รายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 1/๒๕๖5
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.3๐-17.00 น.
โดยผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์
ผู้เข้าประชุม
๑. นายถาวร ทันใจ
2. นางสาวสรินดา เปลี่ยนแก้ว
3. นางฐิติพร หลาวประเสริฐ
4. น.ส.ชนากานต์ จันทร์สมบูรณ์
5. นางวีระพร สุขสมจิตร
6. นายณัฐวุฒิ จุลกัลป์
7. นางภรพิชญา สโมสร
8. น.ส.วรรณศิริ ชื่นนิยม
9. นางสรินยา จันทโยธา
10. นายพรพนัส ชิดทิด
11. นางสาวสุพนิ ดา จงสืบสุข
๑2. นายประพันธ์ โนระดี
๑3. นางวิกานดา พ่วงเจริญ
๑4. นางยุพดี ทองมี
๑5. น.ส.จูงจิตต์ เกิดแก่น
๑6. นางกฤษณา เตชะสัตยา
๑7. นายมุจจรินทร์ ศิริสวัสดิ์
๑8. น.ส.พรรณติยา ใจอ่อน
๑9. นายศักดิ์ชาย เสือทรงศิล
20. น.ส.จิดาภา ตะเวทีกลุ
21. นางสาวธนิชยา แก้วคา
๒2. นายปพน เรืองทอง
๒3. น.ส.บัณฑิตา โยธานันท์
24 นางสาวนันทิชา สุรัตน์
๒5. นางสาวสุรีรัตน์ สุระเดช
๒6. นายพลพิศิลป์ สุววรณชัย
๒7. นายดารงค์ เกิดกิจ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นา
(แทน) ผู้อานวยกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์นา
(แทน) ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานฯ
(แทน) เลขานุการกรม
(แทน) ผู้อานวยการกองบริหารการคลัง
(แทน) ผู้อานวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าค้าสัตว์นาฯ
(แทน) ผู้อานวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(แทน) ผู้อานวยการกองตรวจการประมง
(แทน) ผู้อานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
(แทน) ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
(แทน) ผู้อานวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ
(แทน) ผู้อานวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทาการประมง
(แทน) ผู้อานวยการกองประมงต่างประเทศ
(แทน) ประมงพืนที่กรุงเทพมหานคร
(แทน) ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
(แทน) ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั่ง
(แทน) ผู้อานวยการกองกฏหมาย
(แทน) ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
(แทน) ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงนาจืด
(แทน) ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นา
(แทน) ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นา
(แทน) ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด
(แทน) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒8. นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ ศทส.

๒9. นางสาวสายรุ้ง เวียงสีมา

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ศทส.

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายปรีชา พาชื่นใจ
ผู้อานวยการกอง
๒. นายสมชาย วิบุญพันธ์
ผู้อานวยการกอง
3. นายเชิดศักดิ์ ชูคง
หัวหน้ากลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง
4. น.ส.ปัทมาพร พงษ์เจริญ
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนการเพาะเลียงสัตว์นา
5. นางสาวสุภาภรณ์ สโมสร
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
6. นายพงศธร อัครกิตติกุล
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
7. นางสาวนุชชญา กาญจนประดิษฐ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
8. นางสาวจุฑารัตน์ คชเวช
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
9. นางสาวมะลิฉัตร กลิ่นพยอม
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
10. นางสาวพัชราภรณ์ จินดาไทย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
11..นายนพรุจ วิญญูวิมล
นักเดินเรือปฏิบัติการ
๑2. นายอนุชา อินทนา
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
13. น.ส.มะลิฉัตร กลิ่นพยอม
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
14.นายเศรษฐ์ ไกรทัศน์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
15.นายสุเมธ เชิงสะอาด
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
16.นายนาพล ปั้นจาด
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
17.นางสาวชุติมา สุวรรณรินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
18.นายบุญประเสริฐ ด้วงแสง
พนักงานธุรการ ส 4
19.นางสาวมุทธา สุภาผล
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
20.นายไพโรจน์ ศรีทองคา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ)
21.นางสาวธรณ์ธันย์ กสินาชีวะ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)
22.นางสาวนาฝน เต็มสระน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ)
๒3. นายธีรพันธ์ พญาวงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๒4. น.ส.ภัทรภาดา โอฬารกิจกุลชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการ
25. นายนภัส โสมวดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
26. นายไพศาล ผลสง่า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
27. นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
28. น.ส.สุคนธา สาระรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
29. น.ส.วิลาสินี โพธิ์พันธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
30. น.ส.ปารวี แจ่มยิ่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๓1. น.ส.ชันษา สมวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๓2. นายมารุต ปัญจพรอุดมลาภ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)
33. นายทัศสาคร สุวรรณจิระ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)
34. นายเหรียญชัย วรรณวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)
35. นายอรรถชัย อินทรทรัพย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)
36. นายอภิสิทธิ์ ขาศิริ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(พนักงานราชการ)
37. น.ส.สมลักษณ์ ขุนจันทร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(พนักงานราชการ)

กตร.
ศพท.สงขลา
กบม.
กบม.
กบม.
กบม.
กบม.
กบม.
กพส.
กค.
กตป.
กมป.
กพส.
กรป.
กรป.
กรป.
กยผ.
กนป.
กนป.
กคพ.
กค.
กกม.
ศทส.
ศทส.
ศทส.
ศทส.
ศทส.
ศทส.
ศทส.
ศทส.
ศทส.
ศทส.
ศทส.
ศทส.
ศทส.
ศทส.
ศทส.
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เรื่องพิจารณา
2.1 พิจารณาโครงการจัดหาระบบสารสนเทศ โดยขอดาเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2565
จานวน 3 หน่วยงาน 5 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 35,469,000 บาท
(1) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) เสนอ
โครงการพัฒนาระบบออกหนังสือรับรองปลาป่นเพื่อสนับสนุนทวนสอบย้อนกลับการผลิตสินค้าประมงตลอดสายการผลิต วงเงิน
500,000 บาท ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
465,200
30,000
3,800
1,000
หน่วยงานชี้แจง
หน่วยงานดาเนินภารกิจการออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น โดยได้เล็งเห็น
ความสาคัญในการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบสาหรับการผลิตปลาป่น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการทาประมงที่ผิดกฎหมาย
และสร้างความเชื่อมั่นในวัตถุดิบสาหรับการผลิตอาหารสัตว์นา โดยสามารถสืบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของสินค้า ได้ตลอด
สายการผลิต ซึ่งในแต่ละปีมีการออกหนังสือรับรองปลาป่นฯ ไม่น้อยกว่า 15,000 ฉบับ โดยมีแหล่งที่มาของวัตถุดิบ จานวน 7
แหล่ง ดังนี
1) ปลาที่จับได้จากเรือประมงไทย
2) เศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์นาในประเทศ
3) เศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์นานาเข้า
4) เศษเหลือวัตถุดิบจากสถานประกอบการประเภทตลาด
5) ปลานาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
6) เศษเหลือจากวัตถุดิบหลายแหล่ง
7) ปลาป่นนาเข้า
เพื่อให้กระบวนการสืบย้อนกลับสินค้าสัตว์นา ที่ได้จากการเพาะเลียงทาได้สมบูรณ์มากยิ่งขึน
กมป. จึงได้ดาเนินการพัฒนาระบบฯ เพื่อ 1) อานวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองฯ 2) เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบการ
ออกหนังสือกากับการซือขายสัตว์นาที่ได้จากการเพาะเลียง (กุ้งทะเล) ในส่วนของการผลิตอาหาร ซึ่งปลาป่นเป็นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตอาหารสัตว์นาเพื่อการเลียงกุ้งทะเล
ความเห็นที่ประชุม
ที่ประชุมสอบถามเรื่องงบประมาณที่ได้รับ และระยะเวลาการดาเนินการโครงการ จานวน 6 เดือน เพียงพอ
กับขอบข่ายในการดาเนินการหรือไม่
หน่วยงานชีแจง งบประมาณที่ได้รับเป็นการบริจาคงบประมาณจากเอกชน Seafood Task Force .Inc ซึ่ง
หน่วยงานจะต้องมาดาเนินการจัดจ้างทาระบบเอง และระยะเวลาการดาเนินการโครงการ เหมาะสมกับเวลา หากได้รับการอนุมัติก็
พร้อมดาเนินการเนื่องจากเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมสอบถามเรื่องของระบบ Thai Flagged Catch Certificate ที่กาลังขึนในวันที่ 1 ธันวาคม 64 นี
ซึ่งมีระบบปลาป่นอยู่ด้วย มีรายละเอียดที่ซาซ้อนกันหรือไม่ และมีการเชื่อมโยงหรือไม่
หน่วยงานชีแจงว่า ไม่มีการเชื่อมโยงกัน และไม่กระทบกับระบบ Thai Flagged Catch Certificate เป็นคน
ละส่วนกันโดยมีการดาเนินการ ดังนี
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ระบบออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น
ภายใต้ระบบ Thai Flagged Catch Certificate
เป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพจากการทางานในระบบ Thai
Flagged Catch Certificate ให้สามารถแสดงข้อมูลการ
ตรวจสอบย้อนกลับปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น
โดยสามารถรองรับการออกหนังสือรับรองฯ วัตถุดิบปลาที่ได้
จากการทาประมงจากเรือประมงไทย
ผ่านระบบ Thai Flagged Catch Certificate เท่านัน

ระบบออกหนังสือรับรองปลาป่น เพื่อสนับสนุนการทวนสอบ
ย้อนกลับการผลิตสินค้าประมงตลอดสายการผลิต
สามารถรองรับการออกหนังสือรับรองฯ ได้ครอบคลุมแหล่งที่มาปลา
ป่นในทุก ๆ ประเภทประกอบไปด้วย
1) ปลาที่จับได้จากเรือประมงไทย
2) เศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์นาในประเทศ
3) เศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์นานาเข้า
4) เศษเหลือจากวัตถุดิบหลายแหล่ง
5) เศษเหลือวัตถุดิบจากสถานประกอบการประเภทตลาด
6) ปลาป่นนาเข้า
7) ปลานาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์หนังสือรับรองฯ และเอกสาร
ผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอหนังสือรับรองปลาป่น (ผูผ้ ลิตปลาป่น
MCPD ได้ด้วยตนเอง เพื่อใช้สาหรับการซือขายวัตถุดบิ สัตว์นา และผูผ้ ลิตอาหารสัตว์นา) สามารถยื่นคาขอและติดตามสถานะของ
คาขอผ่านช่องทางออนไลน์ได้ (ปัจจุบันใช้ระบบส่งเอกสารทาง email address)
ระบบฯ สามารถติดตามการขอหนังสือรับรองในระบบ Thai ทราบสถานะของคาขอในแต่ละกระบวนการ ตรวจสอบความถูกต้อง
Flagged Catch Certificate ได้
ของเอกสาร สามารถติดต่อประสานงานปรับปรุงแก้ไขและ
ดาเนินการออกหนังสือรับรองได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
ระบบฯ ช่วยลดขันตอนการตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองฯ ระบบฯ ช่วยลดระยะเวลาการทางาน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
(สามารถพิมพ์ได้จากระบบฯ)
ออกหนังสือรับรองฯ
ระบบฯ สามารถสรุปข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบ MCPD เพื่อ ระบบฯ สามารถวิเคราะห์และประมวลผลปริมาณวัตถุดิบที่ใช้การ
ป้องกันการใช้ซา
ออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่นได้
ระบบฯ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ fishing info เช่น ระบบฯ สามารถเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการสืบย้อนกลับปลาป่นที่ใช้ใน
หมายเลข VMS เลขที่ Port in – Port out ฯลฯ เพื่อจัดทา กระบวนการผลิตอาหารสัตว์นาสาหรับการเพาะเลียงสัตว์นา (กุ้ง
หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น ในวัตถุดิบ
ทะเล)
ที่มาจากเรือประมงไทย
ปริมาณการขอหนังสือรับรองผ่านระบบฯ ประมาณ 6,000 เพิ่มประสิทธิภาพในการออกหนังสือรับรองฯ ผ่านระบบฯ ประมาณ
ฉบับ/ปี
15,000 ฉบับ/ปี

ที่ประชุมสอบถามเรื่องแม่ข่าย (server) ของระบบใช้บริการระบบ Cloud Server หรือมี server ติดตังที่ไหน
หน่วยงานชีแจงว่าได้ขอบริการระบบ Cloud Server ภาครัฐไป จึงได้จัดหาชุดโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลไว้
ในโครงการฯ เนื่องจากการบริการภาครัฐให้บริการแต่ Cloud Server โดยให้หน่วยงานเจ้าของระบบจะต้องเตรียมโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูลเอง
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการเบืองต้น
(2) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้า และปัจจัยการผลิต เสนอโครงการ จานวน 3 โครงการ
วงเงินรวม 32,969,000 บาท มีรายการดังนี
(2.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นานาเข้าส่งออก วงเงิน 20,000,000 บาท
ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
19,350,100
608,100
41,800
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(2.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแจ้งเข้าออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-PIPO) ตามมาตรการ MMPA
วงเงิน 2,000,000 บาท ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
1,989,800
8,100
2,100
(2.3) โครงการจัดทาระบบสมุดบันทึกการทาการประมงออฟไลน์ วงเงิน 10,969,000 บาท
ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
4,652,600
4,361,000
437,550
1,517,850
หน่วยงานขอชี้แจงรวม เนื่องจากได้รับภารกิจเดียวกัน (MMPA) โดยชี้แจงของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงด้วย
กรมประมงได้จ ัด ท าระบบการออกหนัง สือ รับ รองการแปรรูป สัต ว์น า ( PSE) และระบบการ
ตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคาขอกลาง (FSW) ในการควบคุม และตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง
เพื่อป้องกันการทาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการตัวแทนสาย
เรือ ผู้ประกอบการการนาเข้า ส่งออก นาผ่านสินค้าประมง ผู้ประกอบการโรงงาน ผ่า นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ National Single Window และมีการนาหลักบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการ
ตรวจสอบสินค้า เพื่อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการดาเนินพิธีการกับกรมประมง
ปั จ จุ บั น ประเทศ และองค์ ก รทั่ ว โลกให้ ค วามตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของทรั พ ยากรเป็ น อย่ า งมาก
รวมถึงประเทศคู่ค้าของไทย ซึ่งได้มีการกาหนดมาตรการทางการค้า เพื่อป้องกันการได้มาของที่สินค้าที่ไม่ถูกกฎหมาย การทา
ประมงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งมีชี วิตที่สาคัญ โดยองค์ การบริหารสมุท รศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐฯ
(National Oceanic and Atmospheric and Atmospheric Administration - NOAA) ได้ ป ระกาศกฎระเบี ย บในการบัง คับ ใช้
ข้อกาหนดว่าด้วยการนาเข้าสินค้าประมงภายใต้กฎหมาย Marine Mammal Protection Act: MMPA ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินกฎระเบียบหรือข้อบังคับการทาประมงเชิงพาณิชย์ของประเทศต่างๆ ที่ส่ง ออกสัตว์นา และผลิตภัณฑ์สัตว์นาไปยัง
สหรัฐฯ ว่ามีการคร่าชีวิตหรือทาให้บาดเจ็บอย่างรุนแรงแก่สัตว์ทะเลที่เลียงลูกด้วยนมหรือไม่ โดยข้อกาหนดของ MMPA ระบุให้
ประเทศดังกล่าวรวมถึงประเทศไทย ดาเนินการรายงานมาตรการในการควบคุมสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาที่มีการส่งออกไปยัง
สหรั ฐ ฯ หากไม่ ด าเนิ น การจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ตามที่ ส หรั ฐ ฯ ร้ อ งขอหรื อ ไม่ ผ่ า นการพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บผลรั บ รองมาตรฐาน
(Comparability finding) เนื่องจากไม่เชื่อมั่นในระบบการควบคุมตรวจสอบของประเทศไทย จะไม่สามารถส่งออกสัตว์นาหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาไปยังสหรัฐฯ ได้
ประเทศไทยซึ่ง มีก ารแปรรูป วัต ถุดิบ สัต ว์นาทั งจากการนาเข้า และจากการจับ ในประเทศจึง ต้องมี
มาตรการการควบคุมเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาที่จะดาเนินการส่งออกไปยั งสหรัฐฯ
ส่งผลให้กรมประมงจึงต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์นา (PSE) และระบบการตรวจสอบ
ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคาขอกลาง (FSW) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและควบคุม
สินค้าตามข้อกาหนดระหว่างประเทศ และปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาที่จะดาเนินการส่งออก พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบตรวจสอบ
ควบคุมสัตว์นาในประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของระบบการแจ้งเข้าออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-PIPO) ให้
รองรับตามมาตรการดังกล่าว โดยเพิ่มการตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์นาว่าไม่ได้มีการทาการประมงที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเล
ที่เลียงลูกด้วยนม โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสมุดบันทึกทาการประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Logbook) และสั่งตรวจสอบ
เรือประมงที่ใช้ชนิดเครื่องมือประมงที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลที่เลียงลูกด้วยนม เพื่อประสิทธิภาพกระบวนการควบคุมและ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรการ MMPA อีกทัง การจัดทาสมุดบันทึกการทาการประมงมีประโยชน์อย่างมากใน
การบริหารจั ด การทรัพยากรประมงของประเทศ รัฐ ใช้ ต้ น ทุ นต่ าในการได้ม าซึ่ งข้อมู ล แต่ ทั งนี ต้ องได้รับ ความร่ว มมื อ จาก
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ชาวประมงเป็นอย่างมาก ปัจจุบันจานวนสมุดบันทึกการทาการประมงที่ชาวประมงจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่เป็นกระดาษ และในแต่ละวัน มี
จานวนมาก เนื่องจากเป็นเอกสารจึงต้องมีการนาเข้าข้อมูลลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ด้านการประเมิน
ทรัพยากรต่อไป ซึ่งจาเป็นต้องใช้บุคลากรและเวลามาก อีกประการหนึ่งการทวนสอบข้อมูลจากสมุดบันทึกการทาการประมง
กระดาษกับระบบฐานข้อมูลการแจ้งเข้า -ออก ข้อมูลเรือ ข้อมูล VMS สาหรับการควบคุ มการทาการประมงทาได้ยากท าให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทวนสอบข้อมูลได้ทันเมื่อมีเรือเข้าพร้อมกัน จานวนมาก การพัฒนาระบบการกรอกสมุดบันทึกการทาการ
ประมงอิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Fishing Logbook System) ให้ส ามารถเชื่อมโยงระบบติดตามเรือประมง (VMS) และ
ระบบตรวจสอบย้อ นกลั บ (Thai Flagged Catch Certification System) เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้กระบวนการจัดทา
สมุดบันทึกการทาการประมง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังการทา
การประมง (Monitor Control and Surveillance; MCS) และระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ให้ดียิ่งขึน รวมไปถึงการ
เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บข้อมูล พร้อมทังพิกัดการพบเห็นสัตว์ทะเลที่เลียงลูกด้วยนม (MMPA)
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง จานวน 1 โครงการ วงเงิน 2,000,000 บาท ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
19,350,100
608,100
41,800
ประเทศไทยซึ ่ง มีก ารแปรรูป วัต ถุด ิบ สัต ว์น าทั งจากการน าเข้า และจากการจับ ในประเทศจึง ต้อ งมี
มาตรการการควบคุมเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาที่จะดาเนินการส่งออกไปยังสหรัฐฯ
ส่งผลให้กรมประมงจึงต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์นา (PSE) และระบบการตรวจสอบ
ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคาขอกลาง (FSW) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและควบคุม
สินค้าตามข้อกาหนดระหว่างประเทศ และปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาที่จะดาเนินการส่งออก พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมู ลกับระบบตรวจสอบ
ควบคุมสัตว์นาในประเทศ
ความเห็นที่ประชุม
1.การพัฒนาที่เสนอเป็นการพัฒนาเพิ่มเติมจากระบบ ควรพิจารณาจากเนืองานหรือปรึกษาจากหลายๆ
แหล่ง เพราะจะทาให้มีการเทียบเคียงได้ โดยการพัฒนาเพิ่มไม่จาเป็นต้องใช้บริษัทเดิม แต่ต้องเชื่อมโยงกับระบบเดิมได้
2. ขอให้หน่วยงานพิจารณาการใช้งานระบบ e- Logbook เดิมใหม่ อาจจะทาให้งบประมาณในการ
พัฒนาเพิ่มเติมลดลง
3.ขอให้พิจารณาปรับแก้งบประมาณ จากความจาเป็นเร่งด่วน
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการเบืองต้น โดยมีเงื่อนไข
(1) มอบฝ่ายเลขาฯ หารือกับหน่วยงานเกี่ยวกับเนือหาโครงการฯ และปรับลดงบประมาณใหม่
(2) เพิ่มเติมรายละเอียดในแบบคาขอฯ TOR เรียบร้อยแล้วส่งคืนฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย.64 เพื่อ
ตรวจสอบและรวบรวมเสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมประมงลงนามต่อไป
2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ /โครงการจัดหาอุปกรณ์ วงเงิน 199,633,870 บาท โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทการขอ
2.2 (1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ /โครงการจัดหาอุปกรณ์ วงเงิน 123,298,000 บาท
2.2 (2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ใหม่ วงเงิน 40,978,970 บาท
2.2 (3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทดแทน วงเงิน 35,356,900 บาท
ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งเวียนมพร้อมให้หน่วยงานจัดทา และส่งแบบคาขอตังงบประมาณ ด้าน IT ประจาปี 2566
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 64 มีกาหนดแล้วเสร็จ วันที่ 27 ส.ค.64 ปัจจุบันยังมีบางหน่วยงานมีการแก้ไขเอกสารจนถึงวันที่ 27 พ.ย. 64

7

ซึ่ ง ฝ่ า ยเลขาฯ ได้ ต รวจสอบเอกสารแบบค าขอฯ เอกสารแนบต่ า ง ๆ และหลั กเกณฑ์ เบื องต้ น ในการใช้ เ กณฑ์ การจ้ า ง
ที่ปรึกษา จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และการคานวณค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรมเกณฑ์ของสานักงบประมาณ
2.2(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ /โครงการจัดหาอุปกรณ์ (รูปแบบโครงการ) จานวน 18 โครงการ
จาก 7 หน่วยงาน วงเงินรวม 123,298,000 บาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการชีแจงเหตุผลความจาเป็นในการเสนอ
โครงการฯ และประเด็นในการชีแจงจาก กษ. เพิ่มเติม ดังนี
1. แผนผังการเชื่อมโยงระบบ (System Diagram)
2. ความคุ้มค่าในการลงทุน
3. ประโยชน์ที่ได้รับ
4. ระบบที่จัดหาควรเป็นระบบเปิด สามารถพัฒนาและต่อยอดได้
5. มีการเชื่อมโยงภายในกรมประมง/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือภายนอกกรมประมง
1. กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ เสนอโครงการ จานวน 4 โครงการ วงเงินรวม
26,188,000 บาท มีรายการดังนี้
1.1 โครงการจ้างจัดทาระบบการขออนุญาตสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์นา วงเงิน 9,870,100 บาท
ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
9,091,300
686,400
92,400
หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจา
กรมประมงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบอานาจตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่ง
รับผิดชอบในส่วนของสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์นาดังกล่าว มีภารกิจในการพิจารณาอนุญาตให้เพาะพันธุ์ ค้า และครอบครองได้ในสัตว์
ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ ซึ่งปัจจุบันมีทังสิน 8 ชนิด โดยกรมประมงได้มอบอานาจการลงนามลงนามใบอนุญาต ใบรับรอง
ใบแทนใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2535
ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องที่นันๆ การปฏิบัติงานดังกล่าวไม่ว่าจะ
เป็นการขออนุญาต หรือการอนุญาต รวมถึงการชาระค่าธรรมเนียมเป็นการปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดพิมพ์เอกสาร ทาให้เกิด
ความไม่สะดวกแก่ผู้ขอใบอนุญาต เนื่องจากผู้ขอใบอนุญาตต้องมาดาเนินการติดต่อ ณ หน่วยงานเท่านัน รวมทังกรมประมงยัง
ขาดฐานข้อมู ล การปฏิบั ติง านดัง กล่ าวที่จ ะสามารถเรีย กข้อมู ล การขออนุ ญ าตทั่ วประเทศมาใช้ ประโยชน์ ได้ อย่ างรวดเร็ว
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทา
1) เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2562
2) เพื่อพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2562
3) เพื่อลดจานวนเอกสาร และสามารถตรวจสอบและติดตามการอนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ต่อภาพรวมของประเทศ
- มีความน่าเชื่อถือในการจัดเก็บข้อมูลสัตว์ปา่ ที่อยู่ในอนุสัญญา CITES สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มา
ของสัตว์ได้
- ส่งเสริม สนับสนุน การค้าสัตว์นาที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจของไทย ให้แข่งขันในตลาดโลกได้
ต่อองค์กร
- ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นระบบอิเล็คทรอนิคสามารถสรุปเพื่อนามาวิเคราะห์เช่น ด้านการส่งเสริมทางการค้า ด้าน
มาตรการในการจัดการสัตว์ป่า และประเมินในภาพรวมระดับประเทศได้
- ช่วยลดเวลาในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่กรมประมง
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- ช่วยลดเอกสารที่เป็นกระดาษภายในสานักงาน
ต่อผู้ประกอบการ หรือประชาชนทั่วไป
- เพิ่มความรวดเร็วในการขออนุญาต ลดระยะเวลาในการเดินทางเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่
- เพิ่มศักยภาพในการคา มีความสะดวกระหว่างผู้ซือและผู้ขาย
- มีความโปร่งใส และมัน่ ใจว่าได้ครอบครองสัตว์ป่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการเบืองต้น โดยมีเงื่อนไข
(1) เพิ่มเติมการเชื่อมโยง กับระบบทะเบียนเกษตรการ และ fsw
(2) ปรับวงเงินใหม่
(2) แก้ไข และเพิ่มรายละเอียดเรียบร้อยแล้วส่งคืนฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย.64 เพื่อตรวจสอบ
และรวบรวมเสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมประมงลงนามต่อไป
1.2 โครงการพัฒนาระบบออกใบอนุญาตทาการประมงอิเล็กทรอนิกส์ (e-license) เพื่อรองรับการออก
ใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์นา ตามกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์นาฉบับปรับปรุง วงเงิน
1,534,000 บาท ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
9,091,300
686,400
92,400
หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจา
ปัจจุบันกองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ กรมประมง ได้ใช้งานระบบการออกใบอนุญาตทา
การประมงอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) เพื่อเปิดรับคาขอใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ ใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านนาไทย
หนังสืออนุญาตให้ทาการประมงพืนบ้าน ตามมาตรา 174 การจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์นาหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นา และการ
จดทะเบี ย นท่ า เที ย บเรื อ ประมงโดยได้ ใ ช้ ง านระบบดั ง กล่ า วมาตั งแต่ ปี พ.ศ. 2559 จนถึ ง ปั จ จุ บั น ทั งนี เพื่ อ ให้ ร องรั บ
การออกใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์นา ตามกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์นาฉบับ
ปรับปรุง โดยแก้ไขให้ สอดคล้ องกับพระราชกาหนดการประมง (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 5 “เรือขนถ่ายสั ตว์ น า”
และมาตรา 85/1 ซึ่งระบบที่ถูกพัฒนาขึนมาก่อนนันไม่รองรับกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายต่าง ๆ ที่
ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไป จึงทาให้การทางานนันมีความติดขัด และยากลาบาก
ดังนัน กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ กรมประมง จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงระบบ
การออกใบอนุญาตทาการประมงอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ที่มีอยู่เดิมให้รองรับการใช้งานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ
ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานระบบการออกใบอนุญาตทาการประมง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-License) สาหรับการจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์นาหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นาตามข้อกาหนดของกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง อีกทังยังเป็นการอานวยความสะดวกให้กับชาวประมงได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้อง รวดเร็ว ในการขอรับบริการต่อไป
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่มุ่งมั่นจะส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน จัดการกับปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย และการ
คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตทาการประมงอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ให้สามารถรองรับการออก
ใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์นาตามกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์นาฉบับปรับปรุงได้
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ
สานักงานประมงจังหวัดท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล/สานักงานประมงพืนที่กรุงเทพมหานคร และสานักงานประมงอาเภอท้องที่
ที่มีอาณาเขตติดทะเล
ประโยชน์ต่อองค์กร
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1) สนับสนุนการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยัง และขจัดการทาการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
2) สามารถกากับและควบคุมใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์นาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด
3) ข้อมู ล ที่ ไ ด้ จ ากระบบมี ความน่ าเชื่ อถือ สามารถตรวจสอบได้ อย่า งรวดเร็ว เป็ น การเพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพและ
ศักยภาพในการทางานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถทางานได้มากขึนและรวดเร็วขึน
ประโยชน์ต่อเกษตรกร/ประชาชน
ช่วยอานวยความสะดวก และลดเวลาให้แก่ชาวประมงในการขอรับบริการการระบบการออกใบอนุญาตทาการ
ประมงอิเล็กทรอนิกส์ (e–License) เนื่องจากการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจะช่วยใช้ระยะเวลา
ในกระบวนการทางานที่สันลง
ความเห็นที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นว่าเป็นการปรับปรุงจากระบบเดิมซึ่งมีอยู่แล้ว ขอให้ปรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการเบืองต้น โดยมีเงื่อนไข
(1) ปรับวงเงินใหม่
(2) แก้ไข และเพิ่มรายละเอียดเรียบร้อยแล้วส่งคืนฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย.64 เพื่อตรวจสอบ
และรวบรวมเสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมประมงลงนามต่อไป
1.3 โครงการพัฒนาระบบออกใบอนุญาตและหนังสือแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลียงสัตว์นาควบคุม
แบบอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 4,648,400 บาท ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
3,938,000
245,400
465,000
หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจา
กองฯ จึงประสงค์จัดทาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเพาะเลียงสัตว์นาควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
รวบรวม จัดทา และพัฒนาฐานข้อมูลการเพาะเลียงสัตว์นาควบคุมตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ประกอบด้วย ผู้เพาะเลียงสัตว์นา ชนิดสัตว์นา พืนที่เลียงสัตว์นา จานวนสัตว์นา ฯลฯ โดยระบบจะช่วยให้หน่วยงาน
สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สืบค้นได้ง่าย และสามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการการ
เพาะเลียงสัตว์นาควบคุมให้ เป็นไปตามกฎหมาย รองรับการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลียงสัตว์นาควบคุ ม การออก
ใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลียงสัตว์นาในที่จับสัตว์นาซึ่ง เป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดิน การติดตามตรวจสอบสถานะการ
ดาเนินงานของสานักงานประมงจังหวัดและสานักงานประมงอาเภอ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการอานวยความสะดวกให้กับเกษตรกรผู้
เพาะเลียงสัตว์นาและผู้ประกอบการ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกับหน่วยงานและระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนงานเชิงนโยบาย ตลอดจนกาหนดมาตรการในการเพาะเลียงสัตว์นาควบคุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการเพาะเลียงสัตว์นาควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์รองรับการดาเนินงานการ
จดแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลียงสัตว์นาควบคุม ตลอดจนการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลียงสัตว์นาควบคุมให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และสืบค้นได้ง่าย เป็นประโยชน์ในการวางนโยบายและแผนงานด้านการประมง
3. เพื่อรองรับการบูรณาการความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลการเพาะเลียง
สัตว์นาควบคุมกับระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.
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ประโยชน์ที่จะได้รับต่อองค์กร
5. มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยในการอานวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการกับ
ประชาชนในการจดแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลียงสัตว์นาควบคุม
6. มีระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเพาะเลียงสัตว์นาควบคุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถใช้
ประกอบในการวางแผนงานและนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลการจดแจ้งการประกอบกิจการ
การเพาะเลียงสัตว์นาควบคุมได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
8. สามารถบริหารจัดการระบบข้อมูลในเชิงอิเล็กทรอนิ กส์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการ
ข้อมูลที่มีปริมาณมาก และได้หลากหลายรูปแบบ
9. สามารถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล การจดแจ้ ง การประกอบกิ จ การการเพาะเลี ยงสั ต ว์ น าควบคุ ม ตามพระราช
กาหนดการประมง พ.ศ. 2558 กับระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นการลดระยะ เวลา และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสาร และการเดินทาง
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ประโยชน์ต่อเกษตรกร/ประชาชน
1.ตอบสนองภารกิจหลักตามนโยบายภาครัฐที่ได้มอบหมายให้กรมประมงดาเนินงานและสนับสนุนภารกิจ
หลักของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ
2.ผู้เพาะเลียงสัตว์นาได้รับความสะดวกและรวดเร็ วในการจดแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลียงสัตว์นา
ควบคุมและการขอรับใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลียงสัตว์นาในที่จับสัตว์นา ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นข้อมูลการจดแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลียงสัตว์นาควบคุมและ
การออกใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลียงสัตว์นาในที่จับสัตว์นาซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
4.ระบบบริหารจัดการการเพาะเลียงสัตว์นาควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการดาเนินการผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ต
ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสาร และการเดินทาง ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานได้
ความคุ้มค่าในการลงทุน
1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการเพาะเลียงสัตว์นาควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์รองรับการดาเนินงานการจด
แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลียงสัตว์นาควบคุม ตลอดจนการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2) เพื่อรวบรวมข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลียงสัตว์นาควบคุมให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และสืบค้นได้ง่าย เป็นประโยชน์ในการวางนโยบายและแผนงานด้านการประมง
3) เพื่อรองรับการบูรณาการความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลการเพาะเลียงสัตว์นา
ควบคุมกับระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการเบืองต้น โดยมีเงื่อนไข
(1) ปรับ Cloud Server และปรับวงเงินใหม่
(2) แก้ไข และเพิ่มรายละเอียดเรียบร้อยแล้วส่งคืนฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย.64 เพื่อตรวจสอบ
และรวบรวมเสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมประมงลงนามต่อไป
1.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวภาคประมง การให้บริการ
ประชาชนและการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมประมง วงเงิน 10,083,900 บาท ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
10,083,900
31,050
20,050
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หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจา
ภาครั ฐ ได้ มี น โยบายในการจั ด ระเบี ย บแรงงานต่ า งด้ า ว โดยก าหนดให้ ก ารน าเข้ า แรงงานต่ า งด้ า ว
เข้ามาทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MoU) โดยมี
เป้าหมายหลักคือการจ้างแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้นายจ้างขออนุญาตนาเข้าแรงงานตามความจาเป็น ผ่าน
กระบวนการขันตอนตามที่ภาครัฐกาหนด เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าวแล้ว จึงมาดาเนินการขอรับหนังสือคนประจาเรือ (Seabook) เพื่อทางานบนเรือประมงกับกรมประมง
โดยจะต้องมีเอกสารหลักฐานตามที่ กฎหมายกาหนด ซึ่งแรงงานที่ทางานบนเรือประมงที่ได้รับหนังสือคนประจาเรือ จะได้รับการ
คุ้มครองความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการปฏิบัติงานบนเรือประมงที่ควรจะได้รับตามกฎหมาย เป็นการป้องกัน
การเกิดแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ ส่งผลให้แรงงานในภาคประมงมีคุณภาพชีวิตการทางานบนเรือประมงที่ดีขึน สร้างความ
เชื่อมั่นกับประเทศต้นทางของแรงงานต่างด้าว และประเทศผู้นาเข้าสินค้าประมง ซึ่งการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ด้านการประมง เป็นการดาเนินการแบบบูรณาการกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า โดยกรมประมงมีการดาเนินกิจกรรมการออกหนังสือคนประจาเรือ
สาหรับแรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะทางานในเรือประมงผ่านระบบฐานข้อมูลการออกหนังสือคนประจาเรือสาหรับแรงงานต่าง
ด้าว (Seabook) ตังแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีจานวนทังสิน 9๙,๐๑๙ ราย ต่อมาภาคประมงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน กรม
ประมงจึงอาศัยอานาจตามมาตรา 83 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 (กรณีพิเศษ) เพื่อให้แรงงานกลุ่มที่เข้าเมืองมา
ถูกกฎหมายแต่อยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาการอนุญาตให้มาดาเนินการจัดทาหนังสือคนประจาเรือ (กรณีพิเศษ) โดยมี
ระยะเวลาอนุญาต 1 ปี เมื่อครบระยะเวลาอนุญาต แรงงานต่างด้าวจะต้องดาเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายให้ถูกต้อง
โดยกรมประมงได้เปิดใช้มาตรา 83 กรณีพิเศษ จานวน 3 ครัง มีแรงงานที่ได้รับหนังสือคนประจาเรือ (กรณีพิเศษ) แล้ว จานวน
ทังสิน 22,672 ราย อีกทังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 20๑๙ คนต่างด้าวไม่สามารถกลับประเทศต้นทาง
ได้จึงต้องเปิดให้มีการต่ออายุหนังสือคนประจาเรือ และภาครัฐโดยกระทรวงแรงงานได้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อ
ตรวจหาเชือโควิด - ๑๙ และออกใบอนุญาตทางานให้แก่แรงงานกลุ่มนีด้วย โดยแรงงานต่างด้าวสามารถยื่นขอหนังสือคนประจา
เรือเพื่อทางานบนเรือประมงได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการ มีจานวน ๒,๙๖๖ ราย ดังนัน จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวภาคประมง การให้บริการประชาชน การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมประมง และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อประกอบการกาหนดนโยบายในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคประมงของ
ประเทศ ให้การดาเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และขจัดปัญหา
แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในภาคประมงของประเทศไทยให้หมดสินไป รวมทังรักษามาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ความเห็นที่ประชุม
ที่ประชุมขอให้หน่วยงานพิจารณาเพิ่มเติมในรายละเอียด TOR และการจัดทาระบบเป็นการพัฒนาใหม่ หรือ
เพิ่มเติมจากระบบเดิม ระบุให้ชัดเจน
หน่วยงานชีแจงเพิ่มเติม ในการจัดทาเป็นการพัฒนาระบบใหม่ เพื่อให้การ

แถบเมนู

ระบบ Seabook เดิม

1. คนประจาเรือ
2. ขอรับหนังสือคนประจาเรือ
2.1 ยื่นคาขอรับหนังสือ - เจ้าของเรือ/ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตทาการประมง
คนประจาเรือ
ยื่นคาขอแบบ Manual

ระบบ Seabook ใหม่
- เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับกรมการจัดหางาน
(ข้อมูล
การทางาน) และกรมการปกครอง (ข้อมูลทะเบียน
ประวัติ)
- เจ้าของเรือ/ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตทาการประมง
ยื่นคาขอแบบ Online
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แถบเมนู

ระบบ Seabook เดิม
- เจ้าหน้าที่ นาเข้าข้อมูลในระบบ
- เชื่อมโยงระบบ e – license
- แบบฟอร์มไม่เป็นไปตามกฎหมายปัจจุบัน

2.2 ตรวจสอบเอกสาร
2.3 จัดทาทะเบียน
ประวัติ
2.4 อนุมตั ิคาขอ
2.5 ชาระเงิน
2.6 พิมพ์ใบรับคาขอ
หนังสือคนประจาเรือ

ระบบ Seabook ใหม่

- ตรวจเอกสาร แบบ Manual

- เจ้าหน้าที่ นาเข้าข้อมูลในระบบ
กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง
- แบบฟอร์มต้องเป็นตามกฎหมายปัจจุบัน
- ตรวจเอกสาร แบบ Online

- ถ่ายรูป และจัดเก็บลายนิวมือ แบบ Manual

- ถ่ายรูป และจัดเก็บลายนิวมือ แบบ Manual

- Online
- Payment/ EDM/ internet banking
- ใบเสร็จรับเงิน Manual

- Online
- Payment/ EDM/ internet banking
- ใบเสร็จรับเงิน Online
- Online
- ระบบแจ้งเตือน (Alert) เมื่อใบรับคาขอใกล้จะ
หมดอายุ ผ่านทาง SMS

- Online

2. ขอรับหนังสือคนประจาเรือ
2.7 ใบแจ้งนัดรับหนังสือ
คนประจาเรือ
2.8 รับหนังสือคนประจา
เรือ
3. ขอต่ออายุหนังสือคน
ประจาเรือ
4. ขอเปลี่ยนแปลงนายจ้าง
5. ขอใบแทนหนังสือคน
ประจาเรือ
6. รายงาน
7. การแสดงผลสถานะคน
ประจาเรือ
แบบ real - time
8. การจัดทาฐานข้อมูล

- N/A

- Online
- ระบบแจ้งเตือน (Alert) วันรับหนังสือคนประจา
เรือ ผ่านทาง SMS

- บันทึกการรับหนังสือคนประจาเรือ แบบ
Manual

- บันทึกการรับหนังสือคนประจาเรือ แบบ Online

- N/A
- เพิ่มนายจ้าง
- ยกเลิกนายจ้าง

- สร้างคาร้องขอใบแทนหนังสือคนประจาเรือ
- ข้อมูลคาร้องใบแทนหนังสือคนประจาเรือ
ข้อมูลที่ได้จากรายงานไม่ครบถ้วนตามข้อมูลที่
ต้องการนาไปใช้ประกอบการบริหารจัดการ
แรงงาน
- N/A

- สร้างคาร้องขอต่ออายุ
- ข้อมูลคาร้องต่ออายุ
- เพิ่มนายจ้าง
- ยกเลิกนายจ้าง
- เปลี่ยนนายจ้าง
- เพิ่มลาเรือ
- สร้างคาร้องขอใบแทนหนังสือคนประจาเรือ
- ข้อมูลคาร้องใบแทนหนังสือคนประจาเรือ
วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทารายงานสรุปโดย
จาแนกกลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี
- แสดงภาพรวมการสถานการณ์ทางานของคน
ประจาเรือ (ใบอนุญาตทางาน active/ nonactive)
- ล้างข้อมูล หรือจัดการข้อมูลคนประจาเรือที่ไม่เป็น
ปัจจุบัน
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มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการเบืองต้น โดยมีเงื่อนไข
(1) เพิ่มรายละเอียดเรียบร้อยแล้วส่งคืนฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย.64 เพื่อตรวจสอบ และรวบรวม
เสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมประมงลงนามต่อไป
2. กองบริหารจัดการเรือประมงและการทาการประมง เสนอโครงการจัดทาแอพลิเคชั่น “Fisheries Next”
วงเงิน 8,604,400 ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
8,026,000
573,400
5,000
หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจา
การพั ฒ นาแอพลิ เ คชั่ น “Fisheries Next” เป็ น การอ านวยความสะดวกให้ กั บ เจ้ า ของเรื อ หรื อ ผู้ รั บ
ใบอนุญาต และลดขันตอนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ เนื่องจากแอพลิเคชั่นดังกล่าวจะทาให้เจ้าของเรือหรือผู้รับใบอนุญาต
สามารถดาเนินการด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง การตรวจสอบประวัติต่าง ๆ ของเรือประมง การ
ติดตามเรือประมง การรับการแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับระบบติดตามเรือ รวมทังการบันทึกสมุดบันทึกการทาการประมง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการประมงแห่งชาติ นอกจากนี แอพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าของเรือหรือผู้รับใบอนุญาตกับเจ้าหน้าที่กรมประมง การแจ้งข่าวสาร ประกาศต่าง ๆ ให้กับเจ้าของเรือ
หรือผู้รับใบอนุญาตได้ทราบ โดยสามารถใช้งานได้ทังบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้
ประโยชน์คาดว่าจะได้รบั ต่อองค์กร
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของกรมประมงในการติดต่อสอบถามข้อมูลที่และเพื่อลดภาระในการเดินทางเข้า
มาติดต่อกับทางราชการ โดยสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ด้วยตนเอง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ติดตามเฝ้าระวังการทาการประมงผ่านระบบติดตามเรือ ลดภาระงาน ลด
งบประมาณด้านต่าง ๆ เช่น การจ้างแรงงานในการเฝ้าระวังการทาการประมง ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ (ค่าบริการส่ง
ข้อความ, ค่าโทรศัพท์) เป็นต้น
ประโยชน์ต่อเกษตรกร/ประชาชน
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ชาวประมง ในการตรวจสอบข้อมูล เรียกดูข้อมูลประวัติส่วนตัว
เกี่ยวกับการทาการประมงได้ เช่น ข้อมูลการแจ้งเข้า – ออกท่าเทียบเรือประมง ข้อมูลประวัติการจับสัตว์นา ข้อมูลจานวนวันทา
การประมง ข้อมูลตาแหน่งที่ตังของเรือในระบบ VMS และเส้นทางการทาการประมง ราคาสัตว์นา ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูล
ข่าวสารสถานการณ์ประมง และประกาศต่าง ๆ ของกรมประมง เป็นต้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการเบืองต้น โดยมีเงื่อนไข
(1) เพิ่มเติมเนืองาน ปรับแก้งบประมาณโครงการ
(2) แก้ไข และเพิ่มรายละเอียดเรียบร้อยแล้วส่งคืนฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย.64 เพื่อตรวจสอบ และ
รวบรวมเสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมประมงลงนามต่อไป
3. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เสนอโครงการจัดหาชุดกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์สาหรับเรือสารวจ
ประมง 9 พร้อมค่าติดตัง จานวน 1 ชุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา วงเงิน 320,500 บาท ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
290,500
30,000
หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีสานักงานตังอยู่ในส่วนภูมิภาค ตังอยู่เลขที่ 79/1 ถนนวิเชียรชม ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา มี
ภาระกิจหน้าที่รับผิดชอบในการสารวจ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยทรัพยากรประมงทะเล การทาประมง แหล่งประมง และ
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สิ่งแวดล้อมทางการประมงทะเล เพื่อประโยชน์ในการบริหารและจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์ทะเลอย่างสูงสุดและ
ยั่งยืน ซึ่งในการปฏิบัติงานจะต้องใช้เรือสารวจประมงเป็นยานพาหนะในการดาเนินการ คือ เรือประมง 9 หมายเลขทะเบียน
1910 01618 ครุภัณฑ์ยานพาหนะหมายเลข ๐๒-๐๓3-๐๐๐10–00 มีอายุการใช้งาน 45 ปี ออกปฏิบัติสารวจ ติดตาม
และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในเขตพืนที่อ่าวไทยตอนล่าง (บริเวณตอนล่างเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงอาเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส) แต่เรือสารวจประมง 9 ยังไม่มีอุปกรณ์กล้องวงจรปิดประจาเรือซื่งสถานการณ์ในปัจจุบันเรือเดินทะเลจะต้องมี
อุป กรณ์กล้องวงจรปิด (Marine camera) เป็น อุปกรณ์หลักในการเดินเรือและดูแลเจ้าหน้าที่ในการทางานต่าง ๆ ภายใน
เรือ ประโยชน์เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังในส่วนของหอบังคับการเดินเรือ เพื่อดูการทางานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการลากอวน
เก็บตัวอย่างนา แพลงก์ตอน และลูกปลาวัยอ่อน จากสะพานเดินเรือเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดูการทางานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการลากอวน เก็บตัวอย่างนา แพลงก์ตอน และลูกปลาวัยอ่อน จาก
สะพานเดินเรือเพื่อความปลอดภัย และลดการสูญเสียของทรัพย์สินทางราชการ
2. เพื่อใช้เฝ้าระวังและบันทึกเหตุการณ์ขณะเดินเรือ และขณะจอดเรือ ณ ท่าเทียบเรือ เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้
ตรวจสอบย้อนกลับเหตุการณ์ต่าง ๆ มีหลักฐาน
3. เพื่อใช้เป็นเรือประมงต้นแบบ/นาร่องในการติดต้องกล้องวงจรปิดในเรือสารวจประมงทะเล ของกรมประมง และ
ใช้เป็นกรณีศึกษาให้กับเรือประมงพาณิชย์ในการติดตังกล้องวงจรปิด ในการติดตามตรวจสอบการทาประมงให้เป็นไปตามพระ
ราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกาหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติงานบนเรือ ในการเฝ้าระวังการทางานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการลากอวน เก็บ
ตัวอย่างนา แพลงก์ตอน และลูกปลาวัยอ่อน รวมถึงเป็นเรือต้นแบบสาหรับเรือประมงพาณิชย์ในการ
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการเบืองต้น โดยมีเงื่อนไข
(1) เพิ่มเติมเนืองาน
(2) เพิ่มรายละเอียดเรียบร้อยแล้วส่งคืนฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย.64 เพื่อตรวจสอบ และรวบรวม
เสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมประมงลงนามต่อไป
4. กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า เสนอโครงการระบบออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นา
อิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 11,558,300 บาท ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
10,951,600
85,600
497,550
23,550
หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจา
หน่ ว ยงานมี ค วามจ าเป็ น ในการพั ฒ นาระบบออกหนั ง สื อ รั บ รองสุ ข ภาพสั ต ว์ น าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดย
ประกอบด้วยการพัฒนา
(1) การออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นาให้สามารถรองรับการออกหนังสือรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์ 100% โดย
ใช้เทคโนโลยีใหม่ ลดการใช้กระดาษ และลดโอกาสในการปลอมแปลงหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นา
(2) การปรับปรุงระบบเพื่อรองรับความหลากหลายของข้อกาหนดใหม่ทางด้านการรับรองโรคในสินค้าสัตว์นาของ
ประเทศคู่ค้า
(3) การเชื่อมโยงระบบเข้ากับฐานข้อมูลกลางของกรมประมง ซึ่งจะนาไปสู่การเชื่อมโยงระบบอื่นๆ ของกรมประมงใน
อนาคต เช่น Fisheries Single Window ทังนีเพื่อให้สามารถดาเนินการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นาให้แก่ประชาชนผู้มา
ขอรับบริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามระยะเวลา 180 นาทีต่อฉบับที่กาหนดไว้ในคู่มือประชาชน ตามพระราชา
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บัญญัติการอานวยความสะดวก พ.ศ. 2558 และเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าสัตว์นาของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานและเป็น
ที่ยอมรับในตลาดการค้าสัตว์นาโลก
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบออกหนังสือรับรองสุขภาพสั ตว์นาอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ให้รองรับการออกหนังสือ
รับรองสุขภาพสัตว์นาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 100% ลดการใช้กระดาษ และป้องกันปลอมแปลงหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นา
2. เพื่อรองรับการรองรับความหลากหลายของข้อกาหนดใหม่ทางด้านการรับรองโรคในสินค้าสัตว์นาของประเทศคู่
ค้า เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการส่งอออกสัตว์นาของไทย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดการค้า
สัตว์นาโลก
3. เพื่อเชื่อมโยงระบบออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นาอิเล็กทรอนิกส์กับระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทังภายในและ
ภายนอกกรมประมงที่เกี่ยวข้อ งกับการรับรองสุขภาพสัตว์นา ให้สามารถทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล และตรวจสอบ
ย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้งานระบบออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นาอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของกรมประมง
เป้าหมาย
1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นา และสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกสัตว์
นา รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังโรคสัตว์นาเพื่อการส่งออกของกรมประมง
2 หน่วยงานกรมประมงสามารถใช้ระบบออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นาอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ กพส. ในการ
ตรวจสอบหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นา เพื่อดาเนินการออกใบอนุญาตแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
ในลาดับต่อไป สามารถช่วยลดขันตอนการดาเนินงานให้มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการเพิ่มมากขึน
3 ขยายขีดความสามารถของระบบออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเชื่อมโยงหลักฐานในการ
ตรวจสอบย้อนกลับร่วมกับฐานข้อมูลของหน่วยงานกรมประมงหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงป้องกันการปลอมแปลงหนังสือ
รับรองสุขภาพสัตว์นา เพื่อลดปัญหาและป้องกันการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้า
ความเห็นที่ประชุม
ที่ประชุมขอให้หน่วยงานพิจารณาเพิ่มเติมในรายละเอียด TOR และการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ต้องมี
การชีแจงของโปรแกรมนันด้วย โดยระบุให้ชัดเจน และเรื่องค่าเช่าริการระบบ Cloud Server ให้ตัดออก หน่วยงานสามารถขอใช้
การให้บริการ Cloud ของภาครัฐ
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการเบืองต้น โดยมีเงื่อนไข
(1) เพิ่มเติมรายละเอียด เช่น การเชื่อมโยงกับระบบ ESB ของกรมประมง เพิ่มเติมเทคโนโลยีใหม่
(2) ปรับแก้งบประมาณ
(3) เพิ่มรายละเอียดเรียบร้อยแล้วส่งคืนฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย.64 เพื่อตรวจสอบ และรวบรวม
เสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมประมงลงนามต่อไป
5. กองบริหารการคลัง เสนอโครงการ จานวน 2 โครงการ วงเงินรวม 4,405,000 บาท มีรายการดังนี้
5.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 4,004,000 บาท
ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
3,791,000
109,000
78,000
27,000
หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจา
ลักษณะสาคัญของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์
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1. เป็นระบบฯ ใหม่ที่พัฒนาขึนเพื่อทดแทนระบบเก่าที่ใช้งานมานาน มีความล้าสมัย ไม่ครอบคลุมระบบงานด้านการเงินการคลัง
ทังหมด ไม่สามารถปรับปรุงวิธกี ารปฏิบัติงานให้รองรับกับแนวทาง กฎ ระเบียบ การปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่สามารถ
กากับติดตามการเบิกจ่ายเงินของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางที่ตงในส่
ั วนภูมิภาคและหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาคได้
2.ระบบฯ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการปฏิบตั ิงานด้านการเงินการคลังโดยพร้อมใช้งานในปีงบประมาณ 67
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองบริหารการคลังทังด้านการบริหารจัดการและการบริการด้านการเงินการคลัง
2. เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานส่วนกลางและภูมภิ าค
4. ผู้บริหารสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ บริหารงานด้านการเงินการคลังได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา
ประโยชน์ต่อเกษตรกร/ประชาชน
1. สามารถทาให้การปฏิบัติงานและการบริการได้อย่างทั่วถึง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน
2. อานวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ใช้บริการเบิกจ่ายเงิน
ความคุ้มค่าในการลงทุน
1. ยกระดับการทางานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
2. สนับสนุนระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ National e – Payment
3. มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องสนับสนุนการทางานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
(NEW GFMIS THAI) โดยกรมบัญชีกลางกาหนดให้ขึนระบบ NEW GFMIS THAI ในปีงบประมาณ 2565
4. สามารถ กากับ ควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมได้หลายระดับ ตังแต่ระดับหน่วยเบิกจ่าย หน่วยงานต้น
สังกัด และระดับกรม ครอบคลุมหน่วยเบิกจ่าย 205 หน่วยงานทังหน่วยงานส่วนกลาง, หน่วยงานส่วนกลางที่ตังในส่วนภูมิภาค
และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
5. เชื่อมโยงข้อมูลการบริหารงบประมาณกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยสามารถติดตาม ตรวจสอบหาเส้นทางในการ
บริหารงบประมาณได้
6. ลดความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงในการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Risk) ของ
หน่วยเบิกจ่ายจากการถูกตรวจสอบ โดยเพิ่มระบบการควบคุมภายในผ่านระบบฯ ซึ่งสามารถติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินได้ทุก
ขันตอนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตามระเบียบ
7. สนับสนุนให้การทางานของระบบต่าง ๆ ทังภายในกรม และภายนอกกรม ที่เป็นหน่วยงาน กากับดูแล และเกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
8. อานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่กองบริหารการคลัง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประหยัดเวลา และลดขันตอนใน
การดาเนินงานที่ซับซ้อน มีรายงานที่หลากหลายในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน
9. ลดปัญหา ในการจัดเก็บเอกสาร และสะดวกในการค้นหา
10. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจาก กองบริหารการคลัง ได้รับความสะดวกในการติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินได้ผ่านเว็บไซต์
เชื่อมโยงหน่วยงานอื่น ๆ
เชื่อมโยงภายในกรมประมง
1. หน่วยงานส่วนกลาง /หน่วยงานส่วนกลางที่มีหน่วยงานตังอยู่ในส่วนภูมิภาค /ส่วนภูมิภาค
เชื่อมโยงภายนอกกรมประมง
1. ระบบ NEW GFMIS THAI ของกรมบัญชีกลาง
2. ระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ
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5.1 โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง วงเงิน 400,000 บาท ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
400,000
หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจา
หน่วยงานมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของกรมประมงรับและนาส่งเงินให้
กับหน่วยงานส่วนกลางและภูมภิ าคตลอดจนกากับดูแลการบริหารพัสดุให้กับหน่วยงานส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนภูมิภาคซึ่งระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมงที่ใช้อยู่ปัจจุบัน มีจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. โครงสร้างหมายเลขครุภัณฑ์เดิมมีจานวนเลขที่เยอะเกินความจาเป็น
2. การค้นหารายงานยังมีข้อจากัด ไม่สามารถค้นหาได้ครอบคลุมตามความต้องการ
3. ระบบงานบางงานมีขนั้ ตอนที่ซับซ้อนจนเกินไป และยังมีข้อผิดพลาด เช่น ขั้นตอนการการบันทึก
ข้อมูลการจาหน่ายครุภัณฑ์ การตัดโอนครุภัณฑ์ที่มีการเปลีย่ นแปลงหมายเลขครุภัณฑ์ ทาให้ค้นหาข้อมูลเดิมไม่ได้
4. การคานวณค่าเสื่อมราคายังมีข้อผิดพลาด
5. ไม่มีกระบวนการปฏิบัติงานออนไลน์ผา่ นระบบ Smart Phone เช่น การสแกน QR Code
เพื่อตรวจครุภัณฑ์ประจาปี หรือ การอัพเดทสถานะครุภัณฑ์
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ

6. กองตรวจสอบเรือประมง สิ น ค้า สัตว์นา และปั จจั ยการผลิต เสนอโครงการ จ านวน 2 โครงการ
วงเงินรวมทังสิน 16,551,200 บาท ดังนี
6.1 โครงการจัดทาระบบสมุดบันทึกการทาการประมงออฟไลน์ วงเงิน 10,969,000 บาท
6.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแจ้งเข้าออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-PIPO) และการบูรณาการ
ข้อมูล วงเงิน 5,582,200 บาท
ความเห็นที่ประชุม
หน่วยงานได้ชีแจงรวมกับโครงการฯ ขอดาเนินการระหว่างปี 2565 ด้วยแล้ว หากได้รับงบประมาณ งบ
กลางสารองจ่ายฉุกเฉินหรือจาเป็น จะขอถอนโครงการทัง 2 โครงการ ออกจากการขอตังงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ประจาปี 2566
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการเบืองต้น โดยมีเงื่อนไข
(1) มอบฝ่ายเลขาฯ หารือกับหน่วยงานเกี่ยวกับเนือหาโครงการฯ และปรับลดงบประมาณใหม่
(2) เพิ่มเติมรายละเอียดในแบบคาขอฯ TOR เรียบร้อยแล้วส่งคืนฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย.64 เพื่อ
ตรวจสอบและรวบรวมเสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมประมงลงนามต่อไป
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอโครงการ จานวน 7 โครงการ วงเงินรวม
55,670,600 บาท มีรายการดังนี้
7.1 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านภาพถ่ายและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ (Image Server)
วงเงิน 5,292,800บาท ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
2,175,800
3,117,000
หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจา

จัดอบรม

ค่าอื่นๆ
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กรมประมงมีภารกิจในการศึกษา ค้นคว้า สารวจ วิจัย วิเคราะห์ ทดลอง ด้านประมง เพื่อนามาประกอบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการประมง และการนามาประกอบการกาหนดนโยบายด้านการประมง อีกทังยังมีภารกิจในการ
ควบคุมการทาการประมงให้ทรัพยากรประมงเกิดความยั่งยืน และ เพื่ อเฝ้าระวัง ป้องกัน ยับยัง การทาประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) ซึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม
หรือภาพถ่ายทางอากาศเป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานด้านประมง ในการสนับสนุน
การกาหนดมาตรการ และ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมประมง รวมถึงงานให้บริการประชาชน ชาวประมงและผู้ประกอบการ
ประมง เช่น การตรวจสอบที่ตังและขนาดพืนที่ของบ่อเพาะเลียง กระชัง เพื่อขึนทะเบียน หรือ การขอใบอนุญาตด้านการประมง
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของพืนที่ก่อนและหลังเกิดภัยพิบัติและโรคระบาด การขยายตัวของพืนที่เพาะเลียงสัตว์นาในช่วงเวลา
ต่างๆ การติดตามเครื่องมือประมงประจาที่ในแม่นาลาคลอง และทะเล การติดตามเรือประมงในน่านนาและนอกน่านนาไทย
การศึกษาสภาพแหล่งนาและทรัพยากรโดยเฉพาะที่ไม่สามารถเข้าถึงในพืนที่ได้ ทังนี กรมประมงอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเป็น
องค์กรดิจิทัล เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นหน่วยงานที่มีระบบงานดิจิทัลในการให้บริการประชาชน ที่สามารถอานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย ซึ่งปัจจุบัน กรมประมงมีการใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม หรือภาพถ่ายทางอากาศ จากแหล่ง
ต่างๆ อยู่เป็นจานวนมาก ดังนัน จึงต้องมีระบบรองรับที่มีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการจัดการข้อมูลด้านภาพภ่ายแบบ
รวมศูนย์ เพื่อให้หน่วยงานภายในสามารถนาข้อมูลด้านภาพถ่ายที่กรมประมงมีอยู่ไปสนับสนุนการใช้งานแขนงต่างๆ ได้อย่างเป็น
ระบบลดการจัดซือภาพถ่ายซาซ้อน สามารถนาข้อมูลด้านภาพถ่ายที่ได้มาจากหลายแหล่งมาประมวลผล หรือ แสดงผลร่วมกันได้
อีกทังยังช่วยสนับสนุน การทางานนับตังแต่กระบวนการการนาเข้าข้อมูล ไปจนถึงการนาข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการวางแผนและ
วิเคราะห์ในมุมมองต่างๆ เชิงพืนที่ได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนียังสามารถนาผลลัพธ์ที่ได้เสนอรายงานต่อผู้บริหาร ผ่านระบบ
บริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Fisheries GIS Portal) ที่กรมประมงมีอยู่ได้ เพื่อใช้ประกอบการติดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
ความคุ้มค่าในการลงทุน
1 กรมประมงมีฐานข้อมูลด้านภาพถ่ายแบบรวมศูนย์ เพื่อให้หน่วยงานภายในสามารถค้นหาข้อมูลภาพถ่ายที่กรมประมงมี
หรือ ข้อมูลภาพถ่ายที่ถูกเผยแพร่สาธารณะโดยไม่มีค่าใช้จา่ ยจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในบริเวณพืนที่และช่วงเวลาทีต่ ้องการได้
ทุกที่ ทุกเวลา
2 ลดการจัดซือ จัดทา และจัดหาข้อมูลภาพถ่ายในพืนทีแ่ ละช่วงเวลาเดียวกันที่ต้องการซาซ้อนกับข้อมูลที่กรมประมงมีอยู่เดิม
3. มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านภาพถ่ายให้สามารถเลือกใช้ได้โดยไม่ต้องจ้างเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม อาทิเช่น การ
เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่ตรวจพบบนข้อมูลภาพถ่ายในแต่ละช่วงเวลา การการระบุคุณลักษณะและสร้างโมเดลการจดจา
คุณลักษณะของวัตถุบนภาพด้วยเทคโนโลยี Deep Learning เป็นต้น
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ ต่อองค์กร
กรมประมงมีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านภาพถ่ายและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ (Image Server) เป็น
เครื่องมือ (Software) ที่สามารถประมวลผลข้อมูลรูปภาพขนาดใหญ่ หรือรูปภาพที่มีจานวนมากมายมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว
แบบ real time และสามารถเชื่อมต่อภาพ แปลงภาพต้นฉบับให้ได้ตามความต้อ งการ ประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม และ
ภาพถ่ายทางอากาศในแต่ละช่วงเวลา ค้นหาภาพตามช่วงเวลา ที่ใช้งานได้ง่ายผ่าน Web Application โดยไม่ต้องมีการเขียน
โปรแกรมให้ยุ่งยาก ทังยังมีคลังข้อมูล แหล่งจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ ที่สามารถส่งต่อและแบ่งปัน
รูปภาพหรือข้อมูลให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ทุกอุปกรณ์ที่มีแพลตฟอร์มหลากหลาย ได้ทุกที่ และทุกเวลา โดยภาพถ่ายดังกล่าวที่กล่าว
มานีสามารถนาผลการวิเคราะห์มาสนับสนุนภารกิจของกรมประมงได้แก่ การสารวจทรัพยากรประมง โดยเฉพาะที่ไม่สามารถ
เข้าถึงพืนที่ได้ การติดตามการเปลี่ ยนแปลงของพืนที่ก่อนและหลัง การติดตามสภาพพืนที่หลังเกิดภัยพิบัติ หรือ การติดตาม
กิจกรรมประมง การประเมินความยั่งยืนของพืนที่ การขยายตัวของพืนที่เพาะเลียงสัตว์นาในช่วงเวลาต่าง ๆ การศึกษาสภาพ
แหล่งนา และกิจกรรมการเพาะเลียงสัตว์นา เพื่อนามาประกอบการกาหนดนโยบายด้านการประมง การกาหนดมาตรการเพื่อ
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การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และการเฝ้าระวังการทาการประมงที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ
คาดการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน ทังยังช่วยตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่จะเกิดขึนในอนาคตและสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนียังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทังหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
ประโยชน์ต่อเกษตรกร/ประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านภาพถ่ายและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ (Image Server) มีเครื่องมือ (Software) ที่สามารถใช้
ประมวลผลข้อมูลรูปภาพขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วแบบ real time และสามารถเชื่อมต่อภาพ แปลงภาพต้นฉบับให้ได้ตามความ
ต้องการ กรมประมงจะมีแหล่งจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม หรือ ภาพถ่ายทางอากาศ ที่สามารถแชร์ให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ทุก
อุปกรณ์ที่มีแพลตฟอร์มหลากหลายได้ ทุกที่ และ ทุกเวลา โดยนาผลการวิเคราะห์ภาพมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในการช่วยเหลือเกษตรกร/ประชาชน เช่น งานด้านการตรวจสอบพืนที่เพื่อขึนทะเบียนและขออนุญาตการประมง การกาหนด
นโยบายการส่งเสริมอาชีพและการให้ความช่ว ยเหลื อเกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาด ที่ต้องมีการ
ตรวจสอบพืนที่ ตรวจสอบบ่อเพาะเลียง ตรวจสอบที่ตังกระชัง ทังยังใช้ประกอบการตัดสินใจ การวิเคราะห์เส้นทางคมนาคมใน
การเข้าถึงแหล่งต่าง ๆ การคาดการณ์ผลผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทังในและนอกประเทศ การเตือนภัยโรค
ระบาดสัตว์นาและพืนที่เสี่ยงภัยพิบัติ เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้เพาะเลียงสัตว์นาทั่วไปให้มีความมั่นคงในอาชีพ
สนับสนุนให้ก้าวสู่การเป็น Smart Farmer ต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ

7.2 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านภาพถ่ายและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ (Image Server)
วงเงิน 5,292,800บาท ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
2,175,800
3,117,000
หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจา
ตามที่กรมประมงได้พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(LBIS - Location Based Information System) ตังแต่ปี พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นฐานข้อมูลเกษตรกร ของผู้เพาะเลียงสัตว์นา
ทบ.1 และผู้ประกอบการด้านการประมง ทบ. 2 โดยสามารถออกบัตรประจาตัวเกษตรกร ออกรายงานสาหรับผู้บริหาร และ
แสดงผลภาพเป็นแผนที่ มีการระบุพิกัดภูมิศาสตร์ตาแหน่งที่ตังฟาร์ม ตาแหน่งกระชัง โรงเพาะฟัก และสถานประกอบการ โดย
สามารถแสดงผลการซ้อนทับของชันเลเยอร์ที่สาคัญๆ เช่น ขอบเขตการปกครอง เขตกาหนดมาตรการ ได้แก่ เขตเพาะเลียงสัตว์
นา เขตพืนที่รักษาพันธุ์สัตว์นา เขตทะเลชายฝั่ง รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกได้แก่ เขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ
เขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อตรวจสอบกิจการเพาะเลียงสัตว์นาไม่ให้มีการกระทาผิดกฎหมายอื่นๆ ปัจจุบันมีการขึนทะเบียนตามระเบียบ
กรมประมงว่าด้วยการขึนทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลียงสัตว์นาและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556 ซึ่งมีเกษตรกรผู้
เพาะเลียงสัตว์นาที่ขึนทะเบียนแล้ว ไม่น้อยกว่า 540,000 ฟาร์ม มีผู้ประกอบการด้านการประมงที่ขึนทะเบียนกับกรมประมง
10 ประเภท เป็นจานวน 14,000 ราย ซึ่งกรมประมงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ลงนามในความร่วมมือของโครงการบูรณาการ
ระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและจัดทาข้อมูลทางด้านการเกษตรแบบเปิดเชื่อมโยงกับศูนย์ กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Farmer
ONE) เรียกว่า ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) เป็นศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัลทางด้านการเกษตรขนาดใหญ่ (Big Data)
โดยกรมประมงมีภารกิจที่สาคัญในการรวบรวมทะเบียนเกษตรกรด้านการประมงเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง
(Farmer ONE) ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึนทะเบียนเกษตรกร
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกษตรกรของกรมประมงคือผู้เพาะเลียงสัตว์นา และ ผู้ทาการประมง ทังนี ตาม
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้การเพาะเลียงสัตว์นาบางประเภทถูกประกาศกาหนดให้
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เป็นกิจการการเพาะเลียงสัตว์นาควบคุม ตามมาตรา 76 โดยมีวัตถุประสงค์ในการกากับดูแลการเพาะเลียงสัตว์นาให้มีคุณภาพ
ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภค หรือต่อกิจการของบุคคลอื่น โดยเกษตรกรผู้เพาะเลียงสัตว์นาใน
ประเภทนี มีอีกจานวนหนึ่งที่ไม่ได้ขึนทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลียง (ทบ.1) นอกจากนียังพบว่ามีเกษตรกรอีกจานวนหนึ่งที่ เป็น
ผู้เพาะเลียงสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์นาที่กรมประมงรับผิดชอบในการพิจารณาอนุญาตให้เพาะพันธุ์ ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการขึนทะเบียน
เกษตรกรผู้เพาะเลียงสัตว์นา (ทบ.1)
จึงได้จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขึนทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้ข้อมูลเกษตรกรทุกประเภท ทัง
ผู้เพาะเลียงสัตว์นาและผู้ทาการประมง (ปัจจุบันมีระบบฐานข้อมูลใช้งาน) เข้าสู่ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง ให้อยู่
ในรูปแบบตาม Data Standard ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนดให้มีร่วมกัน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลเกษตรกร
กลาง (Farmer ONE) เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าว ถูกประมวลผลในภาพรวมของ Big Data เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับประเทศ ผู้บริหารระดับท้องถิ่น ในอนาคตอาจมีข้อมูลบางส่วนเปิดให้บริการสาหรับภาคเอกชน นาไปใช้วางแผน
ขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภัยพิบัติ และการให้ความช่วยเหลือตามโครงการมาตรการต่าง ๆ ของ
รัฐบาล อีกทังเพื่อให้งานบริการประชาชน ด้านการรับขึนทะเบียนเกษตรกรและต่ออายุทะเบียน สามารถขอรับบริการแบบ
ออนไลน์ (e-service) ได้ ตามนโยบาย พ.ร.บ.อานวยความสะดวกให้กับประชาชน
ความคุ้มค่าในการลงทุน
เกษตรกรผู้ เ พาะเลี ยงสั ต ว์ น าทั งประเทศที่ ไ ด้ ขึ นทะเบี ย นกั บ กรมประมงแล้ ว จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า
540,000 ราย เป็นผู้ทาการประมงที่ขึนทะเบียนกับกรมประมงแล้ว ไม่น้อยกว่า 100,000 ราย ซึ่งกรมประมงสามารถ
ตรวจสอบคุณสมบัติการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ และโรคระบาดได้ ทาให้งบประมาณการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไป
ตามระเบียบและเกิดความคุ้มค่า อีกทังสามารถติดตามผลผลิตที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ โดยพบว่าผลผลิตและมูลค่าสัตว์นาา
จากการประมงในช่วง พ.ศ. 2564 – 2566 คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่ม ขึนในอัต ราร้อยละ 1.17 และ 4.53 ต่อปี
ตามลาดับ โดยจะมีผลผลิตเฉลี่ย 2,585,810 ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่า 179,889 ล้านบาทต่อปี ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ก็ยังคงได้
จากการทาการประมงเฉลี่ย 1,628,665 ตันต่อปี (ร้อยละ 62.98) คิดเป็นมูลค่า 79,229 ล้านบาทต่อปี (ร้อยละ 44.04)
และผลผลิตจากการเพาะเลียงเฉลี่ย 957,144 ตันต่อปี (ร้อยละ 37.02) คิดเป็นมูลค่า 100,661 ล้านบาทต่อปี(ร้อยละ
55.96) (กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง. ประมาณการผลผลิตและมูลค่าสัตว์นาจาก
ก า ร ป ร ะ ม ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย พ . ศ . 2 5 6 4 – 2 5 6 6 . https://drive.google.com/file/d/1 h2 e9 zTdPp2ynVRN_CxeNTHQg8rXmptl/view?pli=1)
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
1 กรมประมงมีระบบการขึนทะเบียนเกษตรกร ที่เป็นระบบกลาง รองรับเกษตรกรทุกประเภท เป็นระบบที่ทนั สมัยใช้
งานง่าย และมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานภายในกรม และหน่วยงานภายนอก
2. กรมประมงจะมีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง ที่ข้อมูลมีมาตรฐานเดียวกัน จัดเก็บอยู่ในแหล่งจัดเก็บเดียวกัน ทา
ให้การนาข้อมูลออกมาประมวลผลเพื่อบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปได้ง่ายสะดวกและได้ข้อมูลทีถ่ ูกต้อง นอกจากนียังสามารถใช้
ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าสัตว์นาได้รวดเร็วและน่าเชื่อถือ
3. กรมประมงจะได้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านการประมงที่สามารถเชื่อมโยงไปจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลภูมิ
สารสนเทศบน Fisheries GIS Portal สามารถแสดงผลในรูปแบบแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ และสามารถวิเคราะห์ผลความสัมพันธ์ใน
รูปแบบรายงานสาหรับผู้บริหาร (ArcGIS Insights หรือ Dashboard หรือ แผนที่ออนไลน์;Web Map Service)
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ
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7.3 โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์กรมประมง
วงเงิน 11,940,000 บาท ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
2,175,800
3,117,000
หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจา
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 กรมประมงถูกมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) บุกรุกโจมตี ชื่อ Calix Ransomware
และ Deuce Ransomware ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับ Phobos Ransomware แพร่กระจายอยู่ในระบบเครือข่ายของกรมประมง
ผ่านช่องโหว่ระบบปฏิบัติการ Windows ทาให้ไฟล์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร รูปภาพ วีดีโอ ถูกเข้ารหัสเป็นนามสกุล .calix
.deuce หรือ .phobos ไม่ สามารถเปิ ดไฟล์ ได้ ซึ่ งผู้ ไม่ ประสงค์ดี ได้ เรียกค่าไถ่กรมประมงเป็ นเงิ น 2.7 BTC คิดเป็ น เงิ น ไทย
ประมาณ 700,000 บาท ณ เวลานัน ผลกระทบจากการโจมตีทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายติดไวรัส จานวน 20 เครื่อง
ส่งผลให้ระบบสารสนเทศไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จานวน 19 ระบบ ฐานข้อมูลและข้อมูลเสียหายบางส่วน ซึ่งศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง สามารถกู้คืนระบบให้กลับมาใช้งานได้ปกติทังหมดแล้วเสร็จ 11 มีนาคม 2563
ประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมประมงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการเกษตรกรและประชาชนจานวนมาก อีกทังเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดาเนินการบริหารจัดการทาประมงในประเทศไทยให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ยับยัง การทาประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) ซึ่งกรมประมง
ได้นาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยดาเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการชาวประมงและผู้ประกอบประมง มีการ
จัดเก็บข้อมูลที่สาคัญ อย่างต่อเนื่องหลายปี จึงทาให้ปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บมีจานวนมาก ดังนัน จึงมีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุก
ระบบคอมพิวเตอร์และภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) เนื่องจากปัจจุบันภัยคุกคามมี
รูปแบบที่มีความซับซ้อน มุ่งเน้นการโจมตีไปสู่ข้อมูลที่มีความสาคัญในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปแต่ต่อเนื่อง มีการโจมตีรูปแบบ
ใหม่ผ่านทางช่องโหว่ที่ยังไม่มีวิธีแก้ไข ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อระบบงานและข้อมูลสาคัญๆ ส่งผลให้กรมประมงเสี ย
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากประชาชนและผู้มาติดต่อได้ หากระบบสารสนเทศหรือข้อมูลเสียหายจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ใช้งานระบบและเจ้าของข้อมูล ทังประชาชนและบุคลากรในกรมประมง จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทาให้ระบบสารสนเทศ
และข้ อ มู ล มี ค วามปลอดภั ย เพิ่ ม มากขึ นเพื่ อ ป้ อ งกั น ข้ อ มู ล เสี ย หาย ทั งจากไวรั ส มั ล แวร์ ผู้ ไ ม่ ป ระสงค์ ดี ห รื อ ผู้ บุ ก รุ กทาง
คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ที่เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์
ดังนัน เพื่อปกป้องข้อมูลและระบบสารสนเทศของกรมประมงจากภัยคุกคามภัยคุกคามทางไซเบอร์ ป้องกันการ
รั่ว ไหลของข้อมู ล สร้า งความมั่ น ใจให้ เกษตรกรและประชาชนในด้ า นความปลอดภัย ของข้ อ มู ล และการใช้ ระบบบริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมงอย่างปลอดภัย จึงจาเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์หรือระบบสาหรับการตรวจจับและเฝ้าระวังภัยคุกคาม
ทางคอมพิวเตอร์และทางไซเบอร์
ความคุ้มค่าในการลงทุน
(1) สามารถปกป้องระบบสารสนเทศทีต่ ิดตังในห้อง Data Center กรมประมง ได้ไม่น้อยกว่า 513 ล้านบาท
- ต้นทุนระบบ PSE/PSM/FSW 2555 - 2564 คิดเป็น 211 ล้านบาท
- ต้นทุนระบบ IUU 2558 – 2564 คิดเป็น 152 ล้านบาท
- ต้นทุนระบบสารสนเทศอื่น ๆ คิดเป็น 95 ล้านบาท
- ต้นทุนระบบ Security คิดเป็นไม่น้อยกว่า 55 ล้านบาท
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รายละเอียดดังตาราง
ลาดับที่

กลุ่มระบบสารสนเทศ

ต้นทุนโครงการ

ค่าบารุงรักษา

รวม

1

กลุ่มการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์นา
(PSE) และระบบการตรวจสอบตาม
มาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้
การเชื่อมโยงคาขอกลาง (FSW)

141,893,860.00
(2555 - 2564)

69,265,241.52
(2555 - 2564)

211,159,101.52

2

กลุ่มแก้ปัญหาการทาประมงผิด
กฎหมาย IUU

117,207,400.00
(2558 - 2564)

34,873,221.00
(2562-2564)

152,080,621.00

3

ระบบสารสนเทศอื่นๆ

85,569,186.00

9,653,852.00

95,223,038.00

4

ระบบ Security

55,379,084.00

ยังไม่เก็บข้อมูล

55,379,084.00

รวมต้นทุนระบบสารสนเทศใน DC กรมประมง

400,049,530.00 113,792,314.52 513,841,844.52

(2) สามารถปกป้องข้อมูลสาคัญของประชาชนที่จัดเก็บอยู่ในห้อง Data Center กรมประมง ซึ่งไม่สามารถประเมิน
มูลค่าได้ ได้แก่ ข้อมูลเรือ ข้อมูลชาวประมง ข้อมูลประชาชน ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลนาเข้าส่งออก ข้อมูลด้านการประมง
ข้อมูลสาคัญภาครัฐให้บริการประชาชน
(3) ข้อมูลและระบบสารสนเทศกรมประมงมีความปลอดภัย เจ้าหน้าที่กรมประมงและประชาชน สามารถใช้ระบบ
สารสนเทศและบริการอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
ประโยชน์ทไี่ ด้รับต่อองค์กร
- กรมประมงมีระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ สามารถตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
- สามารถรับมือ ควบคุม ยับยังและปิดกันการโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ทันท่วงที
- กรมประมงสามารถลดความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมองค์กรได้
- ข้อมูลและระบบสารสนเทศกรมประมงมีความปลอดภัย เจ้าหน้าที่กรมประมงและประชาชนสามารถใช้ระบบ
สารสนเทศและบริการอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
- กรมประมงมีการเตรียมการในการดาเนินการตามแนวทางพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. 2562
ประโยชน์ต่อเกษตรกร/ประชาชน
- เกษตรกรและประชาชนมีความเชื่อมั่นในการให้ข้อมูลและการใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง
- ข้อมูลของเกษตรกรและประชาชนมีความปลอดภัย
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ

7.4 โครงการจัดทาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน เพื่อให้บริการหน่วยงานภายในกรมประมง วงเงิน
10,900,000 บาท ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
10,900,000
หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจา
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สื บ เนื่ อ งจากห้ อ ง Data Center ของกรมประมงเต็ ม ไม่ ส ามารถติ ด ตั งเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยแบบ
Physical Server เพิ่มได้อีก โดยเมื่อปี พ.ศ. 2562 กรมประมงได้รับงบประมาณในการจัดหาระบบ Private Cloud กรมประมง
ทาการติดตังทังหมด 3 Server (Host) ทางานแบบแชร์การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทัง CPU Memory Storage เพื่อรองรับการ
ติดตังระบบสารสนเทศและการขยายตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของหน่วยงานกรมประมง ซึ่งตามข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม
2564 พบว่ าปั จจุบันมีระบบที่ติ ดตังบน Private Cloud และมี สถานะเปิดใช้งานทังหมด 74 VM Server จะมี พื นที่ ค งเหลือ
ให้บริการได้ประมาณ 10 VM Server รองรับการติดตังระบบสารสนเทศได้ประมาณ 5 - 10 ระบบ (คานวณโดยใช้ทรัพยากร
CPU 4 core, RAM 16 GB, Storage 300 - 500 GB ตามราคาค่าเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server แบบที่ 2 ราคา 18,000
บาท ต่อเดือน โดยใช้เกณฑ์ราคากลางฯ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)
ดังนัน ศทส. จึงมีความจาเป็นในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Private Cloud) เพิ่มเติม เพื่อรองรับ
การพัฒนาและติดตังระบบสารสนเทศของหน่วยงาน จัดเก็บข้อมูลที่สาคัญ ข้อมูลที่เป็นความลับหรือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหว เช่น ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลชาวประมง รวมถึงติดตังระบบ Network และ Security ต่าง ๆ ของกรมประมง
อีกทังเป็นการทา High Availability คือการทาให้ระบบมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยเลือกเทคโนโลยี Hyper converged
ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี ที่ น าส่ ว นประมวลผล (Server compute) หน่ ว ยจั ด เก็บ ข้อมู ล (Storage) ระบบส ารองข้อมู ล (Backup
System) และเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization) อยู่ในเครื่องเดียวกัน โดยข้อดีของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ
Hyper Converged สามารถลดระยะเวลาในการสารองข้อมูล ใช้ เวลาในการสารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลไม่เกิน 1 นาที ทาให้
สารองข้อมูลได้บ่อยขึน มีฟังก์ชันการบีบอัดข้อมูล (Data Compression) การขจัดข้อมูลซาซ้อน (Deduplication) ทาให้จัดเก็บ
ข้อมูลได้มากขึน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานสูงสุด โดยสามารถรองรับการเพิ่มขยาย (Scale-out) ได้ในอนาคต ซึ่งใน
การจั ด หาครั งนี หลั ง จากการติ ด ตั งและตั งค่ า ระบบแล้ ว จะมี ท รั พ ยากรส าหรั บ ใช้ ง าน CPU 100 vCPU, RAM 1.35 TB,
Storage 50 TB สามารถรองรับการติดตังระบบสารสนเทศได้ประมาณ 5 ปี (คานวณตามราคาค่าเช่าใช้บริการระบบ Cloud
Server แบบที่ 2) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ขยายตัวอย่างรวดของหน่วยงานทังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ
กรมประมง พร้อมให้บริการแก่ประชาชน มุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ภายใต้นโยบายการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
อยู่อย่างจากัด ให้ใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ความคุ้มค่าในการลงทุน
- ประหยัดพืนที่จัดเก็บ ประหยัดค่าไฟ ประหยัดพลังงาน รวมถึงประหยัดค่าดูแลรักษาระบบภาพรวมได้
▪ เนื่องจากห้อง Data Center ของกรมประมงมีพืนที่จากัดและยากต่อการต่อขยายและหากมีการขยายห้องต้อง
ใช้งบประมาณในการขยายพืนทีห่ ้องค่อนข้างสูง ดังนัน การเลือกติดตังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Hyper
Converged จะช่วยให้ประหยัดพืนที่ในห้อง Data Center ประหยัดค่าไฟ ประหยัดพลังงาน รวมถึงประหยัดค่าดูแลรักษาระบบ
ภาพรวมได้
- แชร์ทรัพยากรใช้งานร่วมกันได้
▪ แชร์ทรัพยากรใช้งานร่วมกันได้ CPU, RAM, Disk
▪ เพิ่มทรัพยากร CPU, RAM, Disk ได้ทนั ที ไม่ต้องรอจัดหา
- ระบบมีความเสถียร และมีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลสูงมาก
▪ ข้อมูลมีความปลอดภัย เนื่องจากจัดเก็บอยู่ใน Private Cloud ของหน่วยงาน
▪ บารุงรักษาง่าย มีความเสถียร หากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้อง มีระบบ Hot Swap ทางานแทนทันที
▪ มีฟังก์ชันการบีบอัดข้อมูล การขจัดข้อมูลซาซ้อน ทาให้มีพืนที่จดั เก็บข้อมูลได้มากขึน
▪ ลดระยะเวลาการสารองและการกู้คืนของระบบงาน สารองข้อมูลได้มากขึน ทาให้มีข้อมูลในการกู้คืนได้มาก
กว่าเดิม เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Hyper Converged สามารถสารองข้อมูลได้โดยไม่กระทบกับระบบงานที่
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ให้บริการ และใช้ระยะเวลาน้อยในการสารองข้อมูล จึงทาให้สามารถตังเวลาในการสารองข้อมูลได้ถี่ขึน และสามารถย้อนเวลากู้
คืนข้อมูลกลับไปจุดทีส่ ารองไว้ได้มากขึน
▪ กู้คืนระบบเร็ว ลดระยะเวลาการสารองและกู้คืนข้อมล (กู้คืนข้อมูล 1 TB ไม่เกิน 1 นาที)
ประโยชน์ทไี่ ด้รับต่อองค์กร
- กรมประมงสามารถให้บริการระบบสารสารสนเทศและบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตังบนระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย เสถียร และต่อเนื่อง
- กรมประมงสามารถรองรับการพัฒนาระบสารสนเทศของหน่วยงานกรมประมงได้
- กรมประมงสามารถลดขนาดพืนที่จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในอนาคต
- กรมประมงสามารถลดค่าใช้ในการจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และลดค่าบารุงรักษา (MA) ภาพรวม
- สามารถลดเวลา Down Time ของระบบสารสนเทศ กรณีที่ระบบขัดข้องหรือข้อมูลเสียหาย สามารถกู้คืนข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว และเรียกคืนข้อมูลย้อนหลังได้มาก
- กรมประมงสามารถบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่อย่างจากัด ให้ใช้อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ
ประโยชน์ต่อเกษตรกร/ประชาชน
- เกษตรกร/ ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศและบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมงได้อย่างต่อเนื่อง
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ

7.5 จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด วงเงิน 335,900 บาท ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
335,900
หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจา
ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตังกล้อง CCTV ในห้องควบคุมระบบเครือข่าย
(Data Center) ของกรมประมง จานวน 4 ตัว ซึ่งชารุดไม่สามารถเฝ้าระวังและตรวจสอบเหตุอันจะเกิดผลกระทบต่อความ
เสียหายของห้อง Data Center กรมประมงได้ ประกอบกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงค์เพิ่มติดตังกล้อง
CCTV อีกจานวน 12 ตัว ณ บริเวณที่ตังเครื่องกาเนิดไฟฟ้าและทางเดิน แต่ยังไม่เพียงพอต่อการเฝ้าระวัง จึงมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องจัดหากล้อง CCTV เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังและตรวจสอบเหตุอันจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยที่จะ
เกิดขึนได้ ทังช่วยป้องกันในด้านระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ภายในกลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนช่วยตรวจสอบดูแลในด้านระบบการรักษาความ
ปลอดภัย อัคคีภัย โจรกรรม และการป้องปรามเหตุอันไม่พึงประสงค์ในรูปแบบต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม
ประมงหรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสาคัญอย่างยิ่งยวด และที่
กาลังดาเนินงานอยู่ในขณะนี เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของบุคลากรในด้านทรัพย์สินของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกรมประมง
ความคุ้มค่าในการลงทุน
(1) ความคุ้มค่าด้านการเงิน (Financial)
สรุปค่าใช้จา่ ยต้นทุนคงที่ของระบบเฝ้าระวังเหตุเกิดไฟไหม้ โจรกรรม และการป้องปรามเหตุอันไม่พึงประสงค์
ในรูปแบบต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ Data Center และ ศทส.
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ระบบ

ต้นทุนคงที่ เริ่มแรก

ต้นทุนคงที่ 5 ปี

ระบบเฝ้าระวังเหตุฯ โดยใช้คน
(จ้าง 2 คน ผลัดกันเฝ้าระวัง 1 คนต่อกะ) (20,905 * 12 * 2)

501,720

2,508,600

ระบบเฝ้าระวังเหตุฯ โดยใช้ CCTV (จานวน 12 จุด)

335,900

335,900

สรุปค่าใช้จา่ ยต้นทุน พบว่าการเฝ้าระวังโดยใช้คน ต้นทุนเริ่มแรกอยู่ที่ 501,720 บาท และเพิ่มเป็น
2,508,600 บาท ในเวลา 5 ปี ในขณะที่การเฝ้าระวังโดยใช้ CCTV ต้นทุนคงที่เริ่มแรกอยู่ที่ 335,900 บาท และยังคงเท่า
เดิมเมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี กรณีที่ไม่มีค่าใช้จา่ ยบารุงรักษาอุปกรณ์ (ไม่มีการชารุดหรือซ่อมเปลี่ยน)
(2) ความคุ้มค่าด้านกระบวนการ (Process)
- สามารถเฝ้าระวังและตรวจสอบเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของห้อง Data Center
- สามารถลดระยะเวลาขันตอนการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุและการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลัง เนื่องจากกล้อง
วงจรปิดชนิดไอพีสามารถแจ้งเตือนผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ ทาให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนเผชิญเหตุได้เร็วขึน
- สามารถป้องปรามเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการโจรกรรมทรัพย์สิน
หรือไม่ประสงค์ดีต่ออุปกรณ์หรือข้อมูลในห้อง Data Center
- สามารถติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
- สามารถนาข้อมูลไปใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในการพิจารณาคดี
(3) ความคุ้มค่าด้านผลผลิต (Product)
- ลดเหตุโจรกรรม
- เกิดความเสียหายลดน้อยลง มีสว่ นช่วยในการแก้ไขปัญหาได้
- จับกุมผู้กระทาผิดกฎหมายได้
- ยกระดับด้านความปลอดภัย (ข้อมูล ทรัพย์สิน ชีวิต)
- สร้างความมัน่ ใจ เชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนผู้ใช้บริการ
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ ต่อองค์กร
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสาหรับเฝ้าระวังและตรวจสอบความ
ปลอดภัยของห้อง Data Center
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดาเนินการตามมาตรการการควบคุมการเข้า – ออก ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมประมง ปี 2561 (Information
Security Policy)
ประโยชน์ต่อเกษตรกร/ประชาชน
- ประชาชนสามารถใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งติดตังอยู่ในห้องควบคุมเครือข่าย (Data Center) ของกรม
ประมงได้อย่างปลอดภัย
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ

7.5 โครงการทดแทนอุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายกรมประมงที่หมดสภาพ
วงเงิน 8,729,000 บาท ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
8,729,000
หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจา
ด้วยกรมประมงมีภาระกิจเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการทาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing (IUU) ท าให้ ก รมประมงมี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ
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รองรับภารกิจดังกล่าวจานวนมาก เช่น 1.ระบบการออกใบอนุญาตทาการประมง (e-License) 2.ระบบสารสนเทศการทา
ประมง (Fishing Info) 3.ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) 4. ระบบออกหนังสือคนประจาเรือ
ส าหรับ แรงงานต่ า งด้ า ว (Seabook) 5.ระบบตรวจสอบย้ อนกลั บ สิ น ค้ า สั ต ว์ น าที่ ไ ด้ จ ากการจั บ ของเรือประมงไทย (Thai
Flagged Catch Certificate) และการให้บริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบเชื่อมโยงคาขอกลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง (Fisheries Single Window: FSW) ระบบทะเบียนเกษตรกร
(Smart farmer) เป็นต้น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานภายใต้กรมประมงที่สนับสนุนการให้บริการเครือข่ายในการ
ติดต่อสื่อสารรับ -ส่งข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว โดยมีอุปกรณ์เครือข่ายประกอบด้วย อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core
Switch) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก
(Intrusion Prevention System) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งปัจจุบันมีอายุการใช้งานมากกว่า ๗ ปี และยังไม่ได้รับการ
ปรับปรุงหรือทดแทน อุปกรณ์เหล่านีเสื่อมสภาพจนไม่สามารถซ่อมแซมแก้ ไขได้ เนื่องจากอุปกรณ์ไม่อยู่ในสายการผลิต จึงไม่มี
อะไหล่ทดแทนและไม่สามารถรองรับการทางานในปัจจุบันได้ อีกทังอุปกรณ์ไม่รองรับ IPv6 ตามนโยบายของรัฐบาล หาก
อุปกรณ์ชารุดจะทาให้เจ้าหน้าที่กรมประมงไม่สามารถเข้าถึง อินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศกรม รวมถึงจะไม่สามารถ
ให้บริการระบบสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนได้
โดยที่อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่สาคัญ เป็นศูนย์รวมกลางในการเชื่อมต่อ
รับส่งข้อมูลไปยัง Server และ Router / Gateway เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงระบบเครือข่ายภายในกรม ระบบอินเทอร์เน็ ต ระบบ
คลาวด์ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่พัฒนาเพื่อให้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่กรมประมงได้ ซึ่งกรมประมงมีอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณหลัก (Core Switch) จานวน 3 จุด ได้ทดแทนไปแล้ว 2 จุด เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คืออาคารปลอดประสพ
และอาคารวิจัยและพัฒนาประมงนาจืด จานวน 2 ชุด ยังเหลืออาคารจุฬาภรณ์ 1 จุด รวมถึงอุปกรณ์การป้องกันการบุกรุก
เครือข่าย ที่ต้องเร่งเปลี่ยนทดแทน ดังนัน กรมประมงจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก
(Core Switch) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับ
การบุกรุก (Intrusion Prevention System) เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีความเสถียร มั่นคง ปลอดภัย สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการระบบสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนได้ ลดผลกระทบที่มีต่อประชาชน
ชาวประมง ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่กรมประมง รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทังหมดทังภาคเอกชนภาคประชาชน และภาครัฐ
รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมที่ถูกทดแทน
ลาดับ

รายการที่ถูกทดแทน

ปีที่จัดซื้อ

1

อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชัน 2)

ปี 2557

2

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA (อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชัน 2)

ปี 2557

3

อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (อาคารปลอดประสพ ชัน 1)

ปี 2557

4

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA (อาคารปลอดประสพ ชัน 1)

ปี 2557

5

อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (อาคารจุฬาภรณ์ชนั 1)

ปี 2555

6

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA (อาคารจุฬาภรณ์ชัน 1)

ปี 2555

7

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง (อาคารเชิดชาย ชัน 3)

ปี 2555

27

ลาดับ

รายการที่ถูกทดแทน

8-13 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง จานวน 6 ชุด (อาคาร ศทส.ชัน 2)

ปีที่จัดซื้อ
ปี 55-57

14

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง (กองตรวจการประมง ชัน 2)

ปี 2557

15

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง (อาคารปรีดา ชัน 3)

ปี 2557

16

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง (อาคารจุฬาภรณ์ ชัน 3)

ปี 2557

17

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง (อาคารจุฬาภรณ์ ชัน 6)

ปี 2557

18

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง (อาการ กพช. ชัน 2)

ปี 2557

19

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง (อาคารกองประมงต่างประเทศ ชัน 2)

ปี 2555

20

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง (อาคารเชิดชาย ชัน 3)

ปี 2555

21

อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 (อาคาร ศทส.ชัน 2)

ปี 2558

22

อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 (อาคาร ศทส.ชัน 2)

ปี 2558

23

อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2
(อาคาร ศทส.ชัน 2)

ปี 2554

ความคุ้มค่าในการลงทุน
(1) ด้านเพิ่มผลผลิตในการทางาน
- ระบบอินเทอร์เน็ตรวดเร็ว เสถียร เนื่องจากมีการเชื่อมต่อเครือข่าย รับ-ส่งข้อมูลที่มปี ระสิทธิภาพ
- งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ดี เช่น การนาเข้า-ส่งออก การแจ้งเข้า-ออกเรือประมง
- สามารถให้บริการประชาชนในการค้นคว้าหาข้อมูลทางประมง การเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง รองรับเกษตรดิจิทัล 4.0
- ระบบเครือข่ายรองรับการใช้งานระบบ IPV6
(2) ด้านเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
- กรมประมงมีระบบเครือข่ายที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ รองรับการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริการอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
- ลดผลกระทบที่มีต่อประชาชน ชาวประมง ผูป้ ระกอบการ รวมไปถึงผู้มสี ่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทังหมดทังภาคเอกชน
ภาคประชาชน และภาครัฐ ในการใช้งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ ของกรมประมง
ประโยชน์ทไี่ ด้รับต่อองค์กร
- เจ้าหน้าที่ของกรมประมงสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายและระบบสารเทศต่างๆ ของกรมประมงได้อย่างต่อเนื่อง
- กรมประมงมีระบบเครือข่ายที่มีความน่าเชื่อ ปลอดภัย รองรับการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กรมประมงมีระบบเครือข่ายที่สามารถรองรับการใช้งานระบบ IPV6 ได้
ประโยชน์ต่อเกษตรกร/ประชาชน
- เกษตรกร/ ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศและบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมงได้อย่างปลอดภัย
น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ
- สามารถให้บริการประชาชนในการค้นคว้าหาข้อมูลทางประมง การเกษตร ได้อย่างต่อเนื่อง รองรับเกษตรดิจิทัล 4.0
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ
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7.7 โครงการจัดทาระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WiFi) กรมประมง วงเงิน 8,583,800 บาท
ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา

จัดซืออุปกรณ์ และ SW
8,583,800

จัดอบรม

ค่าอื่นๆ

หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจา
กรมประมงมีระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WiFi) ที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ เริ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน 40 จุด สาหรับติดตังในห้องประชุมกรมประมง เพื่อรองรับการให้บริการเจ้าหน้าที่กรมประมง และเจ้าหน้าที่ภาครัฐอื่น
ๆ ที่มาประชุมบูรณาการทางานร่วมกัน ทาให้เกิดความคล่องตัวในการประชุม การนาเสนอ และค้นหาข้อมูลระหว่างประชุม แต่
ยังไม่เพียงพอเนื่องจากปัจจุบันกรมประมงมีการปรับโครงสร้างองค์กร ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนสถานที่ ของหน่วยงานในสังกัด มี
การปรับ ปรุง ห้ องปฏิบัติงานและจั ดท าห้ องประชุมเพิ่ มขึน อี กทั งกรมประมงอยู่ระหว่ างการปรับ เปลี่ ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล
ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่กระจาย
มากขึน กรมประมงมีการปรับวิธีการทางานรองรับการก้าวเข้าสู่ New Normal เป็นแบบ Work from home นาเทคโนโลยีที่มี
ความทันสมัยเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง แม้ว่าจะต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ตังของส่วนราชการ มี การใช้ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ เช่น Zoom WebEx
Microsoft Teams มาสนับสนุนการประชุม อบรม ติดตามงาน และดาเนินการกิจกรรมอื่น ๆ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมประชุมนั่งอยู่คนละจุด และบางจุดไม่มีจุดเชื่อมต่อ LAN อีกทังบางอุปกรณ์รองรับเฉพาะแบบไร้สาย จึงทาให้ต้องเชื่อมต่อ
ผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WiFi) มากขึน นัน
ดังนัน จึงมีความจาเป็นต้องจัดหาระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WiFi) จานวน 166 จุด ที่มีความน่าเชื่อถือ และ
ปลอดภัย ติดตังภายในอาคาร ห้องประชุม ห้องปฏิบัติงาน หรือจุดที่มีการใช้พืนที่ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถใช้
งานผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาต่าง ๆ ได้แก่ Notebook Smartphone Tablet ได้ สามารถยืนยันตัวตน และเก็บ log การ
ใช้งานได้ เพื่อรองรับการให้บริการเจ้าหน้าที่กรมประมงเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มาประชุม และประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อย่าง
ทั่วถึง เพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการ การปฏิบัติงาน การประชุมและอบรม สามารถประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่กรมประมง สนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตังของส่วน
ราชการ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดนวัติกรรม
ดิ จิ ทั ล การใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ไปใช้ ให้ เกิด ประโยชน์และสนั บสนุ นภารกิจ องค์กร รองรับ การประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี หรือ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทางานให้เป็นดิจิทัลมากขึน
ความคุ้มค่าในการลงทุน
ด้านเพิ่มผลผลิตในการทางาน
- เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ WIFI บน Smartphone Tablet Notebook
- ขยายจุดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เมื่อไม่อยู่ในระยะสาย LAN
- สนับสนุนการประชุมทางไกลออนไลน์ Conference / อบรมสัมมนาออนไลน์ Webinar / การถ่ายทอดสด Streaming
- Conference ง่าย ประชุม Zoom สะดวก
ด้านเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
- ลดระยะเวลา ค่าใช้จา่ ยในการติดตังสาย LAN
- เกิดความคล่องตัวในการประชุม การประชุมทางไกล Conference การให้บริการ การปฏิบัติงานและบูรณาการทางานร่วมกัน
- มีระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WiFi) ที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
- รองรับการปรับเปลี่ยนวิธีการทางานให้เป็นดิจิทลั การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้เกิดประโยชน์ สนับสนุน
ภารกิจองค์กร
- เกษตรกร/ ประชาชน ได้รบั บริการอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความคล่องตัวในการให้บริการ
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ประโยชน์ทไี่ ด้รับต่อองค์กร
- กรมประมงมีระบบ WiFi ที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพ ความคล่องตัวในการประชุม / การประชุมทางไกล Conference และการปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่เข้าใช้ระบบสารสนเทศผ่าน WIFI ด้วยอุปกรณ์ Notebook, Smart Phone, Tablet ได้
- รองรับการปรับเปลี่ยนวิธีการทางานให้เป็นดิจิทลั การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้เกิดประโยชน์ สนับสนุน
ภารกิจองค์กร เช่น การ Conference, การถ่ายทอดสด Streaming
ประโยชน์ต่อเกษตรกร/ประชาชน
- เกษตรกร/ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ สามารถเข้าถึงบริการสารสนเทศของกรมประมง ผ่านเครือข่ายแบบไร้
สาย ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาต่าง ๆ ได้แก่ Notebook Smartphone Tablet ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
- เกษตรกร/ ประชาชน ได้รบั บริการอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความคล่องตัวในการให้บริการ
- สนับสนุนอนาคตเกษตรยุค 4.0 เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการส่งเสริมให้เกิดนวัติกรรมดิจิทัล
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ

2.2 (2) รายการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ใหม่ (ภาพรวมกรมประมง)
วงเงินทั้งสิ้น 40,978,970 บาท มีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ
1

รำยกำร
จำนวน หน่วยละ
รวม
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
924
20,259,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
101
17,000 1,717,000

2

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 1

320

22,000

3

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 2

120

30,000

4

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ
งำนสำนักงำน

7

17,000

119,000

5

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ
งำนประมวลผล

3

23,000

69,000

6

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำน
สำนักงำน

82

16,000

1,312,000

7

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำน
ประมวลผล

291

22,000

6,402,000

เครือ่ งแท็ปเล็ต
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2

38
38

เครือ่ งพิมพ์

287

8

หน่วยงำน
กกม.4 กคพ.25 กตส.2 กพจ.43 กพช.
2 กพท.7 กพอ.8 กตร.10

7,040,000

กกม.4 กตป.136 กบม.15 กบร.4
กปต.8 กมป.3 กพจ.73 กพช.19 กอส.7
กพท.9 กปจ.16 กพก.9 กพส.1 กพอ.8 กจ.
2 กตร.6
3,600,000
กบม.1 กมป.3 กพจ.4 กพช.15 กพท.
10 กปจ.13 กพก.5 กพส.8 กค.3 กรป.50
กนป.4 กยผ.3 กตร.1
กตส.5 กพส.2
กปจ.3
กกม.4 กตป.68 กพจ.2 กพช.2 กปจ.2
กพส.1 กจ.2 กตร.1
กกม.2 กบร.2 กมป.2 กพจ.38 กพช.
10
กพท.8 กปจ.12 กพก.2 กพส.1 กพอ.1
ศทส.5 กรป.50 กยผ.2 กตร.156

20,000

760,000
760,000
2,583,970

กบม.3 กมป.4 กพช.2 กพอ.2 กจ.5
กรป.20 กตร.2

30

ลำดับ
รำยกำร
จำนวน หน่วยละ
9 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวดำ
8
2,600
(18 หน้ำ/นำที)
10

รวม
20,800

หน่วยงำน
กปจ.5 กพอ.3

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขำวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28
หน้ำ/นำที)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
แบบ Network แบบที่ 1

23

8,900

204,700

กมป.1 กพจ.11 กพช.8 กพอ.2 กตร.1

10

10,000

100,000

กพจ.3 กพช.2 กปจ.4 กจ.1

12

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี

31

15,000

465,000

13

เครื่องพิมพ์พกพำ
(นอกเกณฑ์รำคำกลำงICT)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
แบบ Network แบบที่ 2

3

9,990

29,970

5

27,000

135,000

15

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

13

4,300

55,900

กพช.4 กปจ.1 กพก.5 กตร.3

16

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สำหรับกระดำษขนำด A3

2

6,300

12,600

กพช.1 กพท.1

17

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ
ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้ำ/นำที)

10

15,000

150,000

18

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ
LED ขำวดำ

164

7,500

1,230,000

18

10,000

180,000

กพจ.7 กพช.7 กพก.2 กยผ.2

เครือ่ งสแกนเนอร์
สแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรทั่วไป
สแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับ
ศูนย์บริกำร แบบที่ 2

39
10
3

3,200
29,000

580,000
32,000
87,000

กมป.1 กพจ.3 กพท.1 กพส.1 กตร.4
กกม.1 กคพ.1 กตส.1

22

สแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับ
ศูนย์บริกำร แบบที่ 1

25

17,000

425,000

23

สแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับ
ศูนย์บริกำร แบบที่ 3

1

36,000

36,000

2,500

1,728,400
1,150,000

11

14

19

20
21

24

เครือ่ งสำรองไฟฟ้ำ
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA

535
460

กบร.4 กพจ.14 กพช.6 กพท.1 กปจ.3
กพก.2 กนป.1
กตส.3
กพจ.2 กพท.1 กตร.2

กตส.2 กปต.3 กมป.1 กพจ.4
กตป.136 กพจ.2 กพช.7 กปจ.4 กพก.
2 กรป.10 กตร.3

กตส.7 กมป.1 กพจ.1 กพช.2 กพท.1
กปจ.3 กจ.2 กนป.4 กยผ.2 กตร.2
กพส.1

กกม.8 กตป.136 กตส.14 กบร.4
กมป.10 กพจ.110 กพช.36 กอส.7 กพท.
11 กปจ.3 กพส.7 กพอ.16 กจ.2 กค.16
กรป.50 กนป.20 กตร.10

31

ลำดับ
รำยกำร
25 เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA
26
27
28
29

30

31

32

จำนวน หน่วยละ
68
5,800

รวม
394,400

หน่วยงำน
กมป.1 กพจ.4 กพช.15 กพท.1 กปจ.
18 กพก.12 กพส.11 กนป.6

เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 3 kVA
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch)
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 1

2
5
16
6

12,000
32,000
6,000

24,000
160,000
90,000
36,000

อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access
Point) แบบที่ 1

10

5,400

54,000

อื่นๆ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย
แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภำยนอก
สำนักงำน (มิ.ย.64)

17
16

5,700

148,200
91,200

กพช.16

อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย
(Network Video Recorder) แบบ 16
ช่อง (มิ.ย.64)
ชุดโปรแกรม
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำน
ประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถกู ต้องตำมกฎหมำย

1

57,000

57,000

กพช.1

2161
924

14,818,300
3,800 3,511,200

12,000 11,088,000

33

ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลขิ สิทธิ์
ถูกต้องตำมกฎหมำย

924

34

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส

313

35

จอภำพ
จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 21.5 นิ้ว

3
3

700

219,100

3,700

11,100
11,100

กพจ.2
กพจ.5
กคพ.6
กพจ.4 กพส.6

กกม.14 กคพ.25 กตป.204 กตส.7 กบ
ม.16 กบร.6 กปต.8 กมป.8 กพจ.160
กพช.48 กอส.7 กพท.34 กปจ.46 กพก.16
กพส.13 กพอ.17 ศทส.5 กจ.4 กค.3 กรป.
100 กนป.4 กยผ.5 กตร.174
กกม.14 กคพ.25 กตป.204 กตส.7 กบ
ม.16 กบร.6 กปต.8 กมป.8 กพจ.160
กพช.48 กอส.7 กพท.34 กปจ.46 กพก.16
กพส.13 กพอ.17 ศทส.5 กจ.4 กค.3 กรป.
100 กนป.4 กยผ.5 กตร.174
กตป.174 กตส.30 กพช.18 กปจ.2
กรป.89
กพอ.3

จากที่หน่วยงานเสนอโครงการในการขอตังฯ ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว รายการที่มีคุณลักษณะ ราคา
ตามมาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยี ดิจิทัลกาหนด รายการที่ไม่มีการกาหนดเกณฑ์คุณลักษณะและราคา ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วมี
เหตุผลเพียงพอ ถูกต้อง และให้หน่วยงานสืบราคาจากแหล่งอื่น 3 บริษัท โดยแนบเอกสารอ้างอิงมาด้วยแล้ว แยกออกเป็น 2
ประเภท ดังนี
(1) HW จานวน 32 รายการ วงเงิน 26,160,670 บาท
- อุปกรณ์ที่ไม่มีเกณฑ์ราคากลาง ICT จานวน 1 รายการ ลาดับที่ 13 เครื่องพิมพ์แบบพกพา ของหน่วยงาน
กตส.โดยชีแจงว่า หน่วยงานจาเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์แบบพกพา ลักษณะเครื่องพิมพ์เล็กกะทัดรัด สะดวกกับการพกพาเนื่องจาก

32

จนท.ของหน่วยงานจะต้องออกตรวจตามโรงงาน และใช้งานในการออกเอกสาร ซึ่งคุณลักษณะราคากลางของ ICT ไม่มี
(2) SW จานวน 3 รายการ วงเงิน 14,818,300 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ

2.2 (3) รายการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ทดแทน (ภาพรวมกรมประมง)
วงเงินทั้งสิ้น 35,356,900 บาท มีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ
1

รำยกำร
จำนวน หน่วยละ
รวม
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
787
18,815,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน 127
17,000 2,159,000

หน่วยงำน
กตน.1 กกม.4 กตส.6 กบร.1 กปต.5
กพจ.58 กพช.5 กอส.2 กพท.6 กนป.2
กตร.37

2

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 1

242

22,000

5,324,000

กพร.2 กตน.1 สปก.3 กกม.6 กตส.15
กบม.4 กบร.1 กปต.5 กพจ.10 กพช.30
กอส.6 กพท.16 กปจ.1 กพก.4 กพส.12
กจ.32 กค.25 กนป.5 กยผ.9 กตร.55

3

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 2

294

30,000

8,820,000

สลก.20 กตส.17 กบร.1 กพจ.2 กพช.18
กอส.4 กพท.23 กปจ.6 กพส.5 ศทส.45
กรป.115 กนป.26 กตร.12

4

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำน
สำนักงำน

36

16,000

576,000

5

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำน
ประมวลผล

88

22,000

1,936,000

เครือ่ งแท็ปเล็ต
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2
เครือ่ งพิมพ์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขำว
ดำ (18 หน้ำ/นำที)

19
19
308
119

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขำวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28
หน้ำ/นำที)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
แบบ Network แบบที่ 1

16
22

10,000

220,000

10

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี

18

15,000

270,000

กพจ.4 กพช.2 กพท.4 กปจ.1 กนป.3
กตร.4

11

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
แบบ Network แบบที่ 2

11

27,000

297,000

กตส.1 กอส.1 กพท.1 กนป.4 กตร.4

12

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

20

4,300

86,000

6
7
8
9

2,600

380,000
380,000
2,334,800
309,400

8,900

142,400

20,000

กกม.1 กปต.5 กพจ.22 กตร.8
กพร.1 กกม.2 กตส.11 กพจ.1 กพช.6
กพท.20 กรป.24 กนป.1 กตร.22
กรป.19
กพจ.68 กอส.2 กพท.5 กปจ.3 กค.18
กนป.1 กตร.22
กพช.1 กอส.1 กปจ.1 กพส.3 กจ.2 กตร.
8
กพจ.18 กพช.2 กนป.1 กตร.1

กพช.1 กตร.19

33

ลำดับ
รำยกำร
จำนวน หน่วยละ
13 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ
29
15,000
ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้ำ/นำที)

รวม
435,000

หน่วยงำน
กตส.10 กปต.5 กพช.4 กพท.5 กยผ.1
กตร.4

14

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

62

7,500

465,000

กพช.2 กพท.2 กปจ.1 กรป.49 กตร.8

15

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ
LED ขำวดำ

11

10,000

110,000

กพช.3 กตร.8

เครือ่ งสแกนเนอร์
สแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรทั่วไป
สแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับ
ศูนย์บริกำร แบบที่ 1

13
6
6

3,200
17,000

157,200
19,200
102,000

กพจ.5 กพช.1
กพช.2 กพท.3 กจ.1

สแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับ
ศูนย์บริกำร แบบที่ 3

1

36,000

36,000

16
17
18

19
20

21
22
23

24

25

เครือ่ งแม่ข่ำย
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบที่ 1
เครือ่ งสำรองไฟฟ้ำ
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA

2
2
263
244

เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 10 kVA
(ระบบไฟฟ้ำ 1 เฟส)

17
1
1

ชุดโปรแกรม
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำน
ประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถกู ต้องตำมกฎหมำย
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server)
สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลำง
(CPU) ไม่น้อยกว่ำ 16 แกนหลัก (16
core) ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตำมกฎหมำย

1576
787

2

2,500

260,000
260,000
902,500
610,000

5,800
12,000
181,900

98,600
12,000
181,900

130,000

12,490,600
3,800 2,990,600

28,000

56,000

กพส.1

กตส.2
กพร.2 กตน.2 สลก.20กกม.3 กตส.14
กบร.3 กปต.10 กพจ.40 กพช.16 กอส.7
กพท.14 กปจ.1 กพก.1 กพส.5 ศทส.27
กจ.18 กรป.40 กนป.15 กตร.6
กตส.6 กพช.5 กพท.2 กตร.4
กปจ.1
กตส.1

กพร.3 กตน.2 สปก.3 สลก.20กกม.13
กตส.49 กบม.4 กบร.3 กปต.15 กพจ.93
กพช.59 กอส.12 กพท.65 กปจ.7 กพก.4
กพส.17 ศทส.45 กจ.32 กค.25 กรป.139
กนป.34 กยผ.9 กตร.134
กตส.2

34

ลำดับ
รำยกำร
จำนวน หน่วยละ
26 ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลขิ สิทธิ์ 787
12,000
ถูกต้องตำมกฎหมำย

27

จอภำพ
จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 19 นิ้ว

6
6

2,800

รวม
9,444,000

16,800
16,800

หน่วยงำน
กพร.3 กตน.2 สปก.3 สลก.20กกม.13
กตส.49 กบม.4 กบร.3 กปต.15 กพจ.93
กพช.59 กอส.12 กพท.65 กปจ.7 กพก.4
กพส.17 ศทส.45 กจ.32 กค.25 กรป.139
กนป.34 กยผ.9 กตร.134
กพช.4 กจ.2

จากที่หน่วยงานเสนอโครงการในการขอตังฯ ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว รายการทีม่ ีคุณลักษณะ
ราคา ตามมาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีดิจิทัลกาหนด รายการที่ไม่มีการกาหนดเกณฑ์คุณลักษณะและราคา ได้ตรวจสอบแล้ว
มีเหตุผลเพียงพอ ถูกต้อง และให้หน่วยงานสืบราคาจากแหล่งอืน่ 3 บริษัท โดยแนบเอกสารอ้างอิงมาด้วยแล้ว และหน่วยงานที่
เสนอระบุหมายเลขครุภัณฑ์ อายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี แบ่งออกเป็น
(1) HW จานวน 24 รายการ วงเงิน 22,866,300 บาท
- ลาดับที่ 24 เครื่องสารองาฟฟ้า ขนาด 10 kVA กตส.เสนอขอทดแทน จานวน 1 เครื่อง โดยหน่วยงาน
กตส. เสนอราคา (10 kVA (9,000 Watts) ระบบไฟฟ้ำ 1 เฟส กำรรับประกัน 2 ปี) ซึ่งในเกณฑ์ราคากลาง ICT ไม่มีรายละเอียดนี
และไม่ระบุการรับประกัน หน่วยงานชีแจงเพิ่มเติมว่า อุปกรณ์ดังกล่าว ใช้งานกับระบบไฟฟ้าแค่ 1 เฟสก็เพียงพอแล้ว ซึ่งราคาที่
เสนอถูกกว่าเกณฑ์ราคากลางอีกด้วย
(2) SW จานวน 3 รายการ วงเงิน 12,490,600 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ

2.3 พิจารณารายการรับบริจาคของหน่วยงาน จานวน 17 หน่วยงาน 29 รายการ มูลค่า
รวมทั้งสิ้น 261,030 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ
ชื่อหน่วยงาน/รายการ
1 ศูนย์วิจยั และพัฒนาสุขภาพสัตว์นาสงขลา
้
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ยี่ห้อ Epson รุ่น Endeavor
PT 110 E
1.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Laser Jet M401dn
1.3 เครื่องสารองไฟฟ้า ยี่ห้อ Leonic รุ่น GREEN-1200V

จานวน

หน่วยละ

วงเงิน

1

9,900

9,900

1
1

8,900
4,100

8,900
4,100
22,900

รวม
2

ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชายฝั่งสุราษฎร์ธานี
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook PC ยี่ห้อ Asus รุ่น intel Core i3
10th Gen
2.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ยี่ห้อ CANNON รุ่น PIXMA G2010
2.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ยี่ห้อ CANNON รุ่น PIXMA
287
รวม

ยอดรวม

1

14,000

14,000

1

3,990

3,990

1

2,990

2,990
20,980

35

ลาดับ
ชื่อหน่วยงาน/รายการ
3 กองวิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
3.1 เครื่องสารองไฟฟ้า ยี่ห้อ Empow รุ่น ZIR-E Series 850VA 490W

จานวน

หน่วยละ

วงเงิน

1

2,500

2,500
2,500

รวม
4

ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้าจืดสุพรรณบุรี
4.1 เครื่องพิมพ์ ชนิดองค์เจ็ท ยี่ห้อ Epson รุ่น Epson Eco Tank L3110
4.2เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Dell รุ่น Vostro 3400
W568154010THW10
4.3 เครื่องสารองไฟ 1000VA/500w ยี่ห้อ Empow รุ่น Drone : 1000

1
1
1

3,990
25,000
1,300

3,990
25,000
1,300
30,290

รวม
5

สานักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5.1 เครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ HP Smart tank 515

1

4,900

4,900
4,900

รวม
6

สานักงานประมงจังหวัดราชบุรี
6.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction Inkjet Brother DCP-T710W

1

7,000

7,000
7,000

รวม
7

สานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo รุ่น ThinkCentre V530 พร้อมจอภาพ

7.2 เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Epson รุ่น L210

1
1

15,000
5,900

15,000
5,900
20,900

รวม
8

สานักงานประมงจังหวัดนครนายก
8.1 เครื่องปริ๊นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท Epson EcoTank L3150

1

5,390

5,390
5,390

รวม
9

สานักงานประมงจังหวัดแพร่
9.1 เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท ยี่ห้อ CANON รุ่น PIXMA G2010
9.2 เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท ยี่ห้อ CANON รุ่น PIXMA G3010
9.3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Canon Image Class LBP6030

1
1
1

3,790
4,990
2,690

3,790
4,990
2,690
11,470

รวม
10

สานักงานประมงจังหวัดสุรนิ ทร์
10.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Canon Image Class LBP6030

1

3,950

3,950
3,950

รวม
11

ยอดรวม

สานักงานประมงจังหวัดหนองบัวลาภู
11.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ All in One ยี่ห้อ Acer รุ่น Aspire
C20-830-504G1T19MI /T004 19.5” White

1

14,500

14,500

