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บทสรุปผู้บริหาร 
 

1. หลักการและเหตุผล  
สืบเนื่องจากตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (PA) ปี 2558 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ก าหนดให้องค์กรต้องมีการทบทวนแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
ประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2559 มีรอบการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไม่ตรงกับหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีระยะเวลาของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารครอบคลุมปี พ.ศ. 2557 – 2561 ซ่ึงท าให้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมประมงไม่สอดคล้องรองรับกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวง ICT และ กษ. ในส่วนของนโยบายที่มีการก าหนดในปี 2557 ซึ่งกระทรวง ICT และ กษ. 
มีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหม่  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมประมงฉบับปัจจุบันให้เป็นไปตามกรอบการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
IPA และสอดคล้องรองรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวง ICT และ กษ. เพ่ือ
เป็นกรอบในการก าหนดนโยบายและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปี พ.ศ. 2560 - 2561 
ก่อนที่จะมีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงฉบับใหม่ซึ่งควรมีการปรับ
รอบการจัดท าแผนแม่บทฯ ให้ตรงกับกระทรวง ICT และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยจะเป็นการ
จัดท าแผน 2 ปี ครอบคลุม พ.ศ. 2560 - 2561 เนื่องจากมีการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณประจ าปี 
2559 ไปแล้ว 
 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กรมประมง 
วิสัยทัศน์กรมประมง (Vision) 
วิสัยทัศน์ของกรมประมง  
“มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้น าและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมงของ

ประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
 
วิสัยทัศน์ด้าน ICT ของกรมประมง 
“พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ ปฏิบัติงานและการให้บริการด้าน

การประมงอย่างมีประสิทธิภาพ”   
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พันธกิจในการด าเนนิการของกรม (Mission) 
ก. พันธกิจ (Mission) ของกรมประมง  

1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น  าอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  า ตลอดจนห่วงโซ่การ

ผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล 
3. ก ากับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น  า เพ่ือให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคง

ความหลากหลาย ทั งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และภาคประชาชน ในภาคการ
จัดการทรัพยากรในชุมชน 

4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั งการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัย เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และ
เพ่ิมมูลค่า 

5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั ง
ปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ 
 

ข. พันธกิจด้าน ICT ของกรมประมง  
1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถและศักยภาพในการใช้ ICT ในการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาและส่งเสริมการน า ICT มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการ

ให้บริการ 
3. เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูล/ข้อสนเทศขององค์กรให้มีมาตรฐาน และสามารถ

เชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
4. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับรองรับการใช้งานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ก. ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการของกรม (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้รับมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2. เพ่ิมผลผลิตในแหล่งเพาะเลี ยงและแหล่งทรัพยากรอ่ืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น  า  
ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง  
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร  
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ข. ยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของกรม (Strategy) 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถและศักยภาพในการใช้ ICT ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน ICT และทัศนคติที่ดีในการใช้งาน ICTเพ่ือการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

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

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

พันธกิจที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ส าหรับรองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ให้รองรับภารกิจของกรมประมงอย่างมี
เสถียรภาพ     
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านการประมงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง 
1. (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 

2557-2561 
มีวิสัยทัศน์ “พัฒนาสังคมอุดมปัญญาด้วย ICT เพ่ือก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดย

ทั่วถึง เท่าเทียม และมั่นคงปลอดภัย ในทุกชุมชนและท้องถิ่น” (Shape-up Smart Thailand toward 
Digital Society) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพ่ือการด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนา และใช้
ประโยชน์จากบริการ ICT (Participatory People) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
พอเพียง (Sufficient) และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และท้องถิ่นในแนวทางนวัตกรรมบริการ และมีความมั่นคงปลอดภัยทั งในระดับประเทศและภูมิภาค 
(Smart Government) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใส มีขีด
ความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
ICT เชิงสร้างสรรค์ และการใช้ ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Vibrant 
Business) 

 
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 3 

(พ.ศ. 2557 – 2561)  
มีวิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรไทยอัจฉริยะด้วยไอซีที มีบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิม

คุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร” 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาบริการการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ

พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และถ่ายทอดข้อมูลองค์ความรู้การเกษตร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านการเกษตรให้สามารถเข้าถึง และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สนับสนุนการก าหนดและก ากับนโยบายการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการจัดท าแผนแม่บทฯ 
4.1 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง/ ไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic 

Internet : FTTx) 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Fiber Optic มีคุณภาพและความเร็วในการรับ-ส่ง 

สัญญาณสูงกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดาที่เราใช้กันในระบบ ADSL หลายร้อย-พันเท่า ซึ่งมีความเร็วได้สูงเป็น
กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) มีความเร็วกว่าเทคโนโลยี ADSL และ 3G หลายเท่าตัวจึงเหมาะส าหรับการใช้
งานอินเตอร์เน็ตเพ่ือดู Multimedia เช่น IPTV, VOIP, Youtube, Video Conference , Video On 
demand, Download รูปภาพ,หนัง, เพลงหรือข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น ส าหรับกรมประมงสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการประชุมทางไกล (Video Conference / Web Conference) ช่วยให้สามารถ
ประหยัดเวลาในการเดินทางลดการใช้ทรัพยากร และสามารถประชุมร่วมกันได้โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ใน
สถานที่เดียวกัน การท า VOIP โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นการลดต้นทุนด้านการสื่อสาร 
รวมถึงการเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงข้อมูลด้านการประมงที่กรมประมงให้บริการ เนื่องจากอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงจะช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ  

4.2 เทคโนโลยีสีเขียว (Green IT) 
คือแนวคิดในการบริหารจัดการ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้าง
ขยะ รวมถึงการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์มารีไซเคิลใหม่อีกด้วย ในส่วนของกรมประมงสามารถเริ่มน าแนวคิด 
Green IT มาใช้ในองค์ได้ อาทิ การปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน การใช้กระดาษรียูส การใช้ 
Share Printer ร่วมกันแทนการใช้แบบส่วนตัว การใช้งานอุปกรณ์ทางด้าน IT ให้เต็มความสามารถโดย
การใช้ Virtual Server (VM Ware) แทนการใช้ Physical Server เพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันและเป็นการ
บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า การก าหนดขอบเขตเกณฑ์มาตรฐานในการจัดซื ออุปกรณ์ทางด้าน 
it การสร้างความตระหนักเก่ียวกับ Green IT เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมประมงได้เกิดความเข้าใจในแนวคิด
และกิจกรรมอย่างชัดเจน การสร้างกิจกรรมโดยพยายามให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดให้รู้สึก
ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง การคิดกิจกรรมเสริมแรงจูงใจในรูปแบบของการแข่งขัน กรม
ประมงควรน าแนวทางปฏิบัติทาง Green IT ไปก าหนดเป็นนโยบาย/ข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการ และควร
ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบให้กับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัต ิGreen IT ให้ชัดเจนดว้ย 

4.3 คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 
เป็นเทคโนโลยีที่มีการแบ่งปันทรัพยากรฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และสารสนเทศระหว่างกันผ่าน

อินเทอร์เน็ต โดยองค์กรสามารถใช้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากกับโครงสร้างพื นฐานของตน สามารถเลือกใช้บริการเฉพาะอย่างและ
เสียค่าใช้จ่ายให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้านหรือสอดคล้องกับงบประมาณของตนได้ 

ในส่วนของกรมประมงได้น าเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ งมาประยุกต์ใช้ โดยปัจจุบัน
ได้รับการสนับสนุนจาก สรอ.จ านวน 2 Server น ามาจัดท าเป็นเครื่องแม่ข่ายหลักและส ารอง และมีแผน
ขอเพ่ิมเติม 1 Server ส าหรับติดตั งระบบ Fishing Info ซึ่งแอพพลิเคชั่นและฐานข้อมูลที่ติดตั งบนคลาวด์
ของ สรอ. ปัจจุบัน ได้แก่  
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- ระบบจัดซื อจัดจ้างกรมประมง (http://www2.fisheries.go.th/dofapps/admin/)   
- ระบบร้องเรียนราชการใสสะอาดกรมประมง 

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

สหกรณ์ (http://news.fisheries.go.th/)  
4.4 อุปกรณ์ขนาดพกพา (Increasing Mobility) / Mobile Application  

ส าหรับการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีฯ ดังกล่าวในกรมประมงปัจจุบันมีการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นหรือระบบสารสนเทศเพ่ือให้รองรับกับอุปกรณ์พกพา อาทิ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) แท็บ
เล็ต (Tablet) ส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการประมงแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชน หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมประมงและเพ่ิมช่องทางการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน Mobile Apps ทีก่รมประมงมีอยู่ ได้แก่ แอปพลิเคชั่นค านวณ
การให้อาหารกุ้งขาว (Feed Application) และแอปพลิเคชั่นทะเบียนเกษตรกร (Smartfarmer DOF) ซึ่ง 
ศทส. อยู่ระหว่างการพัฒนา Mobile Apps เพ่ือรองรับการให้บริการประชาชนเพิ่มเติม 

4.5 การเชื่อมโยงระบบและข้อมูล (Data & System Integration) 
ส าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมโยงระบบและข้อมูลในภาคการประมงจะเป็น

การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกรมประมงและระหว่างกรมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ระหว่างกระทรวงและเครือข่ายภาคการเกษตร เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวบรวมข้อมูลด้านการ
ประมงให้เกิดเป็นคลังข้อมูลด้านการประมง ท าให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง มีเอกภาพมากยิ่งขึ น 
ผู้ใช้บริการสามารถน าข้อมูลเหล่านั นไปต่อยอดในการประกอบอาชีพด้านการประมงหรือวิจัยเพ่ิมเติม 
รวมถึงยังสามารถลดความซ  าซ้อนของข้อมูลชนิดเดียวกันที่จัดเก็บไว้ต่างที่กันได้ ท าให้ผู้บริหารสามารถ
วางแผนด้านการประมงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ 

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

ส าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี ในด้านการประมง ประกอบด้วยระบบก าหนด
ต าแหน่งบนพื นโลก (Global Positioning System : GPS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System : GIS) และเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกล (Remote Sensing : RS) จะเป็นการ
จัดเก็บข้อมูลเชิงพื นที่ด้านการประมง น ามาจัดท าระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประมงผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเห็นภาพรวมของการใช้ประโยชน์ในเชิงพื นที่ สามารถน าเสนอข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

4.7 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
ในส่วนของการประยุกต์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กส าหรับกรมประมง เป็นลักษณะของการใช้โซ

เชียลเน็ตเวิร์กเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือผลงานของหน่วยงาน หรือเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับด้านการประมงให้แก่ผู้ที่สนใจ เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ประชาชนที่สนใจ ในการเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ทัศนคติ การให้ค าปรึกษาด้านการ
ประมง ปัจจุบันกรมประมงจัดท า Facebook  
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่ประชาชนรับทราบ ได้แก่ 

http://www2.fisheries.go.th/dofapps/admin/
http://www2.fisheries.go.th/complain/
http://www2.fisheries.go.th/doccir/
http://news.fisheries.go.th/
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- Facebook กรมประมง https://www.facebook.com/i.am.fisheries 
- Facebook  ศูนย์ประสานงานการออกใบรับรองการจับสัตว์น  า

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

4.8 ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เป็นเทคโนโลยีที่รองรับการจัดการประมวลผลกับข้อมูลขนาดใหญ่หรือมีจ านวนมาก

หลังจากนั นสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างเกิดประโยชน์
สูงสุดได้ ส าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ในด้านการประมง จะเป็นในเชิงการจัดเก็บ
ข้อมูลทางประมง เช่น ข้อมูล Zoning พื นที่ท าการประมง พื นที่เพาะเลี ยงสัตว์น  า ข้อมูลการขึ นทะเบียน
ทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี ยงสัตว์น  าและผู้ประกอบการ ข้อมูลพื นที่อนุญาตท าการประมง/เขตรักษาพืช
พันธุ์ ข้อมูลเครื่องมือประมงประจ าที่ ข้อมูลต าแหน่งจุดส ารวจทรัพยากรประมง เช่น คุณภาพน  า สัตว์
หน้าดิน แพลงก์ตอน ฯลฯ ซึ่งเมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลมาช่วงเวลาระยะหนึ่งก็สามารถน าข้อมูลเหล่านั นไป
ประกอบการสนับสนุนการตัดสินใจ หรือน าไปใช้ประโยชน์ข้อมูลเครื่องมือประมงประจ าที่ โดยอาศัย
เครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เหมาะสม และแนวคิดการน าเทคโนโลยีมาเพ่ือจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ของ
ภาคการประมง  

4.9 การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
Open Data คือข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถน าไปใช้ได้โดยอิสระ เช่นการน าไปใช้ การน า

กลับมาใช้ใหม่ หรือน าไปเผยแพร่ได้โดยใครก็ตาม ซึ่งข้อมูลทั งหมดท่ีอยู่บนเว็บไซต์ data.go.th นี  เป็น
ข้อมูลเปิดของภาครัฐ (Open Government Data) ส าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Open Data ของ
กรมประมงจะเป็นการเลือกชุดข้อมูล   ที่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ตรวจสอบและน าไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ เช่น ข้อมูลจัดซื อจัดจ้าง ข้อมูลผลการด าเนินงาน ข้อมูลองค์
ความรู้ด้านการประมง ข้อมูลงานวิจัยด้านการประมง สถิติการน าเข้า-ส่งออก สถิติด้านการประมงต่างๆ 
ข้อมูลพื นฐานของกรมประมง อาทิ เครื่องมือประมง ปลา สัตว์น  า พรรณไม้น  า ฯลฯ เพ่ือผลักดันให้น าข้อมูล
เหล่านี ไปท าการวิจัยค้นคว้าเชิงข้อมูล ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและบริการใหม่ๆเผยแพร่สู่สังคมและ
เชิงพาณิชย์ รวมถึงให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานของกรมประมงและน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและการ
ตัดสินใจของกรมประมงต่อไปได้ 

4.10 การเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตระหว่างอุปกรณ์ (Internet of Things : IOT) 
คือการที่อุปกรณ์พกพาต่างๆ ที่มีชิป (Chip) ฝังอยู่สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยอาศัย

เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ การเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในส่วนของกรม
ประมงสามารถน าเทคโนโลยีนี มาประยุกต์ใช้ในด้านการประมง โดยสามารถใช้ในเชิงของการสอบกลับ
สินค้าประมง (Traceability) เพ่ือตรวจสอบย้อนกลับไปยังกระบวนการผลิต เพ่ือควบคุมคุณภาพของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ รวมถึงยังสามารถประยุกต์ใช้ในด้านโลจิสติกส์ของสินค้าประมง ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ผลิตสามารถตรวจสอบและติดตามสินค้าได้โดยใช้ RFID ส่วนผู้ซื อหรือผู้บริโภคก็สามารถมั่นใจในที่มา
ของสินค้าได้เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ตั งแต่กระบวนการผลิตนั่นเอง 
 
 

https://www.facebook.com/i.am.fisheries
https://www.facebook.com/DOFIMAGE
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5. บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมง 
ปัจจุบันกรมประมงมีการด าเนินการตามภารกิจหน่วยงานและนโยบายเร่งด่วนทีร่ัฐบาลก าหนด

เป็นวาระแห่งชาติซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงทั งด้านโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และระบบฐานข้อมูล และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา ICT 
ของกรมประมง การจัดท าแผนแม่บท ICT ฉบับนี  จึงได้มีการทบทวนเอกสารแผนยุทธศาสตร์ของกรม
ประมง พร้อมทั งด าเนินการวิเคราะห์สถานะภาพและสภาวะแวดล้อมด้าน ICT ทั งภายในและภายนอก
องค์กร สรุปได้ดังนี   
5.1 สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมง 

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

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

 
5.1.2 สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์  

สถานภาพ : 
กรมประมงมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์รุ่นที่ต่ ากว่าเพนเทียม 4 เป็น

จ านวนมาก เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี จะไม่สามารถรองรับโปรแกรมประยุกต์ใหม่ ซึ่งท าให้การใช้ข้อมูล
หรือโปรแกรมประยุกต์ร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ที่จะจัดสรรเข้ามาใหม่ได้ยาก รวมทั งท าให้ระบบการ
บริหารจัดการทั งในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายเป็นไปได้ยาก เนื่องจากระบบภายใน
ที่ต่างกัน ท าให้การก าหนดค่าต่างๆ ในการด าเนินการท าได้ยากยิ่งขึ น อย่างไรก็ตามระบบคอมพิวเตอร์ใน
ส่วนนี สามารถน าช่วยใช้เสริมในขณะที่มีการทดแทนหรือใช้ส าหรับระบบงานเอกสารที่ไม่ต้องการ
ประสิทธิภาพสูงนัก ขณะที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการ
รองรับการท างานของบุคลากรของกรมประมงให้สนองต่อนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการส ารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนภูมิภาคพบว่าหน่วยงานในส่วนภูมิภาคมี
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ นอกจากนี เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่มีสภาพที่เก่า ท าให้ไม่
สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานได้ บุคลากรของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคหลายแห่งได้น าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้งานทดแทนในการปฏิบัติหน้าที่ 
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แนวทางด าเนินการ : 
กรมประมงจ าเป็นต้องมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการ

รองรับภารกิจของกรมประมงเพ่ือทดแทนเครื่องเดิมท่ีล้าสมัย ทั งเครื่องที่ท าหน้าที่เป็นคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานทั่วไปในหน่วยงานต่างๆ ทั งนี กรมประมงควรยกเลิกเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยออกจากทะเบียนครุภัณฑ์ นอกจากนี อุปกรณ์ต่างๆ ก็จ าเป็นที่จะต้องมีการทดแทน
ด้วยเช่นเครื่องพิมพ์ เครื่องส ารองไฟก็ยังมีไม่เพียงพอจ าเป็นต้องมีการจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการใช้งาน
ในภาระงานต่างๆ และการให้บริการที่จะมีเพ่ิมมากขึ นด้วย 

 
5.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้อง Data Center 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในปัจจุบัน : 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็นแม่ข่ายมีความแตกต่างกัน หลายรูปแบบ อาทิ Server 

Blade, Rack, Tower, VMware ส าหรับหน่วยงานที่มีเครื่องแม่ข่ายอยู่ในความดูแลเองส่วนใหญ่เป็น
คอมพิวเตอร์ในระดับเวิร์กสเตชั่นซึ่งมีอายุใช้งานมาหลายปีและมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ด้านต่างๆ ที่มีความต้องการความสามารถในการค านวณที่สูงมากขึ น ส าหรับรองรับภารกิจของกรม
ประมงที่มีเป็นจ านวนมากขึ น รายละเอียดดังนี  

 ปัจจุบันกรมประมงมีจ านวน Server ทั งหมด 42 Server  
o ทีอ่ยู่ในห้อง Data Center ในความดูแลของ ศทส. มีจ านวน 28 Server 
o ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน มีจ านวน 14 Server ซึ่งหน่วยงานที่มีห้อง 

Data Center / Server ได้แก ่ 
 กตส.  
 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ ส่วนเศรษฐกิจการ

ประมง กทป.  
 สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น  าจืด กพจ. 
 ศูนย์ปฏิบัติการ VMS กพท.  

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

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

ล าดับ ชื่อเครื่องแม่ข่าย ระบบสารสนเทศ 
อายุเครื่อง 
แม่ข่าย (ปี) 

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ติดตั้งท่ี 

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

จ าหน่ายสัตว์  (Fisheries 
Movement Document) 

- ระบบงบประมาณการเงิน 
(Financial) 

- ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(IPA)   

- ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง ผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
(Plan Alert) 

- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
- ระบบครุภัณฑ์ (ระบบงาน

กองเดิม) 

4 ศทส. ศทส. 

2 VM WARE Host 71 4 ศทส. ศทส. 

3 VM WARE Host 72 4 ศทส. 
 

กองคลัง 
 

กองแผนงาน 
 

กองคลัง 
 

ศทส. 
กองคลัง 

 

ศทส. 
 

ศทส. 
 

ศทส. 
 

ศทส. 
 

ศทส. 
ศทส. 

 
4 Web server ข้อมูลเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
รวมทั งหมดอย่างน้อย 200 เว็บไซต์  

4 ศทส. 
 

ศทส. 
 

5 Proxy server ระบบ Proxy  4 ศทส. ศทส. 

6 Mail server ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(ส ารอง) 

4 ศทส. 
 

ศทส. 
 

7 Database Server ฐานข้อมูลกรมประมง  4 ศทส. ศทส. 

8 Log Server ข้อมูล Log 4 ศทส. ศทส. 

9 DNS Server External ข้อมูล DNS 5 ศทส. ศทส. 

10 ระบบสถิติการประมง  ระบบสถิติการประมง  4 ศทส. ศทส. 

11 ระบบงานประมวลผล
ปริมาณการจับสัตว์น  าโดย
วิธีสมุดปูม  

ระบบงานประมวลผลปริมาณการจับ
สัตว์น  าโดยวิธีสมุดปูม  

12 ศทส. ศทส. 

12 ระบบงานฌาปนกิจ
สงเคราะห์กรมประมง  

ระบบงานฌาปนกิจสงเคราะห์กรม
ประมง  

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

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ติดตั้งท่ี 

13 ระบบงานบุคลากร 
(DPIS) 

ระบบงานบุคลากร (DPIS) 1 กกจ. ศทส. 

14 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  4 สลก. ศทส. 

15 ระบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์  

ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  4 สลก. ศทส. 

16 ระบบ FSW (Database 
server) 

ระบบ FSW  6 กจป. ศทส. 

17 ระบบ FSW (Web 
server) 

ระบบ FSW  6 กจป. ศทส. 

18 ระบบ FSW 
(Application Server) 

ระบบ FSW  6 กจป. ศทส. 

19 ระบบ FSW (EBMS 
Server)  

ระบบ FSW 6 กจป. ศทส. 

20 ระบบ FSW (Report 
server)  

ระบบ FSW 6 กจป. ศทส. 

21 ระบบ FSW (CIUU 
Application Server)  

ระบบ FSW 6 ศูนย์ IUU, 
กพท., ศทส. 

ศทส. 

22 ระบบ FSW (eCer 
Application Server)  

ระบบ FSW 6 กตส. ศทส. 

23 ระบบ FSW (Backup 
Server) 

ระบบ FSW 6 กจป. ศทส. 

24 เครื่องแม่ข่ายระบบ
ทะเบียนเกษตรภูมิ
สารสนเทศ LBIS 
(Application server) 

ระบบทะเบียนเกษตรภูมิสารสนเทศ 
LBIS 

1.5 ศทส. ศทส. 

25 เครื่องแม่ข่ายระบบ
ทะเบียนเกษตรภูมิ
สารสนเทศ LBIS 
(Database server) 

ระบบทะเบียนเกษตรภูมิสารสนเทศ 
LBIS 

1.5 ศทส. ศทส. 

26 เครื่องแม่ข่ายระบบ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี ยงสัตว์น  า  

ระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยง
สัตว์น  า 

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

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ติดตั้งท่ี 

27 เครื่องแม่ข่ายระบบ
ฐานข้อมูลสินทรัพย์กรม
ประมง  

ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง 1 กองคลัง ศทส. 

28 เครื่องแม่ข่ายระบบ
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer)  

ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) 

0.5 ศทส. ศทส. 

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

ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับออก
ใบรับรองสุขอนามัย (E-Certificate)  

> 7 กตส. กตส. 

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

ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับออก
ใบรับรองสุขอนามัย (E-Certificate) 

1 กตส. กตส. 

32 เครื่องแม่ข่ายระบบ
คอมพิวเตอร์ด้านการออก
ใบรับรองสุขภาพสัตว์น  ามี
ชีวิต 

ระบบคอมพิวเตอร์ด้านการออก
ใบรับรองสุขภาพสัตว์น  ามีชีวิต 

8 สถาบันวิจัย
สุขภาพสัตว์
น  าจืด กพจ. 

สสจ. 

33 เครื่องแม่ข่ายระบบ VMS 
(Web Server) 

ระบบติดตามเรือประมงไทย (Vessel 
Monitoring System : VMS) 

4 ศูนย์
ปฏิบัติการ 
VMS กพท. 

กพท. 

34 เครื่องแม่ข่ายระบบ VMS 
(Application Server) 

ระบบติดตามเรือประมงไทย (Vessel 
Monitoring System : VMS) 

4 ศูนย์
ปฏิบัติการ 
VMS กพท. 

กพท. 

35 เครื่องแม่ข่ายระบบ VMS 
(GPS Gateway Server) 

ระบบติดตามเรือประมงไทย (Vessel 
Monitoring System : VMS) 

4 ศูนย์
ปฏิบัติการ 
VMS กพท. 

กพท. 

 36 เครื่องแม่ข่ายระบบ VMS 
(Database Server) 

ระบบติดตามเรือประมงไทย (Vessel 
Monitoring System : VMS) 

4 ศูนย์
ปฏิบัติการ 
VMS กพท. 

กพท. 

37 Web Server (กอง
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) 

- ข้อมูลเว็บไซต์กองพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
และหน่วยงานภายใน 

- ข้อมูลเว็บไซต์กองโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

- ข้อมูลเว็บไซต์ส านักงานประมง
พื นที่กรุงเทพมหานคร 

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

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ติดตั้งท่ี 

- ข้อมูลเว็บไซต์สถานี
วิทยุกระจายเสียงกรมประมง
จังหวัดระยอง 

- ข้อมูลเว็บไซต์สถานี
วิทยุกระจายเสียงกรมประมง
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- ข้อมูลเว็บไซต์สถานี
วิทยุกระจายเสียงกรมประมง
จังหวัดเชียงราย 

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Saraban) ของ กทป. 

- ระบบค้นหาหนังสือเวียนของ 
กทป. 

- ระบบรายงานข่าวสารต่างๆ ผ่าน
หน้าเว็บไซต์ของ กทป. 

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

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

- ระบบสารสนเทศงานบุคลากร  
(e-Person) ของ กคพ. 

- ระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร 
(EIS-Report) ของ กคพ. 

- ระบบอ่ืน ๆ 
38 Map Server (กอง

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) 

- ข้อมูลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 
(Sea Food Bank) 
- ระบบแผนที่แปลงอนุญาตเพาะเลี ยง
สัตว์น  า (Nu Map) 

10 กคพ. กทป. กคพ. 
กทป. 

39 Backup Web (กอง
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) 

- ส าหรับส ารองข้อมูลเว็บไซต์ของ 
กทป. และ กคพ. 

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

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ติดตั้งท่ี 

40 Web Server (ส่วน
เศรษฐกิจการประมง) 

 

- ข้อมูลเว็บไซต์ส่วนเศรษฐกิจการ
ประมง 
- ข้อมูลข่าวสาร จุลสารด้านเศรษฐกิจ
การประมง 
- ข้อมูลสถิตดิ้านเศรษฐกิจการประมง 

9 สศก. กทป. สศก. 
กทป. 

41 Web Server ใหม่ 
(กคพ.) 

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

1 กคพ. กทป. กคพ. 
กทป. 

42 Web Server ใหม่ 
(กคพ.) 

- ทดแทนระบบงานใน webserver 
เดิม 

1 เดือน กคพ. กทป. กคพ. 
กทป. 

 

ห้อง Data Center : 

 มีระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System : Finger Scan) แบบ
ข้อมูลทางชีวภาพของบุคคล (Personal Biometric Information) คือแบบลายนิ วมือ
และรหัสผ่าน  

 มีระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื น (Precision Air) 2 ชุด ตั งเวลาสลับท างาน 
 มีระบบตรวจจับการรั่วซึมของน  า (Water Leak System)   
 มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200 (Fire Suppression System) เป็นแบบฉีดก๊าซโดยใช้

สาร HFC-227ea ที่ไม่ท าให้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์เสียหาย ภายในห้อง Data Center 
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 มีระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System : EMS) 
 มีระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) และระบบบันทึกภาพ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

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

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

 ไม่จัดเก็บลังกระดาษและเอกสารที่เป็นเชื อเพลิงได้ไว้ภายในห้อง Data Center  
 เครื่องแม่ข่ายมีหลายรูปแบบ ตามระบบงานสารสนเทศ ยากต่อการดูแล อาทิ Server 

Blade, Rack, Tower, VMware 
 ควรมีรูปแบบมาตรฐานเครื่องแม่ข่าย เพ่ือให้ง่ายต่อการดูแล บ ารุงรักษา ซึ่งปัจจุบันกรม

ประมงควรจัดหาในรูปแบบ Rack หรือ Virtual Server (VMware) เท่านั น เพ่ือสะดวก
ต่อการเพ่ิม ลด ทรัพยากรในเครื่องแม่ข่าย 

 
5.1.4  สถานภาพด้านการรกัษาความปลอดภัย (Security)  

 5.1.4.1  นโยบายและแนวปฏิบัติ  
 แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (IT 

Contingency Plan) 
 แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

(Information Security Policy) 
 แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (Business 

Continuity Planning : BCP) 
 ซักซ้อมการกู้คืนระบบและดับเพลิง  

 5.1.4.2  ห้องควบคุมระบบเครือข่าย (DC)  
 ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System : Finger Scan) 
 ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื น (Precision Air) 
 ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน  า (Water Leak System)  
 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) 
 ระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System : EMS) 
 ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System)  
 เครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)  
 เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 
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  แบบฟอร์มการเข้า-ออกห้อง DC  
 5.1.4.3  ระบบเครือข่ายภายนอก 

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

ภายนอก) 
 e-Mail Security (ป้องกันไวรัส สแปมหรือจดหมายขยะของระบบอีเมล์) 

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

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

  
 5.1.5  สถานภาพระบบสารสนเทศของกรมประมง 

ปัจจุบันกรมประมงมีระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ในภาพรวมกรม จ านวน 29 ระบบ อาทิ 
- ระบบ Fishing Info 
- ระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่าน

อินเตอร์เน็ต (Fisheries Single Window) 
- ระบบฐานข้อมูลและการสร้างเครือข่ายข้อมูลท าการประมงของเรือไทย 

(Combating IUU Fishing) 
- ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (LBIS) 
- ระบบทะเบียนเกษตรกร  
- ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมประมง 

 

ตารางแสดงข้อมูลระบบสารสนเทศกรมประมงในปัจจุบัน : 

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

Single Window) 
3 ระบบฐานข้อมูลและการสร้างเครือข่ายข้อมูลท าการประมงของเรือไทย (Combating IUU Fishing) 

4 ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

5 ระบบทะเบียนเกษตรกร  
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ล าดับ ชื่อระบบ 

6 ระบบการออกใบก ากับการจ าหน่ายสัตว์  (Fisheries Movement Document) 

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

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

19 ระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  า  
20 ระบบ Fishing Info 
21 ระบบข่าวประกาศจัดซื อ-จัดจ้าง  
22 ระบบข่าวประชาสัมพันธ์  
23 ระบบร้องเรียนราชการใสสะอาด  
24 ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง  
25 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
26 ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับออกใบรับรองสุขอนามัย (E-Certificate) 
27 ระบบคอมพิวเตอร์ด้านการออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น  ามีชีวิต 
28 ระบบติดตามเรือประมงไทย (Vessel Monitoring System : VMS) 
29 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 

 
5.1.6  สถานะภาพทางด้านบุคลากรทางด้าน ICT 

สถานภาพ : 
บุคลากรทางด้าน ICT ของกรมประมงที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายนั น

ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์สารสนเทศ ในส่วนกลางเท่านั น อย่างไรก็ตามบุคลากรที่อยู่ในส่วนของศูนย์
สารสนเทศเองนั นบางส่วนก็ไม่ได้มีพื นฐานการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรงแต่ใช้วิธีการศึกษาด้วยตนเองและเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเหมาะส าหรับการบริหารจัดการ
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ระบบสารสนเทศในระดับบุคล แต่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมงนั นรองรับภารกิจจ านวน
มากและรูปแบบบริการที่หลากหลาย ท าให้การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมง
นั นต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ 

บุคลากรของกรมประมงบางส่วนยังขาดความรู้  ความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานหรือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างลึกซึ ง ส่วนใหญ่ยังใช้คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานทั่วไป เช่นใช้เวิร์ดโปรเซสเซอร์ส าหรับพิมพ์เอกสาร ใช้โปรแกรมตารางงานส าหรับการค านวณ
อย่างง่าย โปรแกรมไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์ส าหรับการน าเสนองานเท่านั น จากการส ารวจไม่พบว่า มี
บุคลากรของกรมประมงที่มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมส าหรับใช้งานเอง 

แนวทางด าเนินการ: 
กรมประมงจ าเป็นต้องให้การสนับสนุนในเรื่องของการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องต่อบุคลากรให้มี

ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และการแก้ปัญหา ส าหรับบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงกับการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้งานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานและลดปัญหาที่เกิดขึ น ส าหรับรองรับการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนภารกิจของกรมประมงอย่างยั่งยืน  

 5.1.7  สถานภาพการด าเนินการในปัจจุบันของกรมประมง 
   ในปีงบประมาณ 2558 มีนโยบายเร่งด่วนทีร่ัฐบาลก าหนดเป็นวาระแห่งชาติที่กรมประมง

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

ซึ่งจ าเป็นต้องจัดท า 
1.1 ฐานข้อมูลกลาง Fishing Info เป็นเครื่องมือหลักในการควบคุมการแจ้งเรือประมงเข้า-
ออกท่า รวมทั งการควบคุมการท าประมงที่ผิดกฎหมายให้มีการรายงานที่ครบถ้วน
ถูกต้องสมบูรณ์ 
1.2 ระบบ Traceability เพ่ือควบคุมก ากับให้สามารถตรวจสอบ ติดตามผลผลิตสัตว์น  าที่
จ าหน่าย แก่ผู้บริโภคปลายทางไปยังวัตถุดิบในการผลิต หรือสัตว์น  าจากแหล่งจับได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. การเร่งจัดท าระบบ NSW เพ่ือรองรับการเข้าสู่ระบบ AEC โดยกรมประมงจะต้องเร่งรัด
ก าหนดพิกัดสินค้าเกี่ยวข้องให้ครบถ้วนในระบบ FSW และปรับปรุงระบบให้ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ 
ASEAN สามารถเชื่อมโยงกับระบบของกรมประมงโดยผ่านระบบ NSW ของกรมศุลกากรได้ ซึ่งจ าเป็นต้อง 
ปรับปรุงระบบบริการ Catch Certificate / Health Certificate ของ กตส. กพท. กปต. สสจ. สสม.  ให้
สามารถรองรับการด าเนินการดังกล่าว ภายในกันยายน 2558 
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3. การจัดท าทะเบียนชาวประมง (ทะเล) และทะเบียนชาวประมงน  าจืดพื นบ้าน เพ่ือเป็น
ข้อมูลน าเสนอ PMOC และนายกรัฐมนตรี ประกอบการพิจารณาจัดท าโครงการให้ความช่วยเหลือ
ส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนชาวประมงทั ง
สองปรเภทดังกล่าว 

4. นโยบายการจัดเขตเหมาะสมการใช้ที่ดิน (Zoning) ซึ่งได้มีการด าเนินการตั งแต่ปี 2556-
2557 โดยในส่วนของกรมประมงได้เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศกระทรวงก าหนดเขต
เพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดไปแล้วแต่เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าพื นที่เหมาะสมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
(มีลักษณะเป็น Dynamic) จึงไม่สามารถระบุความเหมาะสมการใช้พื นที่ออกเป็นระดับ S1 S2 S3 ได้ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด จ าเป็นที่จะต้องจัดท าการส ารวจข้อมูล (Criteria) ที่จ าเป็นในการ
น ามาใช้ก าหนดสมการโมเดล พื นที่เหมาะสมในการเพาะเลี ยงสัตว์น  าใหม่เพ่ือให้มีความถูกต้อง สามารถ
ก าหนดความเหมาะสมออกเป็นระดับต่างๆ ได้ 

5. ผู้บริหารระดับสูงก าหนดให้มีการประชุมทางไกลพร้อมกันทั งประเทศ รวมถึงมีการขยาย
การประชุมทางไกลครอบคลุมไปถึงสถานีวิทยุประมงชายฝั่ง 26 แห่ง ใน 22 จังหวัดชายทะเล ซึ่งใช้เป็น
ศูนย์รับแจ้งเรือประมงเข้า-ออกท่า แก้ไขปัญหาการท าประมง IUU ซึ่งต้องประชุม VTR Conference กับ
ศูนย์บัญชาการการแก้ไขการท าประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ที่มีการจัดตั งขึ นโดยค าสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ทุกวัน จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบเครือข่าย ความเร็ว และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
เพ่ือให้สามารถรองรับการด าเนินการ 

5.2 การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมงในภาพรวม 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

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

 มีการแต่งตั ง CIO และคณะกรรมการ ICT ส าหรับการ
ก ากับดูแลงานด้าน ICT โดยเฉพาะ  

  มีนโยบายและระเบียบปฏิบัตดิ้าน ICT 
 มีการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงด้าน ICT  
 บุคลากรด้าน ICT มีความตั งใจในการพัฒนา ประยุกต์

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับพัฒนาองค์กร 
 บุคลากรกรมประมงตระหนักถึงความส าคญัของระบบ

สารสนเทศ  
 มีการน า ICT มาสนับสนุนการปฏบิัติงาน อาทิ ระบบ

เมล์ ระบบ Conference ระบบสารบรรณ

 งบประมาณด้าน ICT ไม่เพียงพอ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ และไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่อนข้างเก่าล้าสมัย มี
ประสิทธิภาพไมเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
และแตกต่าง ท าให้การบริหารจดัการและการ
บ ารุงรักษาท าได้ไมส่ะดวก  

 การจัดฝึกอบรมด้าน ICT ยังไม่เพยีงพอ  
 บุคลากรด้าน ICT ของกรมไม่เพียงพอ 
 บุคลากรด้าน ICT ของกรมประมงยังขาดความรู้ 

ความสามารถเชิงลึก เนื่องจากบุคลากรดา้น ICT ส่วน
ใหญ่ไมไ่ดส้ าเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

 ไม่มรีะบบฐานข้อมลูกลาง  
 ไม่มีการก าหนดมาตรฐานข้อมูลในบางส่วน ส าหรบั
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อิเล็กทรอนิกส ์DPIS 
 มีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื นฐานให้บริการภายใน

กรมประมง อาทิ ปรับปรุงความเรว็อินเตอร์เน็ต 
Leaselined จัดหาบริการ WiFi อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ Switch 

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

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

มาตรฐานข้อมลูในปัจจุบันท่ีมีอยู่ได้แก่ มาตรฐานการ
เชี่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบภมูิ
สารสนเทศ GIS พิกัดสินค้าประมง 

 ระบบสารสนเทศบางส่วนขาดการป้อนข้อมูลที่เป็น
จริง และอัพเดตข้อมูลอย่างต่อเนือ่ง ท าให้น าข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ได้น้อย  

 หน่วยงานในส่วนภูมภิาคบางส่วนยังขาดมาตรฐาน
และความพร้อมในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เนต็ 
และบางแห่งอยู่ในพื นท่ีห่างไกลยังไม่มโีครงสร้าง
พื นฐานด้านระบบเครือข่ายสนับสนุนท่ีเหมาะสม  
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค/ ภัยคุกคาม (Threat) 

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

 รัฐบาลมีวสิัยทัศน์และให้ความส าคัญด้าน ICT มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรและการให้บริการ
ประชาชนและภาคธุรกิจประมง เช่น   
- การใช้เทคโนโลยีมาแก้ปญัหา CIUU ด้วยการ

พัฒนาระบบ Fishing info 
- การติดตามเรือด้วยเทคโนโลยี VMS 
- ประชาชนสามารถเข้าถึงฐานข้อมลูประชาชน

ด้วยบัตรประชาชน 13 หลัก ผ่านเครื่องอ่าน 
Smart Card Reader 

 รัฐบาลให้ความส าคญักับข้อมลูภูมสิารสนเทศในการ
บริหารและวางแผนประเทศ  

 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พื นฐานมีราคาที่ถูกลง ท าให้
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลดลง 

 มีนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน ICT ใหม่ ๆ ส่งผลให้
สามารถเลือกเทคโนโลยีในการพฒันาระบบ ICT ใน
การสนับสนุนภารกิจของกรมประมงได้อย่างเหมาะสม  

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

 ความล่าช้าของแผน ICT ของประเทศไทยท าให้การ
วางแผน ICT ของกรมประมงล่าชา้ 

 สภาวะเศรษฐกิจปจัจุบันมผีลท าให้การจัดสรร
งบประมาณบางโครงการลดลง งบประมาณที่ได้รับ
อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการทีก่ าหนดในแผน
แม่บท 

 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้าน ICT เนื่องจาก
หน่วยงานไดร้ับงบประมาณที่จ ากัดและต้องเร่ง
ด าเนินงานภารกิจหลัก 

 ความก้าวหน้าด้าน ICT (Social Media) มีผลต่อ
พฤติกรรมการท างานของบุคลากรให้สนใจในงาน
ลดลง 

 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจ าเป็นต้อง 
- จัดสรรงบประมาณในการลงทุนด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอย่างตอ่เนื่อง 
- จัดสรรงบประมาณในการจดัหานวัตกรรม

เทคโนโลยีด้าน ICT ใหม่ๆ มาสนบัสนุนภารกิจ
ของกรมประมง 

- ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ นส าหรับส่งเสรมิผู้ดูแลระบบใน
การเรยีนรู้ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

 ภัยคุกคามต่อระบบเครือข่ายมีมากขึ น ท าให้ต้อง
จัดสรรงบประมาณในการลงทุนด้านการสร้างความ
มั่นคงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 
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6. สรุปยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ 
6.1 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ICT ของกรมประมง 
  การออกแบบยุทธ์ศาสตร์ด้าน ICT ของกรมประมงนั นได้ออกแบบให้สอดคล้องกับสถานภาพ

ด้าน ICT ในปัจจุบันและพันธกิจด้าน ICT ของกรมประมงและต้องสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรม
ประมง อีกทั งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2557-2561 และ
ยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557-2561    

 ยุทธศาสตร์ของกรมประมง ประกอบ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้รับมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2. เพ่ิมผลผลิตในแหล่งเพาะเลี ยงและแหล่งทรัพยากรอ่ืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น  า  
ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง  
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร  

 ยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 ปี พ.ศ. 2557-2561 
 กรอบยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2557-2561 นั นมีการ

ก าหนดยุทธศาสตร์เป็น 7 ยุทธศาสตร์ เพ่ือรองรับ 4 พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังนี  

พันธกิจที่ 1 เพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการด้านการเกษตรของภาครัฐที่เป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาบริการการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทักษะ
บุคลากรการเกษตรในทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และถ่ายทอด
ข้อมูลองค์ความรู้การเกษตร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านการเกษตรให้สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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พันธกิจที่ 3 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในด้านการเกษตร โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัย และ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

พันธกิจที่ 4 สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการก าหนดนโยบายด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สนับสนุนการก าหนดและก ากับนโยบายการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

และการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพ่ือการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่าง

พอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนา และใช้ประโยชน์จากบริการ ICT 
(Participatory People) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง 
(Sufficient) และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นใน    
แนวทางนวัตกรรมบริการ และมีความมั่นคงปลอดภัยทั งในระดับประเทศและภูมิภาค (Smart Government) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใสมีขีดความสามารถ
และศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยเฉพาะอุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์ 
และการใช้ ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Vibrant Business) 
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6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของกรมประมงกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

ตารางท่ี 6-1 ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของกรมประมงกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

กรอบยุทธศาสตร์ดา้น ICT กรมประมง 
ยุทธศาสตร์ของกรมประมง 

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ป ีพ.ศ. 2557-2561 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน ICT และทัศนคติ
ที่ดีในการใช้งาน ICTเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ 

                

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและ
การปฏิบัติงานของกรมประมง 

                

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและประยุกต์ใช ้ICT มาเพิ่มประสิทธภิาพ
การให้บริการแก่ประชาชนและธุรกิจประมง 

                

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบฐานขอ้มูลกลาง                 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ให้รองรับภารกิจ
ของกรมประมงอย่างมีเสถียรภาพ   

                

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ด้านการประมงอย่างมีประสิทธภิาพ 
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7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 

7.1  สรุปผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 
โครงการที่อยู่ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 – 2559 มีจ านวนทั้งหมด 43 โครงการ 

วงเงินรวม 1.116 พันล้านบาท ประกอบด้วย 
1. ส าเร็จ จ านวน 35 โครงการ  

 คิดเป็น 91% (1,015.70 ล้านบาท) 
2. อยู่ระหว่างด าเนินการ / ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ  

 คิดเป็น 8 % (88.37 ล้านบาท)  
3. ยกเลิกโครงการ จ านวน 2 โครงการ 

 คิดเป็น 1% (11.99 ล้านบาท)  
 

7.2 สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 

สรุปงบประมาณการด าเนินโครงการ ปี 2560 - 2561  
ยุทธศาสตร์ 2560 (ล้านบาท) 2561 (ล้านบาท) รวม (ล้านบาท) 

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

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

1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT เชิงลึก  กกจ. ศทส. กจป. กทป. และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่มีบุคลา
การด้าน ICT 

โครงการต่อเนื่อง 440,000 440,000 880,000 

1.2 โครงการพัฒนาทักษะและสรา้งทัศนคติที่ดีด้าน ICT แก่
บุคลากรกรมประมง 

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

1.3 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของกรมประมง (KM) ศทส. 41 4,080,000 800,000 4,880,000 
1.4 โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมลูเกษตรกร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ(e-Farmer) 

กองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (กคพ.) 37 600,000   600,000 

1.5 โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานระบบตดิตามผลการใช้เงิน
งบประมาณ (e-Finance) 

กคพ. 
38 600,000   600,000 

1.6 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ ศทส. 34 500,000 500,000 1,000,000 
รวม 11,320,000 6,840,000 18,160,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกรมประมง 

รายการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ล าดับความส าคัญ 2560 2561 รวม 

2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับผู้บรหิาร (EIS) ศทส. 40 5,925,000   5,925,000 
2.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใหร้องรับ 
IPv6  

ศทส. 14 100,000   100,000 

2.3 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมง สลก. 21 4,362,000   4,362,000 

2.4 โครงการพัฒนาระบบงานซ่อมบ ารุงอาคารและสถานท่ี สลก. 36 20,000 20,000 40,000 

2.5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานแผนและการติดตามผลการ
ปฏิบัติ (Project Management) 

ศทส. กองแผนงาน 43   3,280,000 3,280,000 

2.6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของห้องสมดุกรม
ประมง 

สลก. (ห้องสมุด) 26 750,000 750,000 1,500,000 

2.7 โครงการพัฒนาระบบสถิติการเพาะเลี ยงสตัว์น  า ศทส. 15 1,000,000 1,000,000 2,000,000 

2.8 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเกษตรกรโครงการอัน
เนื่องมาจากพะราชด าร ิ (e-Farmer) 

กคพ. 30 200,000 200,000 400,000 

2.9 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ (e-Finance) 

กคพ. 39 300,000 300,000 600,000 

2.10 โครงการจัดท าฐานข้อมลูการน าเข้า-ส่งออกสินค้าประมง กปต. 3 500,000   500,000 

2.11 โครงการจัดท าระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัยด้วยช่องทาง e-journal 
ของต่างประเทศด้านการประมง 

สลก. กลุม่งานห้องสมดุ 
และ กพช. 

25 3,000,000 3,000,000 6,000,000 

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

รายการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ล าดับความส าคัญ 2560 2561 รวม 
3.1 โครงการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของกรมประมงในรูปแบบมาตรฐานเปิด 
(Open Data) เพื่อการบูรณาการภาครัฐ โปร่งใส และเป็นไปตามความ
คาดหวังของประชาชน 

ศทส. และหน่วยงานใน
กรมประมง 

โครงการต่อเนื่อง 0 0 0 

3.2 โครงการพัฒนา  Mobile Application ด้านการประมง 
ศทส. กพจ. กพช.  
ส่วนเศรษฐกิจการ
ประมง และ สพก. 

19 4,000,000 4,000,000 8,000,000 

3.3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับออก
ใบรับรองสุขอนามัย (พัฒนาระยะที่ 2) 

กตส. 2 17,000,000 8,000,000 25,000,000 

3.4 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับกับอุปกรณ์ทุกประเภท (All Devices) กพช. 35 200,000 200,000 400,000 
3.5 โครงการจัดหาครุภณัฑ์ทดแทนโครงการระบบเช่ือมโยงค าขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เนต็ของกรม
ประมง (Fisheries Single Window : FSW) 

กจป. ศทส. 6 20,200,000   20,200,000 

3.6 โครงการพัฒนาระบบภูมสิารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ระยะที่ 3 (พัฒนาระบบบริการข้อมลูสารสนเทศ
ประมงภาคประชาชน) 

ศทส. 16 0 10,000,000 10,000,000 

3.7 โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสตัว์น  ากรมประมง (DOF-
Fishbase)  

กคพ. ศทส. โครงการต่อเนื่อง 200,000   200,000 

3.8 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลการฝึกอบรมเกษตรกรผ่าน
เว็บไซต์และ Mobile Application 

กทป. (สถป.) 20 600,000   600,000 

3.9 โครงการพัฒนาระบบรับแจ้งและระบบตรวจสอบเรือประมง
ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures) 

กจป. 1 8,000,000   8,000,000 

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

รายการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ล าดับความส าคัญ 2560 2561 รวม 
4.1 โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมลูส าหรับการแลกเปลี่ยนภายในและ
ภายนอก 

ศทส. 
18 5,955,000 3,000,000 8,955,000 

4.2 โครงการจัดหาระบบบริหารจดัการฐานข้อมลูกลาง ศทส. 12 44,950,000 10,442,500 55,392,500 
4.3 โครงการเช่ือมโยงข้อมลูเลขบัตรประชาชน 13 หลักของระบบ
สารสนเทศในกรมประมงกับฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร์ กรมการปกครอง 
(ผ่าน สรอ.) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

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

โครงการต่อเนื่อง 2,000,000 2,000,000 4,000,000 

4.4 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชาวประมงน้ าจดื ศทส. กทป. 5 2,000,000 2,000,000 4,000,000 
4.5 โครงการจัดท าฐานข้อมลูเรือที่ท าประมงนอกน่านน  า กปต. 4   500,000 500,000 
4.6 โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมลูเกษตรกรโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

กคพ. 
32 200,000 200,000 400,000 

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

รายการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ล าดับความส าคัญ 2560 2561 รวม 

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

5.2 โครงการทดแทนครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ ศทส. โครงการต่อเนื่อง 18,000,000 15,000,000 33,000,000 
5.3 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานด้านเครือข่าย  (จัดหา
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Access Switch จ านวน 10 ชุด) 

ศทส. 17 270,000   270,000 

5.4  โครงการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื นฐานและระบบรักษาความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ศทส. โครงการต่อเนื่อง 1,836,000 1,836,000 3,672,000 

5.5 โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายจ านวน 8 รายการ ศทส. 11 500,000 500,000 1,000,000 
5.6 โครงการบ ารุงรักษาห้อง Data Center และอุปกรณส์นับสนุนที่
เกี่ยวข้อง (ไม่รวมอะไหล่) 

ศทส. 10 200,000 200,000 400,000 

5.7  โครงการรักษาความปลอดภยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่าย (ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (e-
Mail Security) ที่รองรับ IPv6จ านวน 1 ชุด) 

ศทส. 13 260,000   260,000 

5.8 โครงการจัดหาอุปกรณส์ ารองและเตรียมการส าหรบัการกู้คืนจาก
อุบัติภัย (อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ชนิด SAN แบบท่ี 1) 

ศทส. 23 3,000,000   3,000,000 

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

ศทส.  
กจป. 

33 1,854,000   1,854,000 

5.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์เสมือน  ศทส. 9 5,805,000   5,805,000 

5.11 โครงการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ศทส. 8 500,000 500,000 1,000,000 
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รายการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ล าดับความส าคัญ 2560 2561 รวม 

5.12 โครงการพัฒนาระบบประชุม Conference เพื่อรองรับการประชุม
ทางไกลภายในหน่วยงานของสังกัด 

กพช. 29 910,000 910,000 1,820,000 

5.13 โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอรเ์น็ตของกรมประมง 
(Fisheries Single Window : FSW) 

กจป. 
ศสท. 

7 8,000,000 8,000,000 16,000,000 

5.14 โครงการปรับปรุงระบบระบตุัวตนของกรมประมง (Proxy 
Authentication) 

ศสท. 22 3,000,000 
 

3,000,000 

5.15 โครงการปรับปรุงระบบจดัเก็บ Log File ระบบเครือข่าย ศสท. 27 850,000 
 

850,000 

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

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการดา้นการประมงอยา่งมีประสิทธภิาพ 

รายการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ล าดับความส าคัญ 2560 2561 รวม 

6.1 โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยภีูมสิารสนเทศในการ
บริหารจดัการประมงเชิงพื นที ่

ศทส. 42 300,000 300,000 600,000 

6.2 โครงการจัดหาอุปกรณค์อมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลเชิงพื นที่
ภาคสนาม 

ศทส. 28 5,000,000   5,000,000 

6.3 โครงการจัดหาโปรแกรมดา้นภูมิสารสนเทศ ศทส. 24   740,000 740,000 

6.4 โครงการบ ารุงรักษาระบบภูมสิารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ประมงผา่นเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

ศทส. 31   2,500,000 2,500,000 

รวม 5,300,000 3,540,000 8,840,000 
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7.3 การจัดล าดับความส าคัญโครงการ 
7.3.1 ปัจจัยในการพิจารณา 

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

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

ความพร้อมขององค์กร 
3= องค์กรมีความพร้อมทุกด้าน ทั งด้านความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของ 

 ระบบข้อมูลและบุคลากร 
2= องค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของระบบในระดับหนึ่ง ขาดข้อมูล 

 และความพร้อมของบุคลากร แต่สามารถเก็บข้อมูลได้ระหว่างการพัฒนา  
 ระบบ 

1= องค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของระบบน้อย ขาดข้อมูลและ 
 ความพร้อมของบุคลากร 

ความคุ้มค่าในการลงทุน 
3= โครงการต้นทุนต่ า แต่ผลลัพธ์ของโครงการสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้สูง 

 ในแง่ธุรกิจหรือการด าเนินงาน 
2= โครงการต้นทุนปานกลาง แต่สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้สูงในแง่ธุรกิจหรือ 

 การด าเนินงาน 
1= โครงการต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับทั งในแง่ธุรกิจหรือการ 

 ด าเนินงาน 
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7.3.2 การจัดล าดับความส าคัญโครงการ 

ล าดับ รายการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ
ต่อเนื่อง 

การจัดล าดับความส าคัญ 
นโยบายรัฐบาล/ 
กระทรวง/กรมฯ 

ความ 
เร่งด่วน 

ความพร้อม
ขององค์กร 

ความคุ้มค่า
ในการลงทุน 

รวม
คะแนน 

1 
3.9 โครงการพัฒนาระบบรับแจ้งและระบบ
ตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการ
รัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures) 

กจป. 8,000,000 3   3 3 3 3 12 

2 
3.3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
คอมพิวเตอร์ส าหรับออกใบรับรองสุขอนามัย 
(พัฒนาระยะท่ี 2) 

กตส. 25,000,000 3   3 3 3 2 11 

3 
2.10 โครงการจัดท าฐานข้อมูลการน าเข้า-ส่งออก
สินค้าประมง 

กปต. 500,000 2   3 3 2 3 11 

4 
4.5 โครงการจัดท าฐานข้อมูลเรือท่ีท าประมงนอก
น่านน  า 

กปต. 500,000 4   3 3 2 3 11 

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

6 

3.5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนโครงการ
ระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของ
กรมประมง (FSW) 

กจป. 
ศทส. 

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

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ
ต่อเนื่อง 

การจัดล าดับความส าคัญ 
นโยบายรัฐบาล/ 
กระทรวง/กรมฯ 

ความ 
เร่งด่วน 

ความพร้อม
ขององค์กร 

ความคุ้มค่า
ในการลงทุน 

รวม
คะแนน 

7 

5.13 โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบ
เชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของ
กรมประมง (FSW) 

ศทส. 16,000,000 5   3 2 3 2 10 

8 
5.11 โครงการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
(Generator) 

ศทส. 1,000,000 5   3 2 2 3 10 

9 
5.10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือน  

ศทส. 5,805,000 5   3 2 2 3 10 

10 
5.6 โครงการบ ารุงรักษาห้อง Data Center และ
อุปกรณ์สนับสนุนที่เก่ียวข้อง (ไม่รวมอะไหล่) 

ศทส. 800,000 5   0 3 3 3 9 

11 
5.5 โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายจ านวน 8 รายการ 

ศทส. 1,000,000 5   0 3 3 3 9 

12 
4.2 โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลกลาง 

ศทส. 55,392,500 4   3 2 2 2 9 

13 

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

ศทส. 260,000 5   3 1 2 3 9 



36 

ล าดับ รายการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ
ต่อเนื่อง 

การจัดล าดับความส าคัญ 
นโยบายรัฐบาล/ 
กระทรวง/กรมฯ 

ความ 
เร่งด่วน 

ความพร้อม
ขององค์กร 

ความคุ้มค่า
ในการลงทุน 

รวม
คะแนน 

14 
2.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับ IPv6  

ศทส. 100,000 2   3 1 2 3 9 

15 
2.7 โครงการพัฒนาระบบสถิติการเพาะเลี ยงสัตว์
น  า 

ศทส. 2,000,000 2   0 2 3 3 8 

16 

3.6 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระยะที่ 3 (พัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
ประมงภาคประชาชน) 

ศทส. 10,000,000 3   3 1 2 2 8 

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

ศทส. 270,000 5   0 2 3 3 8 

18 
4.1 โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลส าหรับการ
แลกเปลี่ยนภายในและภายนอก 

ศทส. 8,955,000 4   3 2 1 2 8 

19 
3.2 โครงการพัฒนา Mobile Application ด้าน
การประมง 

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

8,000,000 3   3 1 2 2 8 

20 
3.8 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
การฝึกอบรมเกษตรกรผ่านเว็บไซต์และ Mobile 
Application 

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

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ
ต่อเนื่อง 

การจัดล าดับความส าคัญ 
นโยบายรัฐบาล/ 
กระทรวง/กรมฯ 

ความ 
เร่งด่วน 

ความพร้อม
ขององค์กร 

ความคุ้มค่า
ในการลงทุน 

รวม
คะแนน 

21 
2.3 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์กรมประมง 

สลก. 4,362,000 2   0 2 3 3 8 

22 
5.14 โครงการปรับปรุงระบบระบุตัวตนของกรม
ประมง (Proxy Authentication) 

ศสท. 3,000,000 5   0 2 3 3 8 

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

ศสท. 3,000,000 5   0 2 3 3 8 

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

25 
2.11 โครงการจัดท าระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย
ด้วยช่องทาง e-journal ของต่างประเทศด้าน
การประมง 

สลก. กลุ่มงาน
ห้องสมุด และ 
กพช. 

6,000,000 2   0 2 2 3 7 

26 
2.6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของห้องสมุดกรมประมง 

สลก. 
(ห้องสมุด) 

1,500,000 2   0 1 3 3 7 

27 
5.15 โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บ Log File 
ระบบเครือข่าย  

ศทส. 850,000 5   3 2 1 1 7 

28 
6.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือ
จัดเก็บข้อมูลเชิงพื นที่ภาคสนาม 

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

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ
ต่อเนื่อง 

การจัดล าดับความส าคัญ 
นโยบายรัฐบาล/ 
กระทรวง/กรมฯ 

ความ 
เร่งด่วน 

ความพร้อม
ขององค์กร 

ความคุ้มค่า
ในการลงทุน 

รวม
คะแนน 

29 
5.12 โครงการพัฒนาระบบประชุม Conference 
เพ่ือรองรับการประชุมทางไกลภายในหน่วยงาน
ของสังกัด 

ศสท. 1,820,000 5   0 2 2 3 7 

30 
2.8 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
เกษตรกรโครงการอันเนื่องมาจากพะราชด าริ  
(e-Farmer) 

กคพ. 400,000 2   3 1 2 1 7 

31 
6.4 โครงการบ ารุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

ศทส. 2,500,000 6   3 2 1 1 7 

32 
4.6 โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลเกษตรกร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กคพ. 400,000 4   0 2 2 2 6 

33 

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

ศทส. 1,854,000 5   3 1 1 1 6 

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

35 
3.4 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับกับอุปกรณ์
ทุกประเภท (All Devices) 

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

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ
ต่อเนื่อง 

การจัดล าดับความส าคัญ 
นโยบายรัฐบาล/ 
กระทรวง/กรมฯ 

ความ 
เร่งด่วน 

ความพร้อม
ขององค์กร 

ความคุ้มค่า
ในการลงทุน 

รวม
คะแนน 

36 
2.4 โครงการพัฒนาระบบงานซ่อมบ ารุงอาคาร
และสถานที่ 

สลก. 40,000 2   0 1 2 2 5 

37 
1.4 โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลเกษตรกรโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (e-Farmer) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
(กคพ.) 

600,000 1   0 1 2 1 4 

38 
1.5 โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานระบบ
ติดตามผลการใช้เงินงบประมาณ (e-Finance) 

กคพ. 600,000 1   0 1 1 2 4 

39 
2.9 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ (e-Finance) 

กคพ. 600,000 2   0 1 2 1 4 

40 
2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร (EIS) 

ศทส. 5,925,000 2   0 1 1 1 3 

41 
1.3 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของ
กรมประมง (KM) 

ศทส. 4,880,000 1   0 1 1 1 3 

42 
6.1 โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศในการบริหารจัดการประมงเชิงพื นที่ 

ศทส. 600,000 6   0 1 1 1 3 

43 
2.5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานแผน
และการติดตามผลการปฏิบัติ (Project 
Management) 

ศทส./ กอง
แผนงาน 

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

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ
ต่อเนื่อง 

การจัดล าดับความส าคัญ 
นโยบายรัฐบาล/ 
กระทรวง/กรมฯ 

ความ 
เร่งด่วน 

ความพร้อม
ขององค์กร 

ความคุ้มค่า
ในการลงทุน 

รวม
คะแนน 

  
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT 
เชิงลึก  

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

880,000 1 √         0 

  
1.2 โครงการพัฒนาทักษะและสร้างทัศนคติท่ีดี
ด้าน ICT แก่บุคลากรกรมประมง 

กกจ. ศทส. 
กทป. 

10,200,000 1 √         0 

  

3.1 โครงการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของกรม
ประมงในรูปแบบมาตรฐานเปิด (Open Data) 
เพ่ือการบูรณาการภาครัฐ โปร่งใส และเป็นไป
ตามความคาดหวังของประชาชน 

ศทส. และ
หน่วยงานใน
กรมประมง 

0 3 √         0 

  
3.7 โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสัตว์น  า
กรมประมง (DOF-Fishbase)  

กคพ. 
ศทส. 

200,000 3 √         0 

  

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

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

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

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ
ต่อเนื่อง 

การจัดล าดับความส าคัญ 
นโยบายรัฐบาล/ 
กระทรวง/กรมฯ 

ความ 
เร่งด่วน 

ความพร้อม
ขององค์กร 

ความคุ้มค่า
ในการลงทุน 

รวม
คะแนน 

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

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

  
5.4  โครงการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื นฐานและ
ระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศทส. 3,672,000 5 √         0 
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8. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของหน่วยงานภายในกรมประมง 

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

- โครงการระหว่างหน่วยงานไม่ได้ระบุหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน จึงเป็น
ข้อจ ากัดส าคัญในการผลักดันโครงการไปสู่การปฏิบัติ  

- แผนงาน/โครงการที่มีงบประมาณสูง แต่ขาดการจัดล าดับความส าคัญ จึงอาจท าให้ขาด
การสนับสนุนการด าเนินงาน  

- โครงการที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานไม่ได้ระบุกลไกการประสานงานการด าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงาน  

- ระดับความพร้อมในด้านทรัพยากรและบุคลากรด้าน ICT ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจ
อยู่ในสถานะขาดแคลนหรือยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโครงการ  

- โครงการยังไม่ได้การยอมรับและการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากผู้บริหารของหน่วยงาน
หลัก  ที่รับผิดชอบ ท าให้ไม่ได้รับงบประมาณ หรือไม่ได้รับการผลักดันอย่างเป็น
รูปธรรม  

- ขาดการบูรณาการโครงการและงบประมาณจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน  
- มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างระยะเวลาที่ตั้งไว้ในแผนแม่บทฯ เช่น นโยบายของหน่วยงาน

หรือรัฐบาล ความจ าเป็นเร่งด่วน และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง จึงไม่มีการด าเนินการจัดท า
ค าของบประมาณ/ งบประมาณไม่เพียงพอ 

 
2) ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น เพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ กรมประมง 

ฉบับใหม่ 
- ควรมีการบูรณาการโครงการของแต่ละหน่วยงานร่วมกันก่อนเสนอโครงการ เพื่อขอ

สนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากบางโครงการสามารถด าเนินการร่วมกันได้ โดยเฉพาะ
เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ  

- กรมประมงควรให้ความส าคัญกับการน าเข้าข้อมูลที่เป็นจริงเป็นข้อมูลที่มีการอัพเดต 
ทันเวลา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ แทนการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี/ Hardware พยายาม
แทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่ใช้มานานและเคลียร์ข้อมูลขยะออกจากระบบสารสนเทศ  

- ควรศึกษาการจัดท าแผนแม่บท ICT ของหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือดูแนวโน้มการพัฒนา ICT 
ต่อไป  

 


