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บทท่ี 1 

บทนำ 
1.1 หลักการและเหตุผล 

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กรมประมง (พ.ศ. 2563 - 2565) นั้นจะต้องสอดคล้อง 
กับนโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 - 
2565 และแผนยุทธศาสตร์กรมประมง (พ.ศ.2560 - 2564) โดยมีการบูรณาการเพ่ือลดความซ้ำซ้อนของงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ในหน่วยงานและต้องตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลปฏิรูปประเทศไทย
สู่ดิจิทัล (Digital Thailand) โดยมีเป้าหมาย ในภาพรวมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการ
ต่ าง  ๆ  ผ่ านสื่ อดิ จิ ทั ล เพ่ื อยกระดั บ คุณ ภ าพชี วิ ต ของป ระชาชน  เต รียมความพร้อม ให้ บุ คล ากร  
ทุกกลุ่ม ให้ความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลและปฏิรูปกระบวนทัศน์
การทำงานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การทำงาน  
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียุคดิจิทัลจะเห็นได้ว่าได้เข้ามา 
มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ และสังคม มากขึ้น เช่น นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชีวภาพ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทุ่นแรง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence : AI) เป็นต้น จะช่วยในการ
เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ได้ทั่วโลก โดยผ่านระบบเครือข่ายและสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ  
เป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศการขับเคลื่อนภาคเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
และมีเสถียรภาพในโลกยุคดิจิทัล โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการผลิตและ
การตลาดสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยยกระดับภาคเกษตรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาว อย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับการจัดทำภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



  บทที่ 1 - 2 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งระดับชาติ กระทรวง และ 

กรมประมงสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมประมง ระยะ 3ป (พ.ศ.2563 - 2565) 
2) เพ่ือกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางการบริหารจัดการการพัฒนาดิจิทัลของกรมประมงให้สอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์ของกรมประมง และเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และระดับกระทรวง 

3) เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมงปี 2563 – 2565 
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 5 พ.ศ. 2561 – 2565 
และของกระทรวงต่อไป 

4) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดโครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
ประมง ให้ตรงกับความต้องการใช้ในปัจจุบันและเป็นไปตามข้อกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐประจำปีงบประมาณ 
 

1.3 เป้าหมาย 
1) ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทบทวน จุดอ่อนจุดแข็งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร และความ

สอดคล้องของนโยบาย/โครงการต่อภารกิจ นโยบายของกรมประมงและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตามกรอบรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563 – 2565 

2) ปรับลด/เพิ่มและปรับปรุงแผนงานโครงการให้สอดคล้องรองรับนโยบายและภารกิจในปัจจุบันได้
อย่างเหมาะสม 
 

1.4 วิธีการดำเนินการ 
1) ตรวจสอบ วิเคราะห์ ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ ของ

กรมประมง ให้รองรับสถานภาพ/นโยบายและภารกิจในปัจจุบันของกรมและให้สอดคล้ องกับ
แผนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563 – 2565 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2) จัดทำ Swot Analysis ขององค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะท้อนสถานภาพในปัจจุบัน 
3) จัดทำแผนงาน/โครงการให้สองคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ตรงกับนโยบาย/กรอบ

แนวทางของแผนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563 – 2565 และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

4) จัดทำหนังสือเวียนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น รับทราบผลกระทบในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ของ
กรมประมง เพ่ือให้กรมนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เป็นการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในการ 
เสนอข้อคิดเห็นในการดำเนินการพิจารณางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมง 
 

1.5 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2) หน่วยงานระดับกองภายใน จำนวน 17 หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีการแบ่งส่วนราชการ

ภายใน 3 หน่วยงาน 
3) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
4) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
5) กองตรวจราชการ 
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บทท่ี 2  

วิสัยทัศน์พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กรมประมง 
2.1 วิสัยทัศน์กรมประมง (Vision) 

วิสัยทัศน์ของกรมประมง  
"เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนำสู่การประมงท่ียั่งยืน" 
 

2.2 พันธกิจในการดำเนินการของกรม (Mission)  
พันธกิจ (Mission) ของกรมประมง 
1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตลอดจนห่วงโซ่การผลิตให้

ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล 
3. กำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพ่ือให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคงความ

หลากหลายทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และภาคประชาชนในภาคการจัดการ
ทรัพยากรในชุมชน 

4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมงรวมทั้งการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัยเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพ่ิมมูลค่า 

5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบรวมทั้งปรับปรุง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ 
 

2.3 ยุทธศาสตร์ในการดำเนินการของกรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 

 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 5 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างความมั่นคง มั่ งคั่ ง ให้กับ
เกษตรกรอย่างยั่งยืน 

1 .ราย ได้ เฉลี่ ยของเกษตรกร 
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นต่อปี 
2 .ผลผลิ ต เฉลี่ ย ต่ อ พ้ื นที่ ก าร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ละประเภท
เพ่ิมข้ึนต่อปี 
3.  จำนวนของเกษตรกรที่พัฒนา
เป็น SmartFarmer เพ่ิมขึ้นต่อปี 
4.จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์ 

1.  เทคโนโลยีและวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมในการผลิต เพื่ อเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 
2. เพ่ือให้ได้งานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปใช้พัฒนาระบบ
การผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิต 
 



 

 

  บทที่ 2 - 2 
 

2.3.2 ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
ความสามารถในการแข่งขัน 
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พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มี
มาตรฐานเพ่ือสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

1. มูลค่าของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 
ในการส่ งออกในตลาดสำคัญ
เพ่ิมข้ึนต่อป ี
2. ร้อยละของสินค้าประมงที่ถูก
ปฏิเสธจากประเทศคู่ค้าลดลง 
3. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์ 

1. วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ประมง เพื่อให้มีความ
หลากหลายและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2. เพ่ือนำงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ไปพัฒนาสินค้าประมง
เพ่ือให้มีความหลากหลายและ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 
 

 
2.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคง

ความหลากหลาย 
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บริหารจัดการทรัพยากรประมง
ให้มีความอุดมสมบูรณ์และคง
ความสมดุลของโครงสร้าง 
 

1. จำนวนชุมชนประมงท้องถิ่นที่
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมง 
2. จำนวนผู้กระทำผิดกฎหมายลดลง 
3. ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วย
ลงแรงทำการประมงเพ่ิมขึ้น 
4. สัตว์น้ำที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
มีประชากรเพ่ิมข้ึน 
5. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์ 

1. วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้ำ  
2. เพ่ือนำงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ไปใช้ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
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2.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 3 
พัฒนาบุคลากรและกระบวนการ
ทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องค์การ 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาสอดคล้องตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย 
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
3. ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลเพิ่มข้ึน 
4. จำนวนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น 
5. จำนวนรางวัลที่การบริหารงาน
ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

1. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการบริหาร
จัดการ  
2. เพ่ือจัดทำฐานข้อมูลด้านการ
ป ระม งอย่ างเป็ น ระบ บ และ
สามารถบู รณาการข้ อมู ลร่ วม
ระหว่างหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก นำมาใช้ใน
การบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตลอดจนนำไปใช้งานใน
การบริหารจั ดการได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 4 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยี สารสน เทศในการ
ปฏิบัติงาน  
2. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครบถ้วน ครอบคลุม 
เพ่ือนำไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 6 
1. สร้ างเสริมการทำงานแบบ
บู รณ าการระหว่ างหน่ วยงาน
ภายในและภายนอก 
2. เพ่ือให้มีการบูรณาการการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 ค่านิยมองค์กร 
สร้างสรรค์งานด้วยเทคโนโลยี เพ่ือก้าวสู่องค์กรดิจิทัล 
 

2.5 วัฒนธรรมองค์กร 
DIGITAL 

D = Discipline มีวินัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
I = Inspiration เต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน 
G = Genius  มีความชาญฉลาดเป็นเลิศ มุ่งสู่หน่วยงานดิจิทัล 
I = Interactive มีอัธยาศัยที่ดีกับผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
T = Team  สร้างงานด้วยทีมงานคุณภาพ 
A = Agile  มีความตื่นรู้และกระฉับกระเฉง 
L = Loyal  มีความซื่อสัตย์และผูกพันต่อองค์กร 
 

กรมประมง มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประมง เพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ควบคุมการทำการประมง การผลิตสัตว์น้ำและสินค้าประมงที่มีมาตรฐาน  
ถูกสุขอนามัยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตลอดจน
ป้องกันมิให้มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมงและ 
สัตว์น้ำ ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการผลิต (Traceability) สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นกรมประมงจะดำเนินการภายใต้แนวคิดท่ีจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน ดังนี้  

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เข้ากับกระบวนการ 
ทางธุรกิจ (Business Process) ขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) สูงสุดต่อองค์กร 
ครอบคลุมทุกหน้าที่งานและกระบวนการภายในอย่างมีมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี โดยใช้วิธีปฏิบัติแบบ 
องค์รวมที่ต้องพิจารณาไปถึงองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 

การสร้างการให้บริการสาธารณะด้านการประมงแบบ One-Stop-Service ที่ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิเช่น เกษตรกร ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยใช้
หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การให้บริการตามสิทธิที่พึงจะได้รับ 

1. การให้บริการและข้อมูลด้านการประมง ต้องเปิดช่องทางบน Platform ที่สามารถแสดงผลได้
อย่างเหมาะสมกับอุปกรณ์การใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้ง่ายทุกที่  (Anytime) ทุกเวลา 
(Anywhere) ตอบสนองชีวิตยุคดิจิทัล (Digital life Style) ที่ต้องรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งผู้รับบริการสามารถใช้
งานได้หลายช่องทางทั้งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของ Website และ Web Application รวมถึงช่อง
ทางการใช้งานผ่านอุปกรณ์ smart device ในรูปของ Mobile Application ด้านการประมง 

2. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการ ได้แก่ การนำระบบ GIS/RS/GPS 
ในการบริหารจัดการงานเชิงพ้ืนที่ ระบบข้อมูลการบริหาร (MIS : Management Information System) ช่วยใน
การเข้าถึง วิเคราะห์ และนำไปใช้อย่างเหมาะสม เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือการวิเคราะห์ พยากรณ์ ประเมินผล 
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3. การสื่อสารข้อมูลจะต้องพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
การบูรณาการ โดยมุ่งผลให้เกิดความเป็นเอกภาพของข้อมูล ลดความซ้ำซ้อน มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือ
อุปกรณ์ (Internet of Things) ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง นำระบบ Cloud Computing มาสนับสนุนการดำเนินงาน 
นอกจากนี้ แต่ละหน่วยงานภาครัฐ สามารถที่จะบูรณาการระบบเครือข่าย โดยใช้ผ่านเครือข่าย GIN อีกทั้ง  
ยังมีระบบเครือข่ายบอร์ดแบนที่มีการสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งาน ระบบจัดเก็บข้อมูลการเข้า
ใช้งาน (Log file) ระบบการป้องกันการบุกรุก (Firewall, IPS) ระบบสำรองข้อมูลเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการปฏิบัติและให้บริการตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

4. ศูนย์กลางข้อมูลด้านการประมง ที่มีการจัดเก็บข้อมูลและเปิดเผยข้อมูล (Open Data)  
เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานอ่ืน โดยแบ่งตามลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลสำคัญและข้อมูลทั่วไป 
โดยจะต้องมีการจำแนกประเภทข้อมูลตามชั้นความลับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และเชื่อมโยงข้อมูลกับ MOC DOC  

5. ศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง (DOC Center) เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประมง สำหรับ
ผู้บริหาร กรมประมง เพ่ือประโยชน์ในการบริการจัดการ สนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือนำไปสู่การให้บริการแบบเชิงรุก  

6. ระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพ่ือจัดระเบียบฐานข้อมูลที่มีอยู่
ในภาคการประมง มีการกำหนดมาตรฐาน รูปแบบและการจัดเก็บ รวมถึงให้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันข้าม
หน่วยงานได้อย่างไร้รอยต่อ (Borderless) ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงฯ และระหว่างกระทรวง รวมถึง 
นำเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) มาช่วยทำความเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้ง ช่วยคาดการณ์ล่วงหน้า 
พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือนำไปสู่การให้บริการแบบเชิงรุก  
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บทท่ี 3 
บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมประมง 
ปัจจุบันกรมประมงมีการดำเนินการตามภารกิจหน่วยงานและนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาล

กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และระบบฐานข้อมูลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมประมง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลฉบับนี้ จึงได้มีการทบทวน
เอกสารแผนยุทธศาสตร์ของกรมประมง พร้อมทั้งดำเนินการวิเคราะห์สถานะภาพและสภาวะแวดล้อม  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สรุปได้ดังนี้  

3.1 สถานภาพด้านระบบเครือข่าย  
สรุป : 

3.1.1 ระบบเครือข่ายส่วนกลาง 
• Leaselined 120/60 Mbps (2 วงจร) 
• Fiber Optic FTTx (1000/200 Mbps) (4 วงจร) 
• Fiber Optic FTTx (500/500 Mbps) (1 วงจร) 
• ระบบเครือข่าย GIN Private 10/10 Mbps (2 วงจร) 
• ระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (Virtual Private Network : VPN) (1 วงจร) 

- Private Network ความเร็ว 100 Mbps จำนวน 1 วงจร  
- อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Multi Protocol Label Switching (MPLS) ในประเทศ/ต่างประเทศ 

200/100 Mbps จำนวน 1 วงจร 
• จดทะเบียน Public AS Number แบบสมาชิกเป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมทั้ง Public IP v.4 Address 

ไม่น้อยกว่า 1 Class C เป็นสิทธิ์ถือครองของกรมประมง (จำนวน 256 IP) 
• จัดทำ Border Gateway Protocol (BGP) เพ่ือทำให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมประมง

ที่มีอยู่จำนวน 2 วงจร สามารถสลับการทำงานอัตโนมัติหากวงจรใดวงจรหนึ่งขัดข้อง รองรับ
การให้บริการระบบสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการด้านการประมง ชาวประมง และประชาชน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

• ระบบเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร 
- ติดตั้งอยู่ในห้องประชุมของกรมประมงท้ังหมด 40 จุด  
- สามารถ Roaming เชื่อมโยงสัญญาณกันได้ทั้งกรมประมงในระยะ access point 40 จุด 
- มีอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless controller) เพ่ือจัดเก็บ log การใช้งาน และ

ตรวจสอบผู้ใช้งานที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการบำรุงรักษาจากระยะไกล 
• การดำเนินการด้าน IPv6 

- กรมประมง โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ IPv6 และมีการทดสอบ IPv6 ครั้งแรกเมื่อ วันที ่20 กุมภาพันธ์ 2557 
ผลทดสอบคื อ  web server/website/DNS สามารถรองรั บ  IPv6 ได้ แต่ อุ ปกรณ์  
Firewall/Core Switch/Switch L3/Proxy และซอฟต์แวร์ระบบเมล์ยังไม่รองรับ IPv6  
จึงไม่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบเมล์ที่รองรับ IPv6 แก่หน่วยงานใน 
กรมประมงได้ 



 
 

 บทที่ 3 - 2 
 

 
- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้ามาติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ของกรมประมง 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการ
ปรับเปลี่ยนเว็บไซต์หลักกรมประมงให้รองรับ IPv6 แล้วเสร็จและได้รับการ รับรองจาก
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสมาคม  IPv6 (World IPv6 Forum)  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ซึ่งปัจจุบันมี IPv6 Readiness Logo ที่เป็นสากลเป็นที่
ยอมรับติดไว้หน้าเว็บไซต์กรมประมง  

- จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดหาอุปกรณ์ 
ที่รองรับการทำงาน IPv6 ซึ่งพร้อมที่ให้บริการระบบเครือข่ายแบบ IPv6 แล้ว 
 

 

ภาพที่ 3.1 แสดงการรับรองจากสมาคม IPv6 (World IPv6 Forum) ว่าเว็บไซต์หลักกรมประมงรองรับ IPv6 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 

 
3.1.2 ระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค  
• Fiber Optic FTTx (30-50 Mbps) 
• ระบบเครือข่าย GIN Private 2/2Mbps (79 วงจร) 
• ระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (Virtual Private Network : VPN)  (11 วงจร) 

- Private Networkความเร็ว 10 Mbps จำนวน 1 วงจร ติดตั้ง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมง (PIPO) จำนวน 11 ศูนย์ ได้แก่ ชุมพร/นครศรีธรรมราช/ ประจวบคีรีขันธ์/
ปราณบุรี/ปัตตานี/พังงา/ภูเก็ต/ระยอง/สงขลา/สมุทรสาคร/สุราษฎร์ธานี 

- อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) ความเร็วในการ Download/Upload 100/50 Mbps 
อย่างน้อยศูนย์ละ 1 วงจร ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) จำนวน 11 ศูนย์ 
 



 
 

 บทที่ 3 - 3 
 

3.1.3 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานของกรมประมง 
สถานภาพ : 
- มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในสังกัดกรมประมงผ่านทาง

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และผ่านทางผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแต่ละพ้ืนที่  
- มีการจัดสรรช่องสัญญาณการใช้งาน เมื่อต้องการออกสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ผ่าน

ทางระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายในแต่ละพ้ืนที่โดยตรง หากต้องการใช้งาน
ระบบงานสารสนเทศของกรมประมงให้ผ่านช่องสัญญาณเครือข่ายของกรมประมง 
นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยราชการอ่ืน  ๆ ผ่านทาง
เครือข่าย GIN 

- หน่วยงานในส่วนภูมิภาคมีการจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย
ของกรมประมงผ่านทางผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นที่ตั้งของสำนักงาน 
โดยมากผ่านทางเครือข่ายแบบ FTTX แต่อาจมีข้อจำกัดในแต่ละพ้ืนที่ที่โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเครือข่ายของประเทศจะไม่ครอบคลุมบริเวณที่ตั้งของสำนักงาน 

- มีการจัดหาโครงข่ายการสื่อสารระหว่างกรมประมงส่วนกลาง กับส่วนภูมิภาคในการติดต่อ 
สื่อสารการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล ความมี
ประสิทธิภาพ ความมีเสถียรภาพด้านการติดต่อสื่อสาร การรับ - ส่งข้อมูลบนโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นพื้นฐานด้านการสื่อสารที่ใช้ในการให้บริหารจัดการทำการประมง นั่นคือ 
ระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (Virtual Private Network : VPN) เปรียบเสมือนใช้ระบบ
เครือข่ายภายในส่วนกลางกรมประมง เพ่ือให้การบริการดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย และเพ่ิมการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่  โดยมีระบบ 
สารสนเทศที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
เรียงลำดับการเข้าใช้ มีดังนี้ 

1. ระบบสารสนเทศการทำประมง (Fishing Info) 
2. ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย (Thai Flagged 
Catch Certificate) 
3. ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS)  
4. ระบบการออกใบอนุญาตทำการประมง (e-License)  
5. ระบบออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook)  
6. ระบบทะเบียนเกษตรกร/ภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) 
7. ระบบสารสนเทศภายในกรมประมงอ่ืน ๆ 

ซึ่งกรมประมงได้เช่าระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN) ให้แก่ศูนย์การแจ้งเข้า - ออกเรือประมง 
จำนวน 11 ศูนย์ 



 
 

 บทที่ 3 - 4 
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ภาพที่ 3.2 แสดงการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมประมง 

 

แนวทางดำเนินการ : 
- หน่วยงานส่วนภูมิภาคที่มีการติดตั้งเครือข่ายภาครัฐ GIN สามารถเข้าใช้งานระบบ

สารสนเทศของกรมประมงได้โดยผ่านเครือข่าย GIN เมื่อต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สามารถใช้งานโดยผ่านช่องทางของผู้ให้บริการ FTTx แต่ละพ้ืนที่การให้บริการ หากเครือข่าย 
GIN ไม่สามารถให้บริการได้ หน่วยงาน สามารถเข้าระบบสารสนเทศของกรมประมงได้ผ่าน 
Virtual Private Network (VPN) เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ของกรมประมง และป้องกันการถูกดักจับข้อมูล 

FTTX

VPN

FTTX

VPN

กรมประมง
          หน่วยงานส่วนภูมิภาค

Internet
Service

Provider

Lease Line
Lease Line

GIN
Private

Network

 

ภาพที่ 3.3 แสดงการการเข้ารหัสข้อมูลรูปแบบ Virtual Private Network บนอินเทอร์เน็ต 

 



 
 

 บทที่ 3 - 5 
 

1) ระบบเครือข่ายภายในกรมประมง (ส่วนกลาง) 
สถานภาพ : 
- มีการจัดวางระบบเครือข่ายแยกตามกลุ่มงานที่ทำการให้บริการ 
- มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของกรมประมงเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครือข่าย GIN 
- มีการเชื่อมโยงเครือข่าย Back Bone ระหว่างอาคาร และชั้นต่าง ๆภายในกรม

ประมง ด้วย Fiber Optics ทั้งแบบ Single Mode และแบบ Multi Mode ระบบ
เครือข่ายหลักของกรมประมงสามารถให้บริการได้อัตราความเร็วสูงสุดที่  1 Gbps  
(กิกะบิตต่อวินาที) ยกเว้น อาคารปลอดประสพ สามารถให้บริการได้อัตราความเร็วสูงสุด
ที่ 10 Gbps เนื่องจากมีการทดแทนจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch)  
ซึ่งสามารถรองรับได้ท้ัง 1 GB และ 10 GB 

- มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ได้แก่ 
  Firewall ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย 
  IPS ป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคาม 
  Web Application Firewall ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์  
  Spam mail ป้องกันอีเมล์ขยะ 
  SSL VPN ควบคุมการเข้าถึงและใช้บริการระบบเครือข่ายภายใน 

- มีการจัดแบ่ง Zone ในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ 
 โซน Internal network 
 โซน Internal Server Zone 
 โซน DMZ Zone 
 โซน Wireless Zone 

 
แนวทางดำเนินการ : 
- ควรมีการจัดแบ่งโซนในส่วนของระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
- ควรมีการจัดแบ่งโซนการให้บริการของโซน Intranet Server Farm ออกจากโซน 

Client Wireless Zone และโซน Client Wire Line Zone ออกจากกันอย่างชัดเจน 
 



 
 

 บทที่ 3 - 6 
 

 

ภาพที่ 3.4 แสดงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของกรมประมงเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย GIN 

 

ภาพที่ 3.5 แสดงการเชื่อมโยงเครือข่าย Back Bone ระหว่างอาคารและชั้นต่าง ๆ ภายในกรมประมง 
ด้วย Fiber Optics 

 



 
 

 บทที่ 3 - 7 
 

2) ระบบเครือข่ายของสำนักงานในส่วนภูมิภาค 
สถานภาพ : 
- มีการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางผู้ให้บริการในท้องถิ่นที่ใช้โครงสร้าง

พ้ืนฐานสาธารณะด้วยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) บางสำนักงานที่มีระบบ
เครือข่ายหลักที่จัดหาไม่เพียงพอต่อการใช้งานจะทำการขยายเครือข่ายของสำนักงาน
ในส่วนภูมิภาคโดยการเพ่ิมจุดให้บริการของผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
ท้องถิ่น ทำให้ระบบเครือข่ายของสำนักงานมีการออกอินเทอร์เน็ตในหลายช่องทาง 

Internet

Router

Wireless Zone

Internal Zone

Wireless
Access Point

ส่วนภูมิภาคปัจจุบัน  

ภาพที่ 3.6 แสดงระบบเครือข่ายและการแบ่งโซนของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 

- บางหน่วยงานมีที่ตั้งในเขตพ้ืนที่การให้บริการของโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะ ทำให้
หน่วยงานสามารถขอใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง (FTTx) ได้ บางหน่วยงานมีที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากพ้ืนที่ให้บริการเครือข่าย
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) มาก ทำให้คุณภาพของการให้บริการของ
ระบบเครือข่ายไม่ดีเท่าท่ีควร 

- มีการให้บริการระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย 
- ระบบเครือข่ายไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณ (Bandwidth Management) 
- ระบบเครือข่ายไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) 
- การใช้เครือข่ายของสำนักงานทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ไม่มีระบบยืนยันตัวตนก่อน

เข้าสู่ระบบเครือข่ายสำนักงานและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 



 
 

 บทที่ 3 - 8 
 

แนวทางดำเนินการ : 
- จัดทำมาตรฐานอุปกรณ์เครือข่ายที่จะจัดซื้อการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ถูกต้องเพ่ือ 

ลดปัญหา และการเดินสายเน็ตเวิร์คทั้งภายในและภายนอกท่ีถูกต้อง  
- ในกรณีที่มีการใช้งานเครือข่ายภายในโดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจำนวน 15 

เครื่องขึ้นไปและมีการใช้งานเครื่องแม่ข่ายภายในหน่อยงาน ควรติดตั้งระบบ Firewall 
เพ่ือแยกเครือข่ายภายในออกจากเครือข่ายภายนอก 

- ควรจัดทำ Virtual Private Network เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของสำนักงานกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมประมง ทำให้ระบบอินเทอร์เน็ต
และเครือข่ายมีความเสถียร มีประสิทธิภาพได้ความเร็วคงท่ี อีกท้ังมีความปลอดภัยใน
การรับ-ส่งข้อมูล ป้องกันการดักจับข้อมูลเนื่องจากมีการเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่งทุกครั้ง 

- จัดเก็บประวัติการเข้าใช้งาน และการใช้งานของผู้ใช้งานแยกเป็นรายบุคคลหรือ
หมายเลขไอพี (Traffic Logger) 

- วางแผนพัฒนาเครือข่ายภายในของหน่วยงานภูมิภาค โดยคัดเลือกกลุ่มหน่วยงาน
ภูมิภาคที่จำเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วและความ
ปลอดภัยสูง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิจเร่งด่วนกรมประมงและประเทศ 
เพ่ือนำมาวางแผนพัฒนาระบบเครือข่ายโดยจัดลำดับความสำคัญอยู่ระดับต้น เช่น 
จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point: FIP) และศูนย์ควบคุม
การแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) 

กำหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อภายในหน่วยงานภูมิภาค ดังนี้ 
- ประเมินประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายหน่วยงานในภูมิภาคเพ่ือนำมาทำ

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมงต่อไป  
- กำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อและการติดตั้ง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ เหมาะสม 

ทั้งมาตรฐานอุปกรณ์เครือข่ายที่จะจัดซื้อ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ถูกต้องเพ่ือลดปัญหา 
และการเดินสายเน็ตเวิร์คทั้งภายในและภายนอกที่ถูกต้อง ในกรณีที่มีการใช้งาน
เครือข่ายภายในโดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจำนวน 15 เครื่องขึ้นไปและ 
มีการใช้งานเครื่องแม่ข่ายภายในหน่อยงาน ควรติดตั้งระบบ Firewall เพ่ือแยก
เครือข่ายภายในออกจากเครือข่ายภายนอก 

- วางแผนพัฒนาเครือข่ายภายในของหน่วยงานภูมิภาค โดยจัดลำดับความสำคัญและ
ขนาดของเครือข่ายในแต่ละหน่วยงานภูมิภาค จัดทำโครงการในแผนแม่บทเพ่ือ
จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่พร้อม แบ่งกลุ่มหน่วยงานเพ่ือพัฒนาในแต่ละปี
เพ่ือให้หน่วยงานมีรูปแบบเครือข่ายที่เหมาะสมถูกต้องตามมาตรฐานการเชื่อมต่อ 
เพ่ือลดปัญหาการติดตั้ง การใช้งาน และการดูแลบำรุงรักษาเครือข่าย 

- จัดหา/จัดซื้อ/จัดเช่าอุปกรณ์เครือข่ายตามมาตรฐาน 
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ภาพที่ 3.7 แสดงแนวทางระบบเครือข่ายหน่วยงานภูมิภาคที่ควรดำเนินการ  
 

3.2 สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์  
3.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปสำหรับใช้ทำงาน 

สถานภาพ : 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมประมงบางส่วนไม่สามารถรองรับโปรแกรมประยุกต์ใหม่ และ

ปัญหาในการใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมประยุกต์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคต่างกัน  
ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปได้ยาก ขณะที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการรองรับการทำงานของบุคลากรของกรมประมงให้สนอง 
ต่อนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่ ไม่เพียงพอ และมีสภาพเก่าทำให้  
ไม่สามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางดำเนินการ : 
กรมประมงจำเป็นต้องมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานทั่วไปในหน่วยงานต่าง  ๆ  

ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและทันสมัยเพ่ือรองรับภารกิจของกรมประมงรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เพ่ือรองรับการใช้งานในภาระงานต่าง ๆ และการให้บริการที่จะมีเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

3.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้อง Data Center 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในปัจจุบัน : 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ เป็นเครื่องแม่ข่ายมีความแตกต่างกันหลายรูปแบบ  

อาทิ Server Blade, Rack, Tower, VMware และในปัจจุบันกรมประมงมีจำนวน Server ทั้งหมด 84 Server ดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้อง Data Center อยู่ในความดูแลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มีจำนวน 70 Server 
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2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน มีจำนวน 14 Server โดยหน่วยงาน

ที่มีห้อง Data Center/Server ได้แก่  
▪ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) (3 Server) 
▪ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) (3 Server) 
▪ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.) (8 Server) 

เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมประมงมีหลายรูปแบบ ยากต่อการดูแล  
อาทิ Server Blade, Rack, Tower, VMware ควรมีรูปแบบมาตรฐาน เพ่ือให้ง่ายต่อการดูแล และสะดวก ต่อการเพ่ิม 
ลดทรัพยากรในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

3.2.3 Private Cloud กรมประมง  
ปัจจุบันห้อง Data Center มีข้อจำกัดในเรื่องพ้ืนที่  มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ 

Physical Server (Server แบบ Rack, Tower) เป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถรองรับการขยายหรือติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ได้อีกกรมประมงจึงได้จัดทำ Private cloud เพ่ือรองรับการติดตั้งระบบ
สารสนเทศและเป็นการควบคุมการเพ่ิมจำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของหน่วยงาน  ปัจจุบันมีระบบ
สารสนเทศของกรมประมงติดตั้งอยู่บนระบบ Private Cloud กรมประมง มากกว่า 60 ระบบ และมีแผนการ
โอนย้ายระบบสารสนเทศที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายแบบ Physical ไปยังระบบคลาวด์
กรณีท่ีอุปกรณ์หมดอายุการใช้งาน 

3.2.4 DR-Site บนระบบ Cloud Computing กรมประมง 
การใช้บริการระบบสารสนเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (IUU) มีผู้ใช้งาน  

ได้อย่างต่อเนื่องตลอด (24 ชั่วโมง 7 วัน) เพ่ือรองรับการให้บริการ หากเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ  
ที่อาจเกิดข้ึนและเกิดผลกระทบต่อการใช้บริการประกอบด้วย 5 ระบบ ได้แก่  

1. ระบบการออกใบอนุญาตทำการประมง (e-License) 
2. ระบบสารสนเทศการทำประมง (Fishing Info) 
3. ระบบติดตามเรือประมง (VMS) 
4. ระบบออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) 
5. ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย (Thai Flagged 

Catch Certificate) 
3.2.5 ห้อง Data Center 

สถานภาพ : 
- มีระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System : Finger Scan) แบบข้อมูล

ทางชีวภาพของบุคคล (Personal Biometric Information) คือแบบลายนิ้วมือและรหัสผ่าน  
- มีระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision Air) 2 ชุด ตั้งเวลาสลับทำงาน 
- มีระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ (Water Leak System) 
- มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200 (Fire Suppression System) เป็นแบบฉีดก๊าซโดย 

ใช้สาร HFC-227ea ที่ไม่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหาย ภายในห้อง Data Center 
- มีระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System : EMS) 
- ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นของห้อง Data Center 
- มีระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) และระบบบันทึกภาพ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 

การเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
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- มีเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) 2 ชุด ทำงานแบบ Redundant Active/Standby 
- มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) 
- มีแบบฟอร์มการเข้า - ออกห้อง DC 
- มีการสำรองข้อมูล (Backup) ทั้งแบบ Auto และManual ด้วยโปรแกรม commvault 

และจัดเตรียมระบบกู้คืนข้อมูล (Recovery) ของระบบสารสนเทศที่สำคัญและเว็บไซต์หลัก/
ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค โดยจัดเก็บลงระบบเก็บข้อมูล (Data Storage) เพ่ือให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน มีระบบสำรองข้อมูลระบบเดียว ง่ายและลดเวลาการสำรองข้อมูล 

- ไม่จัดเก็บเอกสารหรือวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงภายในห้อง Data Center  
- เครื่องแม่ข่ายมีหลายรูปแบบ ตามระบบงานสารสนเทศ ยากต่อการดูแล อาทิ Server Blade, 

Rack, Tower, VMware 
แนวทางดำเนินการ : 

- ควรมีรูปแบบมาตรฐานเครื่องแม่ข่าย เพ่ือให้ง่ายต่อการดูแล บำรุงรักษา ซึ่งปัจจุบันกรมประมง
ควรจัดหาในรูปแบบ Rack หรือ Virtual Server (VMware) เท่านั้น เพ่ือสะดวกต่อการเพ่ิม ลด 
ทรัพยากรในเครื่องแม่ข่าย 

3.3 สถานภาพด้านการรักษาความปลอดภัย (Security)  
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติ 
• แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ( Information 

Security Policy) 
• แผนรับสถานการณ์ ฉุก เฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง  

(IT Contingency Plan) 
• แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (Business Continuity 

Planning : BCP) 
• แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมประมง  
• นโยบายเว็บไซต์ 
• นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ 
• นโยบายการใช้คุกกี้ 
• การซักซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน กรณีโดน

เจาะระบบและภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
• ซักซ้อมการดับเพลิง  

3.3.2 การรักษาความปลอดภัย (Security) ห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Data Center) 
• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมการเข้าอาคารแบบฟอร์มการเข้า - ออกห้อง Data Center 
• ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System : Finger Scan) 
• ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision Air) 
• ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ (Water Leak System)  
• ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) 
• ระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System : EMS) 
• อุปกรณ์ส่งข้อความมือถือ (SMS Gateway) 
• ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นของห้อง Data Center 
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• ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) 
• เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) 
• เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) 

3.3.3 การรักษาความปลอดภัย (Security) ของระบบเครือข่ายภายนอก 
• IPS (ป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามตรวจสอบ Packet ผิดปกติ สแกนช่องโหว่จากภายนอก)  
• Firewall (ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย) 
• Web Application Firewall (ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์) 
• e-Mail Security (ป้องกันไวรัส สแปมหรือจดหมายขยะของระบบอีเมล์) 
• SSL VPN (เครือข่ายเสมือนส่วนตัว สำหรับการเรียกใช้ระบบเครือข่ายภายในจากภายนอก) 

ควบคุมการเข้าถึงและใช้บริการระบบเครือข่ายจากภายนอก โดยการใช้ระบบ SSL VPN และ
กำหนดให้ให้เข้าระบบเครือข่ายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามสิทธิ์ที่ได้รับเท่านั้น 

3.3.4 การรักษาความปลอดภัย (Security) ของระบบเครือข่ายภายใน 
• Anti-Virus (ป้องกันไวรัส) 
• Anti-Malware (ป้องกันมัลแวร์) ระบบป้องกันไวรัสและมัลแวร์เรียกค่าไถ่ สำหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ Private Cloud ที่ติดตั้งในห้อง Data Center ของกรมประมง 
• ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) และกรองเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ (Web Filtering)  
• ระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Log Wifi) 
• ระบบจัดเก็บ 

3.3.5 การรักษาความปลอดภัย (Security) ของระบบสารสนเทศ 
• ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup&Recovery) ระบบสารสนเทศท่ีสำคัญ 
• ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ Internet, E-mail, FTP, MySQL ฯลฯ 
• การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (Login, Token key, Authentication, สิทธิ์) 
• ตรวจสอบช่องโหว่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย/Sourcecode/Hacked/เฝ้าระวังเครือข่าย  

และภัยไซเบอร์ 
3.3.6 มาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการ

ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) 
• บันทึกการเข้าออกพ้ืนที่อาคาร 
• มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของพ้ืนที่  
• มีระบบกล้องวงจรปิดติดตั้ง  
• มีการล้อมรั้วและล็อคประตูทุกครั้ง  
• มีระบบบัตรผ่านเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าออกห้อง Data Center 
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3.4 สถานภาพระบบสารสนเทศของกรมประมง 
ปัจจุบันกรมประมงมีระบบสารสนเทศที่ใช้งานในภาพรวม จำนวน 74 ระบบ ดังนี้ 

ตารางแสดงข้อมูลระบบสารสนเทศกรมประมงในปัจจุบัน :  
ลำดับ

ที ่
ระบบ 

ชื่อย่อ
หน่วยงาน 

การพัฒนา ใช้งานเมื่อ 

กลุ่มที่ 1 ระบบสนับสนุนงานบุคคล 
1. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 

(DPIS) 
กบค. (กกจ.) จ้างพัฒนา 2543 

2. ระบบสารสนเทศพนักงานราชการระดับกรม 
(DGEIS) 

กบค. (กกจ.) กรมพัฒนา (ศทส.) 15 ก.ย. 2560 

3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

กบค. 
(กกจ.)/
ศทส. 

กรมพัฒนา (ศทส.) ก.ย. 2562 

กลุ่มที่ 2 ระบบการเงิน 
4. ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง  (Financial) กค. จ้างพัฒนา 1 ต.ค. 2558 
5. ระบบงานเงินเดือน (Payroll) ระบบ

ฐานข้อมูลเงินเดือน ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ 
กค. จ้างพัฒนา 1 ต.ค. 2556 

6. ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน-ค่าจ้างอ่ืน พนักงาน
ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว กองคลัง กรมประมง 

กค. จ้างพัฒนา 1 ต.ค. 2556 

7. ระบบจัดการเงินทุนหมุนเวียน กพจ. กรมพัฒนา (ศทส.) 26 ม.ค. 2561 
กลุ่มที่ 3 ระบบแผนงาน งบประมาณ 

8. ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน (IPA) กยผ. (กผง.) จ้างพัฒนา 2552 
9. ระบบบริหารงบประมาณ กยผ. (กผง.) กรมพัฒนา (ศทส.) 4 ก.ย. 2561 

กลุ่มที่ 4 ระบบครุภัณฑ์ 
10. ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง กค. จ้างพัฒนา 1 ก.ค. 2557 
11. ระบบบริหารจัดการ การยื่นเสนอขอ

งบประมาณด้านสารสนเทศ กรมประมง 
ศทส. จ้างพัฒนา พ.ย. 2560 

12. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) สลก. จ้างพัฒนา 4 ม.ค. 2555 
13. โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ สลก. จ้างพัฒนา 30 พ.ค. 2557 
14. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมประมง  

(Smarter mail) 
ศทส. จัดหา ใช้โปรแกรม

สำเร็จรูป 
smartermail 

2554 

กลุ่มที่ 6 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
15. ระบบรายงานผลวิเคราะห์วัตถุดิบ กอส. จ้างพัฒนา 4 ก.ย. 2560 

กลุ่มที่ 7 ระบบรายงาน / สนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร   
16. ศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง (DOC Center) / 

ระบบ BI 
 

ศทส. จ้างพัฒนา 31 มี.ค 2560 
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ลำดับ
ที ่

ระบบ 
ชื่อย่อ

หน่วยงาน 
การพัฒนา ใช้งานเมื่อ 

กลุ่มที่ 8 ระบบเกี่ยวข้องกับเกษตรกร ฟาร์ม ผู้เพาะเลี้ยง ผู้ประกอบการ 
17. ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

ประมง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(Fisheries Map) 

ศทส. จ้างพัฒนา มิ.ย. 2558 

18. ระบบการออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้า 
สัตว์น้ำ กรมประมง (Health Certificate) 

กตส. จ้างพัฒนาj ม.ค. 2562 

19. ระบบขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต และระบบออกหนังสือ
รับรองสุขภาพสัตว์น้ำดิจิทัล 

กพส. จ้างพัฒนา 1 ต.ค. 2557 

20. ระบบรายงาน Aqua MD กพช. จ้างพัฒนา 2556 
21. โปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กพช. จ้างพัฒนา 2559 
22. ระบบสถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ กนป. จ้างพัฒนา 6 มิ.ย. 2561 
23. ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กนป. จ้างพัฒนา 28 ม.ค. 2562 
24. ระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กมป. จ้างพัฒนา 16 มิ.ย. 2556 
25. ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer 

Smart Officer) 
ศทส. จ้างพัฒนา 2557 

26. ระบบแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำควบคุม (จสค.) 

กบม. จ้างพัฒนา 4 ก.พ. 2563 

กลุ่มที่ 9 ระบบแก้ไขปัญหา IUU 
27. ระบบการขึ้นทะเบียนชาวประมง (ทบ.3) กบม. จ้างพัฒนา ช่วงที่ 1  

22 จังหวัด
ชายทะเลและ
กรุงเทพมหานคร 
16 ต.ค. 2561   
ช่วงที่ 2  
54 จังหวัดน้ำจืด 
17เม.ย. 2562 

28. ระบบการออกใบอนุญาตทำการประมง  
(e-License) และ (e2-license) 

กบม. จ้างพัฒนา 15 ม.ค. 2559 

29. ระบบออกหนังสือคนประจำเรือ สำหรับ
แรงงานต่างด้าว (Sea book) 

กบม. จ้างพัฒนา 2559 

30. ระบบออกหนังสือคนประจำเรือ ระยะที่ 2 
(seabook2) 

กบม. จ้างพัฒนา 2560 

31. ระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ 
ระยะที่ 2 ในการรองรับแลกเปลี่ยนเรือประมง
และควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ 

กบม. จ้างพัฒนา 1 พ.ย. 2560 



 
 

 บทที่ 3 - 15 
 

ลำดับ
ที ่

ระบบ 
ชื่อย่อ

หน่วยงาน 
การพัฒนา ใช้งานเมื่อ 

32. ระบบสารสนเทศการทำประมง (Fishing Info) กบร. จ้างพัฒนา 11 ม.ค. 2561 
33. ระบบติดตามเรือประมง  

(Vessel Monitoring System : VMS) 
กบร. จ้างพัฒนา พ.ค. 2558 

34. ระบบการแจ้งเข้าแจ้งออกของเรือประมง
แบบอิเลกทรอนิกส์ (e-PIPO) 

กบร. จ้างพัฒนา 25 ธ.ค. 2558 

35. ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้
จากการจับของเรือประมงไทย  
(Thai Flagged Catch Certificate) 

กบร./กตส. 

 

จ้างพัฒนา ก.พ. 2560 

36. ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมเรือประมงนอก
น่านน้ำ ด้วยวิธีการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Monitoring Analysis : EMA) 

กปน. จ้างพัฒนา เม.ย. 61 

37. ระบบหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์
ปลาป่น 

กพท. จ้างพัฒนา 26 ก.พ. 2562 

38. ระบบการรายงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือ กปน. จ้างพัฒนา  
39. ระบบฐานข้อมูลคดีประมงผิดกฎหมาย กกม. จ้างพัฒนา 25 มิ.ย. 2561 
40. ระบบบันทึกการนัดตรวจเครื่องมือประมง , 

ระบบตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทำการประมง 
กพท. จ้างพัฒนา  

41. ระบบบันทึกผลการวัดขนาดเรือประมง กพท. จ้างพัฒนา  
42. ระบบแอปพลิเคชันควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ

สำหรับอุปกรณ์พกพา (OCM Mobile 
Application) 

กรป.(กคส.) จ้างพัฒนา 2562 

43. ระบบ Helpdesk กรมประมง ศทส. จ้างพัฒนา 16 เม.ย. 2561 
44. ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตาม 

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 
กกม. จ้างพัฒนา 25 มิ.ย. 2561 

กลุ่มที่ 10 ระบบตรวจสอบย้อนกลับ / นำเข้า - ส่งออก 
45. ระบ บ เชื่ อ ม โย งค ำขอกล างและระบ บ

สนับสนุน ใบอนุญ าตและใบรับรองผ่ าน
อินเตอร์เน็ต กรมประมง (Fisheries Single 
Window) 

กรป.(กคส.) จ้างพัฒนา 16 ม.ค. 2555 

46. ระบบการตรวจสอบตามมาตรฐานรัฐเจ้าขอท่า 
(Port State Measure : PSM) 

กรป.(กคส.) จ้างพัฒนา 2 พ.ค. 2560 

47. ระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ 
(Processing Statement endorsement : PSE) 

กตส. จ้างพัฒนา มิ.ย. 2561 

48. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานหลักฐานเพ่ือการ
สืบค้นการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและการ
เชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผลิตสินค้าประมง 

กมป. จ้างพัฒนา 1 ต.ค. 2561 
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ลำดับ
ที ่

ระบบ 
ชื่อย่อ

หน่วยงาน 
การพัฒนา ใช้งานเมื่อ 

49. ระบบควบคุมสินค้าอาหารสัตว์น้ำเพื่อรองรับ
การเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กพอ. จ้างพัฒนา  

50. ระบบการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์สินค้า
สัตว์น้ำ 

กรป. จ้างพัฒนา  

51. ระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้า
ประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

กตส. จ้างพัฒนา  

52. โครงการจัดจ้างเพ่ือขยายขอบข่ายระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับให้ครอบคลุมเรือประมงพ้ืนบ้าน 

กตส. จ้างพัฒนา  

53. ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการนำเข้า
ส่งออกสินค้าประมง 

กรป. จ้างพัฒนา  

54. ระบบการให้บริการและควบคุมวัตถุอันตราย
ผ่านระบบดิจิทัล 

กรป. จ้างพัฒนา  

กลุ่มที่ 11 ระบบให้บริการทั่วไป 
55. ระบบข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง / ข่าว

ประชาสัมพันธ์ 
ศทส. กรมพัฒนา (ศทส.) 2556 

56. ระบบร้องเรียนราชการใสสะอาด ศทส. กรมพัฒนา (ศทส.) 2557 
57. ห้องสมุดกรมประมง สลก. จ้างพัฒนา 1 มี.ค. 2560 
58. เว็บไซต์หลักกรมประมง ศทส. กรมพัฒนา (ศทส.) 2559 
59. เว็บไซต์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

(จำนวนมากกว่า 379 เว็บไซต์) 
ศทส. กรมพัฒนา (ศทส.) 2554 

60. ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดปลาสวยงามและ
พรรณไม้น้ำ 

ศทส. กรมพัฒนา (ศทส.) 1 ก.ย. 2558 

กลุ่มที่ 12 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 
61. ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำริ 
กคพ. กรมพัฒนา (กคพ.) 1 ต.ค. 2554 

62. ระบบติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
บก 103 

กคพ. กรมพัฒนา (กคพ.) 1 ต.ค. 2557 

63. ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ กคพ. กรมพัฒนา (กคพ.) 21 เม.ย. 2560 
64. ระบบปฏิทินการใช้รถยนต์ กคพ. กรมพัฒนา (กคพ.) 26 มี.ค. 2561 
65. ระบบหนังสือ e-Booking กคพ. กรมพัฒนา (กคพ.) 31 ก.ค. 2561 
66. ระบบงานบุคลากรภายในกอง กคพ. กรมพัฒนา (กคพ.) 9 มี.ค. 2558 
67. ระบบค้นหาข้อมูลสัตว์น้ำของไทย กคพ. กรมพัฒนา (กคพ.) 3 ก.พ. 2559 

กลุ่มที่ 13 Mobile Application 
68. แอปพลิเคชันการคำนวณการให้อาหารกุ้งขาว 

(Feed App) 
 จ้างพัฒนา  
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ลำดับ
ที ่

ระบบ 
ชื่อย่อ

หน่วยงาน 
การพัฒนา ใช้งานเมื่อ 

69. แอปพลิเคชันระบบติดตามเรือประมงไทย 
(Fisheriestouch) 

 จ้างพัฒนา  

70. แอปพลิเคชันห้องสมุดปลาสวยงามและ 
พรรณไม้น้ำ (Aqualib Apps) 

 จ้างพัฒนา  

71. แอปพลิเคชันองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการประมง  จ้างพัฒนา  
72. แอปพลิเคชันการแจ้งเข้าออกเรือประมง แบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-PIPO) 
 จ้างพัฒนา  

73. แอปพลิเคชันการสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ประมงภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์ (DOF MAP) 

 จ้างพัฒนา  

74. แอปพลิเคชัน Anti IUU Fishing  จ้างพัฒนา  

โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบงานสารสนเทศของกรมประมงที่มีอยู่ในปัจจุบันมีหลาย
รูปแบบ แตกต่างกันหลายด้าน เช่น ระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมภาษาที่ใช้พัฒนา 
กรอบวิธีการพัฒนา (Framework) และการจัดเก็บข้อมูลก็แยกจากกันตามระบบงานสารเทศ ทั้งที่บางระบบ
อาจจะมกีารใช้งานข้อมูลร่วมกัน 
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ภาพที่ 3.9 แสดงฐานข้อมูลของของระบบงานสารสนเทศยังอยู่แยกกัน เพ่ิมเติมเครื่องมือที่ใช้  

ด้วยอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น กรมประมงจึงต้องมีการวางแผนดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ความหลายหลากในรูปแบบของระบบงานสารสนเทศ ทำให้เกิดความยุ่งยากในการดูแล

บำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ และการพัฒนาต่อยอด รวมถึงการรวมข้อมูล (Data Consolidate) ทำได้
ยากเกิดปัญหาความสอดคล้องและน่าเชื่อถือ (Data Integrity) ในระบบรายงานที่ต้องรวมสรุปหรืออ้างใช้งาน 
เพราะข้อมูลเก็บหลายแหล่ง  

2. การเข้าใช้งานระบบงานสารสนเทศต้องมี ชื่อผู้ใช้  (User) และรหัสผ่าน (Password) 
หลายชื่อตามระบบงานสารสนเทศ ทำให้ผู้ใช้งานต้องจำหลายชื่อ 

แนวทางการดำเนินงาน: 
1. ออกแบบและกำหนดมาตรฐานข้อมูล โดยออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Data Modeling) 

กลุ่มข้อมูลที่ใช้งานร่วมกันและสอดคล้องกัน (Data Harmonization) ให้ทุกหน่วยงานนำไปใช้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างองค์กรภายในและภายนอกรวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง เพ่ือให้ระบบงานสารสนเทศ
สามารถใช้งานข้อมูลร่วมกัน สามารถเชื่อมโยงระหว่างระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ ได้ 

2. พัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคล ที่สามารถให้ผู้ใช้งานเข้าระบบจากที่เดียว (SSO : Single Sign On) 
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ภาพที่ 3.10 แสดงระบบสารสนเทศที่มีโครงสร้างใหม่ ทุกระบบเป็นรูปแบบเดียวกัน และใช้ระบบ 

ฐานข้อมูลกลางเพ่ิมเติมเครื่องมือที่ใช้  

3.5 สถานะภาพทางด้านคุณภาพข้อมูล 
สถานภาพ :  
หน่วยงานภายในกรมประมงมีการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานจะมีการนำหรือพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยในการดำเนินงาน
ให้มีความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานนั้น เป็นการพัฒนา
ตามบทบาท ภารกิจ และกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการข้อมูล ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาเชิงนโยบายและปฏิบัติ เนื่องจากแต่ละ
หน่วยงานมีเงื่อนไขในการจัดเก็บข้อมูล หรือหลักเกณฑ์ในการกำหนดชื่อรายการข้อมูลแตกต่างกัน มีโครงสร้าง
และรูปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกัน กฎเกณฑ์การสื่อสารในการร้องขอและตอบสนองระหว่างระบบที่แตกต่าง
กัน ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากสภาพปัญหาด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

• ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เช่น การรักษาความลับ การเข้าถึงข้อมูล การรักษา
ความเป็นส่วนบุคคล  

• ปัญหาคุณภาพของข้อมูล เช่น ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเป็นปัจจุบัน 
• ปัญหาด้านการเปิดเผยข้อมูล เช่น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาตให้ เข้าถึงข้อมูล 

กระบวนการขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้เวลานาน ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย 
รวมไปถึงปัญหาการนำข้อมูลไปใช้งานอีกด้วย เช่น แต่ละหน่วยงานในองค์กรให้ข้้อมูลที่ไม่ตรงกันแก่

ผู้บริหาร ข้อมูลรายงานผิดพลาดไม่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ รวมไปถึงการให้บริการประชาชนที่ต้อง
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ยังต้องยื่นข้อมูลเดิมหลายครั้งตามเงื่อนไขการรับข้อมูลที่ต่างกันของแต่ละหน่วยงาน  ทําให้ใช้เวลา 
ในการให้บริการนานและมีภาระค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น จึงต้องมีการจัดการด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ
ดูแลข้อมูล เพ่ือสร้างคุณภาพของข้อมูลให้กับหน่วยงาน ให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อการ
บริหารงานต่อไป 

แนวทางดำเนินการ:  
ดำเนินการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพ่ือกำหนดนโยบายต่าง ๆ หรือการ

กำหนดบทบาทหน้าที่ที่ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลในองค์กรให้ เป็นไปอย่างเป็นระเบียบและเป็นรูปธรรม  
เพ่ือรับประกันว่าข้อมูลนั้นมีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความปลอดภัย สามารถเชื่อถือและค้นหาได้ง่าย  
โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ 

• เพ่ือลดความเสี่ยง 
• เพ่ือสร้างระเบียบหรือกฎภายในสำหรับการใช้ข้อมูล 
• เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพของข้อมูล 
• เพ่ืออำนวยความสะดวกในการบริหารงานข้อมูล 

 
ภาพที่ 3.11 แสดงกรอบการกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน 

การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะสามารถส่งเสริมศักยภาพขององค์กร 
ในการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการกำหนดและบังคับใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านข้อมูล
ในองค์กร ยังรวมไปถึงการใช้บุคลากรและกระบวนการ ลดความเสี่ยงที่มีในองค์กร ให้ข้อมูลนั้นมีความ
น่าเชื่อถือ รวมถึงเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับองค์กรในการที่จะบริหารจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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ภาพที่ 3.12 แสดงขั้นตอนการจัดการการใช้ข้อมูล 

จากการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลแสดงให้ เห็นถึงโครงสร้าง กระบวนการ  และหลักเกณฑ์  
ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งการกำกับดูแลข้อมูลที่ดีนั้น ควรมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

(๑) บทบาทของผู้บริหาร ผู้ บริหารระดับสู งของหน่ วยงาน เป็นผู้ มีบทบาทสำคัญยิ่ งใน 
การผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลข้อมูล ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต้องมีความมุ่งมั่นในการผลักดัน
ให้เกิดการกำกับดูแลข้อมูล  

(๒) จัดตั้งคณะทำงาน จัดตั้งคณะทำงานให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
ตามที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการกำกับดูแลข้อมูล เช่น คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล บริกรข้อมูล ทั้งนี้  
สามารถดูความเหมาะสมในการบริหารจัดการบุคลากรที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานดังกล่าว นอกจากนั้นบาง
หน่วยงานอาจมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่
ชัดเจนจะส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อหน่วยงาน 

(๓) กำหนดกระบวนการกำกับดูแลข้อมูล กำหนดกระบวนการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance 
Process) ตามที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการกำกับดูแลข้อมูล โดยพิจารณาถึง การเลือกข้อมูลเพ่ือดำเนินการ
กำกับดูแล การระบุ เป้าหมาย การกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ  รวมถึงการบริหารจัดการคน  
โดยกระบวนการกำกับดูแลข้อมูลเริ่มตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ วัดผลและรายงานไปจนถึง
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยชุดข้อมูลจะต้องใส่คำอธิบายข้อมูล หรือเมทาดาตา (Metadata) เพ่ืออธิบาย
คุณลักษณะของชุดข้อมูลนั้น ๆ โดยมีแบบฟอร์มการจัดทำเมทาดาตา  

(๔) กำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ของข้อมูล การกำหนดนโยบายข้อมูลจัดเป็นหนึ่งในพ้ืนฐานของการ
กำกับดูแลข้อมูล นโยบายที่กำหนดสามารถใช้รายละเอียดตามที่ระบุในกรอบการกำกับดูแลข้อมูลได้  
โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการ
เผยแพร่และสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเพ่ือ
ดำเนินการต่อไป 

(๕) การปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลข้อมูล กลุ่มคนที่ได้กำหนดไว้ในการกำกับ
ดูแลข้อมูลตามที่ระบุในข้อที่ ๒ มีหน้าที่ในการดำเนินงานที่แตกต่างกันออกไป โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน  
การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ และปรับปรุง ตามลำดับ องค์ประกอบอย่างน้อยที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ 
ได้แก่ 
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• สร้างการรับรู้ให้กับคนภายในหน่วยงาน  
• ดำเนินการตามนโยบาย กฎเกณฑ์ของข้อมูล  
• บริหารจัดการข้อมูล  
• ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  

ตรวจสอบเพื่อการประเมินผล การทำงานในภาพรวมเพ่ือเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับการตัดสินใจ เพ่ือการปรับปรุง
หรือพัฒนาในอนาคตและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ตลอดจนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการต่อไป 

3.6 สถานภาพทางด้านบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สถานภาพ : 

กรมประมงมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่
ดูแลระบบงานสารสนเทศของกรมประมงทั้งหมด ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
และบุคลากรของกรมประมงส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานโปรแกรมพ้ืนฐานสำหรับสำนักงาน 

แนวทางดำเนินการ: 
ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานและลด

ปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับรองรับการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนภารกิจของกรมประมง
อย่างยั่งยืน หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้จึงดำเนินการจัดจ้างบริษัทเอกชน (Outsourcing) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 บทที่ 3 - 23 
 

3.7 Swot Analysis บทวิเคราะห์สถานะภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร  
 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 

1. ปัจจัยด้านอุปกรณ์ 
ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ 

1. จัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมกับการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
2. มีซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัส (Anti-Virus) สำหรับป้องกันและตรวจสอบ
ไวรัสคอมพิวเตอร์และภัยต่าง ๆ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อม
เข้ากับเครือข่ายของกรมประมง 
3. มีระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) สามารถตรวจสอบ
ค่าพิกัด ภูมิศาสตร์ เพ่ือการจัดทำแผนที่ของกรมประมง 

1. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ยังมีไม่เพียงต่อการรองรับภารกิจของกรมประมง 
2. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเก่าล้าสมัย มีประสิทธิภาพ  
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมีคุณสมบัติที่หลากหลายและแตกต่าง 
ทำให้การบริหารจัดการและการบำรุงรักษาทำได้ไม่สะดวก 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์บางส่วนไม่มีอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า 
5. ซอฟต์แวร์สำนักงานที่ใช้งานมีลิขสิทธิ์ไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องการ 
6. จำนวนระบบงานสารสนเทศพ้ืนฐานยังมีไม่เพียงพอในการรองรับ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
7. ระบบงานสารสนเทศมีบัญชีรายชื่อผู้ใช้เฉพาะในแต่ละระบบทำให้
ผู้ใช้บางส่วนมีบัญชีรายชื่อผู้ใช้ที่หลากหลายและยากต่อการจดจำ 

2. ปัจจัยด้านระบบเครือข่าย 1. จำนวนจุดที่ให้บริการเครือข่ายเพียงพอการใช้งาน (ส่วนกลาง)  
2. ปรับปรุงความเร็วอินเตอร์เน็ต lease line เพ่ิมข้ึน  
3. มีระบบเครือข่ายไร้สาย Wifi รองรับการประชุม 
4. จัดทำ Private Cloud เพ่ือรองรับ การขยายของระบบสารสนเทศ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์เสมือนที่มีอยู่เดิมให้
สามารถรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของหน่วยงานได้มากข้ึน  
5. มีการจัดทำ Border Gateway Protocol (BGP) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และความม่ันคงให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมประมง 

1. ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบเครือข่ายส่วนกลางยังมีไม่
เป็นที่ยอมรับของบุคลากร 
2. ระบบเครือข่ายไร้สาย Wifi ไม่เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไป 
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 

3. ปั จจัยด้านความปลอดภัย
มั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีการปรับปรุงห้อง Data Center และอุปกรณ์สนับสนุน ได้แก่ 
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ระบบแจ้ง
เตือนภัย ระบบปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพ่ือป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดกับระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของกรมประมง
รองรับการให้บริการระบบสารสนเทศและเครือข่ายกรมประมง 
2. มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ช่วยให้ระบบอุปกรณ์ในห้อง 
Data Center และระบบเครือข่ายทำงานได้อย่างต่อเนื่องกรณีที่
ไฟฟ้าดับ 
3. มีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ป้องกันการบุกรุกเครือข่ายกรมประมง ได้แก่ 

- Firewall , IPS , Anti-spam,อุปกรณ์ยืนยันตัวตน (Authentication), 
ซอฟต์แวร์กรองเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ (Web Filtering), อุปกรณ์
ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Security), อุปกรณ์
ป้ องกันการบุ กรุกจดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส์  (E-mail Security), 
มีซอฟต์แวร์เฝ้าระวังและตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

4. มีการใช้เทคโนโลยี SSLVPN เข้าถึงระบบเครือข่ายภายในจาก
ระบบเครือข่ายภายนอกได้อย่างปลอดภัย 
5. มีการตรวจสอบสิทธิ์และตัวตนในการเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
6. มีระบบ  VPN(Virtual Private Network) สำหรับเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการเข้าถึงระบบเครือข่ายและสารสนเทศกรมประมง
สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน 
7. มีการจัดทำระบบ DR-Site เพ่ือรองรับการให้บริการผู้ใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง (24 ชั่วโมง 7 วัน) หากเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินต่าง  ๆ
ทีอ่าจเกิดข้ึนและเกิดผลกระทบต่อการใช้บริการ 
8. มีการตรวจสอบช่องโหว่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย/Source 
code/Hacked/เฝ้าระวังเครือข่ายและภัยไซเบอร์ 

1. ระบบ DR-Site ยังไม่ครอบคลุมระบบสารสนเทศทั้งหมดของกรมประมง 
2 ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network : VPN)
ยังไม่ครอบคลุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า -ออกเรือประมง (PIPO) 
ทั้งหมด และยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่มีความจำเป็น 
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 

4. ปัจจัยด้านบุคลากร 
• ผู้บริหาร 

 
 
• ผู้ใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
• ผู้ดูแลระบบ บำรุงรักษา 

ง าน ด้ า น  เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาองค์กร 
 
 
1. บุคลากรส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศ 
2. บุคลากรส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
1. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความใส่ใจในการพัฒนา 
ศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการส่งเสริมการสร้างทักษะโดยสนับสนุนการฝึกอบรมใน
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกด้านมีระยะเวลานาน  
1-3 เดือน ทำให้ผู้บริหารไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมเนื่องจากติด
ภารกิจในหน่วยงาน 
 
1. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสม 
2. เจ้าหน้าที่กรมประมง ยังขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ / พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2560  
3. เจ้าหน้าที่กรมประมง ยังขาดความตระหนักในการใช้ระบบเครือข่าย/
ระบบสารสนเทศ/ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) อย่าง
ปลอดภัย 
 
1. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้าน
วิชาการคอมพิวเตอร์โดยตรงทำให้ขาดความรู้ ความสามารถในเชิงลึก  
2. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการการศึกษาและการอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลักสูตรเชิงลึกที่มีราคาสูง 
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5. ปัจจัยด้านข้อมูล 1. มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. มีการสำรองข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SAN Storage) ด้วย
ซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล และมีการกำหนดค่าการสำรองข้อมูลทั้ง
แบบIncremental Backup และ Full Backup อย่างต่อเนื่อง 
3. การกำหนดระบบระดับชั้นการเข้ าถึ งข้อมูลมีระดับ ชั้น 
4. สำนักงานประมงจังหวัดและหน่วยงานส่วนภูมิภาคมีการนำเสนอ 
ข้อมูลที่ทันสมัย 
5. มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐกับหน่วยงานภายในกรมประมงและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
6. มีแผนการเชื่อมโยงเลขบัตรประชาชน  13 หลักของระบบ
สารสนเทศในกรมประมงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการ
ปกครอง (ผ่าน สรอ.) เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
7. มีการเชื่อมโยงข้อมูลของฐานข้อมูลสารสนเทศโดยการใช้การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (Enterprise Service Bus) 

1. การเชื่อมโยงข้อมูลของฐานข้อมูลสารสนเทศโดยการใช้การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน(Enterprise Service Bus) ยังไม่
ครอบคลุมฐานข้อมูลที่สำคัญของกรมประมง 
2. การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน การเชื่อมต่อข้อมูล (Integration) ระหว่าง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ในเชิงหลักการ Big Data ของ
กรมประมงและกระทรวงเกษตรฯ รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
 

6. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 1. มีการแต่งตั้ง CIO และคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำหรับการกำกับดูแลงานด้านสารสนเทศโดยเฉพาะ 
2. มีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของกรมประมงรับทราบและปฏิบัติตาม 
3. มีการประเมิน และการควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.ขาดการกำหนดนโยบายสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
2.ขาดการบริหารจัดการภาพรวม เช่น การจัดหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ/การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3.ขาดการกำหนดนโยบายสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 

7. ปัจจัยด้านงบประมาณ - งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
ตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กรมประมงกำหนด 

8. ปัจจัยด้านสถานที่ มีสำนักงานและศูนย์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน กระจายอยู่ทั่วประเทศ
เหมาะสำหรับการจัดทำ Backup site ในอนาคต 
 

1. มีสำนักงานและศูนย์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน กระจายอยู่ทั่วประเทศ
ทำให้การบริหารจัดการยาก 
2. มีหน่วยงานบางส่วนอยู่ในที่ห่างไกลกันทำให้การบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ครอบคลุมและมีค่าใช้จ่ายที่มากยิ่งขึ้น 

9. ปัจจัยด้านการให้บริการ 1. มีบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมประมง 
2. มีบริการ Web Hosting ให้พื้นที่จัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน 
3. มีการให้บริการ Web Conference 
4. มีบริการระบบเครือข่าย GIN 
5. มีบริการ WiFi ห้องประชุม 

1. อุปกรณ์ Conference ยังไม่ครอบคลุมทุกห้องประชุมของกรมประมง 
2. อุปกรณ์ Wifi ยังไม่ครอบคลุมทุกห้องประชุมของกรมประมง 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 บทที่ 3 - 28 
 

3.7.1 Swot Analysis บทวิเคราะห์สถานะภาพด้าน ICT ภายนอกองค์กร 
 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส อุปสรรค/ ภัยคุกคาม 
1. หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 1. มีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.) ทำหน้าที่ให้การสนบัสนนุ
ส่งเสริมการดำเนนิงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ 
2. มสีำนักงานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทำหน้าที่ในการส่งเสริม
สนับสนนุพัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรมดิจิทัล E- commerce 
3. มสีำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(สพธอ.) ทำหน้าที่สนับสนุนด้านนโยบายและกฎหมายด้าน
คอมพิวเตอร์ ดูแลด้านความปลอดภัยมั่นคงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย 
4. สถาบันส่งเสริมการวิเคราะหแ์ละบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ 
ทำหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
5. รัฐบาลมีวิสัยทัศน์และให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรและการ
ให้บริการเกษตรกรประมงอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
6. รัฐบาลให้ความสำคัญกับข้อมูลภูมิสารสนเทศในการบริหาร
และวางแผนประเทศ 
7. มีการดำเนินการเชื่อมโยงหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก ของระบบสารสนเทศในกรมประมงกับฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ กรมการปกครอง (ผ่าน สพร.) เพ่ืออำนวยความสะดวก
ความสะดวกแก่ประชาชน 

ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพ่ิมขึ้นจำนวนมากและขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว อีกท้ังมีการโจมตีหลายรูปแบบ ทำให้หน่วยงานมีความเสี่ยงต่อ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์มากข้ึน 
 



 
 

 บทที่ 3 - 29 
 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส อุปสรรค/ ภัยคุกคาม 
2. มาตรฐาน ข้อกำหนด กฎระเบียบ 
และกฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 

3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 

4. พระราชบัญญัติการอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 

5. พระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

6. พระราชบัญ ญั ติ คุ้ มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

1. ระเบียบ กฎหมายช่วยให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมประมงให้ดำเนินการได้สะดวกขึ้นโดยอิง
ตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด 
2. มีคู่มือสำหรับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการขอ
อนุญาต อนุมัติให้แก่ประชาชนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือ
ประกาศให้ประชาชนรับทราบ 

1. มีการลงทุนจัดหาอุปกรณ์ เพ่ิมเติมเพ่ือให้รองรับต่อข้อกำหนด 
กฎระเบียบ และกฎหมาย 
2. ยังไม่มีการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
3. ยังไม่มีการจัดทำแนวปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 หรือแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 

3. ด้านงบประมาณ ภาครัฐมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและรวดเร็วขึ้น 
 

1. สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีผลทำให้การจัดสรรงบประมาณบาง
โครงการลดลง งบประมาณที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการที่
กำหนดในแผนงาน 
2. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก
หน่วยงานได้รับงบประมาณท่ีจำกัดและต้องเร่งดำเนินงานภารกิจหลัก 
 
 



 
 

 บทที่ 3 - 30 
 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส อุปสรรค/ ภัยคุกคาม 
4. ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสารสนเทศใหม่ ๆ ส่งผลให้
สามารถเลือกเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศในการ
สนับสนุนภารกิจของกรมประมงได้อย่างเหมาะสม  
2. การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีอยู่อย่างหลากหลาย 
สามารถใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมประมงได้ 

1. อายุในการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศสั้นลง 
2. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อพฤติกรรมการ
ทำงานของบุคลากรให้สนใจในงานลดลง 
3. การเจาะระบบผ่านทางเครือข่ายมีมากขึ้นทำให้ต้องมีการพัฒนา
ระบบในการป้องกันที่มากยิ่งขึ้น 
4. ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนสำหรับส่งเสริมผู้ดูแลระบบในการเรียนรู้ให้ทันต่อ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
5. งบประมาณท่ีเพ่ิมขึ้นในการจัดหานวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน ICT ใหม่ 
ๆ มาสนับสนุนภารกิจของกรมประมง 

 
3.7.2 การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมงในภาพรวม 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
• ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์และให้ความสำคัญกับนโยบายในการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน อาทิ การพัฒนาระบบ  Fishing info เพ่ือ
แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย IUU, FSW, GPS, การนำระบบ Conference 
มาใช้ประชุมติดตามงาน เป็นต้น 

• มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินและการ
ควบคุมความเสี่ยง 

• บุคลากรกรมประมงตระหนักถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศ 

• งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
และไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่อนข้างเก่าล้าสมัย มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่ อการ
ปฏิบัติงาน 

• เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมีคุณสมบัติที่หลากหลายและแตกต่าง ทำให้การ
บริหารจัดการและการบำรุงรักษาทำได้ไม่สะดวก 

• การจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เพียงพอ 
 
 



 
 

 บทที่ 3 - 31 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
• มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ ระบบเมล์ ระบบ 

Conference ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ DPIS 
• มีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการภายในกรมประมง อาทิ ปรับปรุง

ความเร็วอินเตอร์เน็ต Leaselined จัดหาบริการ WiFi อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
Switch 

• บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมงขาดการอบรมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 

• บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมงยังขาดความรู้ ความสามารถ
เชิงลึกเนื่องจาก ส่วนใหญ่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรง 

• ไม่มีระบบฐานข้อมูลกลาง 
• การเชื่อมโยงข้อมูลของฐานข้อมูลสารสนเทศโดยการใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่

เป็นมาตรฐาน 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค/ ภัยคุกคาม (Threat) 

• มีระบบรักษาความปลอดภัยทั้ง HW/SW ได้แก่ปรับปรุง Data center, เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า, UPS, Firewall, IPS, Antivirus เป็นต้น 

• มีการสำรองข้อมูลและทดสอบข้อมูลที่สำรอง ให้กับระบบที่สำคัญ อาทิ Fishing info, 
FSW, CIUU,E-saraban, DPIS, Website, ทะเบียนเกษตรกร, ระบบการเงิน, เงินเดือน, 
รายงานผลปฏิบัติงาน, สถิติ เป็นต้น 

• มีการเพ่ิมความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายกรมประมง โดยการจัดทำ 
Border Gateway Protocol (BGP) / ใช้ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual 
Private Network : VPN) เพ่ือรับ-ส่งข้อมูลสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ
ภายใน ระหว่างส่วนกลางกรมประมง / ใช้ SSL VPN เพ่ือเข้าถึงระบบเครือข่ายใน
จากเครือข่ายภายนอกได้อย่างปลอดภัย 

• มีการนำระบบ Private Cloud มาใช้ในองค์กร เพ่ือรองรับการขยายของระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน มีการจัดทำระบบ DR-Site เพ่ือรองรับการให้บริการ
ผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (24 ชั่วโมง 7 วัน) หากเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดข้ึนและเกิดผลกระทบต่อการใช้บริการ 

• (Enterprise Service Bus) ยังไม่ครอบคลุมฐานข้อมูลที่สำคัญของกรมประมง 
• ขาดการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน การเชื่อมต่อข้อมูล ( Integration) ระหว่าง

หน่วยงานภายในและการบูรณาการข้อมูลในเชิง Big Data  
• การกำหนดมาตรฐานข้อมูลยังไม่ครอบคลุม สำหรับมาตรฐานข้อมูลในปัจจุบันที่

มีอยู่ได้แก่ มาตรฐานการเชี่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบภูมิ
สารสนเทศ GIS พิกัดสินค้าประมง 

• ระบบสารสนเทศบางส่วนขาดการป้อนข้อมูลที่เป็นจริง และอัพเดตข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้น้อย 

• หน่วยงานในส่วนภูมิภาคบางส่วนยังขาดมาตรฐานและความพร้อมในการ
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และบางแห่งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลยังไม่มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายสนับสนุนที่เหมาะสม 

• ระบบ DR-Site ยังไม่ครอบคลุมระบบสารสนเทศทั้งหมดของกรมประมง 
• อุปกรณ์ Conference ยังไม่ครอบคลุมทุกห้องประชุมของกรมประมง 
• อุปกรณ์ Wifi ยังไม่ครอบคลุมทุกห้องประชุมของกรมประมง 



 
 

 บทที่ 3 - 32 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค/ ภัยคุกคาม (Threat) 

• มีการเชื่อมโยงข้อมูลของฐานข้อมูลสารสนเทศโดยการใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เป็นมาตรฐาน(Enterprise Service Bus) 

• มีการตรวจสอบช่องโหว่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย / Source code / Hacked / 
เฝ้าระวังเครือข่ายและภัยไซเบอร์ 

• มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์ประสานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย สพธอ. (ThaiCERT) 

• มีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม / สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) (สพร.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) (สพธอ.) ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐ อาทิ ระบบ GIN, Cloud, Web Conference, 
อุปกรณ์ Smart Card Reader, Data Center, Open Data เป็นต้น 

• รัฐบาลมีวิสัยทัศน์และให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรและการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจประมง
เช่น การใช้เทคโนโลยีมาแก้ปัญหา CIUU ด้วยการพัฒนาระบบ Fishing info การ
ติดตามเรือด้วยเทคโนโลยี VMS 

• ประชาชนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลประชาชนด้วยบัตรประชาชน 13 หลัก ผ่าน
เครื่องอ่าน Smart Card Reader 

• รัฐบาลให้ความสำคัญกับข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการบริหาร
และวางแผน ประเทศ 

• คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ้ืนฐานมีราคาท่ีถูกลงทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลดลง 
มีนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ส่งผลให้สามารถเลือก
เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนภารกิจของ
กรมประมงได้อย่างเหมาะสม 

• สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีผลทำให้การจัดสรรงบประมาณบางโครงการลดลง 
งบประมาณท่ีได้รับอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการที่กำหนดในแผนแม่บท 

• ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากหน่วยงาน
ได้รับงบประมาณที่จำกัดและต้องเร่งดำเนินงานภารกิจหลัก 

• ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Social Media) มีผลต่อพฤติกรรมการ
ทำงานของบุคลากรให้สนใจในงานลดลง 

• เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้อง 
- จัดสรรงบประมาณในการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อย่างต่อเนื่อง 
- จัดสรรงบประมาณในการจัดหานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ใหม่ ๆ มาสนับสนุนภารกิจของกรมประมง 
- ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนสำหรับส่งเสริมผู้ดูแลระบบในการเรียนรู้ให้ทันต่อเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลง 
• ภัยคุกคามต่อระบบเครือข่ายและไซเบอร์มีมากขึ้นขยายตัวอย่างรวดเร็วอีกทั้งมี 

การโจมตีหลายรูปแบบ ทำให้หน่วยงานมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
มากขึ้น และต้องจัดสรรงบประมาณในการลงทุนด้านการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

• ยังไม่มีการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
• ยังไม่มีการจัดทำแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

พ.ศ. 2562 หรือแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 



 
 

 บทที่ 3 - 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค/ ภัยคุกคาม (Threat) 

• การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ /E-learning/ Social media มีอยู่อย่าง
หลากหลาย สามารถใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมประมง
กระบวนงานและองค์กรได้ 

• มีคู่มือสำหรับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการขออนุญาต อนุมัติให้แก่
ประชาชนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือประกาศให้ประชาชนรับทราบ 

• มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 

• มีพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
• มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

 



 
 

 บทที่ 3 - 34 
 

3.7.3 การวิเคราห์กำหนดกลยุทธ์โดยใช้ตาราง TOWS MATRIX 
 
           
                        
                       ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ปัจจัยภายนอก 
 

จุดแข็ง (Strngths) 
1. ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์และให้ความสำคัญกับ
นโยบายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ชัดเจน อาทิ การพัฒนาระบบ Fishing info เพ่ือแก้ปัญหา
การทำประมงผิดกฎหมาย IUU, FSW, GPS, การนำระบบ 
Conference มาใช้ประชุมติดตามงาน เป็นต้น 
2. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยการประเมินและการควบคุมความเสี่ยง 
3. บุคลากรกรมประมงตระหนักถึงความสำคัญของระบบ
สารสนเทศ 
4. มีการนำเทคโน โลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน อาทิ ระบบเมล์ ระบบ Conference ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ DPIS 
5. มีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการ
ภายในกรมประมง อาทิ ปรับปรุงความเร็วอินเตอร์เน็ต 
Leaselined จัดหาบริการ WiFi อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
Switch 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ และไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่อนข้างเก่าล้าสมัย มีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมีคุณสมบัติที่หลากหลายและแตกต่าง 
ทำให้การบริหารจัดการและการบำรุงรักษาทำได้ไม่สะดวก 
4. การจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เพียงพอ 
5. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมงขาดการ
อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 
6. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมงยังขาด
ความรู้ ความสามารถเชิงลึกเนื่องจาก ส่วนใหญ่ไม่ได้สำเร็จ
การศึกษาในสาขาที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
7. ไม่มีระบบฐานข้อมูลกลาง 
8. การเชื่อมโยงข้อมูลของฐานข้อมูลสารสนเทศโดยการใช้การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน 



 
 

 บทที่ 3 - 35 
 

โอกาส (Opportunities) 
1. มี ระบบรักษ าความปลอดภั ยทั้ ง 
HW/SW ได้แก่ปรับปรุง Data center, 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, UPS, Firewall, IPS, 
Antivirus เป็นต้น 
2. มีการสำรองข้อมูลและทดสอบข้อมูลที่
สำรอง ให้กับระบบที่สำคัญ อาทิ Fishing 
info, FSW, CIUU,E-saraban, DPIS, 
Website, ทะเบี ยน เกษตรกร , ระบบ
การเงิน, เงินเดือน, รายงานผลปฏิบัติงาน
, สถิติ เป็นต้น 
3. มีการเพ่ิมความมั่นคงปลอดภัยให้กับ
ระบบเครือข่ายกรมประมง โดยการจัดทำ 
Border Gateway Protocol (BGP) / 
ใช้ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual 
Private Network : VPN) เ พ่ื อ รั บ -ส่ ง
ข้อมูลสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ
ภายในระหว่างส่วนกลางกรมประมง / ใช้ 
SSL VPN เพ่ือเข้าถึงระบบเครือข่ายใน
จากเครือข่ายภายนอกได้อย่างปลอดภัย 
4. มีการนำระบบ Private Cloud มาใช้
ในองค์กร เพ่ือรองรับการขยายของระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน 
5. มีการจัดทำระบบ DR-Site เพ่ือรองรับ

SO (กลยุทธ์เชิงรุก) ใช้จุดแข็งผลักดันโอกาส 
1. ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์และให้ความสำคัญกับ
นโยบายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ชัดเจน ทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยทั้ง HW/SW ของ
กรมประมง รวมถึงการนำระบบ Private Cloud มาใช้ใน
องค์กร การจัดทำระบบ DR-Site การเชื่อมโยงข้อมูล และ
การประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกเป็นไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมประมง กำหนดให้มีการประเมินและการควบคุม
ความเสี่ยงในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน ทำให้เพ่ิมความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบ
เครือข่ายกรมประมง อีกทั้งยังมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ 
3. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ของกรมประมงได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
การปฏิ บั ติ งาน  จึ งมี การตรวจสอบช่ องโห ว่ เค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย / Source code / Hacked / เฝ้า
ระวังเครือข่ายและภัยไซเบอร์ รวมถึงมีการประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ประสานการรักษา

WO (กลยุทธ์เชิงแก้ไข/พลิกฟื้น) ใช้โอกาสลดจุดอ่อน 
1. กรมประมงมีการเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอกที่เป็นมาตรฐาน (Enterprise Service Bus) 
ทำให้ข้อมูลได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นมาตรฐานสามารถตรวจสอบ
และเชื่อถือได้ 
2. เนื่องจากมีบริษัทฯ ในการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
พ้ืนฐานที่หลากหลายขึ้น ต่างมีมาตรฐานและราคาที่สามารถ
เลือกหาได้ตามวงเงินงบประมาณที่ ได้รับ มีทำให้สามารถ
จัดสรรงบประมาณ จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ตามความ
ต้องการและเป็นไปตามแผนที่กำหนด 
3. การเรียนรู้ผ่ านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  /E-learning/ Social 
media มีหลากหลาย สามารถเข้าไปศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรกรมประมงได้ เช่น การศึกษาพัฒนาด้วยตนเอง 
ทำให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ และเพ่ิม
ความสามารถเชิงลึกได ้
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การให้บริการผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
(24 ชั่วโมง 7 วัน) หากเกิดภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเกิด
ผลกระทบต่อการใช้บริการ 
6. มีการเชื่อมโยงข้อมูลของฐานข้อมูล
สารสนเทศโดยการใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ที่เป็นมาตรฐาน(Enterprise Service Bus) 
7. มี ก ารต รวจส อบ ช่ อ งโห ว่ เค รื่ อ ง
คอมพิ วเตอร์แม่ ข่ าย / Source code / 
Hacked / เฝ้าระวังเครือข่ายและภัยไซเบอร์ 
8. มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ศูนย์ประสานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
ประเทศไทย สพธอ. (ThaiCERT) 
9. มีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 
/ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) (สพร.) และสำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์  (องค์การ
มหาชน) (สพธอ.) ทำหน้าที่ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของรัฐ อาทิ ระบบ GIN, Cloud, 
Web Conference, อุปกรณ์ Smart Card 
Reader, Data Center, Open Data เป็ น
ต้น 

ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย 
สพธอ. (ThaiCERT) ,กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม , สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
(สพร.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) (สพธอ.) ในการขอแนวทางปฏิบัติ การ
ขอความร่วมมือต่าง ๆ ฯลฯ 
4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
อาทิ  ระบบเมล์  ระบบ Conference ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ DPIS รวมถึงการนำระบบ Private Cloud 
มาใช้ในองค์กร เพ่ือรองรับการขยายของระบบสารสนเทศ
ภายในหน่วยงาน และสำหรับด้านฐานข้อมูลของกรม
ประมง มีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยการใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน 
(Enterprise Service Bus) 
5. มีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการ
ภายในกรมประมง อาทิ ปรับปรุง Data center, เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า, UPS, Firewall, IPS, Antivirus เป็นต้น 
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10. รัฐบาลมีวิสัยทัศน์และให้ความสำคัญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรและการ
ให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจประมง 
เช่น การใช้เทคโนโลยีมาแก้ปัญหา CIUU 
ด้วยการพัฒนาระบบ Fishing info การ
ติดตามเรือด้วยเทคโนโลยี VMS 
11. ประชาชนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล
ประชาชนด้วยบัตรประชาชน 13 หลัก 
ผ่านเครื่องอ่าน Smart Card Reader 
12. รัฐบาลให้ ความสำคัญ กับข้อมู ล
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศใน
การบริหารและวางแผนประเทศ 
13. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ้ืนฐานมีราคา
ที่ถูกลงทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลดลง 
14. มีนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ๆ ส่งผลให้สามารถเลือก
เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสนับสนุนภารกิจของ
กรมประมงได้อย่างเหมาะสม 
15. การเรี ยนรู้ ผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ /  
E-learning/ Social media มีอยู่อย่างหลาก 
หลาย สามารถใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรกรมประมงกระบวนงานและองค์กรได้ 
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16. มีคู่มือสำหรับประชาชน เพ่ืออำนวย
ความสะดวกในการขออนุญาต อนุมัติ
ให้แก่ประชาชนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
หรือประกาศให้ประชาชนรับทราบ 
17. มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 
18. มีพระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
19. มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562 
อุปสรรค (Treats) 
1. (Enterprise Service Bus) ยังไม่ครอบคลุม
ฐานข้อมูลที่สำคัญของกรมประมง 
2. ขาดการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน การ
เชื่อมต่อข้อมูล (Integration) ระหว่าง
หน่วยงานภายในและการบูรณาการ
ข้อมูลในเชิง Big Data 
3. การกำหนดมาตรฐานข้อมูลยังไม่
ครอบคลุม สำหรับมาตรฐานข้อมูลใน
ปัจจุบันที่มีอยู่ได้แก่ มาตรฐานการเชี่อม
โยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ภูมิสารสนเทศ GIS พิกัดสินค้าประมง 
4.ระบบสารสนเทศบางส่วนขาดการป้อน

ST (กลยุทธ์เชิงป้องกัน/คงท่ี) ใช้จุดแข็งลดอุปสรรค 
1. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการ
ภายในกรมประมง โดยการปรับปรุงความเร็วอินเตอร์เน็ต 
Leaselined การจัดหาบริการ WiFi อุปกรณ์ กระจาย
สัญญาณ Switch ทำให้สามารถให้บริการภายในกรม
ประมงได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
2. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
อาทิ  ระบบเมล์  ระบบ Conference ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ DPIS เป็นต้น ทำให้สามารถหาอุปกรณ์ 
Conference ไดค้รอบคลุมทุกห้องประชุมของกรมประมง 
3. นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยการประเมินและการควบคุมความเสี่ยง เพ่ือป้องกันภัย
คุกคามต่อระบบเครือข่ายและไซเบอร์ที่ มีการทบทวน 

WT (กลยุทธ์เชิงรับ/การตัดทอน) ลดจุดอ่อนและอุปสรรค 
1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงาน
ภาครัฐที่จัดส่งหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมอบรมให้เจ้าหน้าที่ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัครเข้าอบรมตามหลักสูตรที่สนใจ 
2. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลของฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ทำให้ครอบคลุมฐานข้อมูลที่
สำคัญของกรมประมงได ้
3. กรมประมงมีการเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอกที่เป็นมาตรฐาน (Enterprise Service Bus) 
ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นมาตรฐานสามารถตรวจสอบและ
เชื่อถือได้ 
4. เนื่องจากมีบริษัทฯ ในการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
พ้ืนฐานที่หลากหลายขึ้น ต่างมีมาตรฐานและราคาที่สามารถ



 
 

 บทที่ 3 - 39 
 

ข้อมูลที่ เป็นจริง และอัพเดตข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้น้อย 
5. หน่วยงานในส่วนภูมิภาคบางส่วนยัง
ขาดมาตรฐานและความพร้อมในการ
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และบาง
แห่งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลยังไม่มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายสนับสนุนที่
เหมาะสม 
6. ระบบ DR-Site ยังไม่ครอบคลุมระบบ
สารสนเทศทั้งหมดของกรมประมง 
7. อุปกรณ์ Conference ยังไม่ครอบคลุม 
ทุกห้องประชุมของกรมประมง 
8. อุปกรณ์ Wifi ยังไม่ครอบคลุมทุกห้อง
ประชุมของกรมประมง 
9. สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีผลทำให้การ
จัดสรรงบประมาณบางโครงการลดลง 
งบประมาณที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการที่กำหนดในแผนแม่บท 
10. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากหน่วยงาน
ได้รับงบประมาณที่จำกัดและต้องเร่ง
ดำเนินงานภารกิจหลัก 
11. ค วาม ก้ าวห น้ าด้ าน เท ค โน โลยี
ส ารสน เทศ  (Social Media) มี ผลต่ อ

ตรจวจสอบอยู่ เป็นประจำทุกปี  อีกทั้งยังมีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
หรือแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทำให้
สามารถลดความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์  และ
สามารถสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
การบู รณ าการข้ อมู ล ร่ ว มกั น  ก าร เชื่ อ มต่ อ ข้ อมู ล 
(Integration) ระหว่างหน่วยงานภายในและการบูรณาการ
ข้อมูลในเชิง Big Data ทำให้เกิดการบูรณาการข้อมูลในเชิง 
Big Data สามารถกำหนดมาตรฐานข้อมูลที่ครอบคลุม 
ตามมาตรฐานข้อมูลในปัจจุบันที่มีอยู่ได้แก่ มาตรฐานการ
เชี่อมโยงระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์  ระบบภูมิ
สารสนเทศ GIS พิกัดสินค้าประมง เป็นต้น 
 
 
 

เลือกหาได้ตามวงเงินงบประมาณที่ ได้รับ มีทำให้สามารถ
จัดสรรงบประมาณ จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ตามความ
ต้องการและเป็นไปตามแผนที่กำหนด 
5. การเรียนรู้ผ่ านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  /E-learning/ Social 
media มีหลากหลาย สามารถเข้าไปศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรกรมประมงได้ เช่น การศึกษาพัฒนาด้วยตนเอง 
ทำให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ และเพ่ิม
ความสามารถเชิงลึกได ้
6. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการภายใน
กรมป ระม ง โด ยก ารป รั บ ป รุ งค ว าม เร็ ว อิ น เต อร์ เน็ ต 
Leaselined การจัดหาบริการ WiFi อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
Switch ทำให้สามารถให้บริการภายในกรมประมงได้อย่าง
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
7. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
อาทิ  ระบ บ เมล์  ระบ บ  Conference ระบ บ สารบ รรณ
อิเล็กทรอนิกส์  DPIS เป็นต้น  ทำให้สามารถหาอุปกรณ์  
Conference ไดค้รอบคลุมทุกห้องประชุมของกรมประมง 
8. นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
การประเมินและการควบคุมความเสี่ยง เพ่ือป้องกันภัยคุกคาม
ต่อระบบเครือข่ายและไซเบอร์ที่มีการทบทวน ตรจวจสอบอยู่
เป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 หรือแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
กระทบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับใช้เป็นแนวทาง
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พฤติกรรมการทำงานของบุคลากรให้
สนใจในงานลดลง 
12. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จึงจำเป็นต้อง 
- จัดสรรงบประมาณในการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่อง 
- จั ด ส รรงบ ป ระม าณ ใน การจั ดห า
นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหม่ ๆ มาสนับสนุนภารกิจ
ของกรมประมง 
- ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นสำหรับส่งเสริมผู้ดูแล
ระบบในการเรียนรู้ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง 
13. ภัยคุกคามต่อระบบเครือข่ายและไซ
เบอร์มีมากขึ้นขยายตัวอย่างรวดเร็วอีกท้ัง
มีการโจมตีหลายรูปแบบ ทำให้หน่วยงาน
มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
มากขึ้น และต้องจัดสรรงบประมาณใน
การลงทุนด้ านการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง 
14. ยังไม่มีการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถลดความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ และสามารถสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
9. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน การเชื่อมต่อข้อมูล (Integration) 
ระหว่างหน่วยงานภายในและการบูรณาการข้อมูลในเชิง Big 
Data ทำให้เกิดการบูรณาการข้อมูลในเชิง Big Data สามารถ
กำหนดมาตรฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ตามมาตรฐานข้อมูลใน
ปัจจุบันที่มีอยู่ได้แก่ มาตรฐานการเชี่อมโยงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบภูมิสารสนเทศ GIS พิกัดสินค้าประมงได้ 
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15. ยังไม่มีการจัดทำแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 
2562 หรือแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 

ดังนั้นแผนปฎิบัติงานสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมงพ.ศ. 2563  - 2565 ฉบับนี้เป็นแผนงานองค์กรระดับกรมโดยสืบทอดนโยบายและหลักการที่
สำคัญของ “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” สู่แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมด้านการเกษตรในแผนประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติงานสำคัญซึ่งจะเป็นกรอบให้หน่วยงานในสังกัดรับไปวางแนวทางปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication Technology: ICT) ต่อไป  
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บทท่ี 4 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.1 นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) 

4.1.1 วิสัยทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
“ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”  

4.1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลกด้วยการใช้นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 
(1) ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์ 

ธุรกิจแนวใหม่ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
(2) อุตสาหกรรมดิจิทัลมีบทบาทและความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

เพ่ิมขึ้นตลอดจนเป็นที่รู้จักและยอมรับในประชาคมโลก  
(3) เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งจากภายในโดยธุรกิจฐานราก และ SMEs ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างศักยภาพในการทำธุรกิจ และสร้างโอกาสในการ
เข้าสู่ตลาดโลก 

ตัวชี้วัด  
(1) ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน World Competitiveness 

Scoreboard อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 15 อันดับแรก 
(2) อุตสาหกรรมดิจิทัลมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น

ประเทศที่มีรายได้สูง โดยสัดส่วนมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อ GDP เพ่ิมขึ้น 
เป็นร้อยละ 25 

เป้าหมายที่ 2 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อดิจิทัล 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(1) ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยดีิจิทัลและสื่อดิจิทัลอย่างเท่าเทียม 

(2) คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น จากการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและ
บริการสาธารณะ โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวชี้วัด  
(1) ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเสมือนเป็น

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานประเภทหนึ่ง 
(2) อันดับการพัฒนาตามดัชนี ICT Development Index (IDI) อยู่ในประเทศ 

ที่มีการพัฒนาสูงสุด 40 อันดับแรก 
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เป้าหมายที่ 3 พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม 
มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  

(1) ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด 
ประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital Literacy) 

(2) ประเทศไทยมีกำลังคนด้านดิจิทัลที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล และกำลังคนในประเทศมีความรอบรู้และสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงาน 

ตัวชี้วัด  
- ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค ์
เป้าหมายที่ 4 ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
- กระบวนทัศน์การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการของทาง

ภาครัฐเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้บริการประชาชน ธุรกิจและ 
ทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด  
- อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลในการจัดลำดับของ UN e-Government 

Rankings อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 50 อันดับแรก 

4.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ : 

เข้าถึงพร้อมใช้จ่ายได้ 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : ขับเคลื่อน New S-Curve  

เพ่ิมศักยภาพ สร้างธุรกิจ เพ่ิมมูลค่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : สร้างการมีส่วนร่วมการใช้ประโยชน์

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล : โปร่งใส อำนวยความสะดวก 

รวดเร็ว เชื่อมโยง เป็นหนึ่งเดียว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : สร้างคน สร้างงาน 

สร้างความเข้มแข็ง จากภายใน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล: กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นใน

การลงทุน มีความมั่นคงปลอดภัย 
 

4.2 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 

4.2.1 วิสัยทัศน์ 

“รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกัน สร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน” 
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4.2.2 เป้าหมาย 
(1) ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชนด้วยข้อมูลและบริการ

ผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 
(2) เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมของไทยด้วยการบูรณาการกลไกภาครัฐในการสนับสนุนให้เกิดการอำนวยความ
สะดวกแก่การประกอบธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัล 

(3) การทำงานของภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยการปรับปรุงข้อมูลตามกรอบ 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และเปิดเผยแก่ประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัล 

(4) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาบริการของภาครัฐ และกำหนดนโยบาย
สำคัญของประเทศด้วยการเสนอความคิดเห็นด้านนโยบายหรือประเด็นการพัฒนาประเทศ
ผ่านช่องทางดิจิทัล 

4.2.3 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าหมาย : (1) ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

(2) เกิดศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียน
ดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

(3) บริการภาครัฐที่สำคัญได้รับการปรับ เปลี่ยน เป็นบริการในรูปแบบดิจิทัล
แบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Digital Services) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าหมาย : (1) ภาคธุรกิจได้รับความสะดวกในการทำธุรกิจ (Ease of Doing Business) 

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถ
แข่งขันได ้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทำงานของรัฐ 
เป้าหมาย : (1) ภาครัฐมีกลไกการเปิดเผยแลกเปลี่ยนและบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล 

(Digitization) ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
(2) เกิดการเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ 
(3) เกิดศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐสำหรับเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานรัฐ 

ในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
เป้าหมาย : (1) ลดปัญหา อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อน

รัฐบาลดิจิทัล 
(2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายและ ให้ข้อเสนอแนะใน 

การพัฒนาประเทศผ่านระบบดิจิทัล 
 

4.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 - 2565 
4.3.1 วิสัยทัศน์ 

“ปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 



 
 

บทที่ 4 - 4 
  

4.3.2 เป้าหมาย 
(1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ

หลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและบริการ โดยส่งเสริมให้หน่วยผลิตธุรกิจ SMEs 
กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างศักยภาพทางธุรกิจและสร้างโอกาส
การเข้าสู่ตลาดโลก (Improved Productivity and Competitiveness Advantages)  

(2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศ ข้อมูลและบริการสาธารนะภาครัฐ โดยเฉพาะบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อ
การดำรงชีวิต การผลิตและบริการสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

(3) พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง มีความสามารถ มีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
กว่าเดิม (Digital Literary)  

(4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
กระบวนการทำงาน การตัดสินใจทางเลือกที่ดีและเหมาะสมเชิงนโยบาย และสร้างโอกาส
ในอนาคตให้องค์กร รวมทั้งการให้บริการข้อมูลที่จำเป็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจปรับ
เพ่ิมผลิตภาพ และสร้างโอกาสให้แก่หน่วยผลิต/หน่วยธุรกิจเกษตร 

4.3.3 ตัวชี้วัด 
(1) ขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรสามารถสนับสนุนให้ประเทศไทยมีระดับ

คะแนน World Competitiveness Scoreboard อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนา
สูงสุด 15 อันดับแรก 

(2) ภาคเกษตรสามารถสนับสนุนให้ประเทศไทยมีระดับ ICT Development Index (IDI)  
อยู่ในกลุ่ม 40 อันดับแรก  

(3) เกษตรกรทุกคนมีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ผลงาน 

(4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถสนับสนุนอันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล ในการ
จัดลำดับของ UN e Government Rankings อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด  
50 อันดับแรก 

4.3.4 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
เป้าหมาย : (1) เกษตรกรในทุกบ้านเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และได้ใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้าง

โอกาสด้านการผลิตและการตลาด 
(2) ประเทศไทยมีระบบให้บริการข้อมูลด้านการเกษตร 
(3) การบริหารจัดการการทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพในเมืองอัจฉริยะ
บูรณาการขับเคลื่อนการจัดทำ Smart Protal ด้านการเกษตรในเมือง
อั จ ฉ ริ ย ะ ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย งาน ที่ เกี่ ย วข้ อ ง  ทั้ งภ าค รั ฐ  เอ กช น  แล ะ
สถาบันการศึกษา 
 
 



 
 

บทที่ 4 - 5 
  

ยุทธศาสตร์ที ่2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
เป้าหมาย  : (1) ขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตร

เพ่ิมขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
(2) สัดส่วนของธุรกิจ SMEs ภาคเกษตรเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถแข่งขัน
ได้ทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก โดยเพ่ิมสัดส่วนธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ด้านเกษตรในการขายสินค้าออนไลน์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 
 (2.1) ภายในปี 2565 ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชน

ด้านเกษตร ปรับเปลี่ยนเป็น Digital SMEs 50,000 ราย 
 (2.2) อัตราการเติบโตของ GPD ด้านเกษตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 ในปี 2565 

จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์ผลิตภาพ  
(3) ธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตรสามารถใช้นวัตกรรมและมีความ
เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมขึ้น โดยสนับสนุนให้อันดับของประเทศ
ไทยในดัชนีตัวชี้วัดนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีภายใต้ 
Global Competitiveness Index อยู่ในอันดับที่ 30 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
เป้าหมาย : (1) เกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้อาศัยในพื้นที่ห่างไกลสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
(2) เกษตรกรทุกคนมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital Literacy) 
(3) เกษตรกรทุกพ้ืนที่สามารถเข้าใจและเข้าถึงบริการแบบ One Stop Service 
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตลอดทุกช่วงวัยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
เป้าหมาย : (1) การบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบสนองประชาชนและ

เกษตรกร ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ  
  (1.1) ลดสำเนาเอกสารในการบริการของภาครัฐ 
  (1.2) มีระบบอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ 

(2) ประชาชนและเกษตรกรเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวกและเหมาะสมเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
(3) มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณา
การไม่ซ้ำซ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานและ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมเทคโนโลยีดิจิทัล  
เป้าหมาย :  (1) บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล  

ในระดับที่สามารถสร้างโอกาสและคุณค่าให้แก่องค์การที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที ่6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เป้าหมาย :  (1) เกษตรกร ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์

อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่ทำธุรกรรมเพ่ิมสูงขึ้นต่องเนื่องและ
สร้างมูลค่า e Commerce เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี 
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 (2) กฎ ระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความทันสมัยเพ่ิอรองรับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

 (3) มาตรฐานข้อมู ลเป็ นสากลรองรับการเชื่ อมโยงและใช้ประโยชน์ ใน 
การทำธุรกรรม 

  (3.1) ผู้ประกอบการภาคเกษตรดำเนินธุรกรรมภายในและระหว่างประเทศ
ได้สะดวก รวดเร็วและต้นทุนทำธุรกรรมผ่านสื่อดิจิทัลลดลง 

  (3.2) กระบวนการขออนุญาตมีระยะเวลาที่ลดลงตามเกณฑ์ของกลุ่มผู้ใช้ 
ในดัชนี Ease of doing business 

  (3.3) มีมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้
สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงภายในหน่วยงานรัฐและระหว่างหน่วยงานรัฐ
และภาคเอกชน 

 

4.4 เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
กรมประมง 

4.4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาระบบ ICT ของกรมประมง 
“พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ ปฏิบัติงานและการให้บริการ

ด้านการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ” 

4.4.2 พันธกิจการพัฒนาระบบ ICT ของกรมประมง  
1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถและศักยภาพในการใช้ ICT ในการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาและส่งเสริมการนำ ICT มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการ

ให้บริการ 
3. เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูล/ข้อสนเทศขององค์กรให้มีมาตรฐาน และสามารถ

เชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับรองรับการใช้งานอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

4.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ICT ของกรมประมง 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถและศักยภาพในการใช้ ICT ในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน ICT และทัศนคติที่ดีในการใช้งาน ICT 

เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการนำ ICT มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน 

และการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกรมประมง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT มาเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน 

และธุรกิจประมง 
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พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูล/ข้อสนเทศขององค์กรให้มีมาตรฐาน และ 
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลาง 
พันธกิจที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT สำหรับรองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้รองรับภารกิจของกรมประมงอย่าง 
มีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านการประมงอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กรมประมง (พ.ศ. 2563  - 2565)  
ได้กำหนดวิธีการดำเนินการในการจัดทำแผนงานไว้ โดยการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สองคล้องกับภารกิจ
ที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ือให้เชื่อมโยงสอดรับกับนโยบาย/กรอบแนวทางของแผนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ.2563 – 2565 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนยุทธศาสตร์กรมประมง (พ.ศ.2560 - 2564) 
 

 



 
 

บทที่ 4 - 8 
  

นโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
กรมประมง  

(พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

 

นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 
 (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย  

พ.ศ. 2563 - 2565 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

พ.ศ. 2563 - 2565 
แผนยุทธศาสตร์กรมประมง  

(พ.ศ. 2560 - 2564) 
 



 
 

บทที่ 4 - 9 
  

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน ICT และทัศนคติที่ดีใน
การใช้งาน ICT เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและการ
ปฎิบัติงานของกรมประมง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT มาเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชนและธุรกิจประมง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลาง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้รองรับภารกิจของ
กรมประมงอย่างมีเสถียรภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านการ
ประมงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ 
 
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
อำนวยความสะดวกภาคธุรกจิไทยด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐในทุก
กระบวนการทำงานของรัฐ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วม
ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูก่ารเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล   
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล    
  
 
 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ. 2563 – 2565 



 
 

บทที่ 4 - 10 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานของ
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

1.การบ รูณ าก ารก ารบ ริห าร
จัดการภายในองค์กรและยกระดบั
โครงสร้างพื้นฐาน 
2.การเสริมสร้ า งทั กษะความ
ชำนาญแก่บุคลากรในวิชาชีพด้าน
ดิจิทัล 
3.บุคลากรผู้ทำงานทุกสาขามี
ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล 
4.เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย 
และความน่าเช่ือถือในการบริหาร
จัดการ และให้บริการดิจิทัล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กระทรวงฯ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลมุทั่วประเทศ 

ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 - 2565 

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

กรมประมง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรดา้น ICT และ
ทัศนคติที่ดีในการใช้งาน 
ICT เพื่อการปฏิบตัิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบ ICT มาใช้
ในการบริหารจัดการและ

การปฎิบัติงานของ 
กรมประมง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและประยุกต์ใช้ 
ICT มาเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การให้บริการแก่
ประชาชนและธุรกจิ

ประมง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนามาตรฐานข้อมลู

และระบบฐาน 
ข้อมูลกลาง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้าน ICT ให้รองรับภารกิจ
ของกรมประมงอย่างมี

เสถียรภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการด้าน

การประมงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

1.ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้
ป ระ โย ช น์ จ า ก โค รงส ร้ า ง
พื้นฐานของหน่วยงานในสังกัด 
กษ. 
2.การบรูณาการการบริหาร
จัดก ารภ าย ในองค์กรและ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน 
3.เส ริ ม ส ร้ า งค ว า ม มั่ น ค ง 
ปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ
ในการบริหารจัดการ และ
ให้บริการดิจิทัล 

สร้างสังคมคุณภาพท่ี
ทั่วถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

ปรับเปลีย่นภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

พัฒนากำลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทลั 

สร้างความเชื่อมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

1.ส่งเสริมการเข้าถึ งและใช้
ป ร ะ โย ช น์ จ า ก โค ร งส ร้ า ง
พื้นฐานของหน่วยงานในสังกัด 
กษ. 
2.การสนับสนุนระบบนิเวศที่
เอื้อต่อการดำเนินการธุรกิจ 
SMEs ภาคการเกษตร 
3.การทำการเกษตรยุคใหม่ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
4.สร้างโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลของเกษตรกร 
 

1.ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงาน
ในสังกัด กษ. 
2.การบรูณาการการบริหารจัดการ
ภ า ย ใน อ ง ค์ ก ร แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
โครงสร้างพื้นฐาน 
3.การเสริมสร้างทักษะความชำนาญ
แก่บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัล 
4.เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย 
และความน่าเชื่อถือในการบริหาร
จัดการ และให้บริการดิจิทัล 
 

1.ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ จาก โครงสร้าง
พื้ นฐานของหน่วยงานใน
สังกัด กษ. 
2.การบรูณาการการบริหาร
จัดการภายในองค์กรและ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน 
3.เส ริม สร้ า งความมั่ น ค ง 
ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ ค ว า ม
น่ า เชื่ อ ถื อ ในก ารบริห าร
จัดการ และให้บริการดิจิทัล 

 

1.ส่ ง เส ริ ม ก าร เข้ า ถึ งแ ล ะ ใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน
ของหน่วยงานในสังกัด กษ. 
2.เส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ค ง 
ปลอดภัย และความน่าเชื่อถือใน
การบริหารจัดการ และให้บริการ
ดิจิทัล 
 
 

 

วิสัยทัศน์กระทรวงฯ  

ปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 



 
 

บทที่ 4 - 11 
  

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมประมง (พ.ศ.2560-2564) 

กรมประมง 

 

วิสัยทัศน์กรมประมง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กรมฯ 

เป็นหน่วยงานที่มุง่พัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำสู่การประมงที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาและตรวจสอบสินคา้
ประมงให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมลูคา่
และความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การบริหารจัดการด้านการประมง
และทรัพยากรสตัว์น้ำให้มีความ
ยั่งยืนและคงความหลากหลาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การบริหารจัดการองค์การสู่ความ
เป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

กรมประมง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรดา้น ICT และ
ทัศนคติที่ดีในการใช้งาน 
ICT เพื่อการปฏิบตัิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบ ICT มาใช้
ในการบริหารจัดการและ

การปฎิบัติงานของ 
กรมประมง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและประยุกต์ใช้ 
ICT มาเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การให้บริการแก่
ประชาชนและธุรกจิ

ประมง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนามาตรฐานข้อมลู

และระบบฐาน 
ข้อมูลกลาง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้าน ICT ให้รองรับภารกิจ
ของกรมประมงอย่างมี

เสถียรภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการด้าน

การประมงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

วิสัยทัศน์ด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ ปฏิบัตงิานและการให้บริการด้านการประมงอย่างมีประสิทธภิาพ 



 
 

บทที่ 4 - 12 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน ICT และทัศนคติที่ดีในการใช้งาน 
ICT เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์การ  
สู่ความเป็นเลิศ จากยุทธศาสตร์ในการดำเนินการของกรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกรอบ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ
คุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 
2563 – 2565 และสอดรับกับ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ของนโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  (พ.ศ. 2561 - 2580) เนื่องจากการนำ
องค์กรสู่ดิจิทัลที่มีความเป็นเลิศในการบริการและบริหารจัดการต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
รวมถึงทัศนคติในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของ
กรมประมง สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ จากยุทธศาสตร์ในการดำเนินการของกรมประมง 
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สอดรับกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้าง
ความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ. 2563 - 2565 สอดรับกับ ยุทธศาสตร์ที่  3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุก
กระบวนการทำงานของรัฐ ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563 – 2565 และสอดรับกับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ของนโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  (พ.ศ. 2561 - 2580) เนื่องจากแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ บริหารจัดการ 
ที่ต้องนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศต่อผู้บริหารต้องตอบโจทย์หรือสนองนโยบายกับหน่วยงานในระดับที่
สูงขึ้น และมีการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือลดความซ้ำซ้อน และได้ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ที่สอดคล้อง ตรงกัน 
จึงจะสามารถนำข้อมูลสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่
ประชาชนและธุรกิจประมง สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความ
เข้มแข็งให้เกษตรกร ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
และความสามารถในการแข่งขัน จากยุทธศาสตร์ในการดำเนินการของกรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
อีกทั้งยังสอดรับกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึง
เท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในกรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
– 2565 สอดรับกับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ในทุกกระบวนการทำงานของรัฐ ในแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563 – 2565 และสอดรับกับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ของนโยบายแผน
ระดับชาติว่าด้วยพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  (พ.ศ. 2561 - 2580) เนื่องจากระบบการให้บริการ
ประชาชนและผู้ประกอบการประมงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะทำให้ เพ่ิมความรวดเร็วในการตรวจสอบ
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สินค้า การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้แก่ เกษตรกรประมง ส่งผลให้
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลาง สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์
ในการดำเนินการของกรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) อีกทั้งยังสอดรับกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 – 2565 เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรร
มาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทำงานของรัฐ ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  
พ.ศ.2563 – 2565 และสอดรับกับ ยุทธศาสตร์ที่  6 สร้างความเชื่อมั่นในการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ของนโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  (พ.ศ. 2561 - 2580) เนื่องจาก 
การพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการประมง ให้เป็นศูนย์กลาง มีการปรับปรุงให้ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือใน
การใช้อ้างอิง สามารถบริการข้อมูลในหลายรูปแบบแก่หน่วยงานที่ต้องการ หรือนำไปประกอบ 
การตัดสินใจ จะทำให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน อีกทั้งยังทำให้หน่วยงานใน
กรมประมงมีความพร้อมในการมุ่งสู่องค์กรดิจิทัลในอนาคตได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้รองรับภารกิจของกรมประมง
อย่างมีเสถียรภาพ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำ 
ให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย ตามยุทธศาสตร์ในการดำเนินการของกรมประมง  5 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2564) อีกทั้งยังสอดรับกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 6 
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 และสอดรับกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ของนโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ด้วยเหตุผลที่ว่า การที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ออกแบบ หรือพัฒนาขึ้นเพ่ือ
รองรับการบริหารและบริการผู้เกี่ยวข้อง จะดำเนินการได้อย่างมีความรวดเร็ว รองรับกับ  ปริมาณความ
ต้องการ ปริมาณข้อมูลที่ต้องให้บริการในจำนวนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ มีประสิทธิภาพ มีความเสถียร และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากผู้ที่  
ไม่เกี่ยวข้องได้ จึงจะทำให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการได้ สอดคล้องกับยุคการเปลี่ยนถ่ายสู่องค์กร
ดิจิทัลได้อย่างมีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการประมง
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์
น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย ตามยุทธศาสตร์ในการดำเนินการของกรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2564) สอดรับกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 – 2565 สอดรับกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิ
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บาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทำงานของรัฐ ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563 – 
2565 ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ของนโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้วยความสอดคล้องในการนำระบบภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นระบบที่
หลายหน่วยงานได้นำมาประยุกต์ใช้กับงานบริการประชาชน และทำให้เพ่ิมช่องทางในการให้บริการ ที่
สามารถนำเสนอข้อมูลได้หลายระดับ ทำให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง นำข้อมูลไปใช้ในการประกอบการ
อย่างชาญฉลาดได้ในยุคดิจิทัล 

สรุปได้ว่า ทุกยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กรมประมง (พ.ศ. 
2563 - 2565) มีความสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดรับกับนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลทั้งในระดับกระทรวงและระดับประเทศ ซึ่งจะเป็นการเสริมให้เกิดความขับเคลื่อนประเทศและทำให้ 
กิจการประมงของประเทศก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน 

4.6 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 แสดงรายละเอียด

แผนงานโครงการที่จำแนกตามยุทธศาสตร์ไว้ในบทที่ 5 ซ่ึงสามารถสรุปโครงการที่ต้องดำเนินการแยกตาม
ปีงบประมาณดังนี ้

4.6.1 โครงการที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ โดยมี 

งบประมาณดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 124,552,700 บาท 
(หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แสดงดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 สรุปโครงการแยกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ลำดับ 
ลำดับโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ 

ชื่อแผนงาน/โครงการ /ระบบงาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง วงเงิน 

1 2.1 ระบบสถิติหน่วยธุรกิจการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง 

2,167,000 

2 2.2 ระบบสถิติการจับสัตว์น้ำจากการทำประมงพื้นบ้าน กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง 

2,172,000 

3 2.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเงิน
การคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

กองคลัง 5,400,000 

4 2.5 โครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เสมือน เพื่อ
ให้บริการหน่วยงานภายในกรมประมง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

5,000,000 

5 3.1 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

4,380,000 

6 3.2 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงทางอเิล็กทรอนิกส์
สินค้าสัตว์น้ำ 

กองวิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์น้ำ 

8,710,000 

7 3.3 โครงการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

กองพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น 

3,745,000 

8 3.4 โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรอง
สุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมง 

12,000,000 

9 3.5 โครงการระบบออกหนังสือรับรอง สุขภาพสัตว์น้ำ
ดิจิทัล ระยะท่ี 2 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
สัตว์น้ำ 

5,190,000 

10 3.6 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและบริหารจัดการ
ทางระบาดวิทยาโรคสัตว์น้ำ 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
สัตว์น้ำ 

5,273,700 

11 3.7 โครงการพัฒนาการให้บริการและควบคุมวัตถุอันตราย 
ผ่านระบบดิจิทัล 

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและ
ปัจจัยการผลิต 

30,131,000 

12 4.1 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมสินค้าอาหารสัตว์น้ำ 
เพื่อรองรับการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กองวิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์น้ำ 

10,150,000 

13 4.2 พัฒนาระบบการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์สินค้า
สัตว์น้ำ 

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำ
และปัจจัยการผลิต 

19,969,000 

14 5.1 โครงการจัดทำระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WiFi) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

2,185,000 

15 6.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ (Fisheries GIS Portal) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

8,080,000 

รวมวงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 124,552,700 
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4.6.2 โครงการที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ โดย

มีงบประมาณดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 119,805,010 บาท 
(หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนห้าพันสิบบาทถ้วน) แสดงดังตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2 สรุปโครงการแยกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ลำดับ 
ลำดับโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ 

ชื่อแผนงาน/โครงการ /ระบบงาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง วงเงิน 

1 2.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเงิน
การคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

กองคลัง 4,302,855 

2 2.5 โครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เสมือน เพื่อ
ให้บริการหน่วยงานภายในกรมประมง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

550,000 

3 2.6 ระบบสวัสดิการกรมประมง กองการเจ้าหน้าท่ี 878,400 

4 3.4 โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรอง
สุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมง 

9,102,200 

5 3.5 โครงการระบบออกหนังสือรับรอง สุขภาพสัตว์น้ำดิจิทัล 
ระยะท่ี 2 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
สัตว์น้ำ 

7,029,540 

6 3.6 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและบริหารจัดการ
ทางระบาดวิทยาโรคสัตว์น้ำ 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
สัตว์น้ำ 

5,273,700 

7 3.7 โครงการพัฒนาการให้บริการและควบคุมวัตถุ
อันตรายผ่านระบบดิจิทัล 

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและ
ปัจจัยการผลิต 

17,139,800 

8 3.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ 

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมง 

18,005,900 

9 3.9 โครงการระบบโปรแกรมการรับรองมาตรฐานสินค้า
ประมงและมาตรฐานสุขอนามัยสัตว์น้ำ 

กองพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น 

2,869,100 

10 3.10 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส์สินค้าประมง 

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำ
และปัจจัยการผลิต 

9,352,900 

11 3.11 โครงการจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงการขออนุญาต
สัตว์ป่าท่ีเป็นสัตว์น้ำ 

กองบริหารจัดการทรัพยากร
และกำหนดมาตรการ 

11,510,555 

12 3.12 โครงการจัดทำระบบเชิงข้อมูลด้วยโปรแกรม 
Alteryx 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1,683,500 

13 3.13 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการด้านการ
ประมงต่างประเทศและการอำนวยความ สะดวก
วิเทศสัมพันธ์ 

กองประมงต่างประเทศ 7,239,310 

14 3.14 พัฒนาระบบควบคุมปริมาณการใช้วัตถุดิบสัตว์น้ำท่ี
จับโดยเรือประมงไทย 

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมง 

10,000,000 

15 4.3 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบมาตรฐานในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ระยะท่ี 2 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

4,323,450 

16 4.4 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านการ
ประมง ระยะท่ี 2 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

8,358,800 

17 5.1 โครงการจัดทำระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WiFi)  2,185,000 
รวมวงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 119,805,010 
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4.6.3 โครงการที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ โดย

มีงบประมาณดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 83,794,220 บาท 
(แปดสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) แสดงดังตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.3 สรุปโครงการแยกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ 
ลำดับโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ 

ชื่อแผนงาน/โครงการ /ระบบงาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง วงเงิน 

1 2.3 ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
การรับรอง มาตรฐานสินค้าประมง และการเชื่อมโยง
ข้อมูลตลอดสายการผลิตสินค้าประมง ระยะท่ี 2 

กองพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น 

4,828,800 

2 2.7 โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการข้อมูลการเงิน
การคลังแบบ อิเล็กทรอนิกส์ 

กองคลัง 5,400,000 

3 2.8 โครงการพัฒนาระบบการจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

กองแผนงาน 10,000,000 

4 2.9 โปรแกรมประยุกต์สำหรับออกใบรายงานผล
วิเคราะห์ และใบรับรองสุขลักษณะสถานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง 

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สัตว์น้ำ 

177,000 

5 2.10 โครงการจัดซ้ือระบบและอุปกรณ์ป้องกันและแจ้ง
เตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

2,350,000 

6 3.3 โครงการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

กองพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น 

5,658,420 

7 3.4 โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรอง
สุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมง 

12,000,000 

8 3.16 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานขอ้มูลคดีความผิด 
ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 

กองกฎหมาย 2,980,000 

9 3.17 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 1,100,000 

10 3.18 พัฒนาปรับปรุงระบบการแจ้งเข้าแจ้งออกของ
เรือประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-PIPO) 

กองบริหารจัดการเรือประมง
และการทำการประมง 

2,500,000 

11 3.19 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Fisheries Touch กองบริหารจัดการเรือประมง
และการทำการประมง 

5,000,000 

12 3.20 ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพื่อการ
สืบค้นการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง และการ
เชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผลิตสินค้าประมง 

กองพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น 

4,800,000 

13 3.21 โครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือคนเรือประจำ
เรือประมง 

กองบริหารจัดการทรัพยากร
และกำหนดมาตรการ 

2,500,000 

14 4.5 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบมาตรฐานในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ระยะท่ี 3 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

5,000,000 

15 4.6 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านการ
ประมง ระยะท่ี 3 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

8,500,000 
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ลำดับ 
ลำดับโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ 

ชื่อแผนงาน/โครงการ /ระบบงาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง วงเงิน 

16 4.7 พัฒนาระบบการจัดเตรียมข้อมูลและบูรณาการข้อมูล 
(Data Preparation and Data Blending) และ
ระบบการสร้างการไหลของข้อมูล (Workflow) 
และจัดหา Software License 

กองบริหารจัดการเรือประมง
และการทำการประมง 

5,000,000 

17 3.21 โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือ
กำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและการบริหารจัดการ
ข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

6,000,000 

รวมวงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 83,794,220 
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บทท่ี 5 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

แผนงานโครงการ 
จากการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังแสดงในบทที่ 4 นำไปสู่การ

จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยมีงบประมาณดำเนินการ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 327,181,085.00 บาท (สามร้อยยี่สิบเจ็ด
ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีตารางสรุปงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ดัง
แสดงในตารางที่ 5.1 และตารางแสดงรายละเอียดโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังแสดงในตารางที่ 5.2 

ตารางท่ี 5.1 สรุปงบประมาณปี พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 จำนวน 

โครงการ 2563 2564 2565 รวมท้ังสิ้น (บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้าน ICT และทัศนคติที่ดใีน
การใช้งาน ICTเพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ ICT 
มาใช้ในการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานของกรมประมง 

14,739,000.00 
 

5,731,255.00 22,755,800.00 

 
43,226,055.00  9 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ ICT มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่
ประชาชนและธรุกิจประมง 

69,429,700.00 98,235,660.00 
 

42,538,420.00 
 

  210,203,780.00 
 

21 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐาน
ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลาง 

30,119,000.00 12,682,250.00 18,500,000.00 61,301,250.00  7 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT ให้รองรับภารกิจ
ของกรมประมงอย่างมเีสถียรภาพ 

2,185,000.00 2,185,000.00 -     4,370,000.00  1 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ด้านการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ 

8,080,000.00 
 

- -     8,080,000.00  1 

รวมท้ังสิ้น  124,552,700.00 

 
118,834,165.00 

 
 83,794,220.00 

 
327,181,085.00 

 
39 
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ตารางท่ี 5.2 สรุปงบประมาณปี พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามยุทธศาสตร์ 

โครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณปี พ.ศ. (บาท) 
ดัชนีชี้วัด 

2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน ICT และทัศนคติที่ดีในการใช้งาน ICTเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกรมประมง 
2.1. ระบบสถิติหน่วยธุรกิจการประมง 
 

ใหม ่ เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศการจัดทำ 
ข้อมูลสถิติหน่วยธุรกิจการประมง และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ประมง 

2,167,000 - - 1. หน่วยงานมีระบบสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลสถิติ
หน่วยธุรกิจการประมง 1 ระบบ 
2. ผู้ใช้งานระบบสถิติหน่วยธุรกิจ
การประมงมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 80 

2.2. ระบบสถิติการจับสัตว์น้ำจากการ
ทำประมงพ้ืนบ้าน 
 

ใหม ่ เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศการจัดทำ
ข้อมูลสถิตปิริมาณการจับสตัว์น้ำเค็ม
จากการทำการประมงพ้ืนบ้าน และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ประมง 

2,172,000 - - 1. หน่วยงานมีระบบสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลสถิติ
ประมงพื้ นบ้ าน 1 ระบบและ
สามารถรายงานผลได้เป็นรายเดือน 
2. ผู้ ใช้ งานระบบสถิ ติ ประมง
พื้นบ้านมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 80 

2.3 ระบบสารสนเทศสนับสนุนงาน
หลักฐานเพื่อการสืบค้น การรับรอง 
มาตรฐานสินค้าประมง และการ
เชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผลิต
สินค้าประมง ระยะที่ 2 
 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง พัฒนาโปรแกรมและระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูล รองรับการเช่ือมโยงระบบ
สารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่
ในการสืบค้น และจัดการข้อมูลตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) รวมทั้งให้บริการ
ประชาชนผู้ สนใจ สำหรั บสื บค้ นถึ ง
แหล่งที่มาของสินค้าประมง 

กองพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐานสินค้า
ประมงและหลักฐาน
เพื่อการสืบค้น 

- - 4,828,800 ป รั บ ป รุ งแ ล ะ พั ฒ น า ระ บ บ
ส า ร ส น เท ศ ส นั บ ส นุ น ง า น
หลักฐาน เพื่ อการสืบค้นการ
รับรองมาตรฐานสินค้าประมง
และการเช่ือมโยงข้อมูลตลอด
สายการผลิตสินค้าประมง ระยะ
ที่ 2 ได้สำเร็จตามเวลาที่ตั้งไว้ 
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โครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณปี พ.ศ. (บาท) 
ดัชนีชี้วัด 

2563 2564 2565 
2.4 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมลูการเงินการคลังแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
 

ใหม ่ ระบบปฏิบัติ งานทางด้านการเบิ ก
จ่ายเงิน ลดการใช้กระดาษ ดำเนินงาน 
e – Payment เป็ น ไป ด้ ว ย ค ว า ม
ถูกต้อง เตรียมความพร้อมรองรับ
ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงการจ่ายเงิน รับเงินและนำส่งหรื
อนำเงินฝากคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และระบบบริหาร การเงินการคลัง
ภ าค รั ฐ  New GFMIS ให้ ส าม า รถ
ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายให้สอดคล้อง
กับรายงานการเงินในระบบ GFMIS 

กองคลัง 
 

5,400,000 4,302,855 5,400,000 ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการเงินการคลังแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.5 โครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์
เสมือน เพื่อให้บริการหน่วยงานภายใน
กรมประมง 
 

ใหม ่ มีระบบคอมพิวเตอร์เสมือน เพื่อให้
ระบบงานต่าง ๆ ของกรมประมง
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความปลอดภัย มีความเสถียร ใช้
ท รัพ ย าก รอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 
ประหยัดงบประมาณและเวลา 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

5,000,000 550,000 - ระดับความสำเร็จในการให้บริการ
ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน
แก่หน่วยงานภายในกรมประมง 

2.6 ระบบสวัสดิการกรมประมง  มี ฐ าน ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ งาน
สวัสดิการที่กรมประมงดำเนินการเป็น
ปัจจุบัน ถูกต้อง ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และมีการเช่ือมโยงได้อย่าง
เป็นระบบ 
 
 

กองการเจ้าหน้าที ่ - 878,400 - - 
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โครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณปี พ.ศ. (บาท) 
ดัชนีชี้วัด 

2563 2564 2565 
2.7 โครงการพัฒนาระบบการจัดทำคำ
ของบประมาณรายจา่ยประจำป ี

ใหม ่ เพื่อรวบรวมคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีจากหน่วยงาน และนำมา
วิเคราะห์ให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
ช าติ  แ ผน แม่ บ ท  เป้ าห ม ายการ
ให้บริการกระทรวง ก่อนเสนอคำขอ
งบประมาณต่อกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และสำนักงบประมาณ 

กองแผนงาน - - 10,000,000 ระบบการจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 1 ระบบ 

2.8 โปรแกรมประยุกต์สำหรับออกใบ
รายงานผลวิเคราะห์ และใบรับรอง
สุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์  
สัตว์น้ำพ้ืนเมือง 
ปรับปรุงระบบการรายงานผลทดสอบ 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

บริหารจดัการการกรอกข้อมลูให้
สอดคล้องกับระบบ ISO/IEC 17025 
 

กองวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สัตว์น้ำ 

- - 177,000 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง
ระบบการรายงานผลทดสอบ 
 

2.9 โครงการจัดซื้อระบบและอุปกรณ์
ป้องกันและแจ้งเตือนภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร์ 

ใหม ่ หน่วยงานภายกรมประมงสามารถรู้
โครงสร้างระบบเครือข่ายภายในกรม
ประมง วิเคราะห์พฤติกรรมภัยคุกคามทาง
ระบบเครือข่ายที่เข้ามาในระบบ รวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันของระบบ
เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้
การทำงานของระบบเครือข่ ายของ
สารสนเทศที่ มี ข้ อมู ลสำคัญมี ความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หากมีภัยคุกคามทาง
เครือข่ายเข้ามาระบบสามารถปิดกันและ
ป้องกันได้โดยทันที และสามารถทราบ
ปริมาณการรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย
ทั้งหมดภายในกรมประมงทั้งหมดได ้

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

- - 2,350,000 ร ะ ดั บ ค ว า ม ส ำ เร็ จ ใน ก า ร
ให้บริการป้องกันและแจ้งเตือน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ของระบบ
สารสนเทศ กรมประมง 
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โครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณปี พ.ศ. (บาท) 
ดัชนีชี้วัด 

2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT มาเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและธุรกิจประมง 
3.1 โครงการพัฒนาระบบวเิคราะห์
ข้อมูลด้านการประมง 

ใหม ่ เพื่ อน ำข้อมู ลของกรมประมงม า
วิเคราะห์  และสามารถจัดการ ใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

     

3.2 โครงการพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกสส์ินค้าสัตว์
น้ำ 
 

ใหม ่ เพื่อรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภายในกรมประมง
กับหน่วยงานภายนอก และประเทศคู่
ค้ า  รวมทั้ ง เพิ่ มประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบ ควบคุมสินค้าอาหารสัตว์น้ำ
เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

กองวิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์น้ำ 
 

8,710,000 - - จำนวนธุรกรรมการให้บริการการ
นำเข้ าและส่ งออกด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 
ในปี 2564 

3.3 โครงการพัฒนาระบบรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรับและพัฒนาระบบงานให้
สามารถรองรับระบบการตรวจสอบ 
ตรวจประเมิน และเช่ือมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถสืบค้นรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP 
และ CoC ให้บริการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน 
มกษ. (รวมถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์) 
GAP และ CoC ของกรมประมง และ 
รองรับการรับรองมาตรฐาน GAP 
สำหรับสัตว์น้ำอ่ืนๆ ของกรมประมง 
 
 

กองพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐานสินค้า
ประมงและหลักฐาน
เพื่อการสืบค้น 
 

3,745,000 - 5,658,420 1. หน่วยงานมีระบบโปรแกรม
รับรองรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 ระบบ 
2. ผู้ใช้งานระบบโปรแกรมรับรอง
รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำมีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
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3.4 โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบ
ตรวจสอบและรับรองสุขอนามยัสนิค้า
ประมงแบบอิเล็กทรอนิกส ์
 

ใหม ่
เพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

- เช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อออก 
ใบรับรองสุขอนามัยอิเล็กทรอนิกส์ 
- เชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กองตรวจสอบคณุภาพ
สินค้าประมง 
 

12,000,000 9,102,200 12,000,000 - ร ะบ บ อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์ ก า ร
ตรวจสอบและรับรองสุขอนามัย
สินค้าประมง 1 ระบบ 
- ร้อยละความสำเร็จของการ
จัดทำโครงการ 
- การเช่ือมโยงข้อมูลแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

3.5 โครงการระบบออกหนังสือรับรอง 
สุขภาพสตัว์น้ำดิจิทลั ระยะที่ 2 
 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การเชื่อมโยงข้อมูลในการขอหนังสือ
รับรองสุขภาพสัตว์น้ำ เพื่อออกหนังสือ
รับรองสุ ขภาพสั ตว์น้ ำดิ จิ ทั ล และ
ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้า 

กองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสตัว์น้ำ 

5,190,000 7,029,540 - ระบบสารสนเทศเพื่อลดต้นทุน/เพิ่ม
รายได้ , ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริม
ตลาดด้วยดิจิทัล และระบบสารสนเทศ 
เพื่อการเกษตรระหว่างประเทศ 

3.6 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวงั
และบรหิารจดัการทางระบาดวิทยา
โรคสตัว์น้ำ 

ใหม ่ จัดการฐานข้อมูลเกี่ยวการเกิดโรคระบาด
ในสัตว์น้ำ เพื่อบริหารจัดการระบาดวิทยา
สามารถแสดงผล ในรูปแบบภูมิสารสนเทศ 

กองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสตัว์น้ำ 

5,273,700 4,302,855 - ฐานข้อมูลด้านระบาดวิทยาของ
การเกิดโรคสัตว์น้ำ อย่างน้อย 2 
ชนิดโรค 

3.7 โครงการพัฒนาการให้บริการและ
ควบคุมวัตถุอันตรายผา่นระบบดิจทิัล 
 

ใหม ่ ขึ้ นท ะ เบี ยน  ผู้ ผ่ านพิ ธีการนำเข้ า 
ส่งออก ผลิต ครอบครองสินค้าวัตถุ
อันตราย และสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับข้อมูลสินค้าวัตถุอันตรายได้ 

กองควบคุมการค้าสัตว์
น้ำและปัจจยัการผลติ 

30,131,000 17,139,800 - จำนวนธุรกรรมการให้บริการการ
นำเข้ าและส่ งออกด้ วยระบบ
อิ เล็ ก ท รอนิ กส์  จ ำน วน  16 
กระบวนงาน 

3.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งานระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการ web 
application เพื่อรองรับการเพิ่มจำนวน
ผู้ใช้งานระบบ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการฐานข้อมูล ให้สามารถรองรับ
ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น สามารถใช้
ฐานข้อมูลทดแทนกันได้ 

กองตรวจสอบคณุภาพ
สินค้าประมง 
 

- 18,005,900 - 1. มีระบบ web application load 
balance 
2. มีระบบ Database Redundancy 
3. มี ระบบ  Data Archival และ 
History Data View 
4. มีระบบบันทึกข้อมูลแบบ offline 
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3.9 โครงการระบบโปรแกรมการ
รับรองมาตรฐานสินค้าประมงและ
มาตรฐานสุขอนามัยสัตว์น้ำ 
 

ใหม ่ รับรองมาตรฐานสินค้ าประมงและ
มาตรฐานสุ ขอนามั ยสั ตว์ น้ ำ เพื่ อ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดสายการผลิต
สินค้าประมง 
 

กองพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐานสินค้า
ประมงและหลักฐาน
เพื่อการสืบค้น 

- 2,869,100 - 1. สามารถให้การรับรอง
มาตรฐานการจัดการสัตว์น้ำหลัง
การจับและการรับรองมาตรฐาน
สุขอนามัยสถานแปรรูปสัตว์น้ำ 
2. สามารถยกระดับมาตรฐาน
สินค้าประมงและมาตรฐานการ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอด
สายการผลิตสินค้าประมง 

3.10 โครงการพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกสส์ินค้า
ประมง 
 

เพิม่
ประสิทธิภาพ 

เพื่อรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลทาง
อิ เล็ กทรอนิ กส์  ณ  จุ ด เดี ย ว และ
เช่ือมโยงข้อมูลภายในกรมประมงกับ
หน่วยงานภายนอก และประเทศคู่ค้า 
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ 
ควบคุมสินค้ าอาหาร เป็ นไปอย่ าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

กองควบคุมการค้าสตัว์
น้ำและปัจจยัการผลติ 
 

- 9,352,900 - 1. จำนวนธุรกรรมการให้บริการ
นำเข้ าและส่ งออกด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในรูปแบบ B2G 
จำนวนไม่น้อยกว่า 4 กระบวนงาน 
2. จำนวนธุรกรรมการให้บริการ
นำเข้าและส่งออกด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เช่ือมโยงข้อมูลไป 
Asean Single Window แ ล ะ
ประเทศ คู่ค้า จำนวนไม่น้อยกว่า 
5 กระบวนงาน 

3.11 โครงการจ้างพัฒนาระบบเช่ือมโยง
การขออนุญาตสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำ 
 

ใหม ่ มีระบบสารสนเทศการขออนุญาตสัตว์ป่า
ที่เป็นสัตว์น้ำ โดยประชาชน ผู้ประสงค์ขอ
ใบอนุญาตสามารถยื่นผ่านระบบ รวมไปถึง
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดำเนินการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ  ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

กองบริหารจัดการ
ทรัพยากรและกำหนด
มาตรการ 
 

- 11,510,555 - หน่วยงานและสำนักงานประมง
จังหวัด มีระบบสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 
2562 จำนวน 1 ระบบ 
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3.12 โครงการจัดทำระบบเชิงข้อมูล
ด้วยโปรแกรม Alteryx 
 

ใหม ่ พัฒนาระบบเชิงข้อมูลด้วยโปรแกรม 
Alteryx 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

- 1,683,500 - 1.ระบบสามารถประมวลผลและ
ส่งต่ออัตโนมัติ 
2 . ส าม ารถราย งาน ผ ลการ
วิเคราะห์และคาดการณ์ ให้แก่
ผู้บริหารได้ภายใน 1 ช่ัวโมง 
3. ประหยัดงบประมาณในการ
ทำข้อมูล 

3.13 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
บริการด้านการประมงต่างประเทศ
และการอำนวยความ สะดวกวิเทศ
สัมพันธ์ 

ใหม ่ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูล
ด้านประมงต่างประเทศผ่านระบบฐาน 
ข้อมูลบริการด้านการประมงต่างประเทศ 
และการอำนวยความสะดวกวิ เทศ
สัมพันธ ์

กองประมงต่าง 
ประเทศ 

- 7,239,310 - - สามารถให้บริการแก่ผู้รับบรกิารได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
- กรมประมงมีข้อมูลด้านประมง
ต่าง ประเทศที่มีความถูกต้องและ
แม่นยำ 

3.14 พัฒนาระบบควบคุมปริมาณการใช้
วัตถุดิบสัตว์น้ำที่จับโดยเรือประมงไทย 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการควบคุมปริมาณการใช้สัตว์น้ำ
ของโรงงาน การให้บริการ และการ
ตรวจสอบ ย้อนกลับสินค้ามีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งข้ีน 

กองตรวจสอบคณุภาพ
สินค้าประมง 

- 10,000,000 - มีระบบการควบคุมปริมาณการใช้
สัตว์น้ำของโรงงาน 

3.15 โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลคดีความผิด ตามพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ. 2558 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

บริหารจัดการข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน สามารถเช่ือมโยงและบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ 
 
 
 
 

กองกฎหมาย - - 2,980,000 มีระบบฐานข้อมูลคดีที่สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับและปรับปรุง
ข้อมูลให้มีสถานะทางคดีที่เป็น
ปัจจุบัน พร้อมเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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3.16 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรม
จัดเก็บข้อมูลสัตว์น้ำ 

ใหม ่ จัดทำระบบฐานข้อมูลตัวอย่างอ้างอิง
ให้เป็นมาตรฐานสากล และให้บริการผู้
ที่ มี ค วามป ระส งค์ ข อ ใช้ห้ อ งเก็ บ
ตัวอย่างอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง สะดวก 
รวดเร็ว สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับ
ฐานข้อมูลระบบคลังได้ 

กองวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ำจืด 

- - 1,100,000 มี ระบบบริหารจั ดการข้ อมู ล
ตั วอ ย่ า งสั ต ว์ น้ ำอ้ า งอิ งที่ มี
ประสิทธิภาพ 

3.17 พัฒนาปรับปรุงระบบการแจ้ง
เข้ าแจ้ งออกของเรือประมงแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-PIPO) 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงขีดความสามารถของระบบ
การแจ้งเข้าออกแบบอิเลกทรอนิกส์      
(e-PIPO) ให้ เป็นไปตามที่ กฎหมาย
ประกาศกำหนด เช่ือมต่อข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเช่ือมโยงข้อมูล
ร ะ ห ว่ า งห น่ ว ย งาน ภ าย ใน แ ล ะ
หน่วยงานภายนอก ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กอ งบ ริ ห ารจั ด ก าร
เรือประมงและการทำ
การประมง 

- - 2,500,000 ระบบการแจ้งเข้าแจ้งออกของ
เรือประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์        
(e-PIPO) ทำงานเป็ นไปตามที่
กฎหมายประกาศกำหนด มีการ
เช่ือมต่อข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่ อตรวจสอบความ
ถู กต้ องของข้ อมู ล ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการ
อำน วยค วาม สะด วก ให้ แ ก่
ประชาชนลดภาระในการยื่ น
เอกสารลดการตรวจสอบเอกสาร 

3.18 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน่
Fisheries Touch 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

1.เพื่ อให้ชาวประมงสามารถติดตาม
เรื อป ระม งของตน เองได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อให้แอปพลิเคช่ันสามารถแจ้งเตือน
ชาวประมงได้โดยตรงในกรณีต่าง ๆ  
3. เพื่อลดการใช้แรงงานในการติดตาม
เรือประมงผ่านระบบติดตามเรือ 

กองบริหารจัดการ
เรือประมงและการทำ
การประมง 

- - 5,000,000 ระบบมีการแจ้งเตือนชาวประมง
ได้โดยตรงในกรณีต่าง ๆ 
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3.19 ระบบสารสนเทศสนับสนุนงาน
หลักฐานเพื่อการสืบค้นการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมง และการ
เชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผลิต
สินค้าประมง 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

พัฒ นาโปรแกรม เพื่ อ รองรับการ
เชื่อมโยงระบบสารสนเทศภายในกรม
ป ระม ง เพิ่ ม ก าร เช่ื อม โย งระบ บ
สารสนเทศของหน่วยงาน ภายในกรม
ประมง เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้
ตลอดสายการผลิต ให้บริการระบบ
การจัดการข้อมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส์แก่
เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจแจ้งขอสืบค้น
ใบรับรอง ใบอนุญาต และแหล่งที่มา
ของสินค้าประมงได้ 

กองพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐานสินค้า
ประมงและหลักฐาน
เพื่อการสืบค้น 

- - 4,800,000 ป รั บ ป รุ งแ ล ะ พั ฒ น า ระ บ บ
ส า ร ส น เท ศ ส นั บ ส นุ น ง า น
หลักฐาน เพื่ อการสืบค้นการ
รับรองมาตรฐานสินค้าประมง
และ การเช่ือมโยงข้อมูลตลอด
สายการผลิตสินค้าประมง ได้
สำเร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ 

3.20 โครงการพัฒนาระบบการออก
หนังสือคนเรือประจำเรือประมง 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบการออก
ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ของ
กรมการจัดหางานได้ มีระบบการต่ออายุ
หนังสือคนประจำเรือ และมีระบบการ
แจ้งเตือนกรณีหนังสือคนประจำเรือใกล้
หมดอายุ  สามารถตรวจสอบสถานะ 
ปัจจุบันของแรงงานที่คงเหลอือยู่ในระบบ 
ออกรายงานไดนามิ ก รายงานการ
ปรับปรุงข้อมูลหนังสือคนประจำเรือ และ
สามารถแจ้ งเตือนสำหรับการสร้าง
หนังสือคนประจำเรือซ้ำได้ 
 
 
 

กองบริหารจัดการ
ทรัพยากรและกำหนด
มาตรการ 

- - 2,500,000 มีระบบบริหารจัดการข้อมู ล
สามารถให้ บริการข้อมู ลแก่
เจ้ าห น้ าที่ ก รมป ระม ง แล ะ
สามารถแลกเปลี่ยนเช่ือมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.21 โครงการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์การออกหนังสือกำกับการ
จำหน่ายสตัว์น้ำและการบริหารจดัการ
ข้อมูลการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจืด 

ทดแทน
ของเดิม 

เพื่ อจัดทำและพัฒนาระบบการออก 
หนั งสื อกำกับการจำหน่ ายสัตว์น้ ำ  
(สั ต ว์ น้ ำจื ด จ าก ก าร เพ าะ เลี้ ย ง ) 
(movement document) และระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลสัตว์น้ำจืดจาก
การเพาะเลี้ยงให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ 

กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจดื 

- - 6,000,000 มีระบบการออกหนังสือกำกับ การ 
จำหน่ายสัตว์น้ำ (สัตว์น้ำจืดจากการ
เพาะเลี้ ยง) ให้ เกษตรกรหรื อ
ผู้ประกอบการและระบบการบริหาร 
จัดการข้อมูลสัตว์น้ำจืดจากการ
เพาะเลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยว 
ข้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลาง 
4.1 โครงการพัฒนาระบบการควบคุม
สินค้าอาหารสัตว์นำ้เพื่อรองรับการ
เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส ์
 

ใหม ่ เพื่ อรองรับการเช่ือมโยงข้อมู ลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในกรมประมงกับ
หน่วยงานภายนอก และประเทศคู่ค้า 
รวมทั้งสามารถตรวจสอบ ควบคุมสินค้า 
อาหารสัตว์น้ำได้อยา่งถูกต้องและรวดเร็ว  

กองวิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์น้ำ   
 

10,150,000 - - จำนวนธุรกรรมการให้บริการ
นำเข้าและส่งออกด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 
ในปี 2564 

4.2 พัฒนาระบบการเชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกสส์ินค้าสัตว์น้ำ 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

เพื่อรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National 
Single Window) และเช่ือมโยงข้อมูล
ภายในหน่วยงาน หน่วยงานภายนอก 
Aasen Single Window และประเทศ
คู่ค้า รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ ของ
ระบบเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

กองควบคุมการค้าสตัว์
น้ำและปัจจยัการผลติ 

19,969,000 - - จำนวนธุรกรรมการให้บริการการ
นำเข้ าและส่ งออกด้ วยระบบ
อิ เล็ กทรอนิกส์  3 รูปแบบ 23 
กระบวนงาน 
 

4.3 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมลู 
ระยะที่ 2 
 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

เพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย โดย
การพัฒนาเว็บเซอร์วิส พร้อมบริการ
ประชาชนผ่านโมบายแอพพลิเคช่ันที่
ใช้ข้อมูลจากระบบ ESB 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- 4,323,450 - มีระบบเว็บเซอร์วิสเพื่อใช้ในการ
เช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/afr
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/afr
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4.4 โครงการพัฒนาระบบวเิคราะห์
ข้อมูลด้านการประมง ระยะที่ 2 
 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

สามารถเช่ือมโยงฐานข้อมูล โดยมีการ
ตรวจสอบและนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกัน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- 8,358,800 - ร้อยละความสำเร็จการจัดทำ
โครงการ พัฒนาระบบวิเคราะห์
ข้อมูลด้านการประมง ระยะที่ 2 

4.5 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมลู 
ระยะที่ 3 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

สามารถให้บริการข้อมูลผ่านระบบ
มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย 
เสถียรและต่อเนื่อง สามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  มี ค วาม ป ลอดภั ย 
ควบคุม ดูแลระบบสารสนเทศ ที่จะ
พัฒนาขึ้นใหม่ให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน
การเช่ือมโยงข้อมูลที่ เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

- - 5,000,000 ระดับความสำเร็จในการรพัฒนา
ปรับปรุงระบบมาตรฐานในการ
แลกเปลีย่นข้อมูล ระยะที่ 3 

4.6 โครงการพัฒนาระบบวเิคราะห์
ข้อมูลด้านการประมง ระยะที่ 3 

 รองรับการบู รณ าการฐาน ข้อมู ล 
ระบบสารสนเทศของกรมประมงด้าน
การนำเข้า - ส่งออก ข้อมูลมีความ
ถูกต้องสามารถตรวจสอบทานกัน 
( Cross-check)  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูล
จากระบบมาวิเคราะห์ร่วมกันแบบ
บูรณาการ  
 
 
 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

- - 8,500,000 ร้อยละความสำเร็จการจัดทำ
โครงการ พัฒนาระบบวิเคราะห์
ข้อมูลด้านการประมง ระยะที่ 3 
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4.7 พัฒนาระบบการจัดเตรียมข้อมูล
และบูรณาการข้อมูล (Data Preparation 
and Data Blending) และระบบการ
สร้างการไหลของข้อมูล (Workflow) 
และจัดหา Software License 

ใหม ่ เพื่อให้การจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการควบคุมการทำการประมง
ของเรือประมง สามารถทวนสอบ
ข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องกัน ได้  ลดความ
ซ้ำซ้อนและลดขั้นตอนการดำเนินงาน
ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง และ
ได้ข้อมูลที่ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
เห ตุ ก ารณ์  ส ำห รับ ใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการตัดสินใจ 

กองบริหารจัดการ
เรือประมงและการทำ
การประมง 

- - 5,000,000 มีระบบที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุม
การทำการประมงของเรือประมง 
ส าม ารถ ท วน ส อ บ ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกันได้อย่างที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ สำหรับ
ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ป ระ ก อบ ก า ร
ตัดสินใจและการกำหนดนโยบาย
บริหารจัดการด้านการประมง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้รองรับภารกิจของกรมประมงอย่างมีเสถียรภาพ 
5.1 โครงการจัดทำระบบเครือข่าย
แบบไรส้าย (WiFi) 

ใหม ่ ประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถใช้งาน
ระบบเครือข่ายแบบไร้สายของกรมประมง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความ
น่าเช่ือถือ ปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กรม
ประมง สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
พกพาต่าง ๆ ได้แก่ Notebook, Smart 
Phone, Tabletสร้างนวัติกรรมดิจิทัล 
ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
6.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Fisheries GIS 
Portal) 

ใหม ่       
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บทท่ี 6 
ภาพรวมการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 

6.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่เหมาะสมกับกรมประมง โดยพิจารณาจากสถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน ความซับซ้อน
ของการบริหารจัดการ การใช้งานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการจัดวางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศแม่ข่าย การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ และกำหนดกรอบเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ 

▪ การจัดวางระบบแม่ข่ายและข้อมูลเชิงตำแหน่ง 
▪ การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ 
▪ แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
▪ ภาพรวมการประยุกต์สถาปัตยกรรมแบบ web service กับระบบสารสนเทศกรมประมง 
▪ สถาปัตยกรรมการเข้าใช้ระบบ Single Sign-on 

6.1.1 การจัดวางระบบแม่ข่ายและข้อมูลเชิงตำแหน่ง 
การจัดวางระบบแม่ข่ายและข้อมูลเชิงตำแหน่งที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมีอยู่ 2 แบบหลัก

ด้วยกัน คือ ระบบแบบรวมศูนย์ (Centralized System) และระบบแบบกระจาย (Distributed System) 
โดยมีหลักการออกแบบที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

ระบบแบบรวมศูนย์ หมายถึง การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักการรวมแม่ข่าย
ของข้อมูลและระบบสารสนเทศไว้ที่ใดที่หนึ่ง จัดทำเป็นศูนย์กลางแม่ข่ายของระบบทั้งหมดไว้ ซึ่งในทาง
กายภาพเครื่องแม่ข่ายอาจเป็นเครื่องเดียวหรือหลายเครื่องที่ทำงานร่วมกันเสมือนเป็นเครื่องเดียวก็ได้ 

ระบบแบบกระจาย หมายถึง ระบบแบบกระจายการทำงานออกเป็นแม่ข่ายหลายเครื่อง 
หลายระบบ ทำให้เครื่องหรือระบบมีขนาดเล็กลงและสอดรับกับความต้องการที่เกิดขึ้นเป็นส่วน ๆ ซึ่งแต่ละ
ระบบอาจแยกออกจากกันอย่างอิสระทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และทำการติดตั้งในสถานที่ที่
ห่างไกลกันตามความต้องการของหน่วยงานท้องถิ่นที่ใช้งาน ซึ่งทำให้การประมวลผลและข้อมูลกระจายอยู่
ตามการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย แต่อาจมีการแลกเปลี่ยนหรือปรับปรุงข้อมูลระหว่างกันผ่านระบบเครือข่ายได้ 

ระบบแม่ข่ายและข้อมูลแบบรวมศูนย์มีข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับระบบแบบกระจายหลาย
ประการ ดังนี้ 

1. การบริหารระบบคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงและการรวบรวมข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
ซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  

2. เป็นระบบที่สามารถช่วยลดความซ้ำซ้อนและความขัดแย้งของข้อมูลในองค์กร ทำให้ข้อมูล 
มีความเป็นเอกภาพ 

3. ประหยัดค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งมีราคาสูง และมีราคาเพ่ิมข้ึนตามจำนวนจุดที่ติดตั้งเพ่ิม  
4. เป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความชำนาญเฉพาะด้านได้

อย่างเต็มที่  ไม่ต้องกระจายการดูแลและการให้บริการในหลายที่ ลดภาระของบุคลากร 
ในการบำรุงรักษา 

5. มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (Availability)  
การบำรุงรักษาแบบเบ็ดเสร็จไม่ต้องหยุดบริการ (Online Maintenance) มีความสามารถ 
ในการขยายตัวเพ่ือรองรับระบบงานที่มากขึ้น (Scalability) 

6. การติดตั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศทำได้ง่ายด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า 
7. เป็นระบบที่ทำให้การจัดวางระบบรักษาความมั่นคงของข้อมูลทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า 
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8. ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ (Easy to Use) ลดการทำงานซ้ำซ้อน ในการถ่ายโอนข้อมูล  
ซึ่งรายละเอียดการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียสำหรับการจัดวางระบบแม่ข่ายแบบรวมศูนย์

และแบบกระจายแสดงไว้ในตารางที่ 6.1  

ตารางที่ 6.1 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบแม่ข่ายและข้อมูลแบบรวมศูนย์และแบบกระจาย 

ปัจจัย หัวข้อพิจารณา 
ระบบรวมศูนย์
(Centralized 

System) 

ระบบกระจาย
(Distributed 

System) 

ด้านข้อมูล - การบูรณาการข้อมูล (Integration) ง่าย ยาก 
 - การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ง่าย ยาก 
 - การควบคุมการแก้ไข ง่าย ยาก 
ด้านการประมวลผล - ความเร็วในการประมวลผล ช้า เร็ว 
ด้านซอฟต์แวร์ - ค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบ น้อย มาก 
 - ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง น้อย มาก 
 - ความซ้ำซ้อน น้อย มาก 
 - การพัฒนาเพิ่มเติม ง่าย ยาก 
ด้านระบบสารสนเทศ - การติดตั้งปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ง่าย ยาก 
 - ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลง น้อย มาก 
ด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ - ค่าใช้จ่ายเทียบต่อประสิทธิภาพ น้อย มาก 
 - การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น 
ด้านการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย - ความต้องการขนาดช่องสัญญาณสู่ศูนย์กลาง มาก น้อย 
 - ค่าใช้จ่ายในการเช่าช่องสัญญาณ มาก น้อย 
ด้านระบบรักษาความมั่นคง - จำนวนระบบท่ีต้องการ มาก น้อย 
 - ความซับซ้อนในการบริหารจัดการระบบ น้อย มาก 
 - โอกาสเกิดช่องโหว่ให้ถูกบุกรุก น้อย มาก 
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและบริหารระบบ น้อย มาก 
ด้านการบริหารจัดการ - ความยุ่งยากในการจัดการ น้อย มาก 
 - การจัดสรรทรัพยากรบุคคล น้อย มาก 
 - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร น้อย มาก 
ค่าใช้จ่ายโดยรวมในความเป็นเจ้าของ ค่าใช้จ่ายรวม ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  

การบำรุงรักษา และการบริหาร 
น้อย มาก 

การให้บริการ ณ จุดเดียว การให้บริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) สะดวก ทำได้ยาก 
หมายเหตุ คำนิยามรวมศูนย์และแบบกระจาย 

 ระบบรวมศูนย์  (Centralized System) หมายถึง วิธีการประมวลผลที่ ผู้ ใช้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์จะใช้ผ่านศูนย์กลางจากเครื่องปลายทาง (terminal) การเรียกหาข้อมูลหรือโปรแกรมที่จะใช้  
จะเรียกจากศูนย์กลางทั้งหมด 

ระบบกระจาย (Distributed System) หมายถึง ระบบที่มีส่วนประกอบหลายอย่างที่อยู่ใน
เครื่องที่แตกต่างกันซึ่งสื่อสารและประสานงานการดำเนินการเพ่ือให้ปรากฏเป็นระบบเดียวที่เชื่อมโยงกันกับ
ผู้ใช้ปลายทาง 
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6.1.2 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ  
ระบบสารสนเทศที่กรมประมงมีใช้งานอยู่ในปัจจุบันเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Multi-tier 

Web Application โดยใช้รูปแบบการพัฒนา ในการพัฒนาที่หลากหลาย มีแม่ข่ายระบบฐานข้อมูล แม่ข่าย
เว็บ และแม่ข่ายบริการแอปพลิเคชันเพ่ือพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือรองรับ
การทำงานของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์  

ระบบสารสนเทศที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันถูกพัฒนาในรูปแบบของ Web Application 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มี Platform ที่หลากหลายและไม่มีมาตรฐานการพัฒนาระบบที่ชัดเจน นอกจากนี้ระบบ
ที่พัฒนาเพ่ิมเติมอีกในอนาคต เป็นระบบที่ต้องมีการบูรณาการ การเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ระหว่างหน่วยงานทั้งหน่วยงานภายในกรมประมงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นต้น กรมประมงควรปรับสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและ
เครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ มีมาตรฐาน และ ออกแบบระบบทั้งหมดในรูปแบบ Micro Service 
หรือ Web Service เป็นอย่างน้อย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสามารถรับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นได้ในอนาคต 
แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสถาปัตยกรรม Microservice และ Web Services มีข้อดีที่สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี อีกทั้งยังเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Multitier Web Application โดยการ
พัฒนาซอฟต์แวร์แบบสถาปัตยกรรม Microservice มีจุดเด่นอยู่ที่การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยแบ่งส่วน 
ให้เป็นไปตามฟังก์ชันการทำงานในแต่ละส่วนขององค์กรแล้วจึงนำโปรแกรมในแต่ละส่วนมาประกอบ
รวมกันเป็นกระบวนการทำงาน การพัฒนาในลักษณะนี้ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนระบบ
ซอฟต์แวร์ตามการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้ดี การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Microservice มีสถาปัตยกรรม
ระบบ ดังรูปที่ 6.1 

 

 
รูปที่ 6.1 สถาปัตยกรรมระบบแบบ Microservice 

สถาปัตยกรรมระบบแบบ Microservice ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 
• Microservices หรือ service ที่ เป็นระบบย่อย ๆ ที่ทำงานอย่างสมบูรณ์ ในตัวเอง และ

ให้บริการ แก่ระบบอ่ืน ๆ เช่น บริการข้อมูล บริการประมวลผล เป็นต้น โดยการเรียกใช้ 
Microservice ทำได้หลายรูปแบบแต่ที่นิยมกันมากที่สุด คือ แบบที่เป็น Web Services 
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• API Gateway เป็นส่วนที่ ทำการเชื่อมต่อ Microservices ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างระบบ
สารสนเทศ หรือ โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ  

• Client ในที่นี้หมายถึง ระบบสารสนเทศผู้ใช้บริการ (Service Consumer) ซึ่งใช้บริการจาก 
service ต่าง ๆ นำไปสร้างเป็นระบบสารสนเทศเพ่ือใช้งานต่อไป  

• CDN หรือ Content Delivery Network คือระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ของเครื่องเซิฟเวอร์
จำนวนมาก ที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นจะทำการ
เชื่อมต่อกันผ่านอินเตอร์เน็ต เพ่ือทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลให้ไปถึงผู้รับปลายทางให้เร็วที่สุด 
รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา 

นอกจากนี้ ยังมีระบบย่อย ๆ เพ่ือสนับสนุนการทำงานของระบบทั้งหมด เช่น ระบบการ
จัดการ Microservices (Management) ระบบการค้นหาบริการ Microservice (Service Discovery) เป็นต้น 

สถาปัตยกรรมระบบแบบ Microservices นี้มีลักษณะการออกแบบการทำงานเป็น
โปรแกรมบริการ (Service Program) ย่อย ๆ และการเชื่อมต่อของข้อมูลจะทำผ่าน API Gateway โดยที่
การทำงานในภาพรวมของกระบวนงานคือการนำโปรแกรมบริการหลาย ๆ โปรแกรมมาเชื่อมต่อกันโดยใช้ 
Web Service ซึ่งให้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศดังนี้ 

• ทำให้โปรแกรมบริการที่ต้องการใช้ซ้ำกันในหลายกระบวนงานสามารถถูกนำมาใช้อีกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Service Reusability) ทำให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศใหม่ 

• ทำให้การปรับปรุงและปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับกระบวนงานทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปทำได้อย่างสะดวกและใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนลดลงโดยการนำ Service  
ที่มีอยู่แล้วมาใช้งานและพัฒนาเฉพาะโปรแกรมบริการใหม่ที่ต้องการเพ่ิมเติม 

• ทำให้การออกแบบระบบสารสนเทศทำได้สะดวกจากมุมมองของบุคลากรที่เข้าใจขั้นตอนของ
ธุรกิจ โดยการออกแบบเป็นแผนภาพการไหลของกระบวนงานทางธุรกิจที่ทำให้บุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นระบบสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความชัดเจนตามความต้องการของกระบวนงานที่ต้องการ 

• ทำให้การเชื่อมต่อทั้งในด้านกระบวนงานและข้อมูลระหว่างกระบวนงานภายในและภายนอก
หน่วยงานทำได้อย่างมีความม่ันคงมากข้ึนผ่าน API Gateway และ Web Service 

6.1.3 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับความเปลี่ยนไปทางพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

ระบบสารสนเทศที่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ซึ่งสามารถรองรับได้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศยุคใหม่โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้คือ 

1. การจัดทำ User Interface ที่สนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้แบบ Personal Portal เพ่ือให้
ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถเลือกจัดหรือปรับแต่ง User Interface ของตนให้ตรงกับงานที่ทำ 
เพ่ือสร้าง Usability ของระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิผลที่เหมาะสม 

2. การนำสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความง่ายต่อการใช้งาน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและ
สารสนเทศ และการเกิดประสิทธิผลจากการใช้ระบบสารสนเทศ โดยนำเทคโนโลยีของ HTML 5 
มาประกอบการออกแบบระบบฯ หากแต่จะต้องคำนึงประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(IT Infrastructures) เช่น เครื่องแม่ข่ายและเครือข่าย เป็นต้น ที่จะต้องไม่กระทบต่อการใช้งาน
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ระบบสารสนเทศ โดยจะต้อง Index ในฐานข้อมูล เพ่ือให้ระบบสารสนเทศสามารถทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ต้องคำนึงถึงฐานข้อมูลกลาง (Master Data) ที่มีการใช้งานร่วมกัน 
โดยมีหน่วยรับผิดชอบข้อมูลกลางแต่ละกลุ่มเพียงหน่วยงานเดียว (หรือให้น้อยหน่วยงานที่สุดใน
กรณีที่จำเป็น) โดยต้องออกแบบการปรับปรุงข้อมูล (Data Synchronization) ระหว่างฐานข้อมูล
ของระบบสารสนเทศนั้นกับฐานข้อมูลกลาง ให้เป็นข้อมูลที่เหมือนกัน เพ่ือป้องกันการขัดแย้งของ
ข้อมูล 

4. การพัฒนาระบบสารสนเทศทุกระบบต้องมีการจัดเก็บข้อมูลและสถิติการเข้าใช้งาน (Log File) ทั้งนี้
เพ่ือเป็นข้อมูลเริ่มต้นให้กับระบบจัดการการจราจรข้อมูลส่วนกลาง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และเพ่ิมมาตรการการตรวจสอบการใช้งาน
สารสนเทศที่สำคัญด้วยการทำ Data Auditing 

5. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องทำการวิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนาระบบที่ต้องใช้
เทคโนโลยีเชิงวัตถุ (Object-Oriented Technology) และรองรับการออกแบบเชิงคอมโพเน้นท์ 
(Component-Oriented Design) กล่าวคือให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใหม่หรือให้มีการทำงาน
ร่วมกับคอมโพเน้นท์อ่ืนได้โดยอิสระ  และออกแบบระบบตามหลักการของ Separation of 
Concerns เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาระบบในรูปแบบของ Microservice โดยการใช้ Web Service 
หรือการเรียกใช้ฟังก์ชันระหว่างส่วนต่าง ๆ โดยตรงก็ได้อย่างอิสระ และไม่ยึดโยงระบบต่างเข้า
ด้วยกันอย่างแน่นหนา ทำให้เกิดความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้ง่าย  

6. ระบบสารสนเทศต้องมีความสามารถในการรับ-ส่งข้อมูลกับระบบงานที่ เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม และรองรับการพัฒนาไปสู่ระบบเพ่ือรับ-ส่งข้อมูลระหว่างระบบ  
ต่าง ๆ ของกรมประมงหรือระหว่างกรมประมงกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 

7. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องใช้ เทคโนโลยีสำหรับเครื่องลูกข่ายที่ทันสมัยและเป็น
มาตรฐานสากลในการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
มีความง่ายในการใช้งาน มีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานได้ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ได้ 
เทคโนโลยีดังกล่าว ได้แก่ HTML5, CSS, JavaScript, XML, AJAX, JSON, Client-side Storage 
เป็นต้น โดยต้องมุ่ งไปสู่การใช้  Web Technology เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการทำงานแบบ 
Platform Independence และ Mobile Technology เพ่ือรองรับการวิวัฒนาการของสังคมที่มี
การใช้สมารท์โฟน์มากขึ้น 

8. การพัฒนาระบบสารสนเทศจำเป็นต้องพิจารณาให้มีความมั่นคงปลอดภัยสูง มีการเข้ารหัส
ข้อมูลที่สื่อสารระหว่างเครื่องแม่ข่ายและลูกข่ายอย่างเหมาะสม เช่น  การใช้ SSL ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทุกครั้ง เป็นต้น รหัสผ่านของผู้ใช้ระบบงานต้องมีการเข้ารหัสแบบ One-way 
Encryption ก่อนเก็บไว้ในระบบ Single-Sign-On และผู้ ใช้ระบบทุกคนต้องล็อกอินด้วย
รหัสผ่าน ณ ที่ระบบ Single-Sign-On เท่านั้น โดยระบบอื่นไม่สามารถเห็นรหัสผ่านของผู้ใช้ได้ 
รวมถึงข้อมูลที่ต้องการให้เป็นความลับสูง ต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลก่อนจัดเก็บในฐานข้อมูล เช่น 
ข้อมูลเงินเดือน เป็นต้น โดยมีการแยกเก็บรหัสที่ใช้ถอดรหัสข้อมูลนี้ไว้นอกระบบฐานข้อมูลที่ใช้
เก็บข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสเพ่ือป้องกันการอ่านข้อมูลโดยตรงจากฐานข้อมูล 
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9. ข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล (Database หรือ Repository) ต้องสามารถกำหนดขอบเขตและ
จำกัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้อย่างรัดกุมและปลอดภัยสูงสุด เช่น การอ่านอย่างเดียว 
หรืออ่านเพ่ือทำการแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น 

10. การออกแบบการจัดเก็บข้อมูลลงสู่ฮารด์แวร์ ต้องมีการแยกข้อมูลเป็นอย่างน้อย 3 กลุ่มเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพการทำงานของระบบสารสนเทศร่วมกับเครื่องแม่ข่ายและ 
Hard Disk (I/O) ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มข้อมูลใช้งานประจำ (Active Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ใน
งานประจำที่ถูกใช้งานแบบ Real time เช่น ข้อมูลใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น กลุ่มข้อมูลที่ใช้งาน
เป็นครั้งคราว (Inert Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงอยู่น้อย และถูกค้นหา
อยู่บ้าง เช่น ข้อมูลตั้งต้นเพ่ือการทำสถิติที่ได้ถูกประมวลผลสถิติแล้ว เป็นต้น และ/หรือไฟล์
มัลติมีเดีย ที่ไม่ถูกใช้ในธุรกรรมหลัก (Transaction) และกลุ่มข้อมูลสำรอง (Backup Data) ซึ่ง
เป็นข้อมูลเก่าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วและมีความจำเป็นน้อยมากที่จะถูกค้นหาอีก เช่น 
ข้อมูลใบอนุญาตขับรถของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว เป็นต้น   

การสำรองข้อมูลของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ต้องมีแผนการซักซ้อมการกู้คืนระบบและข้อมูลของ
ระบบ (System and Data Recovery) ที่สามารถทำให้ระบบสารสนเทศกลับมาปฏิบัติได้ โดยกรมประมงต้อง
มีการซ้อมการกู้คืนระบบและข้อมูลของระบบอยู่สม่ำเสมอ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

6.1.4 ภาพรวมการประยุกต์สถาปัตยกรรมแบบ Microservices กับระบบสารสนเทศกรมประมง 
จากการที่ระบบงานสารสนเทศ ต้องรองรับการทำงานในลักษณะที่มีสถาปัตยกรรมแบบ Microservice 

นั้นเราสามารถออกแบบระบบสารสนเทศของกรมประมงให้เข้ากับสถาปัตยกรรมแบบ Microservice ดังรูปที่ 
6.2 ได้ดังนี้ 

 
รูปที่ 6.2 การประยุกต์ Microservices เข้ากับระบบสารสนเทศปัจจุบันของกรมประมง  

ระบบสารสนเทศของกรมประมงสามารถแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ดังนี้ 
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1. ผู้ใช้งานระบบที่อยู่ภายในกรมประมง ซึ่งประกอบด้วยผู้ใช้งานจากสำนัก กอง หรือฝ่ายงานต่าง 
ๆ ทั้งที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยผู้ใช้งานในกลุ่มนี้จะเข้าสู่ระบบโดยผ่านระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลภายในและระบบเครือข่ายระยะไกลที่มีอยู่เดิม 

2. ประชาชนทั่วไปที่สามารถเข้ามาใช้บริการของระบบสารสนเทศที่ให้บริการโดยผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  

3. ผู้ใช้งานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องทำการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของกรมประมง เพ่ือใช้
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ โดยผู้ใช้งานในส่วนนี้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของกรม
ประมง โดยผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่ถูกจัดอยู่ในลักษณะของ Extranet  

การเชื่อมต่อของผู้ใช้งานทั้ง 3 กลุ่มที่กล่าวมานั้นต้องเชื่อมต่อผ่านเขตความม่ันคงระดับแรกที่เรียกว่า 
Demilitarize Zone (DMZ) และผ่านเข้าสู่  Web Server ซึ่งทำหน้าที่ เป็นระบบกลางในการเข้าใช้ระบบ 
ต่าง ๆ ที่อยู่ในชั้นความมั่นคงถัดไป 

นอกจากการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้ดังที่กล่าวมาแล้ว ระบบสารสนเทศของกรมประมงที่พัฒนาขึ้นใหม่ต้อง
ถูกออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างระบบงานที่กำลังพัฒนาอยู่ และเชื่อมต่อกับหน่วยงานอ่ืนภายนอก
กรมประมงที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่าเรือฯ หรือ กระทรวงเกษตรฯ เป็นต้น การเชื่อมต่อระหว่างระบบงานต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกกับระบบสารสนเทศของกรมประมงนั้นสามารถทำได้โดยผ่าน API Service Gateway 
ซึ่งทำหน้าที่ปรับแต่งข้อมูลและแปลความต้องการต่าง ๆ ของระบบนั้น ๆ ให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
สารสนเทศของกรมประมง ในลักษณะของ Web Service  

การเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานในระบบและการเชื่อมต่อระหว่างระบบงานต่าง ๆ กับระบบสารสนเทศ
ของกรมประมง และฐานข้อมูลของระบบสามารถทำได้โดยผ่าน API Service Gateway หรือ WEB Service 
API ได้โดยตรง และส่งผ่านข้อมูลและความต้องการของระบบงานต่าง ๆ ที่มีการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันใน
ลักษณะของการใช้โปรแกรมบริการ (Service Program) หรืออีกนัยหนึ่งคือ การพัฒนาระบบต้องพิจารณา
ระบบงานนั้น ๆ ในรูปแบบของ Separation of Concern ซึ่งการแยกลักษณะงานออกมาเป็นโปรแกรม
บริการต่าง ๆ ทำให้ลดขั้นตอนการพัฒนาระบบลงเนื่องจากมีโปรแกรมบริการบางส่วนที่สามารถใช้ร่วมกันได้ 
เช่น โปรแกรมบริการด้านการสอบถามข้อมูล ซึ่งโปรแกรมบริการในลักษณะนี้สามารถใช้ร่วมกันได้กับ
ระบบงานหลายระบบ นอกเหนือจากนั้นเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของระบบก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ง่ายและรวดเร็ว 

6.1.5 สถาปัตยกรรมการเข้าใช้ระบบ Single Sign-on 
จากการทำงานของกรมฯ ในปัจจุบันและอนาคต ระบบสารสนเทศจำเป็นต้องประกอบด้วย

ระบบงานหลาย ๆ ส่วนทั้งจากภายในและภายนอกกรมฯ มาทำงานร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรักษาความ
มั่นคงของทั้งระบบให้เป็นไปตามนโยบายของกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังแสดงในรูปที่ 6.3 ผู้ใช้ 
จึงจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวจริงหลายครั้ง นอกจากนี้ผู้บริหารระบบจำเป็นต้องบริหารฐานข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและ
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันของข้อมูล  
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รูปที ่6 .3 ขั้นตอนการพิสูจน์ตัวจริงในระบบที่ประกอบด้วยหลายระบบย่อยโดยไม่ได้ใช้งาน Single Sign-on 

เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและเพ่ิมความมั่นคงให้แก่ระบบจึงควรนำระบบ Single 
Sign-on ซึ่งผู้ใช้ต้องทำการพิสูจน์ตัวจริงเพ่ือเข้าสู่ระบบหลัก (Primary Security Domain) เพียงครั้งเดียว 
จากนั้นระบบจะทำการพิสูจน์ตัวจริงกับระบบย่อยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังทำโดยอัตโนมัติและ
เป็นไปตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละบุคคล โดยการพัฒนา Single Sign-on สามารถทำได้ 2 แนวทางดังนี้ 

 
• แนวทางที่ 1 : ระบบทำการจัดเก็บหลักฐานที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวจริงกับระบบย่อย (Secondary 

Security Domain) ไว้ที่ ระบบจัดการข้อมูลผู้ ใช้  ( Identity Management System : IDM)     
ดังแสดงในรูปที่ 6.4 

 
รูปที่ 6 .4 การพิสูจน์ตัวจริงในระบบที่ประกอบด้วยหลายระบบย่อยเมื่อมีการใช้ Single Sign-on แนวทางที ่1 
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• แนวทางที่ 2 : ระบบอนุญาตให้เครื่องแม่ข่ายพิสูจน์ตัวจริง เช่น แม่ข่าย Kerberos ออก
หลักฐานชั่วคราว (Token) เพ่ือใช้ในการพิสูจน์ตัวจริงกับระบบย่อยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดัง
แสดงในรูปที่ 6.5 

 
รูปที่ 6 .5 การพิสูจน์ตัวจริงในระบบที่ประกอบด้วยหลายระบบย่อยเมื่อมีการใช้ Single Sign-on แนวทางที่ 2 

6.2 การออกแบบระบบโครงสร้างพ้ืนฐานแม่ข่ายและสนับสนุนการทำงาน 
ปัจจุบันกรมประมงมีเครื่องแม่ข่ายที่ใช้งานครอบคลุมการให้บริการพ้ืนฐานสำหรับระบบงานต่าง ๆ 

ของกรมฯ และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการให้บริการในปัจจุบัน โดยแม่ข่ายสำคัญที่ กรมประมงมี
ให้บริการ มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) แม่ข่ายแบบ Virtualization  
การบริหารทรัพยากรในห้อง Data Center ได้มีการออกแบบไว้เป็นสองรูปแบบด้วยกัน คือ การบริหาร

จัดการทรัพยากรแบบ Virtualization สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาทั้งตัวเครื่องและ
ระบบปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการระบบงานขององค์กร และการบริหารจัดการทรัพยากรแบบ 
Virtualization สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับเครื่องแม่ข่ายระบบ เช่น DNS Server Web Server 
และ Mail Server เป็นต้น 

2) แม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server) 
แม่ข่ายเพ่ือการบริหารฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) โดยมีสถาปัตยกรรม

ฐานข้อมูลเป็นแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ที่สามารถทำ Multi Ddimensional Clustering 
สามารถทำ Online Table/Index Reorganization เพ่ือรองรับการทำงานที่ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถทำ Table Partitioning เพ่ือช่วยในการจัดการ Table ขนาดใหญ่ โดยในการใช้งานนั้นต้องสามารถ
บริหารพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลแบ่งแยกตามระบบงาน กำหนดสิทธิการปรับปรุงข้อมูล สิทธิในการเรียกใช้ข้อมูลที่
สามารถแบ่งระดับชั้นได้ บริหารจัดการเมื่อมีการใช้ข้อมูลพร้อมกัน (Concurrency Control) บันทึกรายการ
เข้าใช้และปรับปรุงข้อมูลของแต่ละบุคคล กลุ่มคนและหน่วยงาน โดยใช้จัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ของกรมฯ ซึ่งประกอบด้วย 

• ระบบสารสนเทศการทำประมง (Fishing Info) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย (Thai Flagged 

Catch Certificate) 
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• ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS)  
• ระบบการออกใบอนุญาตทำการประมง (e-License)  
• ระบบออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook)  
• ระบบทะเบียนเกษตรกร/ภูมิสารสนเทศประมง(Fisheries Map) 
• ระบบสารสนเทศภายในกรมประมงอ่ืน ๆ   

3) แม่ข่ายการให้บริการเว็บ (Web Server) 
แม่ข่ายการให้บริการเว็บ เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่จำเป็นและสำคัญมากในการสนับสนุน

ระบบงานสารสนเทศ เพ่ืองานของกรมฯ เป็นแม่ข่ายการให้บริการเว็บเพ่ืออินทราเน็ต และแม่ข่ายการ
ให้บริการเว็บเพื่ออินเทอร์เน็ต 

4) แม่ข่ายการให้บริการเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Server) 
แม่ข่ายการให้บริการเว็บแอปพลิเคชัน เป็นซอฟต์แวร์ระบบในการสนับสนุนระบบงาน

สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตามกระบวนการขั้นตอนทางธุรกิจที่ต้องการ ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
ที่สนับสนุนสถาปัตยกรรมระบบเปิด นอกจากนี้แม่ข่ายการให้บริการเว็บแอปพลิเคชันยังถูกใช้เพื่อสนับสนุน
การทำงานอ่ืน ๆ ของอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต และเป็นแม่ข่ายที่บริการเว็บแอปพลิเคชันแบบ 
(Redundant) 

5) แม่ข่ายเพื่อการให้บริการ (API Service Gateway) 
แม่ข่ายเพ่ือการให้บริการ API Service Gateway เป็นแม่ขายที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอ่ืน ๆ ที่อยู่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้มาตรฐานของ Web Service ซึ่งให้
แบบภาษา Web Service description Language (WSDL) และใช้ โพรโตคอล SOAP ในการพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารผ่านระบบนี้ต้องมีการกำหนดกลุ่มข้อมูลและโปรแกรมบริการ (Services) ที่ต้องการให้หน่วยงาน
ภายนอกใช้งาน 

6) แม่ข่าย Web Caching 
แม่ข่าย Web Caching ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลที่มีการเรียกใช้งานผ่านเว็บไว้ใช้ซ้ำ 

 ในกรณีที่มีการเรียกใช้ข้อมูลชุดเดิม ซึ่งทำให้สามารถลดการใช้ช่องสัญญาณลงได้ และในปัจจุบัน Web 
Caching สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ เครือข่ายเพ่ือให้การบังคับการใช้ Web Caching เกิดขึ้น 
โดยอัตโนมัติ (Transparent Caching) 

7) แม่ข่ายระบบบริหารจัดการแผนที่ 
แม่ข่ายระบบบริหารจัดการแผนที่ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล GIS โดยการเก็บตำแหน่งพิกัดบน

แผนที่ เพ่ือให้กรมฯ สามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลพิกัดตำแหน่งในการทำงาน เช่น 
การระบุตำแหน่งของรถเรือประมง หรือระบบทะเบียนเกษตรกร/ภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) เพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการด้านการทำประมง เป็นต้น 

8) แม่ข่ายบริการประชาชนแบบ Multi-Channel Contact Center 
เป็นแม่ข่ายในการติดต่อเพ่ือรองรับผู้ใช้งานได้จากหลายช่องทาง และทุกช่องทางต้อง

สามารถเชื่อมโยงถึงข้อมูลเดียวกันได้ ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของกรมฯ ทำให้การ
บริการประชาชนเป็นแบบ Multi-Channel Contact Center ที่รองรับการติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น 
โทรศัพท์ โทรสาร การส่งข้อความสั้น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ เป็นต้น โดยทุกช่องทางดังกล่าว
สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเดียวกันเพ่ือการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 
 

บทท่ี 6 - 11 
 

9) แม่ข่ายระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Server) 
แม่ข่ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการสื่อสารที่รองรับโปรโตคอลมาตรฐานสำหรับ

ไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์  คื อ SMTP/Secure SMTP, POP3/Secure POP3 และ IMAP/Secure IMAP  
ที่มีระบบรักษาความมั่นคงในการใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย 

• โพรโทคอล SSL เป็นโปรโตคอลที่สร้างช่องทางสื่อสารที่มีการเข้ารหัสลับให้กับข้อมูล  
เพ่ือป้องกันการลักลอบอ่านข้อมูลที่สื่อสาร 

• ระบบ  Public Key Infrastructure (PKI) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการกุญแจที่ใช้ใน 
การเข้ารหัสลับจดหมายเพื่อรักษาความลับของข้อความ (Data Confidentiality) 

10) แม่ข่ายเพื่อการพิสูจน์ตัวจริง (Authentication Server) 
แม่ข่ายเพ่ือการพิสูจน์ตัวจริงของผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและโปรแกรมย่อย

ต่าง ๆ นับเป็นขั้นตอนแรกและสำคัญของการรักษาความม่ันคงของระบบสารสนเทศ เพ่ือการพิสูจน์ตัวจริง  
และรองรับได้หลายมาตรฐาน เช่น RADIUS, Kerberos, UNIX Password และ Microsoft AD เป็นต้น 

11) แม่ข่ายเพื่อการบริหารข้อมูลผู้ใช้และสิทธิในการเข้าใช้ระบบ (Identity Management Server) 
เป็นแม่ข่ายสำหรับระบบสารสนเทศมีข้อมูลที่จำเป็นต้องแบ่งระดับชั้นสิทธิในการเข้าถึง

ข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามสิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องแม่ข่ายที่เป็นศูนย์กลางการ
เก็บฐานข้อมูลของผู้ใช้งานและสิทธิในการเข้าใช้งานสำหรับระบบสารสนเทศขององค์กร ทำให้ระบบ
สารสนเทศเหล่านั้นไม่ต้องจัดสร้างฐานข้อมูลผู้ใช้งานไว้ในระบบ ซึ่งอาจทำให้ เกิดความซ้ำซ้อน และ 
ความขัดแย้งของข้อมูลผู้ใช้งาน 

12) แม่ข่าย Domain Name Server (DNS Server) 
แม่ข่าย DNS ทำหน้าที่ในการแปลงชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Domain Name) ให้เป็นหมายเลข

ไอพี (IP Address) โดยได้ออกแบบให้มี DNS Server หลายชุดทำงานในลักษณะระบบหลัก (Primary Server) 
และระบบรอง (Secondary Server) เพ่ือให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ในสภาวะที่มีปัญหาจากการหยุด
ทำงานของแม่ข่ายหลัก หรือให้ช่วยแบ่งภาระการทำงานของแม่ข่ายหลัก 

13) แม่ข่าย Dynamite Host Configuration Protocol (DHCP) 
แม่ข่าย DHCP ทำหน้าที่ในการกำหนดหมายเลขไอพี (IP Address) และข้อมูลของระบบ

เครือข่ายที่จำเป็นให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเริ่มต้นการทำงาน เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อ
ผ่านทางระบบเครือข่ายได้ และระบบดังกล่าวยังเป็นระบบที่สามารถบริหารจัดการหมายเลขไอพีแบบรวมศูนย์
ที่ทำงานแบบ Redundant 

14) แม่ข่าย Anti-Virus 
เป็นแม่ข่ายสำหรับอัพเดทข้อมูลรูปแบบของ Virus (Virus Signature) ให้กับเครื่อง Client 

และเครื่องแม่ข่ายอ่ืน ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือการป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพและไม่ต้องสิ้นเปลืองช่องทาง
เชื่อมต่อ Internet เพ่ือปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว 

15) แม่ข่าย Patch Management 
เป็นแม่ข่ายสำหรับปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน (OS Update) โดยอัตโนมัติเพ่ือ

แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ทำให้ระบบมีเสถียรภาพอยู่เสมอ 
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16) แม่ข่าย Server Management 
เป็นแม่ข่ายที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบการ

ทำงานและการใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่าย ซึ่งสนับสนุนให้การบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย
สามารถดำเนินการในเชิงรุก สร้างความมีเสถียรภาพและการให้บริการที่ต่อเนื่องของระบบงานสารสนเทศ
แบบรวมศูนย์โดยเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตรวจสอบ สถานภาพทำงาน การใช้
ทรัพยากรและบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายได้อย่างสะดวก เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

17) แม่ข่ายระบบบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management System: NMS) 
เป็นแม่ข่ายสำหรับสำหรับบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายแบบรวมศูนย์ 

สำหรับนำมาใช้ ในการบริหารจัดการข้อบกพร่อง (Fault Management) การตั้ งค่ า (Configuration 
Management) ประสิทธิภาพ (Performance Management) ความมั่นคง (Security Management) และ
จัดเก็บข้อมูลการใช้งาน (Accounting Management) 

18) แม่ข่ายระบบบริหารจัดการการสำรองข้อมูล 
เป็นแม่ข่ายสำหรับบริหารจัดการการสำรองข้อมูล ทำหน้าที่ในการสำรองข้อมูลจากที่เก็บ

ข้อมูลหลักสู่ที่เก็บข้อมูลสำรอง โดยสามารถสำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้ สามารถตั้งเวลาในการทำการ
สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติได้ สามารถสำรองข้อมูลจากระบบต่าง ๆ ของกรมฯ ได้ และสามารถนำข้อมูลที่
สำรองไว้กลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถบีบอัดข้อมูลก่อนทำการสำรองข้อมูล สามารถควบคุมการ
สำรองข้อมูลจากส่วนกลางของระบบสำรองข้อมูลได้ เมื่อทำการสำรองข้อมูลแล้วสามารถจัดเก็บสื่อได้ 

19) แม่ข่ายบริหารการจัดเก็บแบบกระจาย 
เป็นแม่ข่ายที่ใช้สำหรับการรองรับการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมากที่ต้องการการกระจายความ

เสี่ยงของเครื่องแม่ข่ายและกระจาย Load การทำงานไปสู่หลายแม่ข่าย ซึ่งจะเหมาะสมกับระบบสารสนเทศ 
ที่จะมีข้อมูลเข้าสู่กรมประมงปริมาณมาก เช่น ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมบนมือถือที่จะรับ
ข้อมูลจากผู้ใช้งานปริมาณมาก หรือโปรแกรมที่รับค่าอย่างต่อเนื่องจากอุปกรณ์ Sensor เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่รับ
เหล่านี้จะสะสมจนกลายเป็น Big Data ที่จำเป็นต้องมีแม่ข่ายบริหารการจัดเก็บแบบกระจาย เข้ามาช่วย
บริหารจัดการข้อมูลและรองรับการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เหล่านี้ ตัวอย่างของแม่ข่ายบริหารการจัดเก็บ
แบบกระจายมีดังเช่น Hadoop 

6.3 การออกแบบระบบโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการทำงาน 
6.3.1 การปรับปรุงโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

กรมฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศจำนวนมากเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการในมิติ
ต่าง ๆ และสนับสนุนการทำงานที่รวดเร็ว รวมถึงการตอบสนองนโยบายภาครัฐในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ในปัจจุบันกรมฯ มีการขยายผลการใช้งาน ทั้งในด้านจำนวนผู้ใช้ระบบและ
ปริมาณข้อมูลที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลให้เครื่องแม่ข่ายที่มีอยู่ถูกใช้งานเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงควรจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ ให้รองรับปริมาณการใช้งานที่เพ่ิมขึ้น และทดแทนเครื่องแม่ข่ายที่หมดอายุการใช้งาน 
(อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งาน 3 - 5 ปี) 

• การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเครื่องแม่ข่าย 

ปัจจุบันกรมฯ มีเครื่องแม่ข่ายขนาดเล็กซึ่งเป็นเครื่องแม่ข่ายที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Blade  
(Flex) ที่ควรปรับปรุงให้ติดตั้ งระบบบริหารจัดการแบบ Virtualization ที่มีคุณสมบัติ ในการทำ Load 
Balancing และ Fail-over  โดยในแต่ละกลุ่มอาจให้บริการมากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น ให้บริการ DNS DHCP RAS 
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และ RADIUS เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความสามารถด้านการสำรองของเครื่องแม่ข่าย (Redundant Server) และทำให้
สามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของเครื่องแม่ข่ายได้อย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังทำให้สามารถจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้
ร่วมกันให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องแม่ข่ายดังกล่าวได้ถูก
ใช้มาจนใกล้จะหมดอายุในการใช้งานจึงควรพิจารณาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังกล่าวมาทดแทนเครื่อง
เดิมที่กำลังจะหมดอายุการใช้งานเพ่ือการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและรองรับความต้องการที่เพ่ิมขึ้นรวมถึง
การพิจารณาการใช้บริการ Cloud Service สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 

6.3.2 การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการแก่ประชาชน ดังนั้นการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญเพ่ือให้การทำงานและการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันกรมประมงมีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายใช้งานจำนวน หลายร้อยเครื่อง  ทั้งนี้การ
ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้มีประสิทธิภาพนั้น กรมฯ ควรพิจารณาถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) อายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมฯ บางส่วนมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ทำให้มีประสิทธิภาพใน 

การทำงานลดลง และอาจจะไม่รองรับโปรแกรมประยุกต์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ได้ นอกจากนี้เครื่องที่มีอายุ
การใช้งานมานานต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงกว่าเครื่องใหม่  ซึ่งถือว่าไม่คุ้มค่ากับประสิทธิภาพใน
การใช้งานที่ได้รับ โดยทั่วไปเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีอายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปี จะมีโอกาสชำรุด
สูงขึ้นทำให้การให้บริการหยุดชะงัก ดังนั้นกรมฯ จึงควรมีแผนในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพ่ือทดแทน
เครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี 

2) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
กรมฯ ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ในจำนวนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน   

แต่ละลักษณะ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานหรือให้บริการ
ประชาชนควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานในอัตราส่วน 1 คน ต่อ 1 เครื่อง นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ กรมฯ ควรพิจารณาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการประชาชนใน
ลักษณะการให้บริการตนเอง (Self-service) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูล หรือเป็นจุดที่ประชาชน
สามารถทำรายการด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่  นอกจากนี้  กรมฯ อาจพิจารณาจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือการปฏิบัติงานเฉพาะกิจในบางรูปแบบ ซึ่งต้องการความ
สะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยอาจพิจารณาเลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ต
ตามความเหมาะสม  

3) การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
กรมฯ มีการติดตั้ งระบบบริหารจัดการเครื่องลูกข่าย ซึ่ งช่วยให้ เจ้าหน้ าที่ของศูนย์

คอมพิวเตอร์ ของกรมฯ สามารถดูแลและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในเบื้องต้นได้ แต่ถ้าหากเกิด
ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขจากระยะไกลด้วยระบบนี้ ได้ เช่น ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ เจ้าหน้าที่ของศูนย์
คอมพิวเตอร์ต้องเข้าไปแก้ปัญหาที่ตัวเครื่อง ซึ่งหากเกิดปัญหาในลักษณะนี้มากก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์
คอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนน้อยไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที และส่งผลต่อการทำงานและการให้บริการ
ประชาชนของกรมฯ ได้ อีกท้ังด้วยจำนวนเจ้าหน้าที่ที่น้อยจึงไม่สามารถทำการบำรุงรักษาเครื่องในลักษณะ 
Preventive Maintenance ได ้
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ดังนั้น กรมฯ จึงควรจัดจ้างบริษัทภายนอกเพ่ือทำหน้าที่ในการแก้ปัญหาและบำรุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมฯ ทั้งหมดทั่วประเทศ ซึ่งช่วยให้ลดปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ลงได้  
แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมฯ อาจมีข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับหรือมีความอ่อนไหวต่อการถูกเปิดเผย 
ดังนั้นในการจัดจ้างบบริษัทภายนอกมาดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมฯ ควรทำข้อตกลงกับบริษัทที่รับจ้าง 
ในการไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ (Non-disclosure Agreement) ที่อาจรับรู้ได้จากการบำรุงรักษาหรือแก้ไข
ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้กรมฯ ควรมีนโยบายในการกำกับให้ผู้ ใช้ทุกคนจัดเก็ บข้อมูล 
ที่มีความสำคัญหรือมีความอ่อนไหว ไว้บนเครื่องแม่ข่ายบริการแฟ้มข้อมูลแทนการเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ที่
เครื่องลูกข่าย โดยกรมฯ อาจทำการเข้ารหัสลับข้อมูลนั้น เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเพ่ิมขึ้นอีกชั้นหนึ่ง 

4) ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

เพ่ือสนับสนุนการทำงานต่าง ๆ เช่น ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมป้องกันไวรัส และชุดโปรแกรมเก่ียวกับงาน
เอกสาร เป็นต้น ซอฟต์แวร์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องซื้อลิขสิทธิ์ในการใช้งาน ดั งนั้นกรมฯ  
จึงควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกับซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ต้องการ มากกว่าที่จะจัดหาซอฟต์แวร์แยกจาก
ตัวเครื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมป้องกันไวรัสซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็นรายปี   

อย่างไรก็ดี ซอฟต์แวร์ที่จัดหาพร้อมตัวเครื่องในลักษณะที่มาจากผู้ผลิต (Original Equipment 
Manufacturer: OEM) จะผูกพันลิขสิทธิ์การใช้งานไว้กับตัวเครื่อง ทำให้ไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ต่อไป 
เมื่อมีการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ดังนั้นกรมฯ ต้องพิจารณารายการซอฟต์แวร์ที่ต้องดำเนินการจัดหา
พร้อมกับตัวเครื่องทุกครั้งที่จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมหรือทดแทนของเดิม ในกรณีของซอฟต์แวร์ที่มี 
ผู้ต้องการใช้งานจำนวนไม่มากหรือเป็นซอฟต์แวร์ที่มีราคาสูงมาก กรมฯ ควรพิจารณาจัดหาซอฟต์แวร์นั้น
แยกจากตัวเครื่อง เพ่ือให้ได้ลิขสิทธิ์ในการใช้งานต่อไปถึงแม้ต้องเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ตาม 

5) อุปกรณ์ประกอบอ่ืนที่จำเป็น 
นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่กล่าวไปแล้ว กรมฯ มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์

ประกอบอื่น ๆ เพ่ือการทำงาน ได้แก่ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องพิมพ์พาสบุ๊ค ซึ่งเครื่องเหล่านี้
บางส่วนเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ กรมฯ ควรมีแผนในการจัดหาอุปกรณ์ใหม่มาทดแทน หรืออาจพิจารณา
เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถทดแทนการใช้อุปกรณ์เดิมได้ 

6.4 การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านการรักษาความม่ันคง (Security) 
ปัจจุบันกรมประมง มีธุรกรรมหลากหลายที่ให้บริการกับประชาชน รัฐบาลได้กำหนดกรอบ

ของการให้บริการแก่ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ในรูปของบริการที่ เรียกว่า “ระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Government” และต้องสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งการออกแบบนี้มี
วัตถุประสงค์หลักด้วยกัน 4 ประการ คือ  

1. การรักษาความลับของข้อมูล (Data Confidentiality) 
2. การพิสูจน์ตัวจริงและตรวจสอบสิทธิในการเข้าใช้ (Authentication and Authorization) 
3. การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล (Data Integrity) 
4. มีความคงทนในการให้บริการ (Availability) 

การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านการรักษาความมั่นคงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การรักษาความมั่นคงด้านกายภาพ (Physical) และการรักษาความมั่นคงทางด้านตรรกะ (Logical) 
สำหรับกรมประมง มีรายละเอียดการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านการรักษาความมั่นคง ซึ่งแบ่งตาม
ประเภทของการรักษาความม่ันคง ดังต่อไปนี้ 
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6.4.1 การรักษาความม่ันคงทางด้านกายภาพ (Physical) 
การรักษาความมั่นคงทางด้านกายภาพ เป็นการคำนึงถึงการเข้าถึงโดยตรงทางกายภาพ

ของบุคคลที่ เข้ามายั ง พ้ืนที่ ของศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ พ้ืนที่ ติดตั้ งอุปกรณ์ เครือข่าย  
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีความสำคัญ บุคคลเหล่านี้สามารถจำแนกได้
ดังต่อไปนี้ 

• เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเจ้าหน้าที่ ที่มีความรับผิดชอบในอุปกรณ์ดังกล่าว 
• บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามายังพ้ืนที่ได้ เช่น Outsource หรือ Maintenance Contractor 
• บุคคลที่เข้ามาเพ่ือขอติดต่องาน 
• บุคคลที่ลักลอบเข้าพ้ืนที่โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ซึ่งบุคคลทั้งหมดเหล่านี้อาจเป็นผู้บุกรุกไปยังระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังนั้น 
ในการรักษาความม่ันคงในลักษณะนี้กรมประมงควรคำนึงถึงการกำหนดที่ตั้งห้องเครื่องแม่ข่ายและจุดเชื่อม
ต่อ  ต่าง ๆ ของสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความปลอดภัยและสามารถป้องกันการเข้าถึงของ
บุคคลผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งกรมประมง ได้มีการทำระบบควบคุมการผ่าน เข้า-
ออก เช่น ระบบควบคุมประตูโดยใช้การสแกนลายนิ้วมือและระบบกล้องวงจรปิด แต่ยังขาดระบบการ
บันทึกสำหรับผู้ที่เข้าออกของห้องที่เป็นพ้ืนที่ทำงานของผู้ดูแลระบบซึ่งนับว่ามีความสำคัญอย่างมาก และ
ถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร ดังนั้นจำเป็นต้องให้มีการแลกบัตรหรือลงบันทึกการเข้าพ้ืนที่สำคัญทุกครั้ง 
อย่างน้อยสามารถใช้ในการตรวจสอบในภายหลังเมื่อมีความจำเป็น 

สำหรับการป้องกันระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์นั้น การวางสายสัญญาณเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ควรมีการจัดวางให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน และอยู่ในท่อหรือรางที่ปิดมิดชิด ไม่สามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย สำหรับจุดเชื่อมต่อทั้งหมดบนอุปกรณ์ต้องอยู่ในตู้ที่มีกุญแจปิดมิดชิด เพ่ือป้องกัน ไม่ให้
บุคคลที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเข้าถึงจุดเชื่อมต่อเหล่านั้นได้ สำหรับจุดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน
พ้ืนที่สำนักงานควรให้มีจุดเชื่อมต่อเฉพาะจุดที่มีการใช้งานจริง จุดเชื่อมต่อที่ยังไม่ใช้งานไม่ควรมีการปล่อย
สัญญาณไว้ ซึ่งอาจจะเป็นจุดให้ผู้บุกรุกใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ามาถึงระบบคอมพิวเตอร์ภายในได้ 

6.4.2 การรักษาความม่ันคงทางด้านตรรกะ (Logical) 
การรักษาความมั่นคงทางด้านตรรกะเป็นการเน้นการป้องกันการบุกรุกท่ีเข้ามาทางระบบ

เครือข่ายจากภายนอก โดยผ่านทางสายสัญญาณหรือการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ซึ่งต้องมีการจัดวางโครงสร้าง
ระบบป้องกันให้มีความสามารถในการป้องกันโดยคำนึงถึงการจัดลำดับชั้นของการป้องกันและการกำหนด
นโยบายป้องกันเป็นหมวดหมู่โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์ ได้แก่ 

• อุปกรณ์ LAN Switch จำเป็นต้องปรับปรุงให้รองรับการทำ VLAN (Virtual LAN) ได้ทั้งระบบ
และต้องมีการควบคุมการเข้าใช้ระบบเครือข่าย เช่น การระบุ MAC Address ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีสิทธิการเข้าใช้ หรือพิสูจน์ตัวตนตามมาตรฐาน IEEE 802.1x โดยผู้ใช้ต้องกรอก
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพ่ือทำการพิสูจน์ตัวตนก่อนการเข้าใช้เครือข่าย 

• อุปกรณ์ Router จำเป็นต้องปรับปรุงให้รองรับการทำ Packet Filter ได้ทั้งหมดเพ่ือป้องกันการ
บุกรุกที่สามารถตรวจจับได้ในโพรโทคอลระดับชั้นที่ 3 และ 4  

• อุปกรณ์ Next Generation Firewall จำเป็นต้องปรับปรุงให้รองรับการตรวจจับได้ในโพรโทคอล
ระดับชั้นที่ 3 และ 4 (TCP/IP,UDP/IP) โดยที่ควรมีการติดตั้ง Firewall ทั้งในส่วนของ Internet 
เพ่ือป้องกันการบุกรุกจากภายนอกและในส่วนของ Intranet เพ่ือป้องกันการบุกรุกจากภายใน 
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เครือข่ายของกรมประมงเอง รวมถึงการตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย  
ทั้งในระดับโปรแกรมและระดับข้อมูล การโจมตีด้วย Denial of Service (DoS) เป็นต้น  

• ระบบการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย จำเป็นต้องปรับปรุงให้สามารถป้องกันการ
ติดไวรัสผ่านทางเว็บและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยทำการติดตั้งระบบป้องกันไวรัสกลาง 
(Anti-virus Gateway) เพ่ือทำการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์และข้อมูลที่ส่งมาในไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ และกำจัดไวรัสก่อนปล่อยให้ข้อมูลนั้นผ่านเข้าสู่ระบบเครือข่ายและนอกจากนี้
ยังควรมีระบบป้องกันไวรัสที่เข้ามาทำลายข้อมูล เช่น Ransomware ด้วยการสำรองข้อมูล
ของของผู้ ใช้ เก็บไว้ รวมถึงการสำรองข้อมูลของระบบปฏิบัติการในระดับ Hard disk 
partition 

• ระบบการป้องกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องปรับปรุงทั้งในส่วนของเครื่องแม่ข่าย
และเครื่องลูกข่ายให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือตรวจจับไวรัสที่อาจติดมากับสื่อบันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ และไวรัสแบบใหม่ที่อาจมีขึ้นในอนาคต รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้ใช้
เพ่ือที่จะสามารถป้องกันตนเองได้จากโจมตีจากไวรัสได ้

• ระบบป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Anti-Malware) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบ Private Cloud ที่ติดตั้งในห้อง Data Center ของกรมประมง จำเป็นต้องจัดหา
ลิขสิทธิ์การใช้งานให้ครอบคลุมระบบสารสนเทศที่มีอยู่ทั้งหมดของกรมประมง และควร
จัดหาในส่วนของเครื่องลูกข่ายด้วย เพ่ือลดความเสี่ยงของช่องโหว่และสาเหตุของการเกิด
ไวรัสมัลแวร์  

• ระบบปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน (Patch Management) เพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องหรือช่องโหว่บนซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ทำงานหรือเป็นจุดอ่อนให้มีการบุกรุกได้ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการติดตั้งระบบดังกล่าว 

• ระบบพิสูจน์ตัวจริง (Authentication System) เพ่ือจัดเก็บชื่อผู้ใช้และข้อมูลที่เป็นความลับ 
เช่น รหัสผ่าน ลายพิมพ์นิ้วมือหรือรหัสบัตรประจำตัว เป็นต้น และยังใช้เก็บข้อมูลประจำตัว 
(Profile) ไว้ที่ส่วนกลางเพ่ือใช้กำหนดการรักษาความมั่นคงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ 
โดยการติดตั้งระบบ Directory Service ที่เป็นมาตรฐาน เช่น LDAP และ RADIUS เป็นต้น 
ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการติดตั้งระบบดังกล่าว 

• ระบบการตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานระบบ (Authorization System) เพ่ือใช้ในการจำกัด
สิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรและข้อมูลให้เป็นไปตามกลุ่ม และระดับของผู้ใช้ โดยการติดตั้งระบบ 
Identity Management หรือ Web Portal ที่ทำงาน โดยการนำข้อมูลผู้ใช้จาก Directory 
Service มาใช้ในการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการติดตั้งระบบดังกล่าว 

• ระบบ Public Key Infrastructure (PKI) ที่ใช้ในการบริหารจัดการกุญแจสาธารณะ (Public 
Key) โดยการออกใบรับรองดิจิทัล (Digital Certificate) ให้แก่ผู้ใช้บริการกุญแจสาธารณะ เช่น 
แม่ข่าย ลูกข่ายและบุคคล เพ่ือนำไปใช้ในการพิสูจน์ตัวตน การลงนามอิเล็กทรอนิกส์และการ
รักษาความลับของข้อมูล (Privacy) เป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การใช้ลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ 

• เครื่องแม่ข่าย VPN ใช้ทำหน้าที่ในการสร้างช่องสัญญาณสื่อสารที่มีความมั่นคงระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายมายังแม่ข่าย VPN โดยกรมประมง ควรนำเทคโนโลยีนี้มาใช้เพ่ือรักษา
ความมั่นคงให้กับการใช้งาน โดยเฉพาะการใช้งานที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการ
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ให้บริการแบบเคลื่อนที่ในอนาคต หรือการทำงานภาคสนามของบุคลากรของกรมประมง 
ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการติดตั้งระบบดังกล่าว 

กรมประมงได้มีการนำระบบเหล่านี้มาใช้งานแล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมระบบงานทั้งหมด 
ดังนั้นจึงควรมีการเร่งปรับระบบที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือให้กรมฯ สามารถให้บริการระบบ
สารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

6.4.3 การรักษาความม่ันคงด้านข้อมูล (Data Security)  
เนื่องจากข้อมูลที่กรมประมง ต้องรับผิดชอบเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการให้บริการกับประชาชนและ

หน่วยงานภาครัฐจำนวนมาก ดังนั้น จึงต้องมกีารดำเนินการ ดังนี้   
• กระบวนการจัดการสื่อสารและการจัดเก็บข้อมูลที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือและสามารถ

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ในการพัฒนาระบบสารสนเทศต้องกำหนดให้มีการบันทึก
ประวัติการเข้าใช้และเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ  

• ข้อมูลที่สำคัญอาจต้องมีการใช้ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เพ่ือการจัดการเรื่อง 
Message Integrity การยืนยันผู้สร้างข้อมูล  

• ต้องทำสำเนาข้อมูลแบบ Real Time ไปยังศูนย์สำรอง เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
เมื่อเกิดภัยพิบัติกับห้อง Data Center  

• การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) ควรมีการยืนยันตัวตนหลายรูปแบบ เช่น  
Username/Password บัตรประจำตัวประชาชน (ID card) Smart Card ของหน่วยงาน  
Biometric Security (ลายนิ้วมือ, ม่านตา, เสียง) ยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (Two-Factor 
Authentication) เช่น OTP, Token 

• การเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่ง (Encryption)  
• การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Access control)  

6.4.4 การรักษาความม่ันคงของการควบคุมเครื่องแม่ข่าย  
การควบคุมเครื่องแม่ข่ายมีความเสี่ยงที่สำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการบริหารรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ 

ระบบปฏิบัติการในปัจจุบันสามารถกำหนดให้มีผู้ดูแลระบบได้หลายระดับ ดังนั้น จึงควรดำเนินการ ดังนี้ 
• มีมาตรการป้องกันทางกายภาพ เพ่ือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและ

ประมวลผลข้อมูล โดยคำนึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย เช่น 
- บันทึกการเข้าออกพ้ืนที่อาคาร 
- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของพ้ืนที่  
- มีระบบกล้องวงจรปิดติดตั้ง  
- มีการล้อมรั้วและล็อคประตูทุกครั้ง  
- มีระบบบัตรผ่านเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าออกห้อง Data Center 

• มีการจัดระดับและสิทธิ์การบริหารระบบให้กับผู้ดูแลระบบแต่ละระดับอย่างเหมาะสม ไม่ควร
ให้ผู้ดูแลระบบทุกคนอยู่ในระดับสิทธิ์เดียวกัน โดยเฉพาะระดับสิทธิ์สูงสุดที่มีผลต่อการทำงาน
ทุกประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ พึงระลึกเสมอว่าไม่มีความลับสำหรับผู้ดูแลสูงสุดในระบบ
คอมพิวเตอร์ ดังนั้น ผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ดูแลระบบสูงสุดต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง
มาก และไม่ควรมีเพียงคนเดียว เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ผู้ดูแลสูงสุดคนหนึ่งไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพ่ือบริหารจัดการในประเด็นนี้ จึงควรกำหนดให้มีนโยบายการบริหาร
รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบของกรมประมงอย่างชัดเจน กรณีของรหัสผ่านของผู้ดูแลสูงสุดควรให้ 
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มีการเก็บสำรองในตู้ที่ปลอดภัย และควบคุมการใช้ในรูปแบบของคณะกรรมการหรือ
คณะทำงาน  

6.4.5 การใช้งานได้ของระบบ (Availability)   
เนื่องจากกรมประมงมีการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภาครัฐจำนวนมาก จึงมีการจัดเก็บ

ข้อมูลที่สำคัญ การดำเนินการด้านการใช้งานได้ของระบบ (Availability) เพ่ือให้ระบบและข้อมูลมีการใช้งาน
ไดอ้ย่างต่อเนื่อง (Availability) จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงควรมีการดำเนินการ ดังนี้   

• จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง 
- แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง ( IT 

Contingency Plan) 
- แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (Business Continuity 

Planning : BCP) 
- แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมประมง  

• สำรองข้อมูล 
- สำรองข้อมูลในหน่วยงาน ลงอุปกรณ์ San Storage หรือเทปภายในหน่วยงาน 
- สำรองข้อมูลในพ้ืนที่ห่างไกล เช่น สำรองข้อมูลบนระบบคลาวด์ภายนอกองค์กร 
- สำรองข้อมูลส่วนบุคคล ลงอุปกรณ์จัดเก็บภายนอก เช่น External Harddisk, Flash 

Drive 
• การตรวจสอบและเตรียมความพร้อม 

- จัดเตรียมทรัพยากร และเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ  
- ทบทวนแผน กระบวนการ บุคลากร ข้อมูลต่าง ๆ 
- การนำข้อมูลที่สำรองไว้มาซักซ้อมการกู้คืนระบบหรือการกู้คืนข้อมูล 
- การซักซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน 

6.4.6 ระบบรักษาความม่ันคงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ในปัจจุบันการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต มีความเสี่ยงจาก

ภัยคุกคามทางไซเบอร์อันอาจกระทบต่อการให้บริการและความม่ันคงของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกาศให้มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
ได้แก ่

• กรมฯ ต้องมีการกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงให้เหมาะสมและความสอดคล้องกับ 
พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ร.ฎ. ที่เกี่ยวข้อง  

• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยกฎหมายฉบับนี้มีข้อบัญญัติให้หน่วยงานรัฐต้องดำเนินการทำให้เกิดความมั่นคง
และความน่าเชื่อถือสำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศที่ใช้งาน ดังนั้น  
กรมประมงจึงมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  

• พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยกฎหมายฉบับนี้กำหนดขึ้นเพ่ือ
กำหนดหลักเกณฑ์ กลไกหรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้การเก็บรวบรวมใช้ หรือ 
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เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าวทำได้โดยง่ายสะดวก และรวดเร็ว
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม   

• พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562  โดยกฎหมายฉบับนี้มี
ข้อบัญญัติให้หน่วยงานที่มีลักษณะของภารกิจหรือบริการที่มีความสำคัญเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
สำคัญทางสารสนเทศ ทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนที่จะต้องมีการป้องกัน รับมือ 
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ  
ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้หน่วยงานดังกล่าวต้องมีแผนปฏิบัติการและมาตรการด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างมีเอกภาพและต่อเนื่อง อันจะทำให้การป้องกันและการรับมือ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถป้องกันหรือรับมือกับภัย
คุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที  

6.4.7 IT Security Audit ISO 27001 
การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ( Information Security 

Management) ตามมาตรฐาน ISO 27001 นั้น โดยหลักแล้วจะมี 2 ส่วนด้วยกัน คือ 
ก) การประ เมิ น โดยองค์ ก ร  ( Internal Audit ห รือ  Self Assessment) ซึ่ งก ารป ระ เมิ น 

โดยหน่วยงานภายในองค์กร มักจะต้องมีการกำหนดบทบาทขอบเขต และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมดภายในองค์กร (Stakeholders) เข้ามาเป็นคณะทำงาน เพ่ือช่วยในการประเมิน
โครงสร้างที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร มีจุดบกพร่องในส่วนใด เพ่ือช่วยกัน
หาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือเป็นช่องโหว่ขององค์กรได้ โดยปกติแล้วจะต้องมีการ
ประเมินโดยหน่วยงานภายในองค์กรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ข) การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก (External Audit) ซึ่งการประเมินโดยหน่วยงานภายนอก
องค์กร จะต้องใช้บริษัทที่ได้รับ “ใบอนุญาตการเป็นผู้ตรวจสอบ (IT Security Auditor 
Certification)” เท่านั้น ซึ่งในองค์กรขนาดใหญ่ จะต้องมีการประเมินโดยหน่วยงานภายนอก
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระบบสารสนเทศท่ีใช้งานอยู่ 

ผลที่ได้จากการประเมินจากทั้งสองกรณี จะนำมาซึ่งนโยบาย แผนงานรองรับ และงบประมาณ
สนับสนุน เพ่ือทำการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว สำหรับการเตรียมความพร้อมในการประเมินระบบสารสนเทศ
ภายในองค์กรด้วยหน่วยงานภายในจะมีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้ 

(1) การอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานกับเจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้บริหารทั้งหมดให้มีความตระหนักรู้
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นแล้ว และอาจเกิดขึ้นได้ภายใน
องค์กร เพ่ือให้รับรู้ถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และต่อองค์กร มีความพร้อมใน
การรับมือและรู้ขั้นตอนที่จำเป็นในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยคุกคาม 

(2) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 270001 ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมาก 
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือคณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญที่เป็นหัวใจหลักของ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพราะการประเมินโดยองค์กรจะไม่มี
ความชัดเจนหากคณะทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีความรู้ที่มากพอที่จะประเมินสภาพการ
ทำงานที่มีอยู่ว่ากำลังอยู่ในสภาวะใด และต้องประเมินในเรื่องใดบ้าง 
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ตารางที่ 6.2 ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน 
ISO 27001 และด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

ประเภท หัวข้อการอบรม ระดับ 
ISO 27001 Information & Network Security Fundamental ปฏิบัติการ/บริหาร 
ISO 27001 Information Security Management Systems (ISMS) บริหาร 
ISO 27001 ISO/IEC 27001 Implementation ปฏิบัติการ 
ISO 27001 Risk Assessment ปฏิบัติการ 
ISO 27001 Security Incident Handling & Reponses  ปฏิบัติการ 
ISO 27001 ISO/IEC 27001 Lead Auditor ปฏิบัติการ/บริหาร 
ISO 27001 Organizational Systems Security Analyst (OSSA) 

Certified Training 
ปฏิบัติการ 

ISO 27001 PECB Certified ISO 27001 Lead Implementer ปฏิบัติการ/บริหาร 
ISO 27001 PECB Certified Data Protection Officer (CDPO) ปฏิบัติการ/บริหาร 
ISO 27001 การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance 
Workshop: PDPA) 

ปฏิบัติการ 

ISO 27001 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ภาครัฐ (PDPA for Government Officer) 

ปฏิบัติการ 

Cyber Security  การสร้างความตระหนักรู้ ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
Cyber Security Awareness Training 

ปฏิบัติการ 

Cyber Security  การบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ปฏิบัติการ/บริหาร 
Cyber Security  การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Skill 

Development in Cybersecurity) 
ปฏิบัติการ 

 
(3) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา ที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 
(ก) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553” 
(ข) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2556” 

(ค) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553” 

เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือคณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่ภาครัฐได้มีการ
กำหนดขึ้นมา เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติตามไปในทิศทางเดียวกัน 

(4) ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือคณะทำงาน ต้องทำการศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์
จุดบกพร่องที่นำเสนอในรายงานต่าง ๆ ที่เคยมีการจัดทำขึ้นในอดีต เพ่ือให้เห็นภาพที่ผ่านมา
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ของระบบสารสนเทศ และจุดบกพร่องที่เป็นประเด็นหลัก เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  
ในสถานการณ์ท่ีผ่านมา และท่ีอาจเกิดข้ึนอยู่ในปัจจุบัน โดยแยกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

(ก) กลุ่มท่ีมีความรู้ด้านระบบเครือข่าย 
(ข) กลุ่มท่ีมีความรู้ด้านโปรแกรม 
(ค) กลุ่มผู้ใช้งาน 
(ง) กลุ่มผู้บริหาร 

แต่ละกลุ่มจะมีหน้าที่ในการศึกษาขอบเขตที่ตนมีความถนัดและมีความรับผิดชอบ เพ่ือให้
สามารถเข้าใจในจุดบกพร่องและข้อจำกัดต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง ตัวอย่างเอกสารที่เคยนำเสนอ
มาแล้ว เช่น “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรมประมง” ซึ่งมี 9 ส่วน เช่น 
ส่วนที่ 1 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and 

environment security) 
ส่วนที่ 2 การควบคุมการเข้าออกห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer Center 

Entry Control) 
ส่วนที่ 3 การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Access Control) 
ส่วนที่ 4 การควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Third Party 

Access Control) 
ส่วนที่ 5 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Use of Personal Computer) 
ส่วนที่ 6 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Use of Notebook Computer) 
ส่วนที่ 7 การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Use of the Internet) 
ส่วนที่ 8 การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Use of Electronic Mail) 
ส่วนที่ 9 การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Access Control) 

(5) นำประเด็นดั งกล่ าวมาทำรายการที่ ต้ องตรวจสอบ หรือ Checklist ว่าส่ วน ใดได้มี  
การดำเนินการไปแล้วบ้าง และส่วนใดยังไม่มีการดำเนินการ ด้วยสาเหตุจากอะไร ซึ่งการจัดทำ
รายการที่ต้องตรวจสอบ (Checklist) สำหรับการประเมินโดยองค์กร (Internal Audit หรือ 
Self Assessment) ดังตัวอย่างที่แสดงในตารางที่ 6.3 

 
ตารางที่ 6.3 แสดงการประเมินด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยองค์กร 

มาตรฐานอ้างอิง การดำเนินการ สถานะ สิ่งที่ตรวจพบ 
หัวข้อตามมาตรฐาน ISO ที่
นำมาตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 
- วันท่ี/เวลา 
- หน่วยงาน/แผนก 
- บุคคลที่ดูแล/ให้ข้อมลู 
- อุปกรณ์/โปรแกรมที่
ตรวจสอบ 

- การเฝา้ดูการปฏิบัติงานหรือ
การเข้าออกของผู้คนท่ีเข้ามา
ใช้บริการ หรือผู้คนทีเ่ข้ามา
ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน รายละเอียดทีไ่ด้จากการ
ดำเนินการ และต้องสอดคล้อง
กับสถานะที่ระบุไว้ หากไมผ่่าน
จะต้องระบุให้ชัดว่า เพราะ
สาเหตุใด และมีแนวทางในการ
แก้ไขอย่างไรได้บ้าง หากหัวข้อ
ใดมีการกำหนดกรอบเวลาใน
การตรวจสอบให้บันทึกวันเวลา
ที่ตรวจสอบครั้งแรกและให้
ตรวจสอบซ้ำในวันเวลาที่หัวข้อ
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มาตรฐานอ้างอิง การดำเนินการ สถานะ สิ่งที่ตรวจพบ 
ทั้งหมดในองค์กร ซึ่งถือว่า
เป็นส่วนหน่ึงของการ
ตรวจสอบท่ีไมส่ามารถ
ละเลยได ้

- ข้อมูลที่ได/้ที่ตรวจสอบ 
- สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 
 

นัน้กำหนดมา เช่น กฎในการ
สำรองข้อมูลต้องดำเนินการทุก 
1 เดือน ดังนั้นเมื่อตรวจสอบ
ครั้งแรกแล้ว ในครั้งต่อไปท่ีครบ
กำหนด 1 เดือนของการสำรอง
ข้อมูลก็ให้ดำเนินตรวจสอบว่ามี
การสำรองข้อมูลหรือไม่  

(6) จัดทำกรอบการดำเนินการพร้อมกำหนดงบประมาณที่จำเป็นในการปรับปรุง ในหัวข้อที่ยัง
ไม่ได้มีการแก้ไขให้ครบถ้วนจากรายการที่ต้องตรวจสอบที่มีการประเมินไปแล้วข้างต้น เพ่ือให้
การแก้ไขเป็นไปตามกรอบท่ีภาครัฐได้กำหนดไว้ ดังตัวอย่างที่แสดงในตารางที่ 7.4 

ตารางที่ 6.4 แสดงกรอบการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001 
การแก้ไขปรับปรุง ผู้ดำเนินการ งบประมาณ กรอบเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ 

แสดงรายการหรือ
โครงการที่ต้องดำเนินการ
เพื่อแก้ไขปรับปรุงปญัหา
ที่ได้จากรายการทีต่้อง
ตรวจสอบ 

หน่วยงานหรือบุคคลที่
ถูกกำหนดให้มีหน้าท่ี
ดำเนินการแกไ้ข
ปรับปรุง 

งบประมาณที่ใช้ใน
การปรับปรุง 

ระยะเวลาที่ใช้
ในการ
ดำเนินการ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมี
การปรับปรุงแล้ว เป็นไป
ตามหัวข้อใดในมาตรฐาน 
ISO 27001 

(7) กำหนดระยะเวลาที่จะต้องทำการติดตามผลการดำเนินการในแต่ละหัวข้อว่ามีการดำเนินการ
ไปแล้วหรือไม่ อย่างไร และจัดทำรายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบถึงผลของการ
ติดตามว่ามีความสำเร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ เพ่ือจะได้ถูกนำไปใช้ในการวางแผนในครั้งต่อไป 

การดำเนินการนี้ยังครอบคลุมไปถึงส่วนต่าง ๆ ของกรมประมง และสำนักงานประมง 
ในส่วนภูมิภาค ทั้งหมดทั่วประเทศ เนื่องจากสำนักงานเหล่านั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการสร้าง
ผลกระทบกับระบบความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศของกรมประมง เนื่องจากอยู่ในระบบเครือข่าย
เดียวกัน สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของกรมประมงได้ ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน
และกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการในแต่ละสำนักงานให้มีความเหมาะสมและเกิดความคล่องตัว  
ในการปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน หากมีการดำเนินการทั้งหมดแล้ว เราจะเห็นภาพของปัญหาโดยรวมของ 
ทั้งองค์กรว่าเป็นอย่างไรและจำเป็นต้องใช้งบประมาณมากน้อยแค่ไหนในการดำเนินการแก้ไข  
ไม่ใช่ดำเนินการเฉพาะในส่วนกลางเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐมักจะเข้าใจว่าส่วนสาขาหรือ
สำนักงานต่างจังหวัดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการใด ๆ ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย จึงทำให้เกิด
การละเลยและเป็นช่องโหว่สำคัญขององค์กรที่ทำให้ถูกโจมตีโดยไม่รู้ตัว 
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สำหรับมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศนั้น แบ่งออกเป็น 11 
โดเมนหลัก (A5-A15) ซึ่งประกอบด้วย 39 ตัวควบคุมหลัก (Control Object) โดยมีโดเมนหลักพร้อมตัว
ควบคุมหลัก ดังนี้ 

A.5 นโยบายความม่ันคงปลอดภัยขององค์กร (Security Policy) 
A.5.1 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ( Information Security Policy)  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดทิศทางและให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสำหรับสารสนเทศขององค์กร เพ่ือให้เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อกำหนด
ทางธุรกิจ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

A.6 โครงสร้างด้านความม่ันคงปลอดภัยสำหรับองค์กร (Organization Security) 
A.6.1 โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยภายในองค์กร ( Internal Organization)  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดบทบาทของผู้บริหารองค์กรและหัวหน้างานสารสนเทศ ใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือบริหารและจัดการความม่ันคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศขององค์กร 

A.6.2 โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือหน่วยงานภายนอก 
(External Parties) มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดโครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือหน่วยงานภายนอก เพ่ือบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สำหรับสารสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผล สารสนเทศขององค์กรที่ถูกเข้าถึง  
ถูกประมวลผล หรือถูกใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือหน่วยงานภายนอก 

A.7 การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร (Asset Management)  
โดเมนนี้จะกล่าวถึงบทบาทของหัวหน้างานสารสนเทศและหัวหน้างานพัสดุในด้านต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี้  
A.7.1 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน (Responsibility for assets) 
A.7.2 การกำหนดหมวดหมู่ (Information classification) 

A.8 ความม่ันคงปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร (Human Resources Securities) 
โดเมนนี้จะกล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสารสนเทศ หัวหน้างานสารสนเทศ หัวหน้างานบุคคล

และหัวหน้างานที่เก่ียวข้องในต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
A.8.1 ก่อนการจ้างงาน (Prior to employment) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานและ

ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอก เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 
และเพ่ือลดความเสี่ยงอันเกิดจากการขโมย การฉ้อโกง และการใช้อุปกรณ์ผิด
วัตถุประสงค์ 

A.8.2 ในระหว่างการจ้างงาน (During employment) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอกได้ตระหนักถึงภัยคุกคาม และปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
กับความมั่นคงปลอดภัย หน้าที่ความรับผิดชอบและทำความเข้าใจกับนโยบาย เพ่ือลด
ความเสี่ยงอันเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ 

A.8.3 การสิ้นสุดและการเปลี่ยนการจ้างงาน (Termination or change of employment)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอกได้ทราบถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบและบทบาทของตน เมื่อสิ้นสุดการจ้างงาน หรือมีการเปลี่ยนการจ้าง
งาน หรือมีการย้ายตำแหน่งความรับผิดชอบ 
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A.9 การสร้างความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical & Environmental 
Security) 

โดเมนนี้จะกล่าวถึงบทบาทของหัวหน้างานสารสนเทศและหัวหน้างานอาคาร ที่ดูแลในแต่
ละอาคาร ซึ่งการป้องกันความปลอดภัยทางกายภาพนั้นจะให้ได้ผลมากที่สุด ต้องทำตามคำแนะนำให้
ครบ ถึงแม้ว่าคำแนะนำดังกล่าวอาจจะไม่สามารถป้องกันผู้บุกรุกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างน้อยก็
สามารถชะลอให้ผู้บุกรุกเข้าถึงระบบได้ช้าลงได้ 

A.9.1 พ้ืนที่สำคัญ (Secure area) มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดบริเวณที่ต้องมีการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย เพ่ือป้องกัยการเข้าถึงทางกายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต การก่อให้เกิด
ความเสียหาย และการก่อกวนหรือแทรกแซงต่อทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กร 

A.9.2 การป้องกันทรัพย์สินและอุปกรณ์ (Equipment security) มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนด
ความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์ เพ่ือป้องกันการสูญหาย การเกิดความเสียหาย  
การถูกขโมย หรือการถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตของทรัพย์สินขององค์กร และทำ
ให้กิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรเกิดการติดขัดหรือหยุดชะงัก 

A.10 การบริหารจัดการด้ านการสื่อสารและการดำเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศ 
(Communication & Operation Management) 

โดเมนนี้จะกล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารสารสนเทศ หัวหน้างาน
สารสนเทศ ผู้ที่เป็นเจ้าของกระบวนการทางธุรกิจและพนักงานสารสนเทศในด้านต่าง ๆ  

A.10.1 ขั้นตอนและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (Operational procedures and 
responsibilities) มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศเป็นไป
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

A.10.2 การบริหารจัดการการให้บริการโดยหน่วยงานภายนอก (Third party service 
delivery management) มี วัตถุประสงค์ เพ่ื อกำหนดกรอบการให้บริการของ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือจัดทำและรักษาระดับความมั่นคงปลอดภัยของการปฏิบัติ
หน้าที่โดยหน่วยงานภายนอกให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ระหว่ างองค์กรกับ
หน่วยงานภายนอก 

A.10.3 ก า ร ว า ง ร ะ บ บ แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ รั บ  ( System planning and acceptance)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการวางแผนและการตรวจรับทรัพยากรและอุปกรณ์ทางด้าน
สารสนเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถใช้งานได้อันเป็นสาเหตุของความ
ล้มเหลวของระบบ 

A.10.4 การป้องกันโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดีและโปรแกรมชนิดเคลื่อนที่ (Protection against 
malicious and mobile code) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการป้องกันโปรแกรมที่ไม่ประสงค์
ดี เพื่อรักษาซอฟต์แวร์และสารสนเทศให้ปลอดภัยจากการถูกทำลายโดยซอฟต์แวร์ที่ไม่
ประสงค์ด ี

A.10.5 การสำรองข้อมูล (Back-up) มี วัตถุประสงค์ เพ่ือกำหนดการสำรองข้อมูลที่ มี
ความสำคัญในการรักษาความถูกต้องสมบูรณ์และความพร้อมใช้ของสารสนเทศและ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในระบบสารสนเทศ 
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A.10.6 การบ ริ ห ารจั ด การความมั่ น ค งป ลอดภั ยขอ งเค รื อ ข่ าย  (Network security 
management) มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดการบริหารจัดการทางด้านความปลอดภัย
สำหรับเครือข่ายขององค์กร เพ่ือป้องกันระบบสารสนเทศบนเครือข่ายและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สนับสนุนการทำงานของเครือข่าย 

A.10.7 การรับมือกับการใช้สื่อ (Media handling) มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดการจัดการสื่อที่
ใช้ในการบันทึกข้อมูล เพ่ือป้องกันการเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การลบหรือ
ทำลายทรัพย์สินสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต และการติดขัดหรือหยุดชะงักทางธุรกิจ 

A.10.8 การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange of information) 
A.10.9 การบริการทางด้านพาณิ ชย์ อิ เล็กทรอนิกส์  (Electronic commerce services)  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยสำหรับบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือสร้างความม่ันคงปลอดภัยสำหรับบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และในการใช้งาน 

A.10.10 การตรวจสอบเฝ้าระวัง (Monitoring) มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดการเฝ้าระวังทางด้าน
ความม่ันคงปลอดภัย เป็นการตรวจจับกิจกรรมของการประมวลผลทางด้านสารสนเทศ
ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

A.11 การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) 
โดเมนนี้จะกล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสารสนเทศ หัวหน้างานสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบ

และพนักงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการทางด้านสารสนเทศ 
A.11.1 ข้อกำหนดทางธุรกิจสำหรับการควบคุมการเข้าถึง (Business requirements for 

access control) มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดแนวทางธุรกิจสำหรับการควบคุมการ
เข้าถึงสารสนเทศ เพ่ือควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ 

A.11.2 การบริหารจัดการผู้ใช้งาน (User access management) มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนด
บทบาทและขอบเขตของผู้ ใช้งานซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ 
การเข้าถึง เพ่ือเป็นการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว
และป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

A.11.3 ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User responsibilities) มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพ่ือป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ ได้รับอนุญาต การ
เปิดเผยหรือการขโมยสารสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ 

A.11.4 การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network access control) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต 

A.11.5 การควบคุมการเข้ าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating system access control)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้รับอนุญาต 

A.11.6 การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลสารสนเทศ (Application and 
information access control) มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เ พ่ื อ ก า รค ว บ คุ ม ก า ร เข้ า ถึ ง 
Application และสารสนเทศท่ีไม่ได้รับอนุญาต 

A.11.7 อุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพาและการปฏิบัติงานจากภายนอกสำนักงาน (Mobile 
computing and teleworking) มี วัตถุประสงค์ เพ่ือการควบคุมอุปกรณ์สื่อสาร
ประเภทพกพาและการปฏิบัติงานจากภายนอกเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับ
อุปกรณ์และการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 



 
 

บทที่ 6 - 26 
 

A12 การจัดหา การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ  ( Information System 
Acquisition Development & Maintenance) 

โดเมนนี้จะกล่าวถึงบทบาทของหัวหน้างานสารสนเทศ ผู้พัฒนาระบบ และผู้เป็นเจ้าของ
ระบบ ที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติ 

A.12.1 ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Security requirement 
of information systems) มี วัตถุประสงค์ เพ่ื อให้ การจัดหาและพัฒ นาระบบ
สารสนเทศ ได้มีการพิจารณาถึงประเด็นทางด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นหลัก 

A.12.2 กระบวนการแก้ ไขโปรแกรมประยุกต์  (Correct processing in applications)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการป้องกันไม่ให้ โปรแกรมประยุกต์ (Application) ก่อความ
ผิดพลาดในสารสนเทศ การสูญหายของสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงสารสนเทศโดย
ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้งานสารสนเทศผิดวัตถุประสงค์ 

A.12.3 การควบคุมการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptographic controls) มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนด
มาตรการ การเข้ารหัสข้อมูล เพ่ือรักษาความลับของข้อมูล ยืนยันตัวตนของผู้ส่งข้อมูล 
หรือรักษาความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลโดยใช้วิธีการทางการเข้ารหัสข้อมูล 

A.12.4 ความมั่นคงปลอดภัยของไฟล์ระบบ (Security of system files) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับไฟล์ของระบบที่ให้บริการ 

A.12.5 ความมั่นคงปลอดภัยในการพัฒนาและการสนับสนุนกระบวนการ (Security in 
development and support processes) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยสำหรับกระบวนการในการพัฒนาระบบและกระบวนการสนับสนุน เพ่ือรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์และสารสนเทศของระบบ 

A.12.6 การบ ริห ารจั ด ก าร เกี่ ย วกั บ ช่ อ งโห ว่ ท าง เท คนิ ค  (Technical Vulnerability 
Management) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการช่องโหว่ในฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการโจมตีโดยอาศัยช่องโหว่ทางเทคนิคที่มีการเผยแพร่
หรือ ตีพิมพ์ในสถานที่ต่าง ๆ 

A.13 การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงปลอดภัยขององค์กร (Information 
Security Incident Management) 

โดเมนนี้จะกล่าวถึงบทบาทของหัวหน้างานสารสนเทศ หัวหน้างานนิติกร ผู้ดูแลระบบและ
พนักงาน  

A.13.1 การรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและจุดอ่อน (Reporting 
Information Security Events and Weaknesses) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการรายงาน
เหตุการณ์และจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้เหตุการณ์และจุดอ่อน
ที่ เกี่ ยวข้องกับความมั่ นคงปลอดภั ยของระบบสารสนเทศขององค์กรได้ รับ 
การดำเนินการที่ถูกต้องในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม 

A.13.2 การบริหารจัดการต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการ
ปรับปรุง (Management of Information Security Incidents and Improvements
) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการและการปรับปรุงแก้ไขต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือให้มีวิธีการที่สอดคล้องและได้ผลในการบริหารจัดการ
เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความม่ันคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศขององค์กร 



 
 

บทท่ี 6 - 27 
 

A.14 การบ ริ ห า ร ความต่ อ เนื่ อ งในการดำ เนิ น งาน ขององค์ ก ร  (Business Continuity 
Management) 

โดเมนนี้จะกล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสารสนเทศและหัวหน้างานสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับ
หัวข้อพ้ืนฐานสำหรับการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กร  

A.14.1 การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในมุมมองของความ
ต่ อ เนื่ อ งข อ งธุ ร กิ จ  ( Information Security Aspects of Business Continuity 
Management) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการป้องกันการติดขัดหรือการหยุดชะงักของ
กิจกรรมขององค์กร เพื่อป้องกันกระบวนการที่สำคัญไม่ให้เกิดความเสียหาย อันเป็นผล
มาจากการล้มเหลว หรือหายนะที่เกิดขึ้น และสามารถกู้ระบบกลับคืนมาได้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

A.15 การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance) 
โดเมนนี้จะกล่าวถึงบทบาทของหัวหน้างานสารสนเทศและหัวหน้างานนิติกร 
A.15.1 การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย (Compliance with Legal Requirements) 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
ข้อกำหนดในสัญญา และข้อกำหนดทางด้านความม่ันคงปลอดภัยอ่ืน ๆ 

A.15.2 การปฏิบัติตามนโยบายมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยและข้อกำหนดทางด้านเทคนิค 
(Compliance with Security Policies and Standards and Technical compliance) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ระบบเป็นตามนโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยตามที่
องค์กรกำหนดไว้ 

A.15.3 การพิจารณาการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ ( Information System Audit 
Considerations) มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจประเมินระบบสารสนเทศให้ได้ประสิทธิภาพ
สูงสุดและมีการแทรกแซงหรือทำให้หยุดชะงักต่อกระบวนการทางธุรกิจน้อยที่สุด 

6.4.8 แนวทางการดำเนินการเพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรมประมง 

การตรวจสอบการปฏิบัติการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมงเป็นการตรวจสอบ
การควบคุมการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดำเนินงาน เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และเพ่ือการปฏิบัติงานที่
เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมาย โดยที่ข้อมูลที่เก็บในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความถูกต้อง  
ก่อนนำไปประมวลผล และได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย และทันเวลาหลังจากท่ีประมวลผล
เรียบร้อย อันเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งจากการนำไปใช้เพ่ือการตัดสินใจ การให้บริการประชาชน และการ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

▪ กิจกรรมการตรวจสอบการควบคุมที่จำเป็น ได้แก่ 
1) การตรวจสอบการควบคุมทั่วไป (General Control) เป็นการตรวจสอบการควบคุมพ้ืนฐาน 

ได้แก่  
- การตรวจสอบการควบคุมการบริหารระบบสารสนเทศ เช่น การสำรองข้อมูล การ

จัดการการเปลี่ยนแปลง การวางแผนแก้ไขความเสียหายและกู้คืนจากเหตุฉุกเฉิน  
- การตรวจสอบการควบคุมการจัดการความปลอดภัย เช่น การรักษาความปลอดภัย

ศูนย์คอมพิวเตอร์ การควบคุมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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- การตรวจสอบการควบคุมการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การเข้ารหัส
ลับข้อมูล การเข้าถึงระบบงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง การจำกัดสิทธิการเข้าถึง
ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่การทำงาน การบันทึกกิจกรรม  
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานในระบบสารสนเทศเพ่ือตรวจสอบ (Log)  

2) การตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงาน (Application Control) เป็นการตรวจสอบการ
ควบคุมการทำงานของระบบงานให้เป็นไปตามกระบวนการการทำงานขององค์กร ร่วมไปกับ
การป้องกัน ค้นเจอ และแก้ไขความผิดพลาดของข้อมูลต่าง ๆ ที่มีในแต่ละระบบงาน  
การตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงาน ได้แก ่

- การตรวจสอบการควบคุมการนำเข้าข้อมูล (Input Control) เช่น การตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของข้อมูล การตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล  
การตรวจสอบข้อจำกัดของข้อมูล 

- การตรวจสอบการควบคุมการประมวลผลข้อมูล (Process Control) เช่น  
การตรวจสอบการทำงานของระบบ การตรวจสอบข้อความผิดพลาดที่แสดงเมื่อ
ระบบเกิดการทำงานผิดพลาด 

- การตรวจสอบการควบคุมผลลัพธ์ (Output Control) และการตรวจสอบการส่ง
ต่อไปยังระบบงานอื่น เช่น การรักษาความลับของสารสนเทศ การส่งต่อสารสนเทศ
ไปยังผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น 

▪ สิ่งที่ควรคำนึงถึงเพ่ือให้การควบคุมบรรลุตามเป้าหมาย ได้แก่ 
1) การกำหนดนโยบายการใช้สารสนเทศ ที่ สอดคล้องตามวัตุประสงค์และเป้ าหมาย 

การดำเนินงานของกรมประมง 
2) การแบ่งแยกหน้าที่งานในระบบสารสนเทศ เพ่ือแบ่งแยกหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องกับ อำนาจ

การสั่ งการ การจัดการระบบสารสนเทศ การบันทึกข้อมู ล การดูแลรักษาข้อมูล  
การประมวลผลข้อมูล โดยให้หน้าที่เหล่านี้มีการแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 

3) การควบคุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการทำงาน 
ของกรมประมง  

4) การควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบสารสนเทศ ให้เป็นไปตามนโยบาย สอดคล้องตาม
การปฏิบัติงาน และควรมีการบันทึกการร้องขอการเปลี่ยนแปลงและการอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงทุกครั้ง พร้อมกับการทดสอบระบบสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะ
นำมาใช้งานจริง 

 



 

 

   

ภาคผนวก 1  
การรักษาความมั่นคง คือ ต้องมีกระบวนการตรวจการทำงานตามนโยบายที่วางไว้ ว่าได้มี  

การดำเนินการถูกต้องหรือไม่ เพ่ือประเมินประสิทธิผลของระบบรักษาความมั่นคงที่มี และผลกระทบต่อ  
การทำงานในด้านของสมรรถนะและผลิตผลของการทำงาน ผลการตรวจสอบเหล่านี้ควรต้องถูกนำมาปรับแต่ง
ระบบ โดยอาจต้องการคำนึงถึงการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมองค์กรด้วย การตรวจสอบนั้นควรต้องมี  
การดำเนินการทั้งจากบุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอกด้วย 

วงจรการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มีด้วยกัน 
4 ขั้นตอน ที่เรียกว่า “Plan-Do-Check-Act ” ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

Plan (การวางแผน) เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกำหนดนโยบายและวิธีการในการ
ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบความม่ันคงปลอดภัย 

Do (การลงมือปฏิบัติ) เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการนำเอาแผนงานที่ได้วางแผนไว้
แล้วไปดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและมีระเบียบแบบแผน 

Check )การตรวจสอบ(  เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผลของการดำเนินงานว่าเป็นไป
ตามแผนงานมากน้อยเพียงใด โดยเปรียบเทียบกับข้อกำหนด
และความต้องการด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ จากนั้นนำมาทบทวนถึงสิ่งที่ขาดไปหรือ
บกพร่องอยู่หรือยังให้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน 

Act )ปรับปรุงการแก้ไข(  เกี่ยวข้องกับการนำเอาผลของการตรวจสอบและการทบทวน
กระบวนการมาปรับปรุงแก้ไข และหากกระบวนนี้ได้ผลก็ให้
ดำเนินการบำรุงรักษาให้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น 

ความสำคัญอีกประการหนึ่งของการรักษาความม่ันคง คือ ต้องมีการกำหนดนโยบายเรื่องการจัดทำแผน
สำรองและซักซ้อมการทำงานตามแผนสำรอง เพ่ือให้บุคลากรของกรมประมงสามารถดำเนินการทำงานได้  
เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นที่ส่งผลให้ระบบสารสนเทศไม่สามารถทำงานได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

ภาคผนวก 2  
การดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือให้มีการปรับปรุงระบบให้

มีความทันสมัย ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลานั้น มีหลักสำคัญเพียง 4 ประการดังนี้ โดยมีวงจรบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยดังแสดงในรูปที่ 6.6  

(ก.) การวางแผน (PLAN) : นินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งระบบความกำหนดนโยบายและวิธีการในการดำเ
มั่นคงปลอดภัย 

(ข.) การลงมือปฏิบัติตามแผน (DO) : กระบวนการในการนำเอาแผนงานที่ได้วางแผนไว้แล้วไป
ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและมีระเบียบแบบแผน 

(ค.) การตรวจสอบและทบทวนผล (CHECK) : ตรวจสอบผลของการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงาน
กษาความมั่นคงมากน้อยเพียงใด โดยเปรียบเทียบกับข้อกำหนดและความต้องการด้านระบบรั

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จากนั้นนำมาทบทวนถึงสิ่งที่ขาดไปหรือบกพร่องอยู่หรือสิ่งที่ยังให้
ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามแผนงาน 

(ง.) การแก้ไขปรับปรุง (ACT) : นำเอาผลของการตรวจสอบและการทบทวนกระบวนการมาปรับปรุง
แก้ไข และหากกระบวนนี้ได้ผลก็ให้ดำเนินการบำรุงรักษาให้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น 

 
รูปที่ 6.6 วงจรการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยตามขั้นตอน Plan-Do-Check-Act (PDCA) 

 
 
 
 
 
 



 

 

   

ภาคผนวก 3 
ระบบเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร ภายในห้องประชุม จำนวน 40 จุด  

1. อาคารจุฬาภารณ์ ชั้น 1 1 จุด 
2. อาคารจุฬาภารณ์ ชั้น 2  3 จุด 
3. อาคารจุฬาภารณ์ ชั้น 3 1 จุด 
4. อาคารจุฬาภารณ์ ชั้น 4 1 จุด 
5. อาคารจุฬาภารณ์ ชั้น 5 2 จุด 
6. อาคารจุฬาภารณ์ ชั้น 6 3 จุด 
7. อาคารจุฬาภารณ์ ชั้น 7 3 จุด 
8. อาคารเชิดชายอมาตยกุล ห้องประชุมชั้น 1 1 จุด 
9. อาคารเชิดชายอมาตยกุล ห้องประชุมชั้น 4 (เดิม) 1 จุด 
10. อาคารเชิดชายอมาตยกุล ห้องประชุมชั้น 7 (เดิม) 1 จุด 
11. อาคารพัสดุ (เดิม) ชั้น2 1 จุด 
12. อาคารตึกกลางน้ำ ห้องประชุม ป.ปลา ชั้น 1 1 จุด 
13. อาคารตึกกลางน้ำ ห้องประชุมนวลจันทร์ ชั้น 2 1 จุด 
14. อาคารตึกกลางน้ำ ห้องประชุม ชั้น 3 1 จุด 
15. อาคารกองประมงต่างประเทศ ห้องตะพัดเงิน ชั้น 1 1 จุด 
16. อาคารกองประมงต่างประเทศ ห้องตะพัดทอง ชั้น 2 1 จุด 
17. อาคาร FSW 1 จุด 
18. อาคารปลอดประสพ ห้องประชุม กอส.ชั้ น 3 1 จุด 
19. อาคารปลอดประสพ ห้องประชุม ชั้น 4 1 จุด 
20. อาคารปลอดประสพ ห้องประชุม ชั้น 5 1 จุด 
21. อาคารปลอดประสพ ห้องปลาทู ชั้น 7 1 จุด 
22. อาคารปลอดประสพ ห้องปลาลัง ชั้น 7 1 จุด 
23. อาคารปรีดากรรณสูต ห้องประชุม กตส. ชั้น 1 1 จุด 
24. อาคารปรีดากรรณสูต ห้องประชุม ชั้น 5  1 จุด 
25. อาคารปรีดากรรณสูต หน้าลิฟ ชั้น 6 1 จุด 
26. ห้องประชุมอานนท์ 2 จุด 
27. อาคาร กพช. ห้องประชุม ชั้น1 1 จุด 
28. อาคาร กพช. ห้องประชุม ชั้น2 1 จุด 
29. อาคารสุขภาพสัตว์น้ำ 1 จุด 
30. ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คปท.) ชั้น 2 1 จุด 
31. ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 1 จุด 
32. ห้องประชุมเสือตอ ศทส. ชั้น 1 1 จุด 



 

 

   

ภาคผนวก 4 
รายละเอียดสถานที่ติดตั้ง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง / จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า กรมประมง 

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามตารางดังต่อไปนี้ (จำนวน 6 แห่ง)  
 

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน สถานที่ติดตั้ง หมายเหตุ 

1 
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 
ชุมพร 

สถานีวิทยุประมงชายฝั่งชุมพร / ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 
ชุมพร เลขที่ 399/5 หมู่ที่ 8 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 

 

2 
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นครศรีธรรมราช 
เลขที่ 141/6-7 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 

 

3 
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 
ประจวบคีรีขันธ์  

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ ถนนปิ่น
อนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000   

 

4 
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 
ปราณบุรี 

สถานีวิทยุประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ /ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก 
เรือประมง ปราณบุรี เลขที่ 277/4 หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำปราณ  
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 

 

5 
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 
สุราษฎร์ธานี 

สถานีวิทยุประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี /ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมง สุราษฎร์ธานี หมู่ 3 ซอยปากน้ำ 18 ถนนปากน้ำ ต.บางกุ้ง  
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

 

6 จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า สงขลา 
สำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า สงขลา  
แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000  

แทนที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมง สงขลา (ยกเลิก) 
สถานีวิทยุประมงชายฝั่งสงขลา เลขท่ี 
97 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง  
อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

 


