แผนการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของกรมประมง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การพัฒนา

วัตถุประสงค์

ระบบฐานข้อมูล เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลที่
สารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
(Database)
ทุกประเด็นยุทธศาสตร์
ทางเว็บไซต์ มีความถูก
ต้อง ทันสมัย สามารถ
สืบค้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์สากล
- ฐานข้อมูลฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มผลผลิต
สัตว์นาให้
้ แหล่งเพาะเลี้ยงและทุกแหล่ง
ทรัพยากรและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
- ผลิต/ปล่อยพันธุส์ ัตว์น้า
- E-farmer พระราชดาริ
- ทะเบียนเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์นาให้
้ มีความยั่งยืนและคง
ความหลากหลาย
- ระบบออกใบอนุญาต นาเข้าส่งออกสัตว์
น้า (FSW)
- ระบบทะเบียนเรือประมงไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจยั และ
เทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา
- ฐานข้อมูลทะเบียนงานวิจัย
- ห้องสมุด e-library

ระยะเวลา

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ผลลัพธ์/ดัชนีความก้าวหน้า
- ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย
สามารถนาไปใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตค.55-กย.56

ศรฟ.

ตค.55-กย.56 สพช. สพจ.
ตค.55-กย.56
สทป.
ตค.55-กย.56
ศสท.

ตค.55-กย.56

สจป.

ตค.55-กย.56

ศสท.

ตค.55-กย.56 สพช. สพจ.
ตค.55-กย.56
สลก.

ประเด็นการ
ตรวจประเมิน
ข้อ 1

การพัฒนา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/ขั้นตอน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการองค์กรให้เป็นผู้นาทางการ
ประมงในภูมิภาค
- ระบบ DPIS
- ระบบ GFMIS
2. จัดทาระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์

3. กาหนดการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง (Login)
และมีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและ
ทันสมัย

ระยะเวลา

ตค.55-กย.56
ตค.55-กย.56
ตค.55-กย.56

ตค.55-กย.56

4. กาหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและ ตค.55-กย.56
การจัดเก็บข้อมูล
5. จัดทาแผนการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล

ตค.55-กย.56

6. รายงานการตรวจสอบข้อมูล

ตค.55-กย.56

7. รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลตามแผนการ
จัดเก็บข้อมูล

ตค.55-กย.56

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กกจ.
กค.
ศสท. และ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฐานข้อมูล
ศสท. และ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฐานข้อมูล
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฐานข้อมูล
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฐานข้อมูล
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฐานข้อมูล
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฐานข้อมูล

ผลลัพธ์/ดัชนีความก้าวหน้า

- มีระบบสืบค้นข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นการ
ตรวจประเมิน

ข้อ 5

- การกาหนดระดับการ Login
และระดับการเข้าถึง User
access level

ข้อ 3 และข้อ
10

- คาสั่ง/หนังสือมอบหมายงาน

ข้อ 3

- แผนการจัดเก็บและตรวจสอบ
ข้อมูล

ข้อ 3

- รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อมูล

ข้อ 3

- รายงานผลการปรับปรุงข้อมูล

ข้อ 4

การพัฒนา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/ขั้นตอน
8. จัดทาระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน
- จัดทาระบบฐานข้อมูลทีผ่ ู้บริหารใช้ในการ
ตัดสินใจ
1. ระบบติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ Plan alert
2. ระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบเพื่อ
บริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
- นาผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุง/พัฒนางาน

เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
(Network)

เพื่อให้มีการพัฒนา
ปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Network)
และอานวยความสะดวก
ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กรมประมง

1. การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ โดยการจัดหาสวิตซ์ติดตั้งอาคารที่มี
ปัญหาเรื่องการใช้งานระบบเครือข่าย
2. ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์

ระยะเวลา

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ผลลัพธ์/ดัชนีความก้าวหน้า

ประเด็นการ
ตรวจประเมิน
ข้อ 2

- ฐานข้อมูลที่ผบู้ ริหารใช้
ประกอบการตัดสินใจ
พค.-กย.56

กผง.

มิย.-กย.56

ศสท.

กค.กย.56

กผง./ศสท.

ตค.55-กย.56

ศสท.

- รายงานการประชุมผูบ้ ริหาร
- บันทึก/หนังสือสั่งการของ
ผู้บริหาร
- รายงานผลการนาข้อเสนอไป
ปรับปรุง/พัฒนางาน
- สารวจความคิดเห็นการใช้บริการ

ศสท.

ระบบเครือข่าย (เฉพาะอาคารที่
ติดตั้งสวิตซ์)
- จานวนผู้เข้าใช้ระบบ

ตค.55-กย.56

อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์
- จานวนชัน้ ที่มีการติดตัง้ WIFI

3. การติดตั้งระบบสัญญาณ WIFI ภายในอาคาร มี.ค.-พ.ค.56
ศสท.
จุฬาภรณ์
ระบบเทคโนโลยี เพื่อให้มีการพัฒนา
1. สร้างช่องทางร้องเรียน/รับฟังข้อคิดเห็นทางช่อง ตค.55-กย.56 ทุกหน่วยงาน - สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียน
สารสนเทศ
ปรับปรุงเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ได้แก่ เว็บบอร์ด เว็บไซต์ โทรศัพท์/
(System)
สารสนเทศจากข้อคิดเห็น/
โทรสาร
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 2. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พค.-กย.56 ทุกหน่วยงาน - รายงานผลการพัฒนา/
ของผู้ใช้งาน
ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน
ปรับปรุง

ข้อ 6

การพัฒนา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีแนวทาง/
มาตรการป้องกันความ
เสียหายและมีการสารอง
ข้อมูลสารสนเทศ
(Backup)
เพื่อให้มีระบบรักษาความ
มั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ

1. จัดทาแผนการสารองข้อมูล
2. บันทึกรายงานผลการสารองข้อมูลตามแผน

หน่วยงานที่
ผลลัพธ์/ดัชนีความก้าวหน้า
ดาเนินการ
ตค.55-กย.56 ศสท./สทป. - แผนการสารองข้อมูล
- รายงานผลการสารองข้อมูล

1. จัดทานโยบายความมั่นคงปลอดภัย

ตค.55-กย.56

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา

ศสท.

2. ประกาศนโยบายความมัน่ คงปลอดภัย

3. จัดทาระบบป้องกันการบุกรุก และตรวจสอบ
ความปลอดภัยของเครือข่าย
4. จัดทาแผนปฏิบัติการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเครือข่าย
5. ดาเนินการตามแผนฯ
เพื่อให้มีแผนบริหารความ 1. จัดทาแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบตั ิ
เสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
2. ดาเนินการตามแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัย
พิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
4. ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

- นโยบายความมั่นคงปลอดภัย
- หนังสือเวียนแจ้งประกาศ
นโยบาย
- ระบบป้องกันการบุกรุก

ประเด็นการ
ตรวจประเมิน
ข้อ 7

ข้อ 8

- แผนปฏิบัติการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยฯ
ตค.-ธค.55

ศสท.

มค.-กย.56

ศสท.

ตค.55-เมย.56

ศสท.

พค.-กย.56

ศสท..

- รายงานผลการดาเนินงาน
- แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจาก
ภัยพิบัติระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- รายงานผลการดาเนินการตาม
แผนฯ
- แผนบริหารความเสี่ยงด้าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
- รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง

ข้อ 9

