คู่ มื อ สาหรั บ การบริ ห ารองค์ ก รสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ

หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Center
คณะผู้จัดทา

นายพลพิศิล ป์ สุ วรรณชั ย
ผู้ อานวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่ อ สาร (ศทส.)

1. นางชลธิชา สันติภาตะนันท์
2. นางสาวกนกอร ห่อนาค
3. นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ์
4. นายปิยะพงศ์ สนั่นพัฒนพงศ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปรับปรุง ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

ขอบเขตการบรรยาย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประวัติ ภารกิจ อานาจหน้าที่
โครงสร้างและแผนผังการจาแนกบุคลากร
Organization Model (ตารางข้อมูล 9 ช่อง Canvas)
แผนผังระบบงาน (Work System)
กระบวนการหลัก (Core Process)
ตัวอย่าง “กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ” : ผัง Service Blueprint และตาราง SIPOC
ข้อมูลระบบห่วงโซ่คุณค่าภายในกรม (Work System Value Chain)
SWOT Analysis และ ปัจจัยสาคัญเชิงกลยุทธ์
Strategy Map และ Strategy Card
แผนปฏิบัติการของมิติกระบวนการหลัก (Strategic Action Plan)
ต้นแบบ Dashboard เพื่อติดตามผลดาเนินการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (“ศูนย์ ICT”)

ประวัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2557

กองสารสนเทศ
ทรัพยากรประมง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

ศูนย์สารสนเทศ

จัดโครงสร้างหน่วยงาน
ประกอบด้วย 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม

A2

ภารกิจ อานาจหน้าที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร รวมถึ ง สร้ า งระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ของกรม

(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการประมงและระบบประมวลผล
(3) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการประมง
ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบต่าง ๆ
(4) กากับ ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสือ่ สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
และบุคลากรของกรมประมงให้ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่กาหนด

(6) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คาปรึกษา
แนะนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม

(5) ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการประมง

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

A2

โครงสร้างและแผนผังการ
จาแนกบุคลากร
นักวิชาการประมง (8)
กลุ่มพัฒนา
ระบบงาน
สารสนเทศ
(15)

ชานาญการพิเศษ (1)
ชานาญการ (1)
ปฏิบัติการ (2)

ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
(16)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (31)

นักภูมิศาสตร์ (13)

ปฏิบัติการ (7)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (19)
จ้างเหมาบริการ (1)

พนักงานราชการ (2)
จ้างเหมาบริการ (1)

ปฏิบัติการ (6)

กลุ่มบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายและ
ความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(14)
กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
(18)

ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1)

ชานาญการ (1)

กลุ่มบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล (8)

A6

ชานาญการพิเศษ (1)

ชานาญการ (1)

ปฏิบัติการ (3)

พนักงานราชการ (2)

จนท. เครื่องคอมพิวเตอร์
(พรก.) (3)

จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์
(พรก) (4)

ชานาญการพิเศษ (1)
ปฏิบัติการ (3)

พนักงานราชการ (3)
จ้างเหมาบริการ (10)

จ้างเหมาบริการ (1)

ชานาญการ (1)
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์
(พนักงานราชการ) (1)

นายช่างไฟฟ้า (1)

จพง.ชานาญงาน (2)
พนง. ส3
(ลูกจ้างประจา) (1)

จนท. ธุรการ (พรก.) (1)

จ้างเหมาบริการ (9)

ตารางข้อมูล 9 ช่อง Canvas (Organisation Model of ICT Center)
KEY
PARTNERS
S1 หน่วยงานภายในกรมประมง
S1.1 ผู้บริหารกรม (CIO)
S1.2 กอง/สานักงาน ส่วนกลาง
S1.3 สานักงาน/ศูนย์ ส่วนภูมิภาค
S2 หน่วยงานภายนอกกรมประมง
S2.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
S2.2 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
S2.3 กระทรวงคมนาคม
S2.4 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
S2.5 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมง
ผิดกฎหมาย (ศปมผ)
S2.6 สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพทอ.)
S2.7 สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
S2.8 สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)
S2.9 สานักงานตารวจแห่งชาติ
S2.10 สานักงบประมาณ
S2.11 สานักงาน ก.พ.
S2.12 กรมศุลกากร
S2.13 กรมเจ้าท่า
S3 บุคคลทั่วไป
S3.1 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
S3.2 ผู้ประกอบการด้านการประมง
S3.3 ชาวประมง (ผู้ทาการประมง)
S3.4 ประชาชนผู้สนใจ
S3.5 ผู้ไม่ประสงค์ดี (แฮกเกอร์)

COST
STRUCTURE

KEY
ACTIVITIES

VALUE
PROPOSITIONS

A3
CUSTOMER
RELATIONSHIPS

P1
P2
P3
P4

กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
กระบวนการบริหารจัดการฐานข้อมูล
กระบวนการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ
กระบวนการด้านความมั่นคงและ
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
P5 กระบวนการให้คาปรึกษา
ด้านสารสนเทศ
P6 กระบวนการวิจัยและพัฒนาด้าน ICT
P7 กระบวนการบริหารจัดการงานทั่วไป

KEY RESOURCES

CHANNELS

I1 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Peopleware)
I2 อุปกรณ์เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Hardware)
I3 ซอฟต์แวร์/โปรแกรมประยุกต์
(Software&Application)
I4 ข้อมูล/สารสนเทศ
(DATA/Information)
I5 งบประมาณ
I6 แผนการปฎิบัติงาน

REVENUE
STREAMS

CUSTOMER
SEGMENTS

ระบบสารสนเทศของกรมประมง จานวน 33 ระบบ

1. โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (DPIS)

7. ระบบ IPA
ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน
8. ระบบติดตามผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ

5. ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน-ค่าจ้างอื่น
4. ระบบงานเงินเดือน (Payroll)
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว กองคลัง
ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
6. ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง
3. ระบบงบประมาณการเงิน (Financial)
2. ระบบสารสนเทศ
พนักงานราชการระดับกรม

10. ระบบการตรวจสอบตามมาตรฐานรัฐ
เจ้าขอท่า
(Port State Measure)
9. ระบบเชื่อมโยงคาขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและ
ใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต (Fisheries Single
Window)

11. ระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้า
(Processing Statement endorsement)

12 . ระบบการออกใบรับรอง
สุขอนามัยสินค้าสัตว์นา้
(Health Certificate)

23. ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมง
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map)
13. ระบบฐานข้อมูลและการ
29. ระบบสมุดบันทึกการทาประมงอิเล็กทรอนิกส์
22. ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง 24. เว็บไซต์หลักกรมประมง
ประมวลผลข้อมูลสถิติประมง
(Smart Farmer Smart Officer) 25. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - Logbook)
+ ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(Smarter mail)
21. ระบบทะเบียนเกษตรกร (ทบ.2)
30. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban)
14. ระบบหนังสือคนประจาเรือ (Sea book)
20. ระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 26. เว็บไซต์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
31. โปรแกรมวาระงานผู้บริหาร
(จ
านวนมากกว่
า
200
เว็
บ
ไซต์
)
15. ระบบการออกใบอนุญาตทาการประมง (e-License)
19. ระบบรายงาน Aqua MD
32. โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์
27. ศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง (DOC Center)+ ระบบ BI
33. ห้องสมุดกรมประมง
16. ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้าที่ได้จากการจับ 17. ระบบสารสนเทศการทาประมง (Fishing Info)
28. ระบบบริหารจัดการ การยื่นเสนอของบประมาณด้าน
ของเรือประมงไทย (Thai Fishing Vessels Traceability 18. ระบบติดตามเรือประมง (VMS)
สารสนเทศ
System)

งบลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายการจานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
กรมประมง

งบประมาณ
(บาท)
งบกลาง (บาท)

2558

2559

2560

2561

18,506,000

65,949,600

19,259,000

42,456,600

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 4
งวดที่ 5
งวดที่ 3
14,200,000 29,139,000 1,335,460 36,741,900 19,339,900

ณ เดือน ธันวาคม 2559

1,112
เครื่องคอมพิวเตอร์

221
เครื่องโน๊ตบุค๊

802
เครื่องพิมพ์

801
อื่นๆ

ตารางข้อมูล 9 ช่อง Canvas (Organisation Model of ICT Center)
KEY
PARTNERS
S1 หน่วยงานภายในกรมประมง
S1.1 ผู้บริหารกรม (CIO)
S1.2 กอง/สานักงาน ส่วนกลาง
S1.3 สานักงาน/ศูนย์ ส่วนภูมิภาค
S2 หน่วยงานภายนอกกรมประมง
S2.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
S2.2 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
S2.3 กระทรวงคมนาคม
S2.4 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
S2.5 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมง
ผิดกฎหมาย (ศปมผ)
S2.6 สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพทอ.)
S2.7 สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
S2.8 สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)
S2.9 สานักงานตารวจแห่งชาติ
S2.10 สานักงบประมาณ
S2.11 สานักงาน ก.พ.
S2.12 กรมศุลกากร
S2.13 กรมเจ้าท่า
S3 บุคคลทั่วไป
S3.1 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
S3.2 ผู้ประกอบการด้านการประมง
S3.3 ชาวประมง (ผู้ทาการประมง)
S3.4 ประชาชนผู้สนใจ
S3.5 ผู้ไม่ประสงค์ดี (แฮกเกอร์)

COST
STRUCTURE

KEY
ACTIVITIES
P1
P2
P3
P4

กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
กระบวนการบริหารจัดการฐานข้อมูล
กระบวนการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ
กระบวนการด้านความมั่นคงและ
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
P5 กระบวนการให้คาปรึกษา
ด้านสารสนเทศ
P6 กระบวนการวิจัยและพัฒนาด้าน ICT
P7 กระบวนการบริหารจัดการงานทั่วไป

VALUE
PROPOSITIONS

CUSTOMER
RELATIONSHIPS

O1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
O2 ข้อมูล/สารสนเทศ
O3 การให้บริการออนไลน์ (E-Service)
O4 แอพพลิเคชั่น, ซอฟแวร์ระบบ
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการประมงทาง
เว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐาน
O6 องค์ความรู้ด้าน IT (KM)

KEY RESOURCES

- อบรม/สัมมนา ผู้ใช้งานระบ
/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทาคู่มือการใช้งาน

CHANNELS

I1 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Peopleware)
I2 อุปกรณ์เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Hardware)
I3 ซอฟต์แวร์/โปรแกรมประยุกต์
(Software&Application)
I4 ข้อมูล/สารสนเทศ
(DATA/Information)
I5 งบประมาณ
I6 แผนการปฎิบัติงาน

19.96 ล้าน/ปี (ปีงบประมาณ 2560)

A3

- ผ่านเว็บไซต์กรมประมงและ
สื่อโซเซียลมีเดีย
- ผ่าน KM/e-learning
- ผ่าน Helpdesk

REVENUE
STREAMS

CUSTOMER
SEGMENTS
C1 หน่วยงานภายในกรมประมง
(ความต้องการข้อมูลไอซีที,บริการซ่อม
บารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,พัฒนา
ระบบสารสนเทศ)
C1.1 ผู้บริหารกรมประมง (CIO)
C1.2 กอง/สานักงาน ส่วนกลาง
C1.3 สานักงานศูนย์ ส่วนภูมิภาค
C1.4 บุคลากรกรมประมง (ผู้ใช้
ICT)
C2 หน่วยงานภายนอกกรมประมง
(ความต้องการบูรณการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล)
C2.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
C2.2 กรมเจ้าท่า
C2.3 กรมจัดหางาน
C2.4 กรมศุลกากร
C2.5 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การทาการประมงผิดกฎหมาย
C3 บุคคลทั่วไป
(ความต้องการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
กรมประมง/Mobile App ด้านการ
ประมง)
C3.1 ประชาชนทั่วไป (เว็บไซต์)
C3.2 บริษัท/เอกชน

- (ปีงบประมาณ 2560)

แผนผังระบบงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Work System)
กระบวนการหลัก (Core Process)
1. กระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
2. กระบวนการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล
3. กระบวนการเฝ้าระวังดูแลและบารุง
รักษาระบบสารสนเทศ

4. กระบวนการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. กระบวนการให้บริการและ
ปรึกษาด้านสารสนเทศ
6.กระบวนวิจัยและพัฒนา
ด้านไอซีที

กระบวนการสนับสนุน (Support Process)
1.กระบวนการจัดการการนาองค์การ
2.กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3.กระบวนการให้ความสาคัญกับผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.กระบวนการจัดการความรู้&ไอที

5.กระบวนการมุ่งเน้นบุคลากร
6.กระบวนการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
7.กระบวนการจัดการงานธุรการ
8.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
9.กระบวนการจัดการงาน
การเงินการคลัง

B1

กระบวนการหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
CP6.1 กระบวนการวิจัยและพัฒนาด้านไอซีที
CP6.2 กระบวนสร้างนวัตกรรม

CP5.1 กระบวนการบริการข้อมูล
CP5.2 กระบวนการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
CP5.3 กระบวนการบริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
CP5.4 กระบวนการบริการอุปกรณ์ด้านไอที
CP5.5 กระบวนการให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้
ด้านการประมง
CP5.6 กระบวนการให้บริการให้คาปรึกษา แนะนา
และบารุงรักษาคอมพิวเตอร์

CP6
กระบวนการวิ จั ย
และพั ฒ นาด้ า นไอซี ที

CP5
กระบวนการ
ให้บริ การและปรึ กษา
ด้า นสารสนเทศ

CP4.1 กระบวนการกาหนดมาตรฐาน การรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ
CP4.2 กระบวนการตรวจสอบป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดี
CP4.3 กระบวนการตรวจสอบเฝ้าระวังการบุกรุกและดูแล
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย
CP4.4 กระบวนการบริหารจัดการและป้องกันภัยพิบัติฉุกเฉิน

CP1
กระบวนการพั ฒ นา
ระบบสารสน เทศ

ศูน ย์เ ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

CP1.1 กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบโปรแกรม
CP1.2 กระบวนการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น

CP2
กระบวนการ บริ ห าร
จั ด การฐานข้ อ มู ล

CP4
CP3
กระบวนการ
กระบวนการ เฝ้ า ระ วั ง ดู แ ล
ด้ า นความมั่ น ค งปลอดภั ย
และบารุ ง รั ก ษาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สารสนเทศ

B2

CP2.1 กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเฉพาะ
CP2.2 กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลกลาง
CP2.3 กระบวนการบริหารจัดการสารสนเทศ
เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

CP3.1 กระบวนการดูแลและบารุงรักษาระบสารสนเทศ
CP3.2 กระบวนการดูแลและเฝ้าระวังกู้ระบบเครือข่าย
CP3.3 กระบวนการสารองกูค้ ืนข้อมูลและเครือข่าย

B3-1

กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ผัง Service Blueprint และ ตาราง SIPOC) ตัวอย่าง CP1.1
S1
ผู้บริหารกรมประมง

C1
หน่วยงานภายในกรมประมง

กาหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติ

กาหนดความต้องการ
ข้อมูลสารสนเทศ

CP1.1 กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบโปรแกรม
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

P1
ศึกษาความต้องการ
ผู้ใช้ข้อมูล

I1

Key Stakeholder

O1
P2

S1 ผู้บริหารกรมประมง

วิเคราะห์ปัญหา
และรวบรวมข้อมูล
O2

P3

Key Input
I1 ความต้องการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
I2 โปรแกรมผ่านการ
ทดสอบ

ออกแบบโปรแกรม
O3

P4
พัฒนาโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์
O4

N
ตรวจสอบว่า
มีข้อผิดพลาด
หรือไม่

O6

O5

P5
ตรวจสอบว่า
มีข้อผิดพลาด
หรือไม่

N

Y
I2
ใช้งานระบบโปรแกรม
สารสนเทศ

P6

Outcome (Need)

จัดทาคู่มือ
อบรมการใช้งาน
O7

Y

Input Specification

Work Process (Step)
P1 ศึกษาความต้องการผู้ใช้ข้อมูล
P2 วิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมข้อมูล
P3 ออกแบบโปรแกรม
P4 พัฒนาโปรแกรม
P5 ตรวจสอบข้อผิดพลาด
P6 ตรวจสอบข้อผิดพลาด
P7 จัดทาคู่มือ/อบรม
Process Specification

เพื่อให้ผู้บริหารกรมประมงได้
เพื่อ ให้ระบบโปรแกรม เพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมให้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วน ที่ตรงตามความต้องการ ตามมาตรฐาน
สามารถนาไปใช้ในการวางแผน
ผู้ใช้งาน
และประกอบการตัดสินใจ
KPI

KPI

ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหาร จานวนของระบบทีไ่ ด้รับ
การพัฒนาและปรับปรุง
ที่สามารถใช้ได้จริง

KPI

Key Output

Key Customer

O1 ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ C1 หน่วยงานของกรม
O2 รายการข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ประมง
O3 รูปแบบโปรแกรมที่ออกแบบ
O4 ระบบโปรแกรม
O5 ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ
O6 ผลการตรวจสอบโปรแกรม
O7 คู่มือโปรแกรม
Output Specification

Outcome (Need)

เพื่อให้ได้ระบบโปรแกรมสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรกรมประมง
ที่มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย เพื่อการ ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
บริหารจัดการด้านการประมง
ครบถ้วนสามารถนาไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
KPI

ความสาเร็จในการพัฒนา/ปรับปรุง ร้อยละระบบที่พัฒนา
โปรแกรม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปรับปรุงสาเร็จ

KPI
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศ

B5

INPUT

OUTPUT

I1:บุคลากร
I2:งบประมาณ
I3:นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
I4:ความต้องการของผู้ใช้งาน

O1:ระบบสารสนเทศ
O2:ข้อมูลสารสนเทศ
O3:อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์-ซอฟต์แวร์
O4:องค์ความรู้ด้าน IT
O5:การบริการออนไลน์

Note :
I : Input = สิง่ ที่ศูนย์ ICT ได้รับ
O : Output = สิ่งที่ศูนย์ ICT ส่งไป

กผง.

I: I2,I3,I4
O:O1-O5

กพจ.

I: I4
O:O1-O5

กบร.

I: I4
O:O1-O5

กตส.

I: I4
O:O1-O5

C1

SWOT
ANALYSIS

STRENGTH

S1 ผู้บริหารกรมประมงมีความเข้าใจและให้ความสาคัญกับ ICT
S2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบุคลากรด้าน ICT เพิ่มขึ้น
ทาให้สามารถรองรับปริมาณงานและประเภทของงานด้าน ICT
ครอบคลุมมากขึ้น
S3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีห้อง Data Center
เพื่อช่วยให้อุปกรณ์และระบบเครือข่ายสามารถทางานได้อย่าง
ต่อเนื่องได้มาตรฐาน
S4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี Digital Infrastructure
สามารถรองรับการใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
S5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการกาหนดนโยบายแนวทาง
ปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ ป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับ
S6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดทาเว็บไซต์กรมประมง
ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้บริการทางเว็บไซต์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา

C1

WEAKNESS

C1

W1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่มีระบบสารอง
(เครื่องแม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ เครือข่ายสารอง)
กรณีเกิดเหตุขัดข้อง (ยังไม่มี DR Site)
W2 ระบบงานด้าน ICT ของกรมประมงไม่มีการกาหนดมาตรฐานกลาง
ด้านการประมงทาให้หลายระบบขาดความเชื่อมโยงกันและขาด
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทาให้ข้อมูลมีความซ้าซ้อน ไม่ถูกต้อง
และไม่เป็นปัจจุบัน
W3 การจัดสรรงบประมาณด้าน ICT ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
W4 จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานใน
บางงานและส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แต่อุปกรณ์ทชี่ ารุดเนื่องจากมี
อายุการใช้งานเกิน 7 ปี ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
W5 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบางส่วนยังขาดความชานาญ
เฉพาะทางในบางด้าน
W6 มาตรการในการกากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล (ISO27001,ISO24762,ISO22301)

รายการจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กรมประมง จากการตอบแบบสารวจฯ ณ ธันวาคม 2559
เจ้าหน้าที่
ลาดับ

กรมประมง (ส่วนกลาง)

หน่วยงาน

คอมพิวเตอร์

เครื่อง
คอมพิวเตอร์

อัตราส่วน
คน:คอมฯ

130

พร้อมจอ
120

29

27

17

0.63

79

67

72

1.07

84

69

58

0.84

334

266

144

0.54

98

92

61

0.66

126

123

50

0.41

80

53

53

1.00

กองบริหำรจัดกำรเรือประมงและกำรทำกำรประมง (กบร.)

98

42

2

0.05

10

กองประมงต่ำงประเทศ (กปต.)

50

35

35

1.00

11

กองแผนงำน (กผง.)

41

37

32

0.86

12

กองพัฒนำระบบกำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำประมงฯ (กมป.)

36

19

19

1.00

13

กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลียงสัตว์นำจืด (กพจ.)

98

60

43

0.72

14

กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลียงสัตว์นำชำยฝั่ง (กพช.)

72

50

31

0.62

15

กองวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีอต
ุ สำหกรรมสัตว์นำ (กอส.)

84

54

17

0.31

16

กองวิจัยและพัฒนำประมงทะเล (กพท.)

187

124

71

0.57

17

กองวิจัยและพัฒนำประมงนำจืด (กปจ.)

234

82

61

0.74

18

กองวิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์นำ (กพก.)

40

32

12

0.38

19

กองวิจัยและพัฒนำสุขภำพสัตว์นำ (กพส.)

54

39

23

0.59

20

กองวิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์นำ (กพอ.)

33

31

15

0.48

21

สำนักงำนประมงพืนทีก
่ รุงเทพมหำนคร (สปก.)

27

20

20

1.00

22

กองตรวจรำชกำร (กตร.)

31

26

25

0.96

23

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพร.)

10

8

8

1.00

24

กลุ่มตรวจสอบภำยใน (กตน.)

10

10

9

0.90

25

กองตรวจกำรประมง (กตป.)

37

25

15

0.60

26

กองบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและกำหนดมำตรกำร (กบม.)

52

16

19

1.19

27

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศทส.)

60

58

80

1.38

1

สำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สลก.)

2

กองกฎหมำย (กกม.)

3

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ (กกจ.)

4

กองคลัง (กค.)

5

กองควบคุมกำรค้ำสัตว์นำและปัจจัยกำรผลิต (กคส.)

6

กองโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ (กคพ.)

7

กองตรวจสอบคุณภำพสินค้ำประมง (กตส.)

8

กองนโยบำยและยุทธศำสตร์พฒ
ั นำกำรประมง (กนป.)

9

ทัง
้ หมด
189

เจ้าหน้าทีใ
่ ช้

0.92

ส่วนกลาง

2,273

1,595

1,112

0.70

ส่วนภูมิภาค

6,716

3,682

1,308

0.36

รวมทัง
้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8,989

5,277

2,420

0.46
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OPPORTUNITY
O1 แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะปี
(พ.ศ.2560 - 2564) เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
O2 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(สรอ./EGA) และ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ./ETDA)
ทาหน้าที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานด้าน ICT
O3 อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีนวัตกรรมที่ทันสมัยขึ้นอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้การแข่งขันทางตลาดสูงขึ้นด้วย จึงทาให้ราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ถูกลงแต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเช่น Big Data
,Opendata , Mobile App, AI เป็นต้น
O4 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีโครงการขยายเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและผูใ้ ห้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีการแข่งขันที่สูงทาให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีราคาที่ถูกลง

C1

T HREAT
T1 งบประมาณด้าน ICT ที่ได้รับ ไม่เป็นไปตามการจัดลาดับ
ความสาคัญและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
T2 รัฐบาลไทยออกกฎระเบียบใหม่ๆ ด้าน ICT เข้ามาทาให้
เจ้าหน้าที่ต้องมีการปรับตัวเพื่อรับกฎระเบียบใหม่ๆ
T3 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ มีเพิ่มมากขึ้นตามความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

C2

ตารางสรุปปัจจัยสาคัญเชิงกลยุทธ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัจจัยความท้าทาย

ปัจจัยความได้เปรียบ

SA1: พัฒนาระบบโปรแกรมที่สามารถรองรับการใช้งานผ่านทาง
อุปกรณ์สื่อสารไร้สายได้ทุกรูปแบบ
SA2: เน้นวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
SA3: นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
SA4: สร้างกลไกเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
SA5: เปิดช่องทางการบริการออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
SA6: เร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ให้มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

SC1: มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับได้ 24 ชั่วโมง
SC2: มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์กร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
SC3: พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน (Digital literacy)
SC4: มุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Thailand 4.0 เน้นเชื่อมโยงข้อมูล
และบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

Strategic Challenge

Strategic Advantage

C3

Strategy Map
เป็นองค์กร ICT -----> I = Innovation, C = Customer / Connectivity, T = Timely / Thailand 4.0
วัตถุประสงค์
Outcome
ของหน่วยงาน

1.เพื่อให้เป็นองค์กรสนับสนุน
บุคลากรกรมประมงมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ในการปฎิบัติงาน

2.เพื่อให้เป็นองค์กรสนับสนุนบุคลากร
กรมประมงมีระบฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนในการ
ปฎิบัติงาน

3.เพื่อให้เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาระบบ
เครือข่ายที่มีความมั่นคงปลอดภัย
ให้กับบุคลากรกรมประมง สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริการ
ด้านสารสนเทศสนับสนุนกาปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรกรมประมง ให้เกิดความ
สะดวกและลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน

5. เพื่อให้เป็นองค์กรด้าน ICT ที่มี
ความทันสมัยมุ่งสู่ Thailand 4.0
ทาให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรม
ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ได้

วัตถุประสงค์
Outcome
ของ Customer

1.เพื่อให้บุคลากรภายในกรมประมงมี
ข้อมูลสารสนเทศ/ซอฟต์แวร์/แอพพลิเคชั่น
ทีม่ ีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
สามารถนาไปใช้ปฏิบัติงานได้

2. เพื่อให้บุคลากรภายในกรมประมง
มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ สามารถนามาช่วยใน
การปฏิบัติงาน

3. เพื่อให้บุคลากรภายในกรมประมง
สามารถใช้งานระบบสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
สามารถปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วงตาม
ระยะเวลา

4. เพื่อให้บุคลากรภายในกรมประมง
ได้รับการบริการด้านสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถอานวยความ
สะดวกและช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้

5. เพื่อให้บุคลากรภายในกรมประมง
มีองค์ความรู้ทที่ ันสมัยและทาให้เกิด
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ

1.เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศที่
มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย

2. เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูล
ที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย

3. เพื่อให้ระบบสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายมีความมั่นคงและปลอดภัย

4. เพื่อให้มีระบบบริการด้าน
สารสนเทศคอยอานวยความสะดวก
และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

5. เพื่อให้มีงานวิจัยและพัฒนาให้เกิด
องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่

1.เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล

2.เพื่อให้การบริหารจัดการฐานข้อมูล
เป็นไปตามมาตรฐานสากล

3.เพื่อให้กระบวนการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไป
ตามนโยบาย

4.เพื่อให้มีกระบวนการบริการด้าน
สารสนเทศเป็นไปตามมาตรฐาน

5.เพื่อให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาด้าน
ไอซีทีเป็นไปตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์
Key Output

วัตถุประสงค์ Core
Process

วัตถุประสงค์
Support Process

1.เพื่อการจัดการ
การนาองค์กร

2.เพื่อการวางแผน
กลยุทธ์

3.เพื่อให้ความสาคัญกับผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนแต่ส่วนเสีย

4.เพื่อจัดการ
ความรู้

5.เพื่อมุ่งเน้น
บุคลากร

6.เพื่อมุ่งเน้น
ระบบปฏิบัติการ

7.เพื่อจัดการ
งานธุรการ

8.เพื่อจัดซื้อ
จัดจ้าง

9.เพื่อจัดการการเงิน
และการคลัง
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Strategic Plan ข้อมูลเป้าหมาย 5 ปี (Strategy Card)
มิติ

1.วัตถุประสงค์
Outcome
ของหน่วยงาน

2.วัตถุประสงค์
Outcome
ของ Customer

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัด (KPI)

1.เพื่อให้เป็นองค์กรสนับสนุนบุคลากรกรมประมงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ในการปฎิบัติงาน
2.เพื่อให้เป็นองค์กรสนับสนุนบุคลากรกรมประมงมีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
สนับสนุนในการปฎิบัติงาน
3.เพื่อให้เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาระบบเครื่อข่ายที่มีความมั่นคงปลอดภัย ให้กับบุคลากรกรม
ประมง สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริการด้านสารสนเทศสนับสนุนกาปฎิบัติงานให้กับบุคลากร
กรมประมง ให้เกิดความสะดวกและลดขั้นตอนการปฎิบัตงิ าน
5. เพื่อให้เป็นองค์กรด้าน ICT ที่มีความทันสมัยมุ่งสู่ Thailand 4.0 ทาให้เกิดองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ได้
1.เพื่อให้บุคลากรภายในกรมประมง (ผู้ใช้ ICT) มีข้อมูลสารสนเทศ/ซอฟต์แวร์
/แอพพลิเคชั่น ที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ปฏิบัติงานได้
2.เพื่อให้บุคลากรภายในกรมประมงมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและ
มีประสิทธิภาพ สามารถนามาช่วยในการปฏิบัตงิ าน
3.เพื่อให้บุคลากรภายในกรมประมงสามารถใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วงตามระยะเวลา

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบต่อระบบ
เครื่อข่ายที่มีความมั่นคงปลอดภัย
ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสารสนเทศ

4.เพื่อให้บุคลากรภายในกรมประมงได้รบั การบริการด้านสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
สามารถอานวยความสะดวกและช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการให้เป็นองค์กรด้าน
ICT ที่มีความทันสมัยมุ่งสู่ Thailand4.0
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้งาน
ฐานข้อมูลด้านการประมง
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้งานระบบ
สารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
มั่นคงปลอดภัย
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบบริการด้าน
สารสนเทศ

5.เพื่อให้บุคลากรภายในกรมประมงมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยและทาให้เกิดนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ที่ได้รับองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย (Targets)
1

2

3

4

5

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

4

4

4

4

4

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

แนวคิดหลัก
(Initiatives)

C4
มิติ

3.วัตถุประสงค์
Key Output

วัตถุประสงค์ (Objective)
1.เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2.เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลที่ถกู ต้องครบถ้วนและทันสมัย
3.เพื่อให้ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายมีความมั่นคงและปลอดภัย
4.เพื่อให้มีระบบบริการด้านสารสนเทศคอยอานวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
5.เพื่อให้มีงานวิจัยและพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่
1.เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2.เพื่อให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานสากล

4.วัตถุประสงค์
Core Process

3.เพื่อให้กระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามนโยบาย
4.เพื่อให้มีกระบวนการบริการด้านสารสนเทศเป็นไปตามมาตรฐาน
5.เพื่อให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาด้านไอซีทีเป็นไปตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์
Support
Process

ตัวชี้วัด (KPI)
จานวนระบบที่พัฒนาและปรับปรุงสาเร็จ
จานวนฐานข้อมูลที่นามาบริหารจัดการ
จานวนระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
ทีม่ ีการดูแลเฝ้าระวัง
จานวนระบบบริการด้านสารสนเทศ
จานวนงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการฐานข้อมูลให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับความสาเร็จของกระบวนการบริการด้าน
สารสนเทศเป็นไปตามมาตรฐาน
ระดับความสาเร็จของงานวิจัยไอซีทีที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

ค่าเป้าหมาย (Targets)
1 2 3 4 5
2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2
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2

2

2
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2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

แนวคิดหลัก
(Initiatives)

พัฒนาระบบ E-Service

พัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนาฐานข้อมูลกลาง
ด้านการประมง
จัดทาแผนดูแลรักษาระบบ
จัดทาแผนการให้บริการด้าน
สารสนเทศ
พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมใหม่
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ร่าง แผนปฏิบัตกิ ารของมิติกระบวนการหลัก CP (Strategic Action Plan)
กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สาหรับผู้บริหาร (EIS)

2. โครงการพัฒนา Mobile
Application ด้านการประมง

ตัวชี้วัด
1. ผู้บริหารระดับสูงสามารถใช้งานระบบได้
ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับ
การบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารลดลง
1. มีระบบ Mobile Application ด้านการประมง
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลอยู่
ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปีถัดไป

3. โครงการรักษาความปลอดภัยระบบ 1. ระดับความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
ความปลอดภัยของการบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดี
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากและ
มากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ระบบฯ สามารถป้องกัน Spam หรือการบุกรุก
จากผู้ไม่ประสงค์ดี ได้มากกว่า 70%
4. โครงการจัดหาอุปกรณ์สารองและ 1. ลดความสูญเสียจากปัญหาความเสียหาย
เตรียมการสาหรับการกู้คืนจากอุบัติภัย ของข้อมูลและระบบได้อย่างน้อย 85 เปอร์เซ็นต์
2. ระดับความมั่นใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
อยู่ในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ผู้รับผิดชอบ
พรส.

พรส.

คปท.

คปท.

ตารางเวลา (เดือน)
งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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กิจกรรม

ตัวชี้วัด

5. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

1. เอกสารวิจัย/บทความด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

6. พัฒนาบุคลากรด้านไอซีที

1.พัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร ต่อ
คน/ปี

7. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 1. มีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
เพื่อการบริหารจัดการประมงผ่าน
ประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระยะที่ 3
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตระยะที่ 3
(พัฒนาระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศประมง
(พัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ ภาคประชาชน) จานวน 1 ระบบ
ประมงภาคประชาชน)
2. มีข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมงที่พร้อมให้บริการ
ประชาชนไม่ต่าากว่า 10 ข้อมูล
3. ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาย
ในและภายนอกได้ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยงาน
8. โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
1. ปริมาณองค์ความรู้
ความรู้ของกรมประมง (KM)
2. จานวนบุคลากรของกรมประมงที่ใช้งานระบบ
การจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
9. โครงการพัฒนาระบบประชุม
1. ผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลมีความพึงพอใจเนื่องจาก
Conference เพื่อรองรับการประชุม
ลดงบประมาณ ลดเวลาในการเดินทางมาประชุม
ทางไกลภายในหน่วยงานของสังกัด
ได้ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ
คปท.
พรส. บจฐ.
พทภ.
คปท.
พรส. บจฐ.
พทภ.
พทภ.

พรส./บจฐ.

คปท.

ตารางเวลา (เดือน)
งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

10. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับ
IPv6

1. มีบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับ
การเข้าถึงผ่าน IPv6 ได้อย่างน้อยภายในธันวาคม
2561 ตามแผนปฏิบัติการ IPv6 ระยะที่ 2

คปท.

11. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับ 1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล
กับอุปกรณ์ทุกประเภท (All Devices) อยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปีถัดไป

คปท.

12. โครงการบารุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบรักษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คปท.

1. ระดับความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตารางเวลา (เดือน)
งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บทบาท/เจ้าหน้าที่

1.ผู้บริหารโครงการ (Project Manager)
2.นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems
Analyst and Designer)
3.นักออกแบบหน้าจอใช้งาน (Screen Designer)
4.นักเขียนโปรแกรม (Programmer)
5.ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database
Administrator)
6.นักทดสอบระบบ (QA, Software Tester)
7.ผูป้ ระสานงานโครงการ (Project
Coordinator)
8.นักจัดทาเอกสาร/คู่มือการใช้งาน (Document)
9.อื่นๆ

หลักสูตร
ที่ต้องการศึกษา
CompTIA Project+
Business Analysis Essentials
Agile Business Analysis
Requirements Analysis for Business and Systems Analysts
Web Accessibility for Advanced Developer
ASP.NET MVC 5
ASP.NET WEB DEVELOPMENT WITH VISUAL STUDIO 2015
Microsoft SQL Server 2016 Database Administration
CompTIA Network+
CompTIA Security+
EC-Council Certified Security Analyst
เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Communication Techniques)
CompTIA CTT+
Software Team Leader Management Training Program
Implementing BCP with ISO22301
(Business Continuity Management System)
หลักสูตร เทคนิคการจัดทาเอกสารตามมาตรฐาน ISO22301
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ต้นแบบ Dashboard เพื่อติดตามผลดาเนินการของศูนย์ ICT (Strategy Map)
KPI :ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเป้าหมาย :ร้อยละ 85 ต่อปี
ผลลัพธ์ :

KPI : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85 ต่อปี
ผลลัพธ์ :

KPI : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบต่อระบบเครื่อข่ายที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85 ต่อปี
ผลลัพธ์ :

KPI : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านสารสนเทศ
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 85 ต่อปี
ผลลัพธ์ :

KPI :ระดับความสาเร็จในการดาเนินการให้
เป็นองค์กรด้าน ICT ที่มีความทันสมัยมุ่งสู่
Thailand4.0
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าระดับ 4
ผลลัพธ์ :

KPI :ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
ค่าเป้าหมาย :ร้อยละ 85 ต่อปี
ผลลัพธ์ :

KPI :ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ใช้งานฐานข้อมูลด้านการประมง
ค่าเป้าหมาย :ร้อยละ 85 ต่อปี
ผลลัพธ์ :

KPI: ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้
งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
ค่าเป้าหมาย :ร้อยละ 85 ต่อปี
ผลลัพธ์ :

KPI :ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ระบบบริการด้านสารสนเทศ
ค่าเป้าหมาย :ร้อยละ 85 ต่อปี
ผลลัพธ์ :

KPI :ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ที่
ได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ
ค่าเป้าหมาย :ร้อยละ 85 ต่อปี
ผลลัพธ์ :

วัตถุประสงค์
Key Output

KPI : เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน
ค่าเป้าหมาย :อย่างน้อยปีละ 2 ระบบ
ผลลัพธ์ :

KPI : เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและทันสมัย
ค่าเป้าหมาย :อย่างน้อยปีละ 2 ระบบ
ผลลัพธ์ :

KPI : เพื่อให้ระบบสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายมีความมั่นคงและปลอดภัย
ค่าเป้าหมาย :อย่างน้อยปีละ 2 ระบบ
ผลลัพธ์ :

KPI : จานวนระบบบริการด้านสารสนเทศ
ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อยปีละ 2 ระบบ
ผลลัพธ์ :

KPI :จานวนงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่
ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อยปีละ 2 ระบบ
ผลลัพธ์ :

วัตถุประสงค์
Core Process

KPI :ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน
:ค่าเป้าหมาย :ไม่น้อยกว่าระดับ 4
ผลลัพธ์ :

KPI :ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ค่าเป้าหมาย :ไม่น้อยกว่าระดับ 4
ผลลัพธ์ :

KPI :ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าระดับ 4
ผลลัพธ์ :

KPI : ระดับความสาเร็จของกระบวนการบริการ
ด้านสารสนเทศเป็นไปตามมาตรฐาน
ค่าเป้าหมาย :ไม่น้อยกว่าระดับ 4
ผลลัพธ์ :

KPI :ระดับความสาเร็จของงานวิจัยไอซีทีที่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ค่าเป้าหมาย :ไม่น้อยกว่าระดับ 4
ผลลัพธ์ :

KPI :
ค่าเป้าหมาย :
ผลลัพธ์ :

KPI :
ค่าเป้าหมาย :
ผลลัพธ์ :

KPI :
ค่าเป้าหมาย :
ผลลัพธ์ :

KPI :
ค่าเป้าหมาย :
ผลลัพธ์ :

KPI :
ค่าเป้าหมาย :
ผลลัพธ์ :

วัตถุประสงค์
Outcome
ของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
Outcome
ของ Customer

วัตถุประสงค์
Support
Process

โครงสร้าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ดังนี้
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล
กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่าย
และความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

A2

“ THANKS FOR WATCHING
THIS PRESENTATION ”

คู่ มื อ สา ห รั บ ก า ร บ ริ ห า ร อ ง ค์ ก ร สู่ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ
ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร สิ ง ห า ค ม 2560

