในทุกขั้นตอนของการ
แปร 

กองตรวจสอบรับรอง
มาตรฐาน 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
ศูนย์พัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐาน
ฟาร์ม 

√  MA MA MA √  กตส. อยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบ Traceability ปี 58 

2.14 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบควบคมุ ก ากับ ดูแล
การออกใบก ากับการขนย้าย
สัตว์น้ าและลูกพันธุส์ัตว์น้ า 
(MD/FMD) 

พัฒนาระบบใบก ากับการขนยา้ย
สัตว์น้ าและลูกพันธุ์  
ระบบควบคมุ 
ลดขั้นตอนการออกและติดตาม
กระบวนงานก ากับการขนย้าย
สัตว์น้ าและลูกพันธุ ์
ระบบรายงาน 

ศูนย์พัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

√  MA MA MA √  กสฐ. (ศทส.) ร่วมกับ กพช. 
ด าเนินการปี 57 
- ระบบรายงาน Aqua MD 
http://smartfarmer.fisherie
s.go.th/ 
 
- ระบบรายงาน Aqua MD 
ส าหรับผู้บรหิาร 
http://smartfarmer.fisherie
s.go.th/MIS-MD/login.php 
  

http://smartfarmer.fisheries.go.th/
http://smartfarmer.fisheries.go.th/
http://smartfarmer.fisheries.go.th/MIS-MD/login.php
http://smartfarmer.fisheries.go.th/MIS-MD/login.php
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โครงการ เป้าหมาย 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
หมายเหต ุ

55 56 57 58 59 ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่
ด าเนินการ 

- ระบบตรวจสอบข้อมูล Aqua 
MD 
http://www.fisheries.go.th
/shrimpcenter/   

2.15 พัฒนาระบบตดิตาม
ควบคุมภายใน 

มีระบบติดตามควบคุมภายใน
ของกรมประมง 
ติดตามผลการความเสี่ยงของ
หน่วยงาน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

  √  MA  √ ยังไม่ด าเนินการ +ไม่ท าต่อ 

2.16 โครงพัฒนาระบบ
ข้อมูลน าเข้าส่งออกสินค้า
ประมง 

มีระบบน าเข้าข้อมูลใบขนสินค้า
ประมงจากกรมศลุกากร  
สืบค้นสินคา้ประมงท่ีถูกปฏิเสธ
น าเข้า 
 
 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
ส านักบริหารจัดการ
ด้านการประมง 
กองประมง
ต่างประเทศ 

√  MA MA MA √  กปต. พัฒนาระบบปี 56 เป็น
ลักษณะ Client/Server 

 

 

 

 

 

http://www.fisheries.go.th/shrimpcenter/
http://www.fisheries.go.th/shrimpcenter/
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ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT มาเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและธุรกิจประมง 

โครงการ เป้าหมาย 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
หมายเหต ุ55 56 57 58 59 ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่

ด าเนินการ 
โครงการที่ 3.1 โครงการ
พัฒนาระบบให้บริการ
อิเล็กทรอนิกสด์้านการ
ประมง (E-Service) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านการประมง 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

  √  MA √  กจป. ร่วมกับ ศทส. พัฒนา
ระบบ FSW 

3.2 โครงการพัฒนาระบบ
ให้บริการข้อมลูและความรู้
ด้านการประมง 

เพื่อเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสารและ
ความรู้ด้านประมงแก่
ผู้ประกอบการประมงและ
ประชาชน 

กองการเจ้าหน้าที ่
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
หน่วยงานท่ีให้บริการ
ต่างๆของกรมประมง 

  √  MA √  ด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการประมงในเว็บไซต์กรม
ประมง
http://www.fisheries.go.th  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fisheries.go.th/
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลาง 

โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

หมายเหต ุ
55 56 57 58 59 ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่

ด าเนินการ 
4.1 โครงการพัฒนา
มาตรฐานข้อมลูส าหรับการ
แลกเปลีย่นภายในและ
ภายนอก 

กรมประมงมีระบบมาตรฐาน
ข้อมูล 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 √ √ √ √  √ ยังไม่ด าเนินการ 

4.2 โครงการจัดหาระบบ
บริหารจดัการฐานข้อมูล
กลาง 

กรมประมงมีฐานข้อมลูกลาง  
กรมประมงสามารถการควบคุม
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระดับ
ฐานข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

  √ √ √  √ ยังไม่ด าเนินการ 

4.3 โครงการพัฒนาระบบ
ทะเบียนข้อมูลหลักกรม
ประมง  

กรมประมงมีระบบฐานข้อมลู
เกษตรกรประมงท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
กรมประมงมีข้อมลูเกษตรกร
ประมงท่ีมีคณุภาพ  
ทบ.1 ทบ.2  
(ชาวประมง ผู้เพาะเลีย้งเรือ 
ผู้ประกอบการ อาชญาบัตร 
อาหาร) 
 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 
ส านักงานตรวจราชการ 
ส านักงานประมงจังหวัด 
ส านักวิจัยและพัฒนา
ทุกแห่ง  
ส านักบริหารจัดการ 
ส านักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ประมง 

  √  MA √  กสฐ. ศทส. ด าเนินการพัฒนา
ระบบทะเบยีนเกษตรกร 
Smartfarmer ในปี 58 
http://smartfarmer.fisheries.
go.th/    
 
กภส. ศทส. พัฒนาระบบภมูิ
สารสนเทศต้นแบบเพื่อบริหาร
จัดการข้อมลูทะเบยีนเกษตรกร
ประมง 
http://lbis.fisheries.go.th/  

 

 

http://smartfarmer.fisheries.go.th/
http://smartfarmer.fisheries.go.th/
http://lbis.fisheries.go.th/
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ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้รองรับภารกิจของกรมประมงอย่างมีเสถียรภาพ     

โครงการ เป้าหมาย 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
หมายเหต ุ

55 56 57 58 59 ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่
ด าเนินการ 

5.1 โครงการจัดหาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์เพิม่เตมิและ
ทดแทน 

มีครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสามารถรองรับ
จ านวนบุคลากรและภารกจิต่างๆ 
ของกรมประมงได ้

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

√ √ √ √ √ √  จัดหาทดแทนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพทุกป ี

5.2 โครงการพัฒนาปรับปรุง
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

กรมประมงมีเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพสามารถ
รองรับภาระงานได้อย่าง
เหมาะสม 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

√ √ √ √ √ √  Server 8 รายการ ของ ศทส., 
ส่วนพระราชด าริ กทป., CIUU, 
FSW, กตส. 

5.3 โครงการพัฒนาปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เครือข่าย 

ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับระบบงานและ
ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

  √ √ √ √  ปี 55 – switch 4 
ปี 56 – Core switch จุฬา
ภรณ์ 1 
ปี 57 – Core switch 2  
          Switch 8 
          Wifi จุฬาภรณ ์

5.4  โครงการบ ารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลย ี

เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสามารถสนับสนุนภารกิจ
ของกรมประมงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
ลดปัญหาและความเสี่ยงกับ
ระบบงานต่างๆ ท่ีใช้โครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

√ √ √ √ √ √  - Internet leaseline 1.8 
ล้าน 
- Outsource ดูแลระบบ

เครือข่าย 240,000 บาท 
- License 1.5 ล้าน ได้แก่ 

Domain, Anti-virus, 
Firewall, VPN, IPS, Anti-
Spam (mail gateway) 
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โครงการ เป้าหมาย 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
หมายเหต ุ

55 56 57 58 59 ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่
ด าเนินการ 

ด าเนินกิจกรรม 
5.5  โครงการพัฒนา
ปรับปรุงระบบเครือข่ายใน
หน่วยงานส่วนภูมภิาค 

ระบบเครือข่ายของหน่วยงานใน
ส่วนภูมภิาคมีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับระบบงานและ
ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

√ √ √ √ √ √  ปี 57-58 ด าเนินการตดิตั้ง
ระบบเครือข่ย GIN ให้
ส านักงานประมงจังหวัด 76 
จังหวัด 

5.6  โครงการรักษาความ
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่าย 

ระบบสารสนเทศมีความ
ปลอดภัยสามารถป้องกันการบุก
รุกจากผูไ้ม่ประสงคด์ี อีกทั้งยัง
สามารถค้นหาตัวผู้กระท าผิดเพื่อ
ด าเนินคดตีามกฎหมายได ้
ระบบสารสนเทศท าให้บุคคลากร
มีความมั่นใจและท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

√ √ √ √ √ √  - ต่อ License 1.5 ล้าน  
ด้านความมั่นคงปลอดภยั
ระบบเครือข่าย (Domain,  
Anti-virus, 
Firewall(Stonegate), 
VPN(fortinate), IPS,  
Anti-Spam (mail 
gateway))  
- จัดหา Firewall ปี 58 

ราคา 1.52 ล้านบาท 
5.7  โครงการส ารองและ
เตรียมการส าหรับการกู้คืน
จากอุบัติภัย 

กรมประมงมีระบบส ารองข้อมูล
และระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ 
กรมประมงมีการก าหนดรูปแบบ
และช่วงเวลาในการส ารองข้อมลู 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

√ √ √ √ √ √  ปี 58 จัดซื้อซอฟต์แวรส์ ารอง
ข้อมูล Symantec Backup  
และส ารองไว้บน Storage 
server กรมประมง และ
บางส่วนจัดเก็บไว้บน Cloud 
สรอ. 

5.8  โครงการพัฒนา
ปรับปรุงและขยายการ
ให้บริการระบบวิดโีอคอน

กรมประมงมีระบบวิดีโอคอนเฟอ
เร้นท์ที่สามารถรองรับความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมี

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

√ √ √ √ √ √  ปี 57 จัดหาระบบ Video 
Conference 2.1 ล้าน 
ให้บริการประชุมทางไกลแก่
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โครงการ เป้าหมาย 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
หมายเหต ุ

55 56 57 58 59 ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่
ด าเนินการ 

เฟอเร้นท์ของกรมประมง ประสิทธิภาพ ส านักงานเลขานุการ
กรม 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีกรม
ประมง โดยจัดซื้ออุปกรณ์ 4 
ชุด ติดตั้งท่ี  
1. ส่วนกลางกรมประมง  
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้ าจืดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้ าจืดขอนแก่น จ.ขอนแก่น  
4. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่ง จ.สงขลา 

5.9 โครงการพัฒนาระบบให้
ค าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือการ
ใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในหน่วยงาน
(Help Desk) 
 

ระบบ Helpdesk ส าหรับการ
สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองค์กร 
ผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งาน
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถเรียนรู้และ
ทบทวนวิธีการแก้ไขปัญหาได้
จากระบบ Helpdesk อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 

√  MA MA MA  √ ยังไม่ด าเนินการ 

5.10 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูหลัก 
(Data Center) 

ปรับสภาพห้องศูนย์ข้อมูลหลักให้
ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันปัญหาที่
จะเกิดกับระบบงานสารสนเทศ
และเครือข่ายกรมประมง  

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

√ √ √ √ √ √  ด าเนินการปรับปรุง Data 
center กรมประมง ปี 56 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

หมายเหต ุ
55 56 57 58 59 ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่

ด าเนินการ 
6.1 โครงการจัดท า
มาตรฐานข้อมลูภมูิ
สารสนเทศประมง 

กรมประมงมีมาตรฐานข้อมลูภมูิ
สารสนเทศประมงเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาด้านภูมิ
สารสนเทศของทุกหน่วยงานใน
สังกัดกรมประมง 
 
ข้อมูลภูมสิารสนเทศประมง
สามารถแลกเปลี่ยนและใช้งาน
ร่วมกันได ้

กลุ่มภมูิสารสนเทศ
ประมง  
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 √    √  เริ่มด าเนินการปี 56 

6.2 โครงการจัดท าระบบภมูิ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการประมงผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
 

พัฒนาระบบภมูิสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการประมงผ่าน
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตจ านวน 1 
ระบบ โดยมีเปา้หมายดังนี้ 
ระบบแผนที่ท่ีสามารถน าเข้า
และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้
ครบถ้วน สนับสนุนการ
ด าเนินการทะเบียนเกษตรกร
และการบริหารจัดการประมง
ทะเล 
 

กลุ่มภมูิสารสนเทศ
ประมง  
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 √ MA MA MA √  พัฒนาระบบภมูิสารสนเทศ
ต้นแบบ เพื่อบริหารจัดการ
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ประมง 
http://lbis.fisheries.go.th/ 
ปี 56 – 1.7 ล้าน + 1 ล้าน 
ปี 57 – 4 ล้าน 
ปี 58 – 15 ล้าน 

http://lbis.fisheries.go.th/
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โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

หมายเหต ุ
55 56 57 58 59 ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่

ด าเนินการ 
6.3 โครงการศึกษาการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการประมงเชิงพื้นที่ 

เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศเพื่อ
บริหารจดัการทรัพยากรประมง
เชิงพื้นที่ 
 
เพื่อจัดท าฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
และแผนที่แสดงทรัพยากร
ประมง 
 
เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพื่อบรหิารจดัการ
ทรัพยากรประมงแก่หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มภมูิสารสนเทศ
ประมง  
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

√ √ √ √ √ √  ท างานวิจัยโครงการส ารวจ
พื้นที่เลี้ยงหอยชายฝั่งเลด้วย
อากาศยานไร้คนขับ
(Unmanned Aerial 
Vehicle : UAV) ร่วมกับ
อาจารย์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

6.4 โครงการเผยแพร่ความรู้
ด้านภูมสิารสนเทศ 

บุคลากรกรมประมงมีความรู้
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยภีูมิ
สารสนเทศและสามารถน าไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง 
 
บุคลากรกรมประมงสามารถน า
เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศไปใช้
ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงภารกิจได้อย่าง
แพร่หลาย 

กลุ่มภมูิสารสนเทศ
ประมง  
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  
 

√ √ √ √  √ √  จัดอบรม 
ปี 55 
 หลักสูตร “การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศประมงเบื้องต้น
เพื่อการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
ฝึกอบรม 3 รุ่น จ านวน 150 
คน” 

ปี 56 
 หลักสูตร “อบรมการใช้

ระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ
เพื่อบริหารจัดการข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรประมง 
ฝึกอบรม 3 รุ่น จ านวน 77 
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โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

หมายเหต ุ
55 56 57 58 59 ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่

ด าเนินการ 
คน” 

ปี 57 
 หลักสูตร “การบริหาร

จัดการข้อมูลทะเบยีน
เกษตรกรประมง โดยใช้งาน
ระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ 
ส าหรับผู้บริหาร ฝกึอบรม 4 
รุ่น จ านวน 100 คน” 

 หลักสูตร “การบริหาร
จัดการข้อมูลทะเบยีน
เกษตรกรประมง โดยใช้งาน
ระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ฝึกอบรม 3 รุ่น จ านวน 78 
คน” 

ปี 58 
 หลักสูตร “การใช้งานระบบ

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ผู้ดูแล
ระบบ (Admin)” 

 หลักสูตร “การใช้งานระบบ
ส าหรับเจ้าหนา้ที่ผู้ใช้งาน 
(User)” 

6.5 โครงการจัดท าระบบภมูิ
สารสนเทศเพื่อประเมินพื้นที่
ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่ง 

กรมประมงมีระบบภมูิสรสนเทศ
เพื่อประเมินพื้นที่ท่ีเหมาะสมใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
 
กรมประมงสามารถเผยแพร่
ข้อมูลพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการ

กลุ่มภมูิสารสนเทศ
ประมง  
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

   √ √ √ √  เป็นการวิเคราะหร์ะบบเพื่อ
น ามาพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศต้นแบบฯ ข้อ 6.2 

 



68 

โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

หมายเหต ุ
55 56 57 58 59 ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่

ด าเนินการ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งให้แก่
เกษตรกรหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้
ประโยชน ์
 
บุคลากรกรมประมงมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถใช้
ระบบภมูิสารสนเทศเพื่อ
ประเมินพ้ืนท่ีที่เหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

6.6 โครงการจัดท าระบบภมูิ
สารสนเทศเพื่อประเมินพื้นที่
ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจดื 

กรมประมงมีระบบภมูิ
สารสนเทศเพื่อประเมินพื้นที่ท่ี
เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสตัว์
น้ าจืด 

กลุ่มภมูิสารสนเทศ
ประมง  
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

   √  √  เป็นการวิเคราะหร์ะบบเพื่อ
น ามาพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศต้นแบบฯ ข้อ 6.2 

6.7 โครงการจัดซื้อเครื่องมือ
ก าหนดต าแหน่งบน
พื้นผิวโลก (GPS) และ
โปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ 

กรมประมงมีเครื่องมือก าหนด
ต าแหน่งบนพ้ืนโลกและ
โปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ
เพียงพอต่อการใช้งาน 

กลุ่มภมูิสารสนเทศ
ประมง 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 √ √ √  √  ปี 55 
 จัดซื้อเครื่องก าหนดพิกัด

ด้วยสญัญาณดาวเทียม 
(GPS) พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 100 ชุด เป็น
เงิน 1,637,100 บาท 
ส าหรับส านักงานประมง
จังหวัด 

ปี 56 
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โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

หมายเหต ุ
55 56 57 58 59 ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่

ด าเนินการ 

 สตร. จดัซื้อ GPS ให้
ส านักงานประมงจังหวัด  

6.8 โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการ
ประมง 

เพื่อจัดท าฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
ด้านการประมงให้เป็นระบบ มี
มาตรฐานเดียวกันและสามารถ
ใช้งานร่วมกันได ้
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงเชิงพื้นที ่

กลุ่มภมูิสารสนเทศ
ประมง 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 √ √ √ √ √  จัดท าฐานข้อมูลส าหรับระบบ
ภูมิสารสนเทศต้นแบบฯ ข้อ 
6.2 
http://lbis.fisheries.go.th 
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7.2 สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 

ตารางท่ี 7-2 ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน ICT และทัศนคติท่ีดีในการใช้งาน ICTเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ("√"  หมายถึง ปีที่เริ่มโครงการ "M" การดูแลบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ) 

โครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ดัชนีชี้วัด งบประมาณ 60 61 

1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน ICT เชิงลึก  
 
 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมประมงให้
เพียงพอในการสนับสนุนการ
ด าเนินการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับการปฏิบตัิภารกิจของ
บุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรด้านภูมิ
สารสนเทศเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์ด้านภูมิสารสนเทศ 
 

กกจ. 
ศทส. 
กจป. 
กทป. 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่มี
บุคลาการด้าน 
ICT 
 

  - ร้อยละของงบประมาณส าหรับพฒันาบุคลากร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

- จ านวนของบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มคีณุวุฒิเพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 

- ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งของการเข้าฝึกอบรมต่อ
บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/คน/ปี 

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการ
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพิ่มมากขึ้น 

งบรวม: 880,000 บาท 
2560: 440,000  บาท 
2561: 440,000  บาท 

1.2 โครงการพัฒนาทักษะและ
สร้างทัศนคติทีด่ีด้าน ICT แก่
บุคลากรกรมประมง 
 
 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

สร้างศักยภาพของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่าต่อการลงทุน 

กกจ. 
ศทส. 
กทป. 

  - ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาและมี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านเกณฑ์การพัฒนา
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

งบรวม: 10,200,000 บาท 
2560: 5,100,000  บาท 
2561: 5,100,000  บาท 
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โครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ดัชนีชี้วัด งบประมาณ 60 61 

1.3 โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ของกรมประมง 
(KM) 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
ในปี 55-59 

จัดเก็บองค์ความรู้ของกรม
ประมง 
เป็นแหล่งความรู้และแหล่ง
เรียนรูส้ าหรับบุคลากรของกรม
ประมง 
ลดความผิดพลาดแบบซ้ าเดมิที่
เคยเกิดขึ้นในกรมประมง 
 
 

ศทส. 
 
 
 
 
 

  - ปริมาณองค์ความรู ้
- ทีส่นับสนุนการด าเนินการของบุคลากรของกรม

ประมงเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า 5 หัวข้อ/ปี 
- จ านวนบุคลากรของกรมประมงที่ใช้งานระบบ

การจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องไมน่้อยกว่าร้อย
ละ 50 

- จ านวนกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ม่นอ้ยน้อยกว่า 5 
กลุ่ม 

- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบใน
ระดับดีละดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

งบรวม: 4,880,000  บาท 
2560: 4,080,000  บาท 
2561:   800,000  บาท 
 

1.4 โครงการพัฒนาทักษะการ
ใช้งานระบบฐานข้อมูล
เกษตรกรโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (e-
Farmer) 

โครงการ
ใหม ่

สร้างศักยภาพของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
เกษตรกรโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (e-
Farmer) 

กองโครงการ
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
(กคพ.) 

  - ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาและมี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัตหิน้าท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

งบรวม: 600,000  บาท 
2560: 600,000  บาท 
 

1.5 โครงการพัฒนาทักษะการ
ใช้งานระบบติดตามผลการใช้
เงินงบประมาณ (e-Finance) 

โครงการ
ใหม ่

สร้างศักยภาพของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้มีความรู้ความสามารถใน
การใช้งานระบบติดตามผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ (e-Finance) 

กคพ.   - ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาและมี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัตหิน้าท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

งบรวม: 600,000  บาท 
2560: 600,000  บาท 
 

1.6 โครงการเผยแพร่ความรู้
ด้านภูมสิารสนเทศ 

โครงการ
ใหม ่

- บุคลากรกรมประมงมีความรู้
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยภีูมิ
สารสนเทศและสามารถน าไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง  

ศทส.   - บุคลากรกรมประมงได้รับการฝึกอบรมด้านภูมิ
สารสนเทศไม่น้อยกว่า 100 คนต่อปี 
- มีส่ือสิ่งพิมพ์ด้านภูมิสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 
 

งบรวม: 1,000,000  บาท 
2560:  500,000  บาท 
2561:  500,000  บาท 
 



72 

โครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ดัชนีชี้วัด งบประมาณ 60 61 

- บุคลากรกรมประมงสามารถ
น าเทคโนโลยีภมูิสารสนเทศไป
ใช้ในการบรหิารจัดการทรัพยากร
ประมงภารกิจได้อย่างแพร่หลาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกรมประมง 

โครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ดัชนีชี้วัด งบประมาณ 60 61 

2.1 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้บรหิาร 
(EIS) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
ในปี 55-59 

สนับสนุนใหผู้้บริหารระดับสูง
สามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศ
ในการวิเคราะห์ วางแผนและ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ศทส. 
 

  - ผู้บริหารระดับสูงสามารถใช้งานระบบไดต้ลอด 
24 ช่ัวโมง  

- ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการ
บริหารและการตัดสินใจของผู้บรหิารลดลง 

- ผู้บริหารระดับสูงของกรมประมง ที่ใช้งานระบบ 
EIS มีความพึงพอใจในระดับดีและดีมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี
ถัดไป  
 

งบรวม: 5,925,000  บาท 
2560:   5,925,000 บาท 

2.2 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ใหร้องรับ IPv6  
 

โครงการ
ใหม ่

ด าเนินการจัดหา Software 
smarter mail version 12.x 
ขึ้นไป เพ่ือให้มีระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสส์ าหรับรับส่ง
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์แก่
หน่วยงาน บุคลากรขององค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการ
เข้าถึงผ่าน IPv6 ได ้
ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ 
IPv6 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 
2561) 

ศทส. 
 

  - มีบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่รองรับ
การเข้าถึงผ่าน IPv6 ได้อย่างน้อยภายใน
ธันวาคม 2561 ตามแผนปฏิบัติการ IPv6 ระยะ
ที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2561) 

งบรวม: 100,000  บาท 
2560:   100,000  บาท 
 

2.3 โครงการพัฒนาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมง 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
ในปี 55-59 

พัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ทีส่นับสนุนการ
ท างาน ทีเ่กี่ยวกับเอกสาร และ
การแลกเปลี่ยนรับส่งเอกสาร

สลก. 
 

  - จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสไ์ม่น้อยกว่า 200 จุด 

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระดับดีหรอืดีมากไม่

งบรวม: 4,362,000  บาท 
2560: 4,362,000  บาท 
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โครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ดัชนีชี้วัด งบประมาณ 60 61 

ภายใน และภายนอกองค์กร  
ขยายจุดในการใช้งานระบบสาร
บรรณ ลงหน่วยงานสังกัดส่วน
ภูมิภาค ครอบคลมุศูนย์วิจัย/
สถาน/ีหน่วยปราบปราม/ด่าน 
ไม่น้อยกว่า 200 จุด และซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพิ่มเตมิ เพื่อรองรับการใช้งาน 
VM 
สามารถเชื่อมโยงไปยังหน่วยาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

น้อยกว่าร้อยละ 80 
- จ านวนเอกสารทีเ่ข้าสูร่ะบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสไ์ม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปีแรก
และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 ในปีถัดไป 

- ลดปรมิาณกระดาษที่ใช้ในหน่วยงานไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 

2.4 โครงการพัฒนาระบบงาน
ซ่อมบ ารุงอาคารและสถานท่ี 

โครงการ
ใหม ่

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมี
การบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

สลก.   - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฯ อยู
ในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

งบรวม 40,000 บาท 

2.5 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบงานแผนและการ
ติดตามผลการปฏิบัติ (Project 
Management) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
ในปี 55-59 

มีระบบงานแผนและการตดิตาม
ผลการปฏิบตัิ ที่ช่วยในการ
ติดตามผลการด าเนินการอย่าง
รวดเร็ว 

ศทส. 
กองแผนงาน 

  - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่น าเข้าระบบ และ
สามารถติดตามผลการด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารในการใช้งาน
ระบบอยู่ในระดับดหีรือดมีากไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 

- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้งานระบบ 
อยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

งบรวม 3,280,000   บาท 
2561:  3,280,000  บาท 

2.6 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
ห้องสมุดกรมประมง 

โครงการ
ใหม ่

มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของห้องสมุดกรม

สลก. 
(ห้องสมุด) 

  - มีซอฟต์แวร์โปรแกรมห้องสมดุที่ได้มาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับของห้องสมดุสถาบันศึกษา 

- ระยะเวลาการปฏิบตัิงานและให้บริการลดลง

งบรวม 1,500,000 บาท 
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โครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ดัชนีชี้วัด งบประมาณ 60 61 

ประมงได้มาตรฐานส าหรบัการ
ให้บริการที่ทัดเทียมกับระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานท่ีเป็น
มาตรฐาน 

จากระบบเดิม 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น 

2.7 โครงการพัฒนาระบบสถิติ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

โครงการ
ใหม ่

กรมประมงมีฐานข้อมลูสถิตผิู้
เพาะเลีย้งสตัว์น้ า  
กรมประมงมีระบบจัดการข้อมลู
สถิติการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศทส.   - มีระบบฐานข้อมลูสถิติการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพ จ านวน 1 ระบบ 

งบรวม: 2,000,000 บาท 
2560-61 : 2,000,000 
บาท 
 

2.8 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
เกษตรกรโครงการอัน
เนื่องมาจากพะราชด าริ  
(e-Farmer) 

โครงการ
ใหม ่

เพื่อให้มีระบบฐานข้อมลู
เกษตรกรโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (e-
Farmer) ใช้ในการสนับสนุน
การท างานภายในหน่วยงาน 
และภายนอกหน่วยงาน 

กคพ.   - มีระบบฐานข้อมลูเกษตรกรโครงการอัน
เนื่องมาจากพะราชดา้ริ (e-Farmer) จ้านวน 1 
ระบบ 
- จ านวนหน่วยงานท่ีสามารถติดตามผลการ
ด าเนินงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 75 ในปีถัดไป 

งบรวม: 400,000 บาท 
2560:  200,000 บาท 
2561:  200,000 บาท 

2.9 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบติดตามผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ  
(e-Finance) 
 

โครงการ
ใหม ่

เพื่อให้มีระบบระบบตดิตามผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ (e-
Finance) ใช้ในการสนับสนุน
การท างานภายในหน่วยงาน 
และภายนอกหน่วยงาน 
 

กคพ.   - ความส าเร็จในการตดิตามผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- จ านวนหน่วยงานท่ีสามารถติดตามผลการ
ด าเนินงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 75 ในปีถัดไป 
 

งบรวม: 600,000 บาท 
2560:  300,000 บาท 
2561:  300,000 บาท 

2.10 โครงการจัดท าฐานข้อมลู
การน าเข้า-ส่งออกสินค้าประมง 
 
 
 

โครงการ
ใหม ่

บุคลากรกรมประมงเข้าถึง
ฐานข้อมูล 
 

กปต.   มีฐานข้อมูลการน าเข้าส่งออกสินค้าประมง 1 ฐาน งบรวม: 500,000 บาท 
2560 : 500,000 บาท 
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โครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ดัชนีชี้วัด งบประมาณ 60 61 

2.11 โครงการจัดท าระบบ
สืบค้นข้อมูลงานวิจยัด้วย
ช่องทาง e-journal ของ
ต่างประเทศด้านการประมง 

โครงการ
ใหม ่

เพื่อให้นักวิจัยของกรมประมง
ทั้งหมดสามารถเข้าถึงข้อมูล
งานวิจัยท่ีสามารถน ามาปรับ
และประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้าน
การประมงของไทยไดส้ะดวก 
โดยสามารถเข้าถึงเนื้อหาฉบับ
เต็ม (Full text) และพิมพ์
ออกมาใช้งานได้ (Print Out) 
จากระบบ 

สลก. กลุม่งาน
ห้องสมุด และ 
กพช. 

  - มีระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัยด้วยช่องทาง  
E-journal ของต่างประเทศด้านการประมง 
จ านวน 1 ระบบ  
- มีช่องทางให้บริการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยรูปแบบ 
E-journal จ านวน 1 ช่องทาง 
- นักวิจัยในสังกัดมีระดับความพึงพอใจ เนื่องจาก
ความสะดวกในการเข้าถึงงานวิจัยได้ในระดับดี 
และดมีากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

งบรวม: 6,000,000  บาท 
2560 : 3,000,000  บาท 
2561 : 3,000,000  บาท  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3.  พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT มาเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและธุรกิจประมง 

โครงการ 
ลักษณะ 
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ดัชนีชี้วัด งบประมาณ 

60 61 
3.1 โครงการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐของกรมประมงในรูปแบบ
มาตรฐานเปิด (Open Data) เพื่อ
การบูรณาการภาครัฐ โปร่งใส 
และเป็นไปตามความคาดหวัง
ของประชาชน 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

เพื่อเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่มีประโยชน์ใน
รูปแบบมาตรฐานเปิด มาบูรณาการร่วมกันให้
เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดต่ อ เศรษฐกิ จและ
ประเทศชาติ 
 
เพื่อเปิดเผยข้อมลูภาครัฐด้วยความโปร่งใส 
และเป็นไปตามความคาดหวังของประชาชน 

ศทส. และ
หน่วยงานใน
กรมประมง 
 

  จ านวนชุดข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้
มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ด าเนินการเอง 

3.2 โครงการพัฒนา  Mobile 
Application ด้านการประมง 
 
 

โครงการ
ใหม ่

กรมประมงม ีMobile Application ที่ให้
ความรู้ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
แปรรูป โรคสตัว์น้ า และปญัหาต่างๆด้าน
การประมง 
รวมทั้งข่าวสารเตือนการระบาดโรคสัตว์น้ า 
และข่าวสารราคาสตัว์น้ าเศรษฐกจิ เพื่อให้ 
เกษตรกร ประชาชน เข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วยิ่งข้ีน 

ศทส. กพจ. 
กพช.  
ส่วนเศรษฐกิจ
การประมง 
และ สพก. 

  มีระบบ Mobile Application ด้าน
การประมง 
จ านวนผู้เข้าใช้งานในระบบ ios และ 
Android ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2000 
ครั้ง 
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ข้อมูลอยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 ในปีถัดไป 

งบรวม : 8,000,000 บาท 
2560 : 4,000,000 บาท 
2561 : 4,000,000 บาท 
 

3.3 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์
ส าหรับออกใบรับรองสุขอนามัย 
(พัฒนาระยะที่ 2) 

โครงการ
ใหม ่

1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน และ
การบริการของหน่วยงานให้มีความ
รวดเร็วทันต่อความต้องการส่งออกของ
ภาคเอกชน 

2. เพิ่มการด าเนินงานในการส่งข้อมูล
ระหว่างกตส.และหน่วยงานอืน่ๆในกรม
ประมง และเพื่อรองรับภารกิจงานที่เพ่ิม
มากขึ้นเช่นหน่วยงาน outsource 

กตส.   1. ผู้รับบริการขอเข้าใช้ระบบออก
ใบรับรองสุขอนามัยไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของจ านวนโรงงานท่ีอยู่ใน
บัญชีรายชื่อ 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ในระดับดีและดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
3. จ านวนครั้งท่ีระบบเครือข่าย

งบรวม : 25,000,000 บาท 
2560 :  17,000,000 บาท 
2561 : 8,000,000 บาท 
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โครงการ 
ลักษณะ 
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ดัชนีชี้วัด งบประมาณ 

60 61 
3. เพิ่มประสิทธิภาพในระบบคุณภาพของ

ระบบการตรวจสอบรับรอง  
4. เพื่อให้ระยะเวลาที่ระบบเครือข่ายขัดข้อง

ไม่สามารถใช้งานได้ ลดน้อยลง 
5. เพื่อให้สามารถพัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูล

การออกใบรับรองกับหน่วยงาน
ตรวจสอบของประเทศผู้น าเข้า 

6. เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ลดลงไม่
เกิน 2 ครั้ง/เดือน 
4. ร้อยละ 90 สามารถจัดพิมพ์และ
เสนอผูม้ีอ านาจลงนามใบรับรองได้
ภายใน 2 วันท าการ นับจากวันยืน่
ข้อมูลผ่านระบบและข้อมลูถูกต้อ
ครบถ้วน 
 

3.4 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้
รองรับกับอุปกรณ์ทุกประเภท 
(All Devices) 

 

โครงการใหม่ พัฒนาระบบเว็บไซต์ใหร้องรับกับอุปกรณ์ทุก
ประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ 
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซตต์่อ
ยอด Joomla ให้กับบุคลากรในกองฯ 

 กพช.   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ข้อมูลอยู่ในระดับดีและดมีากไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 60 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 ในปีถัดไป 

งบรวม : 400,000 บาท 
2560: 200,000 บาท 
2561: 200,000 บาท 

3.5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ทดแทนโครงการระบบเช่ือมโยง
ค าขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่าน
อินเตอร์เน็ตของกรมประมง 
(Fisheries Single Window : 
FSW) 

โครงการใหม่ มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับการใช้งานระบบ Fisheries 
Single Window ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กจป. 
ศทส. 

  - กรมประมงสามารถทดแทน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ตามที่
ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ที่ก าหนดไว้ในแผน 

- ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพของครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่ทดแทนในระดับดี
และดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

งบรวม : 20,200,000 บาท 
2560 : 20,200,000 บาท 
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โครงการ 
ลักษณะ 
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ดัชนีชี้วัด งบประมาณ 

60 61 
3.6 โครงการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการประมงผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ระยะที่ 3 (พัฒนา
ระบบบริการข้อมลูสารสนเทศ
ประมงภาคประชาชน) 

โครงการ
ใหม ่

- กรมประมงสามารถให้บริการข้อมูลภมูิ
สารสนเทศประมงภาคประชาชนผา่นทาง
เว็บไซต์และ Smart Phone ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
- กรมประมงมีข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการ
ประมงท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เป็นเอกภาพ 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมทุก
มิต ิ
- กรมประมงมีระบบภูมสิารสนเทศที่
ทันสมัยสนบัสนุนการปฏิบตัิงาน การ
บริหารงานและการบริการด้านการประมง 
ในรูปแบบแผนที่ ตารางและกราฟได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
- กรมประมงมีระบบบรูณาการแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว 

ศทส.   - มีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการประมงผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตระยะท่ี 3 (พัฒนาระบบ
บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศประมงภาค
ประชาชน) จ านวน 1 ระบบ 
- มีข้อมูลเชิงพื้นท่ีด้านการประมงท่ี
พร้อมให้บริการประชาชนไม่ต่ ากว่า 10 
ข้อมูล 
- ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกได้ไม่น้อยกว่า 8  
หน่วยงาน 
 

งบรวม: 10,000,000  บาท 
2561:  10,000,000  บาท 
 
 

3.7 โครงการพัฒนาระบบสืบค้น
ข้อมูลสตัว์น้ ากรมประมง (DOF-
Fishbase)  
 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

พัฒนาเพื่อการเผยแพร่ และสืบคน้หาสัตว์
น้ าผ่านเว็บไซต์ของกรมประมง เพื่อ
ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 
และผูส้นใจได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
เป็นศูนย์กลางของข้อมูลสัตว์น้ า เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจ
สะดวกในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

กคพ. 
ศทส. 

  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สืบค้นผ่านเว็บไซต์ของกรมประมง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

งบรวม: 200,000 บาท 
2560:  200,000 บาท 
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โครงการ 
ลักษณะ 
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ดัชนีชี้วัด งบประมาณ 

60 61 
3.8 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศฐานข้อมลูการ
ฝึกอบรมเกษตรกรผ่านเว็บไซต์
และ Mobile Application 

โครงการใหม่ 1. พัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อ
จัดเก็บข้อมลูของเกษตรกรทีเ่ข้ารบัการ
ฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์และ Mobile 
Application ของกรมประมง 
2. เพื่อสร้างระบบสารสนเทศใหห้น่วยงานท่ี
จัดฝึกอบรมทั้งหมดของกรมประมงสามารถ 
login และน าเข้าข้อมลูการฝึกอบรมได้เอง 
และผูฝ้ึกอบรม (เจ้าหน้าท่ีกรมประมง 
บุคคลทั่วไปและเกษตรกร) สามารถ
ลงทะเบียนการฝึกอบรมและสืบคน้ประวัติ
การฝึกอบรมของตนเองได ้
3. เพื่อเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
และส่งเสรมิเกษตรกรใหส้ามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อส ารวจความต้องการของเกษตรกร 
และน ามาสรา้งหลักสูตรให้แกเ่กษตรกร 
5. เพื่อติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
ของเกษตรกร 
6. เพื่อให้เกษตรกรสืบค้นประวัติการเข้ารับ
การฝึกอบรมของตนเองได้อยา่งสะดวก 
 

กทป. (สถป.)  
 

  1. มีระบบสารสนเทศฐานข้อมลูการ
ฝึกอบรม 1 ระบบ 
2. มีระบบ Mobile Application 1 
ระบบ 
3. จ านวนผู้เข้าใช้งานในระบบ ร้อย
ละ 70 ต่อปี และเพิม่ขึ้นร้อยละ 10 
ในปีถัดไป 
4. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปีถัดไป 
5. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ Mobile Application  
ผ่านอุปกรณ์พกพา
(Smartphone/Tablet) ร้อยละ 60 
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปีถัดไป  
6. มีความรู้ที่น าไปปรับปรุง
กระบวนการผลติ 
 

งบรวม: 600,000 บาท 
2560:  600,000 บาท 
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โครงการ 
ลักษณะ 
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ดัชนีชี้วัด งบประมาณ 

60 61 
3.9 โครงการพัฒนาระบบรับ
แจ้งและระบบตรวจสอบ
เรือประมงต่างประเทศตาม
มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ 
(Port State Measures) 

โครงการ
ใหม ่

กรมประมงมีระบบรับแจ้งและตรวจสอบ
เรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐ
เจ้าของท่าเรือ เพื่อป้องกันปัญหาการท า
ประมงผดิกฎหมาย 

กจป.   มีระบบรับแจ้งและตรวจสอบ
เรือประมงต่างประเทศตาม
มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือจ านวน 1 
ระบบ 

งบรวม: 8,000,000 บาท 
2560:  8,000,000 บาท 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลาง 

โครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ดัชนีชี้วัด งบประมาณ 60 61 

4.1 โครงการพัฒนามาตรฐาน
ข้อมูลส าหรับการแลกเปลี่ยน
ภายในและภายนอก 
 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
ในปี 55-59 
 

กรมประมงมีระบบมาตรฐาน
ข้อมูล 

ศทส. 
 

  - มีระบบมาตรฐานข้อมูลทีส่ามารถแลกเปลีย่น
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได ้

- หน่วยงานภายในสามารถใช้งานรว่มกันและ
แลกเปลีย่นสารสนเทศระหว่างกันได้  

- กรมประมงสามารถแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
ระหว่างหน่วยงานภายนอกได้ 

งบรวม: 8,955,000 บาท 
2560: 5,955,000  บาท  
2561: 3,000,000  บาท 
 

4.2 โครงการจัดหาระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมลูกลาง 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
ในปี 55-59 
 

กรมประมงมีฐานข้อมลูกลาง
ของกรมประมง โดยสามารถการ
ควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลใน
ระดับฐานข้อมลูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศทส.   - มีฐานข้อมูลกลางที่มีประสิทธิภาพ 
- สัดส่วนระหว่างระบบสารสนเทศท่ีใช้ข้อมูล

จากฐานข้อมูลกลางกับระบบสารสนเทศ
ทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปีที่ 2 หลัง
จาการด าเนินการและเพิม่ขึ้นร้อยละ 15 ในปี
ถัดไป 

- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลอยู่
ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

งบรวม: 55,392,500 บาท 
2560: 44,950,000  บาท 
2561: 10,442,500  บาท 
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โครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ดัชนีชี้วัด งบประมาณ 60 61 

และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปีถัดไป 
 

4.3 โครงการเช่ือมโยงข้อมูลเลข
บัตรประชาชน 13 หลักของ
ระบบสารสนเทศในกรมประมง
กับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
กรมการปกครอง (ผ่าน สรอ.) 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

ต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและยกระดับการ
ให้บริการในรูปแบบการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 
 
เพื่อด าเนินการตาม พรบ. การ
อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 

ศทส. 
กทป. 
กพช. 
กปต. 
กมป.  
กพท. 
กพจ. 
ศูนย์ IUU 

  จ านวนระบบสารสนเทศที่เช่ือมโยงกับฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (ผ่าน สรอ.) มี
ไม่น้อยกว่า 3 ระบบ 
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

งบรวม: 4,000,000 บาท 
2560-61: 4,000,000  
บาท 
 

4.4 โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
ชาวประมงน้้าจืด 
 

โครงการ
ใหม ่

กรมประมงมีฐานข้อมลู
ชาวประมงน้ าจืด ที่มีความ
ครบถ้วนสมบรูณ ์และสามารถ
น าฐานข้อมูลชาวประมงไปใช้
ประโยชนส์ าหรับบริหารจัดการ
ทรัพยากรสตัว์น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
 

ศทส. 
กทป. 
 

  - มรีะบบฐานข้อมลูชาวประมงน้ าจืดที่มี
ประสิทธิภาพ 
- จ านวนข้อมูลชาวประมงน้ าจดืในระบบมไีม่
น้อยกว่าร้อยละ60 ของค่าประมาณการจ านวน
ชาวประมงน้ าจืดทั้งประเทศและเพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 ในปีถัดไป 
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลอยู่ใน
ระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปีถัดไป 

งบรวม: 4,000,000 บาท 
2560-61: 4,000,000 
บาท 
 

4.5 โครงการจัดท าฐานข้อมลู
เรือท่ีท าประมงนอกน่านน้ า 

โครงการ
ใหม ่

ข้อมูลกลางในการบริหารจัดการ กปต.   มีฐานข้อมูลเรือที่ท าประมงนอกน่านน้ า งบรวม: 500,000 บาท 
2561 :  500,000 บาท 
 

4.6 โครงการพัฒนามาตรฐาน
ข้อมูลเกษตรกรโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

โครงการ
ใหม ่

กองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริมรีะบบมาตรฐาน
ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลาง 
 

กคพ.   - มีระบบมาตรฐานข้อมลูที่สามารถใช้งาน
ร่วมกันและแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างกันได ้
- หน่วยงานภายในและภายนอกสามารถใช้งาน
ข้อมูลร่วมกันได ้

งบรวม: 400,000 บาท 
2560:  200,000 บาท
2561:  200,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้รองรับภารกิจของกรมประมงอย่างมีเสถียรภาพ     

โครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ดัชนีชี้วัด งบประมาณ 60 61 

5.1 โครงการจัดหาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ใหม ่
 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

มีครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสามารถรองรับจ านวน
บุคลากรและภารกิจต่างๆ ของกรม
ประมงได ้
 

ศทส. 
 

  - กรมประมงสามารถจดัหาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอรไ์ด้ตามที่ก าหนดไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 ที่ก าหนดไว้ในแผน 

- ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพของครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ในระดับดีและดีมากไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

งบรวม: 60,000,000 บาท 
2560: 30,000,000  บาท  
2561: 30,000,000  บาท  
 

5.2 โครงการทดแทนครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

มีครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสามารถรองรับจ านวน
บุคลากรและภารกิจต่างๆ ของกรม
ประมงได ้
 

ศทส. 
 

  - กรมประมงสามารถทดแทนครุภณัฑ์
คอมพิวเตอรไ์ด้ตามที่ก าหนดไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 ที่ก าหนดไว้ในแผน 

- ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพของครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ที่ทดแทนในระดับดี
และดมีากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

งบรวม: 33,000,000 บาท 
2560: 18,000,000  บาท  
2561: 15,000,000  บาท  
 

5.3 โครงการพัฒนาปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย  
(จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
L2 Access Switch จ านวน 10 
ชุด) 

โครงการ
ใหม ่

จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 
Access Switch ให้กับหน่วยงานที่มี
ปัญหาการเข้าใช้ระบบเครือข่าย / 
อินเตอร์เนต็ / ระบบสารสนเทศ 
ทดแทนอุปกรณ์ Switch ทีช่ ารุด
เสียหาย ส่งผลให้หน่วยงานนั้นๆ ไม่
สามารถใช้ระบบเครือข่ายและ
อินเตอร์เนต็ได ้
ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับระบบงานและภารกิจ

ศทส. 
 

  - มีอุปกรณ์กระจายสญัญาณ L2 
Access Switch ไม่น้อยกว่า 10 ชุด 

- ระดับความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพ
ของระบบเครือข่ายในระดับมาก
และมากทีสุ่ดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ในปีแรกที่ด าเนินการและเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 5 ในปีถัดไป 

- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่
มีต่อระบบเครือข่ายในระดับดีและดี
มากไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในปีแรก

งบรวม: 270,000  บาท  
2560: 270,000  บาท
(27,000 * 10) 
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ต่างๆ ของบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ที่ด าเนินการและเพิม่ขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ในปีถัดไป 

5.4  โครงการบ ารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
รักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สามารถสนับสนุนภารกิจของกรม
ประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง 
ลดปัญหาและความเสี่ยงกับระบบงาน
ต่างๆ ที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการด าเนินกิจกรรม 
รายการบ ารุงรักษารายปี  

ศทส. 
 

  - ระดับความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในระดบั
มากและมากที่สดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่
มีต่อโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยู่ในระดับดีและดมีากไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

งบรวม: 3,672,000  บาท 
2560: 1,836,000  บาท  
2561: 1,836,000  บาท  
 
 

5.5 โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายจ านวน 8 
รายการ 
 

โครงการ
ใหม ่

เพื่อบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แม่ข่ายของกรมประมงให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถให้บริการระบบสารสนเทศที่
ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอรแ์มข่่าย
กรมประมงได้อย่างต่อเนื่อง 24 ช่ัวโมง 

ศทส. 
 

  - ระดับความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกรม
ประมงในระดับมากและมากที่สุดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ในปีแรกที่
ด าเนินการและเพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ในปีถัดไป 

- ระบบสารสนเทศมรีะยะเวลา 
downtimeในการให้บริการได้อยา่ง
น้อย 6 ครั้งต่อป ี

งบรวม: 1,000,000 บาท 
2560: 500,000  บาท  
2561: 500,000  บาท  

5.6 โครงการบ ารุงรักษาห้อง 
Data Center และอุปกรณ์
สนับสนุนท่ีเกีย่วข้อง (ไมร่วม
อะไหล)่ 
 

โครงการ
ใหม ่

เพื่อบ ารุงรักษาห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกรมประมง (Data Center) 
และอุปกรณ์สนับสนุนการท างานท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก ่ระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ ระบบส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ 

ศทส. 
 
 

  ระดับความเช่ือมั่นในการดูแลรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลของกรม
ประมงในห้อง Data Center อยู่ใน
ระดับดีหรือดมีากไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

งบรวม: 800,000 บาท 
2560: 400,000  บาท  
2561: 400,000  บาท  
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(UPS) ระบบแจ้งเตือนภัย ระบบปรับ
อากาศควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน  
เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับระบบ
เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายกรมประมง
ในห้อง Data Center 
สามารถสนับสนุนการท างานของ
ระบบเครือข่ายกรมประมง เครื่องแม่
ข่ายท่ีวางอยู่ในห้อง Data Center 
และระบบสารสนเทศให้ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและ
ต่อเนื่อง 24 ช่ัวโมง 

ความพึงพอใจของบุคลากรด้าน
สารสนเทศท่ีมีต่อศูนย์ข้อมูลหลักกรม
ประมง (Data Center) อยู่ในระดบัดี
หรือดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5.7  โครงการรักษาความ
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่าย 
(ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันการบุก
รุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-
Mail Security) ที่รองรับ IPv6
จ านวน 1 ชุด) 

โครงการ
ใหม ่

ระบบฯ มคีวามปลอดภัยสามารถ
ป้องกันการบุกรุกจากผูไ้ม่ประสงค์ดี
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และลด
ปัญหาภัยคุกคามทางเครือข่ายได ้
ระบบฯ ท าให้บุคคลากรมีความมัน่ใจ
และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ IPv6 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2561) 

ศทส. 
 

  ระดับความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของการบุกรุกจาก
ผู้ไม่ประสงค์ดีทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากและ
มากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ระบบฯ สามารถป้องกัน Spam หรือ
การบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดีทาง
จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์ได้มากกว่า 
70% 

งบรวม: 260,000  บาท 
2560: 260,000  บาท  
 

5.8 โครงการจัดหาอุปกรณ์
ส ารองและเตรียมการส าหรับ
การกู้คืนจากอุบัตภิัย (อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมลู ชนดิ SAN แบบที ่1) 

โครงการ
ใหม ่

กรมประมงมีอุปกรณ์ส ารองข้อมูลและ
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ 
กรมประมงมีการก าหนดรูปแบบและ
ช่วงเวลาในการส ารองข้อมูล 

ศทส. 
 

  ลดความสูญเสยีจากปัญหาความ
เสียหายของข้อมูลและระบบได้อยา่ง
น้อย 95 เปอร์เซ็นต ์
ระดับความมั่นใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับมากและมาก
ที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

งบรวม: 3,000,000  บาท 
2560: 3,000,000  บาท  
 



86 

โครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ดัชนีชี้วัด งบประมาณ 60 61 

5.9  โครงการพัฒนาปรับปรุง
และขยายการให้บริการระบบ 
Video Conference ของกรม
ประมงรองรับงาน Fishing info 
ของศูนย์ Port in – Port out 
จ านวน 6 จุด 
 

โครงการ
ใหม ่

กรมประมงมีระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นท์
ที่สามารถให้บริการศูนย์ Port in – 
Port out จ านวน 6 จุด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ลดค่าใช้จ่ายและประหยดัเวลาในการ
เดินทาง เพิม่ประสิทธิภาพของงาน 

ศทส. 
กจป. 

 

  จ านวนครั้งท่ีมีการใช้งานระบบ Video 
Conference ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของการประชุมทางไกลรองรับงาน 
Fishing info ของศูนย์ Port in – 
Port out 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
อยู่ในระดับดหีรือดมีากไม่น้อยกว่า
น้อยละ 80 
 
 

งบรวม: 1,854,000  บาท 
2560: 1,854,000  บาท  
 

5.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน  
 

โครงการ
ใหม ่

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์ San 
Storage และซอฟต์แวร์เพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือน  

- เพื่อรองรับระบบสารสนเทศและ
แอพพลิเคชั่นของกรมประมง 
เช่น ระบบ Fishing Info, PIPO 
และรองรับระบบสารสนเทศอ่ืน 
ๆ ตามภารกิจใหม่ของกรม
ประมงท่ีต้องการจดัหา/ เพิ่ม /
ลด ทรัพยากรระบบเครือข่าย/ 
Server/ RAM/ CPU/ 
Harddisk อย่างเร่งด่วน 

- เพื่อให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
เสมือนแก่หน่วยงานของกรม
ประมง 

ศทส. 
 
 

  ระดับความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมอืน
กรมประมง (VMware Server) อยูใ่น
ระดับมากและมากท่ีสดุไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 70 
สามารถจัดหา/ เพิ่ม /ลด บริหาร
จัดการทรัพยากร Server ตอบโจทย์
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามภารกิจของ
กรมประมงได้ภายใน 7 วัน 

งบรวม: 5,805,000 บาท 
2560: 5,805,000 บาท 
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- เพื่อบริหารจดัการพื้นที่จดัเก็บ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
รองรับการขยายตัวของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

- เพื่อประหยดังบประมาณ 
ประหยดัเวลา ในการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) ของหน่วยงานในกรม
ประมง 

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่
อย่างจ ากัด ให้ใช้อย่างคุ้มค่าและ
มีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงาน
สามารถเพิ่ม ลด ทรัพยากรของ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) ได้ 

- เพื่อลดเวลากู้คืนของระบบท่ี
เสียหาย (Down Time) 

- เพื่อลดค่าบ ารุงรักษารายปี (MA) 
ของหน่วยงานในกรมประมง  

- เพื่อลดอัตราการใช้ไฟฟ้าในห้อง 
Data Center ของศูนย์
สารสนเทศ กรมประมง 

5.11 โครงการบ ารุงรักษาเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 

โครงการ
ใหม ่

เพื่อบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
(Generator) เพื่อท าให้ห้องควบคุม
ระบบเครือข่ายกรมประมง (Data 

ศทส. 
 
 

  - ร้อยละของการให้บริการห้องควบคุม
ระบบเครือข่ายกรมประมง (Data 
Center) ได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกวา่

งบรวม: 1,000,000  บาท 
2560 : 500,000  บาท  
2561 : 500,000  บาท  
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Center) และอุปกรณร์ักษาความ
ปลอดภัยในห้อง Facility ให้ท างานได้
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

ร้อยละ 99.5  
- ร้อยละของการให้บริการระบบ
เครือข่ายได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 99.5  

 

5.12 โครงการพัฒนาระบบ
ประชุม Conference เพื่อ
รองรับการประชุมทางไกล
ภายในหน่วยงานของสังกัด 

โครงการ
ใหม ่

มีครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพรองรับกับระบบประชุม 
Conference 

กพช.   ผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลมคีวามพงึ
พอใจเนื่องจากลดงบประมาณ ลด
เวลาในการเดินทางมาประชุมได้ใน
ระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

งบรวม: 1,820,000  บาท 
2560-61 : 1,820,000  
บาท  
 

5.13 โครงการจ้างเหมา
บ ารุงรักษาระบบเชื่อมโยงค าขอ
กลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผา่น
อินเตอร์เนต็ของกรมประมง 
(Fisheries Single Window ; 
FSW) 

โครงการ
ใหม ่

เพื่อบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่
ข่าย/อุปกรณ์ network และ 
Applicationของระบบเชื่อมโยงค าขอ
กลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต
และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของ
กรมประมงให้สามารถใช้งานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและให้บริการได้อยา่ง
ต่อเนื่อง 24 ช่ัวโมง 

กจป. 
ศสท. 

  - ระดับความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย/
อุปกรณ์ network และ Application
ของระบบ FSW ในระดับดีและดมีาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ระบบ FSW มีระยะเวลา 
downtime ในการให้บริการได้อย่าง
น้อย 6 ครั้งต่อป ี

งบรวม : 16,000,000 
บาท 
2560 : 8,000,000  บาท 
2561 : 8,000,000  บาท 

5.14 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบุตัวตนของกรมประมง 
(Proxy Authentication) 

โครงการ
ใหม ่

เพื่อจัดหาระบบระบุตัวตนของกรม
ประมงโดยการจัดหาอุปกรณ์ Proxy 
มาทดแทนตัวเก่าใหม่ที่มีอายุการใช้
งานเกิน 5 ปี ให้สามารถตรวจสอบ
ระบุตัวตนของผู้ใช้ในหน่วยงานและ
รองรับการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ศทส. 
 
 

  1. มีระบบระบุตัวตนของกรมประมง 
จ านวน 1 ระบบ 
2. จ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 
500 คนต่อวัน  
 

งบรวม: 3,000,000  บาท 
2560 : 3,000,000  บาท  
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โครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ดัชนีชี้วัด งบประมาณ 60 61 

5.15 โครงการปรับปรุงระบบ
จัดเก็บ Log File ระบบ
เครือข่าย  

โครงการ
ใหม ่

เพื่อจัดหาระบบจัดเก็บ Log File 
ระบบเครือข่าย ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าผดิเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ฉบับท่ีมผีลบังคับใช้  

ศทส. 
 
 

  1. มีระบบจัดเก็บ Log File ระบบ
เครือข่าย จ านวน 1 ระบบ 
2. จ านวนระบบสารสนเทศท่ีสามารถ
จัดเก็บ Log File ไม่น้อยกว่า 5 ระบบ 
(Web server, Mail server, 
Firewall) 
 

งบรวม: 850,000 
บาท 
2560 : 850,000  
บาท  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ดัชนีชี้วัด งบประมาณ 

60 61 

6.1 โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศในการ
บริหารจดัการประมงเชิงพื้นที ่

โครงการ
ใหม่ 

- เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจดัการ
ทรัพยากรประมงเชิงพื้นที ่ 
- เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

ศทส.   เอกสารโครงการศึกษาการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการประมงปีละไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

งบรวม: 600,000  บาท 
2560:  300,000  บาท 
2561:  300,000  บาท 
 

6.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพื่อจดัเก็บข้อมลูเชิง
พื้นที่ภาคสนาม 

โครงการ
ใหม ่

บุคลากรกรมประมงมีอุปกรณ์
คอมพิวเตอรส์ าหรับใช้ในการจดัเก็บ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ภาคสนามที่เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

ศทส.   มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ภาคสนามไม่น้อยกว่า 250 ตัว 

งบรวม:  5,000,000 บาท 
2560:   5,000,000 บาท 

6.3 โครงการจัดหาโปรแกรมด้านภูมิ
สารสนเทศ 

โครงการ
ใหม ่

กรมประมงมีโปรแกรมด้านภมูิ
สารสนเทศท่ีมลีิขสิทธิ์ถูกต้องไว้ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ 

ศทส.   มีโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศท่ีมีลิขสิทธิ์
ถูกต้องไว้ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พื้นท่ีจ านวน 2 ลิขสิทธิ์ 

งบรวม : 740,000  บาท 
2561:  740,000  บาท 

6.4 โครงการบ ารุงรักษาระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

โครงการ
ใหม ่

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีกรมประมงสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อน า
ข้อมูลไปใช้สนับสนุนการบริหารและ
การตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

ศทส.   ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อ
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

งบรวม : 2,500,000 บาท 
2561:  2,500,000  บาท 
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7.3 การจัดล าดับความส าคัญโครงการ 
7.3.1 ป จจัยในการพิจารณา 

นโยบายรัฐบาล / กระทรวง /กรมฯ 
3= ตามนโยบายรัฐบาล / กระทรวง /กรมฯ 
0= ไม่ใช่ตามนโยบายรัฐบาล / กระทรวง /กรมฯ 

ความเร่งด่วน 
3= โครงการต้องจัดท าทันที ต้องการผลลัพธ์ภายใน 1 ปี 
2= โครงการต้องการผลลัพธ์ภายใน 2  ปี 
1= โครงการต้องการผลลัพธ์ภายใน 3 - 5 ปี 

ความพร้อมขององค์กร 
3= องค์กรมีความพร้อมทุกด้าน ทั้งด้านความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของ 

 ระบบข้อมูลและบุคลากร 
2= องค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของระบบในระดับหนึ่ง ขาดข้อมูล 

 และความพร้อมของบุคลากร แต่สามารถเก็บข้อมูลได้ระหว่างการพัฒนา  
 ระบบ 

1= องค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของระบบน้อย ขาดข้อมูลและ 
 ความพร้อมของบุคลากร 

ความคุ้มค่าในการลงทุน 
3= โครงการต้นทุนต่ า แต่ผลลัพธ์ของโครงการสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้สูง 

 ในแง่ธุรกิจหรือการด าเนินงาน 
2= โครงการต้นทุนปานกลาง แต่สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้สูงในแง่ธุรกิจหรือ 

 การด าเนินงาน 
1= โครงการต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับทั้งในแง่ธุรกิจหรือการ 

 ด าเนินงาน 
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7.3.2 การจัดล าดับความส าคัญโครงการ 

ล าดับ รายการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ
ต่อเนื่อง 

การจัดล าดับความส าคัญ 
นโยบายรัฐบาล/ 
กระทรวง/กรมฯ 

ความ 
เร่งด่วน 

ความพร้อม
ขององค์กร 

ความคุ้มค่า
ในการลงทุน 

รวม
คะแนน 

1 
3.9 โครงการพัฒนาระบบรับแจ้งและระบบ
ตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการ
รัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures) 

กจป. 8,000,000 3   3 3 3 3 12 

2 
3.3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
คอมพิวเตอร์ส าหรับออกใบรับรองสุขอนามัย 
(พัฒนาระยะท่ี 2) 

กตส. 25,000,000 3   3 3 3 2 11 

3 
2.10 โครงการจัดท าฐานข้อมูลการน าเข้า-ส่งออก
สินค้าประมง 

กปต. 500,000 2   3 3 2 3 11 

4 
4.5 โครงการจัดท าฐานข้อมูลเรือท่ีท าประมงนอก
น่านน้ า 

กปต. 500,000 4   3 3 2 3 11 

5 4.4 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชาวประมงน้ าจืด ศทส. กทป. 4,000,000 4   3 3 2 3 11 

6 

3.5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนโครงการ
ระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของ
กรมประมง (FSW) 

กจป. 
ศทส. 

20,200,000 3   3 2 3 2 10 
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ล าดับ รายการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ
ต่อเนื่อง 

การจัดล าดับความส าคัญ 
นโยบายรัฐบาล/ 
กระทรวง/กรมฯ 

ความ 
เร่งด่วน 

ความพร้อม
ขององค์กร 

ความคุ้มค่า
ในการลงทุน 

รวม
คะแนน 

7 

5.13 โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบ
เชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของ
กรมประมง (FSW) 

ศทส. 16,000,000 5   3 2 3 2 10 

8 
5.11 โครงการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
(Generator) 

ศทส. 1,000,000 5   3 2 2 3 10 

9 
5.10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือน  

ศทส. 5,805,000 5   3 2 2 3 10 

10 
5.6 โครงการบ ารุงรักษาห้อง Data Center และ
อุปกรณ์สนับสนุนที่เก่ียวข้อง (ไม่รวมอะไหล่) 

ศทส. 800,000 5   0 3 3 3 9 

11 
5.5 โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายจ านวน 8 รายการ 

ศทส. 1,000,000 5   0 3 3 3 9 

12 
4.2 โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลกลาง 

ศทส. 55,392,500 4   3 2 2 2 9 

13 

5.7  โครงการรักษาความปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย (ทดแทน
อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Mail Security) ที่รองรับ IPv6 จ านวน 1 ชุด) 

ศทส. 260,000 5   3 1 2 3 9 
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ล าดับ รายการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ
ต่อเนื่อง 

การจัดล าดับความส าคัญ 
นโยบายรัฐบาล/ 
กระทรวง/กรมฯ 

ความ 
เร่งด่วน 

ความพร้อม
ขององค์กร 

ความคุ้มค่า
ในการลงทุน 

รวม
คะแนน 

14 
2.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับ IPv6  

ศทส. 100,000 2   3 1 2 3 9 

15 
2.7 โครงการพัฒนาระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า 

ศทส. 2,000,000 2   0 2 3 3 8 

16 

3.6 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระยะที่ 3 (พัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
ประมงภาคประชาชน) 

ศทส. 10,000,000 3   3 1 2 2 8 

17 
5.3 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเครือข่าย  (จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
L2 Access Switch จ านวน 10 ชุด) 

ศทส. 270,000 5   0 2 3 3 8 

18 
4.1 โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลส าหรับการ
แลกเปลี่ยนภายในและภายนอก 

ศทส. 8,955,000 4   3 2 1 2 8 

19 
3.2 โครงการพัฒนา Mobile Application ด้าน
การประมง 

ศทส./กพจ./ 
กพช./ส่วน
เศรษฐกิจการ
ประมง/สพก. 

8,000,000 3   3 1 2 2 8 

20 
3.8 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
การฝึกอบรมเกษตรกรผ่านเว็บไซต์และ Mobile 
Application 

กทป. (สถป.)  600,000 3   3 1 2 2 8 
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ล าดับ รายการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ
ต่อเนื่อง 

การจัดล าดับความส าคัญ 
นโยบายรัฐบาล/ 
กระทรวง/กรมฯ 

ความ 
เร่งด่วน 

ความพร้อม
ขององค์กร 

ความคุ้มค่า
ในการลงทุน 

รวม
คะแนน 

21 
2.3 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์กรมประมง 

สลก. 4,362,000 2   0 2 3 3 8 

22 
5.14 โครงการปรับปรุงระบบระบุตัวตนของกรม
ประมง (Proxy Authentication) 

ศสท. 3,000,000 5   0 2 3 3 8 

23 
5.8 โครงการจัดหาอุปกรณ์ส ารองและเตรียมการ
ส าหรับการกู้คืนจากอุบัติภัย (อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SAN แบบที่ 1) 

ศสท. 3,000,000 5   0 2 3 3 8 

24 6.3 โครงการจัดหาโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ ศทส. 740,000 6   3 2 1 2 8 

25 
2.11 โครงการจัดท าระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย
ด้วยช่องทาง e-journal ของต่างประเทศด้าน
การประมง 

สลก. กลุ่มงาน
ห้องสมุด และ 
กพช. 

6,000,000 2   0 2 2 3 7 

26 
2.6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของห้องสมุดกรมประมง 

สลก. 
(ห้องสมุด) 

1,500,000 2   0 1 3 3 7 

27 
5.15 โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บ Log File 
ระบบเครือข่าย  

ศทส. 850,000 5   3 2 1 1 7 

28 
6.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือ
จัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ภาคสนาม 

ศทส. 5,000,000 6   0 1 3 3 7 
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ล าดับ รายการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ
ต่อเนื่อง 

การจัดล าดับความส าคัญ 
นโยบายรัฐบาล/ 
กระทรวง/กรมฯ 

ความ 
เร่งด่วน 

ความพร้อม
ขององค์กร 

ความคุ้มค่า
ในการลงทุน 

รวม
คะแนน 

29 
5.12 โครงการพัฒนาระบบประชุม Conference 
เพ่ือรองรับการประชุมทางไกลภายในหน่วยงาน
ของสังกัด 

ศสท. 1,820,000 5   0 2 2 3 7 

30 
2.8 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
เกษตรกรโครงการอันเนื่องมาจากพะราชด าริ  
(e-Farmer) 

กคพ. 400,000 2   3 1 2 1 7 

31 
6.4 โครงการบ ารุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

ศทส. 2,500,000 6   3 2 1 1 7 

32 
4.6 โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลเกษตรกร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กคพ. 400,000 4   0 2 2 2 6 

33 

5.9  โครงการพัฒนาปรับปรุงและขยายการ
ให้บริการระบบ Video Conference ของกรม
ประมงรองรับงาน Fishing info ของศูนย์ Port 
in – Port out จ านวน 6 จุด 

ศทส. 1,854,000 5   3 1 1 1 6 

34 1.6 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ ศทส. 1,000,000 1   3 1 1 1 6 

35 
3.4 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับกับอุปกรณ์
ทุกประเภท (All Devices) 

กพช. 400,000 3   0 1 3 1 5 
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ล าดับ รายการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ
ต่อเนื่อง 

การจัดล าดับความส าคัญ 
นโยบายรัฐบาล/ 
กระทรวง/กรมฯ 

ความ 
เร่งด่วน 

ความพร้อม
ขององค์กร 

ความคุ้มค่า
ในการลงทุน 

รวม
คะแนน 

36 
2.4 โครงการพัฒนาระบบงานซ่อมบ ารุงอาคาร
และสถานที่ 

สลก. 40,000 2   0 1 2 2 5 

37 
1.4 โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลเกษตรกรโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (e-Farmer) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
(กคพ.) 

600,000 1   0 1 2 1 4 

38 
1.5 โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานระบบ
ติดตามผลการใช้เงินงบประมาณ (e-Finance) 

กคพ. 600,000 1   0 1 1 2 4 

39 
2.9 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ (e-Finance) 

กคพ. 600,000 2   0 1 2 1 4 

40 
2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร (EIS) 

ศทส. 5,925,000 2   0 1 1 1 3 

41 
1.3 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของ
กรมประมง (KM) 

ศทส. 4,880,000 1   0 1 1 1 3 

42 
6.1 โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศในการบริหารจัดการประมงเชิงพ้ืนที่ 

ศทส. 600,000 6   0 1 1 1 3 

43 
2.5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานแผน
และการติดตามผลการปฏิบัติ (Project 
Management) 

ศทส./ กอง
แผนงาน 

3,280,000 2   0 1 1 1 3 
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ล าดับ รายการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ
ต่อเนื่อง 

การจัดล าดับความส าคัญ 
นโยบายรัฐบาล/ 
กระทรวง/กรมฯ 

ความ 
เร่งด่วน 

ความพร้อม
ขององค์กร 

ความคุ้มค่า
ในการลงทุน 

รวม
คะแนน 

  
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT 
เชิงลึก  

กกจ. ศทส. 
กจป. กทป. 
และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องที่มี
บุคลากรด้าน 
ICT 

880,000 1 √         0 

  
1.2 โครงการพัฒนาทักษะและสร้างทัศนคติท่ีดี
ด้าน ICT แก่บุคลากรกรมประมง 

กกจ. ศทส. 
กทป. 

10,200,000 1 √         0 

  

3.1 โครงการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของกรม
ประมงในรูปแบบมาตรฐานเปิด (Open Data) 
เพ่ือการบูรณาการภาครัฐ โปร่งใส และเป็นไป
ตามความคาดหวังของประชาชน 

ศทส. และ
หน่วยงานใน
กรมประมง 

0 3 √         0 

  
3.7 โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสัตว์น้ า
กรมประมง (DOF-Fishbase)  

กคพ. 
ศทส. 

200,000 3 √         0 

  

4.3 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลเลขบัตรประชาชน 
13 หลักของระบบสารสนเทศในกรมประมงกับ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง 
(ผ่าน สรอ.) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

ศทส. กทป. 
กพช. 
กปต. กมป. 
กพท. กพจ. 
ศูนย์ IUU 

4,000,000 4 √         0 
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ล าดับ รายการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ
ต่อเนื่อง 

การจัดล าดับความส าคัญ 
นโยบายรัฐบาล/ 
กระทรวง/กรมฯ 

ความ 
เร่งด่วน 

ความพร้อม
ขององค์กร 

ความคุ้มค่า
ในการลงทุน 

รวม
คะแนน 

  5.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ ศทส. 60,000,000 5 √         0 

  5.2 โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศทส. 33,000,000 5 √         0 

  
5.4  โครงการบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศทส. 3,672,000 5 √         0 
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บทท่ี 8 
สรุปงบประมาณการด าเนินการโครงการ ปี 2560-2561 

สรุปงบประมาณการด าเนินการโครงการ ปี 2560 - 2561  

ยุทธศาสตร์ 2560 (ล้านบาท) 2561 (ล้านบาท) รวม (ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์ 1 11.3 6.8 18.2 
ยุทธศาสตร์ 2 16.2 8.6 24.7 
ยุทธศาสตร์ 3 50.2 22.2 72.4 
ยุทธศาสตร์ 4 55.1 18.1 73.2 
ยุทธศาสตร์ 5 71.1 56.9 128.1 
ยุทธศาสตร์ 6 5.3 3.5 8.8 

รวม 209.2 116.2 325.4 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาศักยภาพของบคุลากรด้าน ICT และทศันคติทีด่ีในการใช้งาน ICT เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสทิธิภาพ  
รายการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2560 2561 รวม 

1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT เชิงลึก  กกจ. ศทส. กจป. กทป. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มีบุคลาการด้าน ICT 

440,000 440,000 880,000 

1.2 โครงการพัฒนาทักษะและสรา้งทัศนคติที่ดีด้าน ICT แก่บุคลากรกรม
ประมง 

กกจ. ศทส. กทป. 5,100,000 5,100,000 10,200,000 

1.3 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของกรมประมง (KM) ศทส. 4,080,000 800,000 4,880,000 

1.4 โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมลูเกษตรกรโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ(e-Farmer) 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(กคพ.) 

600,000   600,000 

1.5 โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานระบบตดิตามผลการใช้เงิน
งบประมาณ (e-Finance) 

กคพ. 600,000   600,000 

1.6 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ ศทส. 500,000 500,000 1,000,000 

รวม 11,320,000 6,840,000 18,160,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกรมประมง 

รายการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2560 2561 รวม 

2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับผู้บรหิาร (EIS) ศทส. 5,925,000   5,925,000 

2.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใหร้องรับ IPv6  ศทส. 100,000   100,000 

2.3 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมง สลก. 4,362,000   4,362,000 

2.4 โครงการพัฒนาระบบงานซ่อมบ ารุงอาคารและสถานท่ี สลก. 20,000 20,000 40,000 

2.5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานแผนและการติดตามผลการปฏิบัติ (Project 
Management) 

ศทส. กองแผนงาน   3,280,000 3,280,000 

2.6โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของห้องสมดุกรมประมง สลก. (ห้องสมุด) 750,000 750,000 1,500,000 

2.7 โครงการพัฒนาระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า ศทส. 1,000,000 1,000,000 2,000,000 

2.8 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเกษตรกรโครงการอันเนื่องมาจากพะราชด าริ  
(e-Farmer) 

กคพ. 200,000 200,000 400,000 

2.9 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (e-Finance) กคพ. 300,000 300,000 600,000 

2.10 โครงการจัดท าฐานข้อมลูการน าเข้า-ส่งออกสินค้าประมง กปต. 500,000   500,000 

2.11 โครงการจัดท าระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัยด้วยช่องทาง e-journal ของต่างประเทศด้าน
การประมง 

สลก. กลุม่งานห้องสมดุ 
และ กพช. 

3,000,000 3,000,000 6,000,000 

รวม 16,157,000 8,550,000 24,707,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3.  พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT มาเพิม่ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและธุรกิจประมง 

รายการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2560 2561 รวม 

3.1 โครงการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของกรมประมงในรูปแบบมาตรฐานเปิด (Open Data) เพื่อ
การบูรณาการภาครัฐ โปร่งใส และเป็นไปตามความคาดหวังของประชาชน 

ศทส. และหน่วยงานในกรม
ประมง 

0 0 0 

3.2 โครงการพัฒนา  Mobile Application ด้านการประมง 
ศทส. กพจ. กพช.  
ส่วนเศรษฐกิจการประมง 
และ สพก. 

4,000,000 4,000,000 8,000,000 

3.3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับออกใบรับรองสุขอนามยั (พัฒนา
ระยะที่ 2) 

กตส. 17,000,000 8,000,000 25,000,000 

3.4 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับกับอุปกรณ์ทุกประเภท (All Devices) กพช. 200,000 200,000 400,000 
3.5 โครงการจัดหาครุภณัฑ์ทดแทนโครงการระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผา่นอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : 
FSW) 

กจป. ศทส. 20,200,000   20,200,000 

3.6 โครงการพัฒนาระบบภูมสิารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ระยะที่ 3 (พัฒนาระบบบริการข้อมลูสารสนเทศประมงภาคประชาชน) 

ศทส. 0 10,000,000 10,000,000 

3.7 โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสตัว์น้ ากรมประมง (DOF-Fishbase)  กคพ. ศทส. 200,000   200,000 

3.8 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลการฝึกอบรมเกษตรกรผ่านเว็บไซต์และ 
Mobile Application 

กทป. (สถป.) 600,000   600,000 

3.9 โครงการพัฒนาระบบรับแจ้งและระบบตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐ
เจ้าของท่าเรือ (Port State Measures) 

กจป. 8,000,000   8,000,000 

รวม 50,200,000 22,200,000 72,400,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนามาตรฐานขอ้มลูและระบบฐานข้อมูลกลาง 

รายการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2560 2561 รวม 
4.1 โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมลูส าหรับการแลกเปลี่ยนภายในและภายนอก ศทส. 

5,955,000 3,000,000 8,955,000 

4.2 โครงการจัดหาระบบบริหารจดัการฐานข้อมลูกลาง ศทส. 44,950,000 10,442,500 55,392,500 
4.3 โครงการเช่ือมโยงข้อมลูเลขบัตรประชาชน 13 หลักของระบบสารสนเทศในกรมประมงกับ
ฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร์ กรมการปกครอง (ผ่าน สรอ.) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

ศทส. กทป. กพช. กปต. 
กมป. กพท. กพจ. ศูนย์ IUU 2,000,000 2,000,000 4,000,000 

4.4 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชาวประมงน้้าจดื ศทส. กทป. 2,000,000 2,000,000 4,000,000 
4.5 โครงการจัดท าฐานข้อมลูเรือที่ท าประมงนอกน่านน้ า กปต.   500,000 500,000 
4.6 โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมลูเกษตรกรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กคพ. 

200,000 200,000 400,000 

รวม 55,105,000 18,142,500 73,247,500 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานดา้น ICT ให้รองรับภารกิจของกรมประมงอย่างมีเสถียรภาพ     

รายการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2560 2561 รวม 

5.1 โครงการจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ใหม ่ ศทส. 30,000,000 30,000,000 60,000,000 

5.2 โครงการทดแทนครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ ศทส. 18,000,000 15,000,000 33,000,000 
5.3 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย  (จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
L2 Access Switch จ านวน 10 ชุด) 

ศทส. 270,000   270,000 

5.4  โครงการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศทส. 1,836,000 1,836,000 3,672,000 

5.5 โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายจ านวน 8 รายการ ศทส. 500,000 500,000 1,000,000 

5.6 โครงการบ ารุงรักษาห้อง Data Center และอุปกรณส์นับสนุนที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมอะไหล่) ศทส. 200,000 200,000 400,000 
5.7  โครงการรักษาความปลอดภยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย (ทดแทนอุปกรณ์
ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) ที่รองรับ IPv6จ านวน 1 ชุด) 

ศทส. 260,000   260,000 

5.8 โครงการจัดหาอุปกรณส์ ารองและเตรียมการส าหรบัการกู้คืนจากอุบัติภัย (อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SAN แบบท่ี 1) 

ศทส. 3,000,000   3,000,000 

5.9  โครงการพัฒนาปรับปรุงและขยายการให้บริการระบบ Video Conference ของกรม
ประมงรองรับงาน Fishing info ของศูนย์ Port in – Port out จ านวน 6 จุด 

ศทส.  
กจป. 

1,854,000   1,854,000 

5.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์เสมือน  ศทส. 5,805,000   5,805,000 

5.11 โครงการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ศทส. 500,000 500,000 1,000,000 

5.12 โครงการพัฒนาระบบประชุม Conference เพื่อรองรับการประชุมทางไกลภายใน
หน่วยงานของสังกัด 

กพช. 910,000 910,000 1,820,000 
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รายการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2560 2561 รวม 

5.13 โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต
และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) 

กจป. 
ศสท. 

8,000,000 8,000,000 16,000,000 

5.14 โครงการปรับปรุงระบบระบตุัวตนของกรมประมง (Proxy Authentication) ศสท. 3,000,000 
 

3,000,000 

5.15 โครงการปรับปรุงระบบจดัเก็บ Log File ระบบเครือข่าย ศสท. 850,000 
 

850,000 
รวม 71,135,000 56,946,000 128,081,000 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการดา้นการประมงอยา่งมีประสิทธภิาพ 

รายการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2560 2561 รวม 

6.1 โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยภีูมสิารสนเทศในการบริหารจดัการประมงเชิง
พื้นที ่

ศทส. 300,000 300,000 600,000 

6.2 โครงการจัดหาอุปกรณค์อมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ภาคสนาม ศทส. 5,000,000   5,000,000 

6.3 โครงการจัดหาโปรแกรมดา้นภูมิสารสนเทศ ศทส.   740,000 740,000 

6.4 โครงการบ ารุงรักษาระบบภูมสิารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผา่นเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

ศทส.   2,500,000 2,500,000 

รวม 5,300,000 3,540,000 8,840,000 
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บทท่ี 9 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็ของหน่วยงานภายในกรมประมง 

1) ป ญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ กรมประมง 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 – 2559  

- โครงการระหว่างหน่วยงานไม่ได้ระบุหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน จึงเป็น
ข้อจ้ากัดส้าคัญในการผลักดันโครงการไปสู่การปฏิบัติ  

- แผนงาน/โครงการที่มีงบประมาณสูง แต่ขาดการจัดล้าดับความส้าคัญ จึงอาจท้าให้ขาด
การสนับสนุนการด้าเนินงาน  

- โครงการที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานไม่ได้ระบุกลไกการประสานงานการด้าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงาน  

- ระดับความพร้อมในด้านทรัพยากรและบุคลากรด้าน ICT ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจ
อยู่ในสถานะขาดแคลนหรือยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโครงการ  

- โครงการยังไม่ได้การยอมรับและการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากผู้บริหารของหน่วยงาน
หลัก  ที่รับผิดชอบ ท้าให้ไม่ได้รับงบประมาณ หรือไม่ได้รับการผลักดันอย่างเป็น
รูปธรรม  

- ขาดการบูรณาการโครงการและงบประมาณจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินงาน  
- มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างระยะเวลาที่ตั้งไว้ในแผนแม่บทฯ เช่น นโยบายของหน่วยงาน

หรือรัฐบาล ความจ้าเป็นเร่งด่วน และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง จึงไม่มีการด้าเนินการจัดท้า
ค้าของบประมาณ/ งบประมาณไม่เพียงพอ 

 
2) ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น เพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ กรมประมง 

ฉบับใหม่ 
- ควรมีการบูรณาการโครงการของแต่ละหน่วยงานร่วมกันก่อนเสนอโครงการ เพื่อขอ

สนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากบางโครงการสามารถด้าเนินการร่วมกันได้ โดยเฉพาะ
เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ  

- กรมประมงควรให้ความส้าคัญกับการน้าเข้าข้อมูลที่เป็นจริงเป็นข้อมูลที่มีการอัพเดต 
ทันเวลา สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ แทนการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี/ Hardware พยายาม
แทงจ้าหน่ายครุภัณฑ์ที่ใช้มานานและเคลียร์ข้อมูลขยะออกจากระบบสารสนเทศ  

- ควรศึกษาการจัดท้าแผนแม่บท ICT ของหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือดูแนวโน้มการพัฒนา ICT 
ต่อไป  

 

 


