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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
   

 เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงความเป็นมา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
โครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน วิธีด าเนินการ 

 

1.1 ควำมเป็นมำ 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลเป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          

มีภารกิจหลักในการเสนอแนะจัดท านโยบายและแผน ตลอดจนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ าบาดาล 
รวมทั้งการส ารวจและประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู วิเคราะห์ ควบคุม ก ากับดูแล ประสาน ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ าบาดาล ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT: Information and Communication Technology) มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร       
น้ าบาดาล พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ าบาดาลและสิ่งแวดล้อมอย่างมีเอกภาพและค านึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ปีงบประมาณ 2554 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ าบาดาลได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนา  
น้ าบาดาลจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปี 2554 -2558 ท าให้กรมทรัพยากร      
น้ าบาดาลมีการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาประเทศ 
ขณะนี้แผนแม่บทดังกล่าวได้ถึงก าหนดเวลาที่จะต้องมีการจัดท าใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป จึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ าบาดาลในการจัดท าโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลต่อไป  

 
1.2 หลักกำรและเหตุผล 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางในการพัฒนา
และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล สามารถใช้เป็นเครื่องมือ 
(Tools) ส าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าบาดาล ส าหรับการส ารวจและประเมินศักยภาพน้ าบาดาล     
การพัฒนา การอนุรักษ์แหล่งน้ าบาดาลและการก ากับควบคุมกิจการน้ าบาดาลด้วยการจัดท าฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรน้ าบาดาล ข้อมูลผู้ใช้น้ าบาดาล ข้อมูลการจัดเก็บค่าใช้น้ าบาดาล ข้อมูลการจัดเก็บค่าอนุรักษ์น้ าบาดาล 
และโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการใช้งานเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิมได้จัดท าเมื่อปี พ.ศ. 2554 ใช้ระหว่างปี พ.ศ. 
2554-2558 ส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติงานและการลงทุน ด้านการพัฒนาโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของ
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กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ขณะนี้ควรจะได้รับการทบทวนและจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื่อสารใหม่ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสารได้ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-
2561 ที่จะน ามาพาประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้งจะต้องมีความสอดคล้องกับบริบทของโลกด้าน ICT 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และบริบททางสังคมที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถ่ิน 
ประกอบกับการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ประจ าปี พ.ศ.  2558 ส านักงาน 
กพร. ได้ก าหนดแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการประเมินประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัดที่ 5 การพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ประเด็นที่ 1 บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงต่อการ  
บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ก าหนดให้ CIO ต้องด าเนินบทบาทในการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561  

ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ าบาดาล จึงมีความเห็นควรว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความ
เช่ียวชาญและนักวิชาการเฉพาะด้าน ICT มาช่วยศึกษาและก าหนดแนวทางเพื่อใช้เป็นแผนแม่บทฯ เป็นกรอบใน
การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลระยะเวลา 4 ปี 
(ปีงบประมาณ 2559-2562) ให้มีทิศทางในการพัฒนางานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลที่สอดคล้อง
ต่อเนื่องกันทุกหน่วยงานและเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 
3) ของประเทศไทย พร้อมทั้งตอบสนองตัวช้ีวัดของกองทุนพัฒนาน้ าบาดาล คือการจัดให้มีแผนแม่บทสารสนเทศที่
เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส าคัญที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ขององค์กรได้อย่างครบถ้วน  

 
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

เพื่อจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ที่มีทิศทาง       
การพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาประเทศเข้าใจง่ายและน าไปปฏิบัติได้ 
 
1.4 เป้ำหมำยโครงกำร 

โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล มีเป้าหมาย
จัดท าแผนแม่บทเพื่อใช้เปน็แนวทางปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและการสือ่สารของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลระหว่าง
ปี พ.ศ. 2559-2562 จ านวน 1 แผน 
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1.5 ขอบเขตกำรด ำเนนิงำน 

1.5.1 โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
ประจ าปี พ.ศ. 2559-2562 มีขอบเขตการด าเนินงานด้วยการศึกษาโครงสร้างองค์กร ภารกิจของกรมทรัพยากร 
น้ าบาดาล บริบทโลกด้าน ICT แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับประเทศและระดับ
กระทรวง เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลจัดท ายุทธศาสตร์แผนงานโครงการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง รวมถึง
ข้อเสนอแนะทางด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจบุัน และเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต โดยมีขอบเขตการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 1.5.1.1 ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การด าเนินงาน 
รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
หน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 

 1.5.1.2 การศึกษา วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (Existing System Analysis) วิเคราะห์
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก/ภายใน ความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงความต้องการขององค์กร (Requirement 
Definition) ด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความ
คิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวนไม่น้อยกว่า 60 คน รายละเอียดดังนี้ 

  1) โครงสร้างภารกิจและการบริหารงานของหน่วยงาน 
  2) ระบบสารสนเทศปัจจุบัน  ทั้งที่ เป็นระบบบริหารด้านต่าง ๆ (Front and Back 

Office) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และระบบฐานข้อมูล 
  3) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล และระบบ

ไฟฟ้า/ไฟฟ้าส ารอง/ระบบป้องกัน 
  4) ส ารวจและศึกษาระบบงานสารสนเทศของหน่วยงานทั ้ง ในส่วนกลาง ส านัก

ทรัพยากรน้ าบาดาลเขต และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพ
ปัญหา อุปสรรค และความต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งวิธีการปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาของระบบต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ 

  5) ก าหนดและประยุกต์ใช้ระบบวิธี (Methodology) ก าหนดกลยุทธ์และแผนการ
ด าเนินงานภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

  6) ประเมินความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้วยการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและรองรับอนาคต 
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 1.5.1.3 จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
ข้อก าหนดของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer 
Technology Center: NECTEC) และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2557-2561 รวมถึงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล รายละเอียด ดังนี้ 

  1) แผนพัฒนาองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  2) กรอบโครงสร้างบุคลากรและแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่เหมาะสม 
  3) แผนปฏิบัติการ/แผนการด าเนินการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ     

การสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
  4) ก าหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายการสื่อสารที่เหมาะสม 
  5) แผนงาน/โครงการที่กรมทรัพยากรน้ าบาดาลจะต้องด าเนินการ 
  6) ออกแบบและวางแผนการปรับปรุงและการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (Software & 

Hardware) ระบบสารสนเทศ (Information System) ระบบเครือข่ายในพื้นที่กว้างและท้องถ่ิน (Wide Area 
Network: WAN and Local Area Network: LAN Systems)  ระบบการสื่อสารทั้งภาพและเสียง (Video & 
Voice Communication) และระบบไฟฟ้า/ระบบป้องกันไฟฟ้าให้สามารถใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในองค์กร และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลภายนอกองค์กรได้ โดยการออกแบบและการจัดล าดับงานต้อง เน้น
ความเหมาะสมและความส าคัญของงาน โดยเน้นที่การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบ การเช่ือมโยง
เครือข่าย 

 1.5.1.4 จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลและ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าต่อร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจ าปี พ.ศ. 2559-2562 และจัดท าแผนแม่บทฯ ฉบับสมบูรณ์     
 
1.6 วิธีด ำเนินกำร 

1.6.1 กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)  
 กรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครั้งนี้ ใช้กรอบแนวคิดใน
การศึกษาและด าเนินงานที่อ้างอิงตามกรรมวิธีการด าเนินงาน (Methodology) การวางแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Information System Planning—SISP) ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบความคิด (Conceptual Framework) ในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การสือ่สาร กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

 
 
 1.6.2 กรรมวิธีกำรด ำเนินงำน 

แผนแม่บททางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น ถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อความส าเร็จขององค์กร   
เป็นอย่างมาก ซึ่งคณะที่ปรึกษาฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของข้อนี้ จึงได้เลือกใช้กรรมวิธีการวางแผน (Planning 
Methodology) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในเชิงวิชาการและการน าไปใช้จริง โดยการประยุกต์ใช้แนวทางวางแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information System Planning--SISP)  

กรรมวิธีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรรมวิธีแบบ SISP ใช้รูปแบบและวิธีการในการศึกษา
ที่ให้ความส าคัญกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กร ร่วมกับการส ารวจข้อมูลภาคสนาม และการส ารวจทรัพยากร
สารสนเทศขององค์กรทั้งระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้เปน็โครงสรา้งพื้นฐานสนับสนุนในปัจจุบัน  

 
กระบวนการพัฒนาแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 4 ระยะ ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 กระบวนการพฒันาแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 
1.6.3 แผนด ำเนินกำรและค ำอธิบำยแนวคิดกำรออกแบบ 

 แผนด าเนินการเป็นไปข้ันตอนการจัดท าแผนแม่บทด้วยกรรมวิธี SISP ดังค าอธิบายแนวคิดการออกแบบ 
4 ระยะ ประกอบด้วย 
 
 ระยะท่ี 1: กำรวิเครำะห์องค์กร (Enterprise Analysis: EA) 
 เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน โดยศึกษาภาพรวมของนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายองค์กร 
การศึกษาโครงสร้างองค์กร แผนกลยุทธ์ และปฏิบัติการด้านต่างๆ โดยการศึกษาใน EA มุ่งเน้นองค์กรทั้งองค์กรใน
ภาพรวมไม่มุ่งเน้น ฝ่าย/แผนก หรือส่วนงานธุรกิจใดเป็นเฉพาะ ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาองค์กร ประกอบด้วย 

 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์องค์กร 
 โครงสร้างและภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน (กรมทรัพยากรน้ าบาดาล) 
 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน 
 ผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทไอซีที กรมฯน้ าบาดาล 
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 ระยะท่ี 2: กำรศึกษำธุรกิจในปัจจุบัน (Current Business Environment Analysis: CBEA) 
 
 เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร โดยศึกษาการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน สถานภาพ  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันขององค์กร รวมถึงการศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจาก
มุมมองของผู้ใช้ ทั้งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนิยามกลยุทธ์ในข้ันตอน
ต่อไป นอกจากนั้น วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ IT2020 framework NECTEC’s ICT Master 
Plan นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แนวโน้ม ICT เป็นต้น ในระยะ CBEA นี้ ประกอบด้วยข้ันตอนย่อย 3 ข้ันตอน คือ 
 

 การทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน (Current Information Technology Review: 
CITR) เป็นการศึกษาสถานภาพของระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่องค์กรใช้ งานอยู่ใน
ปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือการตัดสินใจของผู้บริหาร โดย CITR นี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร และใช้เป็นตัวช้ีถึงความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ซึ่งการทบทวนจะมุ่งเน้นที่ 4 องค์ประกอบ
หลักของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คือ ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล 
บุคลากร 

 
 การศึกษาระบบงานปัจจุบัน (Current Business Process Analysis: CBPA) เป็นการศึกษาข้ันตอน

ขบวนการของงาน (Business Process) ต่างๆ ภายในองค์การ เพื่อให้เข้าใจวิธีการปฏิบัติงานและ
ด าเนินงานในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในงานนั้นๆ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ซึ่งวิธีการที่ใช้
เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 

(1) การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร รายงานประจ า รายงานการประเมิน เว็บไซต์     
เป็นต้น 

(2) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 
(3) การสัมภาษณ์ (Interviews) 
(4) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshops) 
(5) การสังเกตการณ์ (Observation) 
 

 การศึกษาและนิยามความต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 
Requirement Definition: ITRD) เป็นการรวบรวมและระบุสิ่งที่ผู้ ใช้ (ผู้บริหารและผู้ปฏิบั ติ) 
คาดหวังต่อเทคโนโลยีสารสนเทศว่าจะสามารถเข้ามาช่วยการด าเนินงานขององค์กร ช่วยน าเสนอ



แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสำรสนเทศทรัพยำกรน  ำบำดำล พ.ศ. 2559-2562 | 8 

ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และช่วยประมวลผลข้อมูลได้ในลักษณะใดบ้าง ซึ่งในข้ันตอน ITRD นี้ทาง
คณะที่ปรึกษาจะน าวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยของความส าเร็จ (Success Factors Analysis: SFA) มาใช้
เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงและวิธีการอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติ  ร่วมกับ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ IT2020 framework NECTEC’s ICT Master Plan 
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แนวโน้ม ICT เป็นต้น 

 
 ระยะท่ี 3: กำรนิยำมกลยุทธ์กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Strategy 
Definition: ITSD) 
 

เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ รวมถึง แนวทางและกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบาย แผนพัฒนา ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและศักยภาพในปัจจุบันขององค์กร และก าหนด
รายละเอียดทางเทคนิคขององค์ประกอบด้านต่างๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งในข้ันตอน ITSD จะมีการ
พิจารณาทิศทางขององค์กรด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning- ERP) การบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ การจัดการ
ความมั่นคงสารสนเทศ 

 
 ระยะท่ี 4: กำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร (Information Technology Implementation Planning: 
ITIP) 
  

เป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติส าหรบักลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีที่ก าหนดไว้ใน ระยะที่ 3 เพื่อให้
องค์กรสามารถน าไปสู่การใช้งานจริง โดยการก าหนดความต้องการงบประมาณบุคลากรล าดับความส าคัญของ   
การด าเนินการ และอื่นๆ ซึ่งโดยนัยแล้วข้ันตอนน้ีเป็นการก าหนดแผนด้านต่างๆ 

 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
 แผนพัฒนาบุคลากร 
 แผนงบประมาณด าเนินการ 
 แผนการลงทุน 
 ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ เช่น ข้อเสนอแนะการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงขบวนการวิธีการ วิธีการปฏิบัติงานเมื่อน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เป็นต้น 
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เนื่องจากแผนแม่บททางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น ถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อความส าเร็จของ
องค์กรเป็นอย่างมาก ซึ่งคณะที่ปรึกษาฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของข้อนี้ จึงก าหนดและประยุกต์ใช้ระบบวิธี 
(Methodology) ก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยได้เลือกใช้กรรมวิธี
การวางแผน (Planning Methodology) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในเชิงวิชาการและการน าไปใช้จริง โดยการ
ประยุกต์ใช้แนวทางวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information System Planning--SISP) 
ซึ่งระบบวิธีดังกล่าวสอดคล้องตามมาตรฐานและข้อก าหนดของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center: NECTEC) และแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561  

กรรมวิธีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรรมวิธีแบบ SISP ใช้รูปแบบและวิธีการในการศึกษา
ที่ให้ความส าคัญกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กร ร่วมกับการส ารวจข้อมูลภาคสนาม และการส ารวจทรัพยากร
สารสนเทศขององค์กรทั้งระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้เปน็โครงสรา้งพื้นฐานสนับสนุนในปัจจุบัน 
สามารถสรุปได้ดังภาพน้ี 
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ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) กระบวนกำร (Process) ผลท่ีได้รับ (Output) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

สรปุกระบวนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

การส ารวจ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปสงค์ โครงสร้างองค์กร
และสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศปัจจุบัน  
การวิเคราะห์สถานภาพระบบสารสนเทศปัจจุบัน ข้อมูลสถานภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮารด์แวร์ระบบเครือข่าย 
ซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล บุคลากร ข้อมูลสถานภาพการใช้งาน
ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน 

แนวโนม้ของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในปัจจบุัน 

นโยบายภาครัฐที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 

 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 
2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020) 

 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 
ฉบับที่ 3 กระทรวงไอซีท ี

 แนวทางการด าเนินการโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government) 

 แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาต ิ

 กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติเวอร์ชั่น 
2.0 (TH e-GIF) 

 พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2559 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 

 แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีแห่งชาติ 

 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

 นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือสังคม 

สารสนเทศที่ได้จากกระบวนการในขั้นตอน CBEA 

สารสนเทศที่ได้จากกระบวนการในขั้นตอน ITSD 

ศึกษาองค์กร (Enterprise 
Analysis: EA) 

ศึกษาภารกิจในปัจจุบัน 
(Current Business 

Environment Analysis: 
CBEA) 

นิยามกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information 
Technology Strategy 

Definition: ITSD) 

วางแผนด าเนินการ 
(Information Technology 
Implementation Planning: 

ITIP) 

ประชุมรับฟังความคิดเห็น
ก าหนดมาตรการขับเคลื่อนการ

พัฒนา ICT ขององค์กร 

 รายงานการศึกษาองค์กร 

 รายงานแนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายงานการศึกษาภารกิจ 

ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารฉบับ

สมบูรณ์ 
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โครงสร้ำงแผนแมบ่ท 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพยากรน ้าบาดาลปี พ.ศ. 2559-2562 สอดคล้อง
กับมาตรฐานและข้อก้าหนดของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics 
and Computer Technology Center: NECTEC) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2562 โครงสร้างเนื อหาในแผนแม่บทฯ ฉบับนี  ประกอบด้วย 
บทท่ี 1  บทน ำ 
บทท่ี 2 รำยงำนกำรวิเครำะห์องค์กร  
 พันธกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาล 
  ข้อมูลส้าคัญข้อมูลส้าคัญของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล  
  บทวิเคราะห์สถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ 
  สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  โครงสร้างภาพรวมของข้อมูล 
  นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ้าเป็น 
บทท่ี 3 ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 แผนปฏิบัติการ  
 โครงสร้าง อัตราก้าลังของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม  
 แผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 แผนความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และนโยบายรักษาความมั่นคงของข้อมูล 
บทท่ี 4  กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 
 การบริหารจัดการโครงการ  
บทท่ี 5 บทสรุป 
 ภาพฉายทิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาลในอนาคต 
ภำคผนวก 
 ก. ผลการประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ข. รายละเอียดโครงการตามแผนแม่บทไอซีที 
 ค. รายงานการวิเคราะห์องค์กร  
 ง. สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศใหม่  
 จ. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าปี 2560 - 2569 และเสนอเพิ่มเติม 



บทที่ 2 

ผลการวิเคราะห์องค์กร (EA: Enterprise Analysis) 
 
 
 เนื้อหาในบทนี้ เป็นรายงานผลการวิเคราะห์องค์กร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 1. พันธกิจของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้้าบาดาล 2. ข้อมูลส้าคัญของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล 3. บทวิเคราะห์
สถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ 4. สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การสื่อสาร 5. โครงสร้างภาพรวมของข้อมูล และ 6. นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ้าเป็น 
 

ส่วนท่ี 1 
พันธกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้้าบาดาล 

 
 
1.1  โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาล (ศทส.) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาล (ศทส.) เป็นหน่วยงานระดับส้านัก/ศูนย์อยู่ในโครงสร้าง
องค์กรของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล มีหน้าที่ วางแผนและพัฒนางานวิศวกรรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ด้านทรัพยากรน้้าบาดาลก้าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม ตรวจสอบและประมวลผลการปฏิบัติงาน
ส้ารวจและท้าแผนที่ภูมิประเทศ ก้าหนดต้าแหน่งและระดับบ่อน้้าบาดาล งานรังวัดหาอัตราการทรุดตัวของแผน่ดิน 
ควบคุมการก่อสร้าง งานโยธาในโครงการต่าง ๆ ก้ากับ ดูแล บ้ารุงรักษาอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ ระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยหน่วยงาน มีแบ่งโครงสร้างหน่วยงานตามภาพที่ 2-2 ดังนี ้
 

 
ภาพที่ 2-1  โครงสร้างหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้้าบาดาล 
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(1) ฝ่ายบริหารท่ัวไปและวิชาการ 
1. มีหน้าที่อ้านวยการและจัดการด้านบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานบุคคล งานการเงิน 

งานบัญชี งานงบประมาณ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมาย 
2. มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ จัดท้า และตรวจสอบโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารทางด้านต่างๆ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และใช้งานร่วมกั นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. มีหน้าที่ประสานงาน บริหารงานโครงการ แผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผล
ของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
(2) กลุ่มระบบข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

1. วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล และระบบแผนที่ด้านทรัพยากร
น้้าบาดาล 

2. ก้าหนดมาตรฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้้าบาดาล 
3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน้้าบาดาล 
4. ให้บริการข้อมูลด้านทรัพยากรน้้าบาดาลด้วยโปรแกรมประยุกต์ 
5. ให้บริการแผนที่ด้านทรัพยากรน้้าบาดาลด้วยโปรแกรมประยุกต์ 

 
(3) กลุ่มระบบสารสนเทศ 

1. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้้าบาดาลทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

2. พัฒนาระบบงาน เพื่อการประมวลผลเชิงรายการ สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานหลัก
ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาลและผู้บริหาร ส้าหรับใช้เป็นกลไกในการด้าเนินงานของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล 

3. พัฒนาระบบสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
4. เผยแพร่การใช้งานระบบสารสนเทศและการจัดท้าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

(4) กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
1. ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และคอมพิวเตอร์

ลูกข่าย ทั้งในด้านซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ ให้ใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. รักษามาตรฐานและซ่อมบ้ารุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย และ

คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ทั้งในด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ให้ใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(5) กลุ่มประเมินและติดตามสถานการณ์น ้าบาดาล 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อคาดการณ์หรือท้านาย (Forecast) สถานการณ์
การเกิดพิบัติภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง น้้าท่วม รวมทั้งอุบัติภัยปนเปื้อนในช้ันน้้าบาดาล ตลอดจนติดตามการขยายตัว
ของสถานการณ์ เพื่อการบริหารความเสี่ยงจากวิกฤติการณ์ด้านน้้าบาดาล 

2. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าบาดาลของ
หน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้้าบาดาล เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความต้องการน้้าบาดาล (Demand Side) 
ของภาคส่วนต่าง ๆ และปริมาณด้านน้้าบาดาลต้นทุน (Supply Side) ในแต่ละแอ่งน้้าบาดาล รวมทั้งคาดการณ์ไป
ในอนาคต เพื่อการจัดท้าหรือปรับยุทธศาสตร์ แผนงานให้ทันและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ 

3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรมทรัพยากรน้้าบาดาล เพื่อการ
ปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่แอ่งน้้าบาดาล 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 จากโครงสร้างองค์กรของ ศทส. ซึ่งมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการด้าเนินภารกิจหลักของกรม
ทรัพยากรน้้าบาดาลโดยการน้าระบบสารสนเทศ (Information System: IS) รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology: IT) เพื่อตอบสนองต่อการด้าเนินกิจการของ
กรมฯ ทั้งหน่วยงานหลัก 10 หน่วยงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 12 ทบ.เขต จากโครงสร้างองค์กรจะพบว่า 
หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านไอซีทีในส่วนภูมิภาค สทบ. เขต 12 เขต ทั่วประเทศ ไม่มีอัตราก้าลังด้านไอซีทีอยู่เลย 

ดังนั้น แม้การให้บริการสนับสนุนงานด้านไอซีทีแก่หน่วยงานส่วนกลางโดย ศทส. อาจไม่ประสบปัญหา
มากนัก แต่การให้บริการแก่ส่วนภูมิภาคนั้นย่อมแตกต่าง  
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ส่วนท่ี 2 

ข้อมูลส้าคัญของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
 

เนื้อหาในส่วนนี้ จะกล่าวถึงข้อมูลส้าคัญของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล หมายถึงระบบสารสนเทศซึ่งเป็น
ข้อมูลส้าคัญของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ทั้งในระดับภาพรวมองค์กร และจ้าแนกตามระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงข้อมูลที่พึงมีข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และที่ต้องด้าเนินการเพิ่มเติม/ปรับปรุงแก้ไข แสดงให้เห็น
ถึงความเช่ือมโยง การแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้บริการข้อมูล เป็นต้น เนื้อหาในบทนี้จะแบ่งเป็น ระบบสารสนเทศ
ปัจจุบัน และระบบการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและการให้บริการข้อมูล 
 
2.1 ระบบสารสนเทศปัจจุบัน  
 การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ทั้งระบบสารสนเทศส้าหรับส้านักงานส่วนหน้า 
(Front Office System) และส้านักงานส่วนหลัง (Back Office System) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ สนับสนุน
งานวิชาการและวิศวกรรม การบริหารส้านักงานและงานราชการ และงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล และ
สนับสนุนการสื่อสารและรายงานระหว่างกองและ สทบ. เขต 

 
(1) ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานวิชาการและวิศวกรรม 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานวิชาการและวิศวกรรม คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานภารกิจหลัก

ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล เพื่อการท้างานด้านการส้ารวจการขุดเจาะ และการบริหารจัดการบ่อน้้าบาดาล สรุป
ได้ดังตารางที่ 2-1  
 
ตารางท่ี 2-1 ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานวิชาการและวิศวกรรม 

ช่ือระบบ รายละเอียด 

ระบบฐานข้อมลูทรัพยากรน้้าบาดาล (พสุธารา) ระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบ่อน้้าบาดาล 
ระบบฐานข้อมลูกองวิเคราะห์น้้าบาดาล E-Lab ระบบบันทกึผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้า 
ระบบจัดการความรู ้ มีการเผยแพร่ความรูผ้่านหน้าเว็บ 

http://www.dgr.go.th/KM_ssp/km.htm 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพือ่การบรหิาร
จัดการน้้าบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้้าบาดาล 

ระบบวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สามารถแสดงเหตุการณ์
จ้าลองในอนาคตเพือ่ประกอบการขออนุญาตขดุเจาะน้้าบาดาล 
สามารถจดัท้ารายงานระดับน้้าบาดาลของบอ่สงัเกตการณ์ เป็นต้น 
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(2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารส้านักงานและงานราชการ 
ระบบสารสนเทศส้าหรับส้านักงานและงานราชการ คือ ระบบสารสนเทศที่กรมทรัพยากรน้้าบาดาลใช้

ส้าหรับการบรหิารงานต่าง ๆ  ได้แก่ การเงิน บัญชี พัสดุ บุคลากร สารบรรณ กฎหมาย ฯลฯ สรุปได้ดังตารางที่ 2-2  
 

ตารางท่ี 2-2   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารส้านักงานและงานราชการ 
 

ช่ือระบบ รายละเอียด 

GF-MIS ระบบบริหารการเงินภาครัฐ เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ การเงิน
และบญัชี ของกรมบัญชีกลาง 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ ระบบรบัสง่หนงัสือ ผลส้ารวจพบว่ามีการใช้งานทุกกอง และ สทบ.
เขต ส่วนใหญ่ใช้เพื่อรับส่งหนังสือเข้าออกเท่านั้น ยังไม่มีการใช้เพื่อ
เวียนหนังสือผ่านอิเล็กทรอนิกส ์

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์ ระบบเพือ่จัดเก็บเอกสารไว้ในรปูไฟล์คอมพิวเตอร์ 
ระบบ e-Project Tracking ระบบติดตามและประเมินผลโครงการภาครัฐ บางหน่วยงานมีการเข้า

ใช้งานเพื่อรายงานให้แกร่ัฐบาล  
ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุม
กิจการน้้าบาดาล (GCL) 

ระบบส้าหรบัการจัดเก็บค่าใช้น้้าบาดาลจากบ่อที่ขุดเพือ่ธุรกจิ 
ให้บรกิารแกบ่ริษัทและห้างร้านต่าง ๆ โดยมีการจัดเก็บค่าใช้น้้า 

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
(DGR Human Resource 
Information System) 

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล เป็นระบบ Intranet ใช้เพื่อเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรกรมทรัพยากรน้้าบาดาล และรายงาน
ข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับบุคลากรของกรม 

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม 
(DPIS: Departmental 
Personnel Information 
System) 

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดบักรม เป็นโปรแกรมกลางของ
ส้านักงาน กพ. อนุญาตให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานสามารถ
เข้าถึงสารสนเทศส่วนบุคคลของตนเองได ้

ระบบสารสนเทศภายนอก ได้แก่ 
-PART (สงป.) 
-eBudget (สงป.) 

เป็นระบบสารสนเทศทีห่น่วยงานภายนอก (ไม่รวม GF-MIS) เช่น 
ส้านักงบประมาณ กรมบญัชีกลาง พัฒนาข้ึนเพื่อใช้บรหิารจดัการ
และติดตามระบบงบประมาณ การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เปน็ต้น ของ
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ช่ือระบบ รายละเอียด 

-eProject Tracking (กส.) 
-eDocuments (ทบ.) 
-DGR Budget (ทบ.) 

หน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ โดยมหีน่วยงานภายในทบ. ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นผู้ใช้งานหลัก ได้แก่ PART eBudget eBidding  เป็นต้น 
รวมทั้งระบบสารสนเทศที่กระทรวง (กส.) เป็นเจ้าของให้ใช้งาน
ร่วมกันทุกหน่วยงานในสงักัด ได้แก่ eProject Tracking 
นอกจากนั้น ยังมีระบบสารสนเทศของกรม (ทบ.) ทีพ่ัฒนาและ 
ใช้งานภายในกรม ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ 
(eDocuments) ระบบสานสนเทศบริหารงบประมาณ (DGR 
Budget) เป็นต้น 

 
(3) ระบบสารสนเทศส้าหรับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล 
ระบบสารสนเทศส้าหรับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล คือ ระบบเพื่อการน้าข้อมูลได้แก่ ข้อมูล

องค์กร ข่าวสาร กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบาดาลไปเผยแพร่ให้แก่ ประชาชน 
หน่วยงานราชการที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ผ่านเว็บไซต์ และเครือข่ายทางสังคม   
สรุปได้ดังตารางที่ 2-3 
 
ตารางท่ี 2-3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารส้านักงานและงานราชการ 
 

ช่ือระบบ รายละเอียด 

เว็บไซต ์ เว็บไซต์ที่ออนไลน์ปจัจบุันเพิง่ได้รบัการพัฒนามาใหม่โดย ศทส.  
นอกจากนีก้้าลังพัฒนาข้อมลูบนเว็บไซต์ใหม่ทัง้หมดโดยว่าจา้งผู้จัดท้า
จากภายนอก(ก้าลังอยู่ในกระบวนการพัฒนา) 

Facebook https://www.facebook.com/Groundwaterofthailand/ 
กรมทรัพยากรน้้าบาดาลมีการจัดท้า Facebook เพื่อเป็นช่องทาง 
ในการเผยแพร่ข่าวสารกจิกรรมต่าง ๆ  

 
 
 
 

https://www.facebook.com/Groundwaterofthailand/
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(4) ระบบสารสนเทศสนับสนนุการสื่อสารและรายงานระหว่างกองและ สทบ.เขต  
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการสื่อสารและรายงานระหว่างกองและ สทบ.เขต  คือ การใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การบญัชาการ การติดตาม การรายงาน และการสื่อสารระหว่าง
กองและ สทบ.เขต  สรปุได้ดังตารางที่ 2-4  

 
 

ตารางท่ี 2-4 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการสื่อสารและรายงานระหว่างกองและ สทบ.เขต 
 

ช่ือระบบ รายละเอียด 

Email มีการใช้งานอเีมล์ที่ mail.go.th และฟรีอเีมล์ใน Gmail และการสร้าง 
Group Mail ใน Yahoo Mail 

Cloud Storage ใช้ Dropbox และ Google Drive เพื่อจัดส่งรายงานระหว่างสทบ.เขต
สู่กรม 

Line มีการน้าไปใช้งานเพื่อการสนทนาและรายงานการออกนอกสถานที่  
ระบบ One Page Summary 
Report 

กรมมกีารก้าหนดใหส้่งรายงาน One Page Summary Report โดยให้
หน่วยงานจัดส่งข้อมลูและ ศทส.รวบรวม และเป็นผู้ด้าเนินการจัดท้า 
One Page Summary เสนอต่อ อทบ. (DOC)  ทส. (MOC)  
ส้านักนายกฯ (PMOC) 

 
 
 (5) การใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของ สทบ. เขต  
 

ผลส้ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศระบบต่าง ๆ ของ สทบ.เขต พบว่าปัจจุบัน เขตทั้ง 12 เขต ใช้งาน
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ  แสดงดังตารางที่ 2-5 
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ตารางท่ี 2-5 แสดงการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของ ส้านักงานกรมทรัพยากรน้้าบาดาลเขตต่าง ๆ  
 
 เขต 

1 
เขต 
2 

เขต
3 

เขต 
4 

เขต 
5 

เขต 
6 

เขต 
7 

เขต 
8 

เขต 
9 

เขต 
10 

เขต 
11 

เขต 
12 

กรม 

ระบบอินเทอรเ์น็ต              
ระบบอินทราเน็ต              
ระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส ์              

ระบบฐานข้อมลูน้้า
บาดาล (พสุธารา)              

ระบบเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส ์

             

ระบบสารสนเทศ
เพื่อควบคุมกจิการ
น้้าบาดาล 

             

ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการ
บรหิารจัดการน้้า
บาดาลในเขต
วิกฤตการณ์น้้า
บาดาล 

 
 

   
 

 
 

       
 

 
 

ระบบฐานข้อมลู
กองวิเคราะห์น้้า
บาดาล 

             

EIS/MIS              
ระบบปฏิทินนัด
หมายผูบ้รหิาร 

             

ระบบบริหาร
จัดการประชุม 
อบรม สัมมนา 
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 เขต 
1 

เขต 
2 

เขต
3 

เขต 
4 

เขต 
5 

เขต 
6 

เขต 
7 

เขต 
8 

เขต 
9 

เขต 
10 

เขต 
11 

เขต 
12 

กรม 

ระบบบริหาร
การเงิน/บญัชี  
(GF-MIS) 

             

 
 จากการสัมภาษณ์ สทบ.เขต ต่าง ๆ พบว่ามรีะบบงานที่ปฏิบัติงานและยงัท้าด้วยมือ และต้องการใหม้ี
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในอนาคตได้แก่ 

 ระบบบริหารงานพสัด ุ 

 ระบบจัดการบุคลากร  
 
2.2 ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลและการให้บริการข้อมูล 
 

สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศท่ีควรจะเป็น 
การปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ควรมีการด้าเนินการเป็นเฟสดังต่อไปนี้ 
1. ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศ 3 ระบบหลัก ได้แก่ GCL Pasutara และ E-Lab โดยจัดหาระบบ

ประสานข้อมูล (middleware) เพื่อเช่ือมโยงฐานข้อมูลทั้งสามให้สามารถเรียกใช้ไปมาระหว่างกันได้   และ
ให้บริการข้อมูลระบบอื่นๆ ควบคู่ไปกับระบบหลักทั้งสามเข้าด้วยกันดังภาพที่ 2-1 

 
 

 
ภาพที่ 2-1 การประสานข้อมูลของ GCL Pasutara และ E-Lab 
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ภาพที่ 2-2 การให้บริการหลังบูรณาการในระยะแรก 
 
 การบูรณาการระบบสารสนเทศหลักเพื่อเช่ือมโยงเข้าด้วยกันระหว่าง ฐานข้อมูลพสุธารา ระบบ GCL และ 
ELab โดยสามารถแลกเปลีย่นเช่ือมโยงข้อมูลเข้ากับระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่หน่วยงานต่างๆ ใช้งานอยู่ เช่น ระบบ
สารบรรณ DPIS GF-MIS e-Project e-Document เป็นต้น การเช่ือมโยงจ้าเป็นต้องอาศัยซอฟต์แวร์ระบบ
ตัวกลาง (middleware) มาเช่ือมโยง เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการการใช้งานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบการสื่อสารความเร็วสูงสมัยใหม่ทั้งแบบมีสาย  (wired line) และไร้สาย 
(wireless) ทั้งอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ เช่น ADSL FTTx เป็นต้น ระบบโมบายอินเทอร์เน็ต เช่น 3G 4G เป็นต้น 
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2. เคลื่อนย้ายข้อมูลสู่ระบบใหม่ 
 ท้ายที่สุดแล้วระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้้าบาดาลจะต้องบูรณาการและมีให้บริการระบบเดียว
เท่าน้ันคือ ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งท้าหน้าที่จัดการระบบงานทั้งหมดขององค์กรแบบ
ทั่วทั้งองค์กร (enterprise-wide)  โดยมีการบูรณาการกับระบบฐานข้อมูลพสุธารา อาจเรียกว่าระบบ Smart 
PASUTARA ดังภาพที่ 2-3 

 

 
 

ภาพท่ี 2-3 ระบบสมาร์ทพสุธารา 
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ส่วนท่ี 3 

บทวิเคราะหส์ถานภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมทรพัยากรน ้าบาดาล 

 
 
 เนื้อหาในส่วนนี้จะสรุปการวิเคราะห์องค์กร (Enterprise Analysis: EA) เฉพาะส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
สถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล  ประกอบด้วย สถานภาพ
ปัญหา/อุปสรรคและความต้องการใช้งาน การวิเคราะห์แผนแม่บทไอซีที  
 
3.1 สถานภาพปัญหา/อุปสรรคและความต้องการใช้งาน 
 

สถานภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการใช้งาน ที่สรุปประเด็นได้จากแบบสอบถามผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนงาน และผู้ปฏิบัติงาน สรปุเป็นด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

1) สรุปปัญหาอุปสรรค 
 

1. ปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ท้างานช้า 
2. ปัญหาไวรสัคอมพิวเตอร ์
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอตอ่การใช้งาน 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ท้างานไมม่ีเสถียรภาพ หยุดการท้างาน 
5. จุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายแบบไร้สายไมเ่พียงพอต่อการใช้งาน 
6. ข้อมูลขาดความทันสมัยไม่เป็นปจัจบุัน 
7. อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่ายไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
8. อุปกรณ์เครือข่ายท้างานช้า 
9. อุปกรณ์เครือข่ายท้างานไม่มเีสถียรภาพ หยุดการท้างาน 
10. ข้อมูลสูญหาย 
11. ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเช่ือถือ 
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1. ปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12. ระบบสารสนเทศใช้งานยาก 
13. การใช้งานระบบสารสนเทศเป็นการเพิ่มภาระในการปฏิบัติงาน 
14. ระบบสารสนเทศไม่ตอบสนองต่อการปฏิบัตงิานจริง 
15. ขาดการฝึกอบรมบุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศ 

 
 

2. ปัญหาและอุปสรรค์ในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ท่ีจา้เป็นในการปฏิบัติภารกิจ 
1. ไม่มีลิขสทิธ์ิที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
2. ไม่มีความรู้ในการใช้งานอย่างเพียงพอ 
3. Version ล้าสมัย 
4. ไม่มีคู่มือการใช้งาน 
5. ความยากในการได้ซอฟต์แวร ์
6. โปรแกรมใช้งานยาก 
7. โปรแกรมไมส่อดคลอ้งกบัความต้องการ 

 
 

3. ปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับระบบฐานข้อมลู 
1. ข้อมูลไม่เป็นปจัจุบัน 
2. ไม่รู้วิธีใช้ข้อมูล 
3. ข้อมูลไม่ตรงต่อความต้องการ 
4. ขาดการประชาสัมพันธ์/ไม่ทราบมาก่อนว่ามีข้อมลู 
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2) สรุปความต้องการใช้งาน 

 
ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. เปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามระยะเวลา 
3. บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง เพื่อรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ

รับส่งข้อมลูข่าวสารโดยเฉพาะ ไม่พ่วงกับงานอื่น 
4. Hardware ที่มีหมายเลขครุภัณฑ์ถูกต้อง 
5. Software ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง เช่น OS, MS office, ArcGIS 
6. ควรจัดหาคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วงที่ทันสมัยมาใช้งานทดแทนเครือ่งเก่า 
7. ส้านักไม่มเีจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบด้าน IT โดยตรง ดังนั้นเวลาเกิดปัญหาต้องใช้บริการจากช่างเอกชน ซึ่ง

ท้าให้เกิดการล่าช้า 
8. ทางส่วนกลางเข้ามาแก้ไขปัญหาเร็วพอสมควร แต่เสียเวลาในการเดินทางประมาณ 1 วัน ปัญหา

เล็กนอ้ยหากเจ้าหน้าที่ทีม่ีความรู้แก้ไขเบื้องต้น เช่น การใหบ้ริการทางโทรศัพท ์
9. ขาดผู้รู้หรือบุคลากรช้านาญงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือระบบที่เกี่ยวข้อง 

 
 

2. ความต้องการดา้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
1. เปลี่ยนใหม่ให้ทันสมัย 
2. ควรจัดหาอปุกรณ์คอมพิวเตอร์และการต่อพ่วงเพิ่มเติม 
3. ควรเพิ่มประสิทธิภาพ หรอื เปลี่ยนอุปกรณ์ตามระยะเวลา 
4. ควรจัดคอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอต่อความต้องการใช้ (ตามจ้านวนบุคลากรที่ใช้งาน) 
5. ต้องการเครื่องพริ้นเตอร์ ขนาด A3 เครื่องส้ารองไฟ สแกนเนอร์คุณภาพสูง 
6. ควรจัดหาอปุกรณ์คอมพิวเตอร์และการต่อพ่วงที่ทันสมัยเพิม่เติมใหก้ับหน่วยงาน 
7. ควรมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบ 
8. อุปกรณ์ที่ใช้อยู่เป็นคอมพิวเตอร์ทีจ่ัดหาเอง และส่วนใหญเ่ปน็เครื่องประกอบ 
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3. ความต้องการดา้นระบบฐานข้อมลูท่ีใช้งาน 

1. ต้องมีบุคลากรในการปรบัปรุงข้อมลู โดยยืนยันให้ทราบว่าปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อใด 
2. เพิ่ม Application บนมือถือ เพื่อง่ายต่อการค้นหา 
3. Backup ข้อมูลเวลาเกิดปญัหาระบบล่ม 
4. ควรน้าข้อมูลต่างๆ ที่เป็นเอกสารลงในฐานข้อมูลให้ได้มากทีสุ่ด เพราะง่ายต่อการค้นหา และไม่

สิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเกบ็ 
5. ฐานข้อมูล ตั้งแต่ปี 2550 ลงไปควรมีการส้ารวจ ปรบัปรุงใหเ้ป็นปจัจบุัน เนื่องจากมีฐานข้อมลูจาก

หน่วยงานเดิมบางแห่งหาไมพ่บแล้ว ควรตัด หรือ ปรบัปรุงให้ถูกต้อง 
6. ระบบฐานข้อมลูพสุธาราควรเช่ือมต่อกับระบบ GCL ให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันที่สามารถเรียกดูได ้
7. ควร inventory บ่อน้้าบาดาลทั้งของรัฐ และเอกชน เพื่อปรบัปรงุฐานข้อมลูใหเ้ป็นปัจจุบัน 

 
 

4. ความต้องการดา้นโปรแกรมประยุกต ์
1. โปรแกรมทีม่ีลิขสิทธ์ิถูกต้องและเพียงพอ 
 
 

5. ความต้องการดา้นการฝึกอบรมความรู้ในไอที 
1. ควรจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ใหก้ับผู้ใช้งาน 
2. ควรมีแหลง่การฝึกอบรมหรือห้องฝึกอบรมของกรม 
3. อยากได้เจ้าหน้าที่ IT มาประจ้าส้านักงาน เพือ่แก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนได้ทันที 
4. จัดฝึกอบรมความรู้ด้านไอทีแกเ่จ้าหน้าทีผู่้ใช้งาน โดยหมุนเวียนตามเขตต่างๆ ปลีะ 2 ครั้ง หรือตาม

ความเหมาะสม 
5. วิทยากรที่ให้ความรู้ด้านไอที ต้องเป็นผู้มีความสามารถและเต็มใจถ่ายทอดความรู้โดยจัดเวลาให้

เหมาะสมไม่เร่งรบี (1-2 วัน) 
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3.2 การวิเคราะห์แผนแม่บทไอซีที กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
 

การวิเคราะห์แผนแม่บทไอซีทีนี้เพื่อให้เห็นถึงกรอบแนวคิด ทิศทางของยุทธศาสตร์ และพัฒนาการของ
แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน้าแผนงานที่วางไว้
ไปใช้งานจริง (implement) ตลอดระยะ 8 ปีของแผนแม่บทฯ ที่ผ่านมา จึงได้วิเคราะห์สรุปประเด็นส้าคัญ       
ดังตารางที่ 2-6 ดังนี ้

แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ฉบับที่ 1 ปี 2545-2549 
แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ฉบับที่ 2 ปี 2554-2558 

 
ตารางท่ี 2-6  เปรียบเทียบระหว่างแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศฉบบัที่ 1 และฉบับที่ 2 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับท่ี 1  
ปี 2545-2549 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับท่ี 2 
ปี 2554-2558 

วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ 
“ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเต็ม
รูปแบบในเชิงบูรณาการ เพื่อการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรน้้าบาดาลใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดอย่างยั่งยืน” 

“เป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเชิงบรูณาการ ใน
การส้ารวจและประเมินศักยภาพ พัฒนาบริหารจัดการ 

ก้ากับ ดูแล เฝ้าระวัง อนรุักษ์ และฟื้นฟู เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการทรพัยากรน้้าบาดาล” 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลของกรม

ทรัพยากรน้้าบาดาลทันสมัยและเป็นเอกภาพสามารถ
ให้บรกิารประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

แผนงาน
ท่ี 1.1 

การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

กลยุทธ์
ท่ี 1.1 

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลู
ของกรมทรพัยากรน้้าบาดาลให้สามารถ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วไป
และผูป้ระกอบกิจการน้้าบาดาล 

แผนงาน
ท่ี 1.2 

นโยบาย แผน และงบประมาณ กลยุทธ์
ท่ี 1.2 

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลู
ของกรมทรพัยากรน้้าบาดาลให้เป็น เอกภาพ 
มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพและความทันสมัย 

แผนงาน
ท่ี 1.3 

การพัฒนามาตรฐานโครงสร้างข้อมลู
สารสนเทศด้านทรัพยากรน้้าบาดาล 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสือ่สารข้อมลู 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การปฏิบัตงิานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ของกรมสอดคล้องตามมาตรฐานพระราชบัญญัติ
กฎหมายจริยธรรมของไทยและตามมาตรฐานสากล 

แผนงาน
ท่ี 2.1 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสือ่สาร
ข้อมูล 

กลยุทธ์
ท่ี 2.1 

พัฒนาและจัดท้ามาตรฐานการปฏิบัตงิานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนการก้ากบั 
ดูแลหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมทรัพยากร 
น้้าบาดาลใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐาน 
พระราชบัญญัต ิกฎหมาย จริยธรรมของไทย
และตามมาตรฐานสากล 

แผนงาน
ท่ี 2.2 

การบ้ารุงรักษา กลยุทธ์
ท่ี 2.2 

เสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการและ
โครงสร้างองค์กรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารให้สามารถปฏิบัตงิานตาม
มาตรฐานที่วางไว้ได้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3   
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
การบรูณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อสิง่แวดล้อมการบรหิาร
จัดการองค์กรและการบริการประชาชนอย่างยั่งยืน 

แผนงาน
ท่ี 3.1 

การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนและ
อ้านวยการ 

กลยุทธ์
ท่ี 3.1 

จัดท้าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนภารกจิด้านการส้ารวจและการ
ประเมิน ศักยภาพ การพัฒนา การบริหาร
จัดการ การก้ากบัดูแล การเฝ้าระวัง การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้้าบาดาล 

แผนงาน
ท่ี 3.2 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ กลยุทธ์
ท่ี 3.2 

จัดท้าระบบภูมิศาสตรส์ารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการติดตาม การประเมินผลและ  
การตัดสินใจเพือ่ช่วยบริหารจัดการตาม
นโยบายและยทุธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าบาดาล และภารกจิอื่นๆ ตามที่
รัฐบาลมอบหมาย 



บทที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์กร | 29 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   
การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเ์พื่อการจัดการ

ทรัพยากรน้้าบาดาล 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  
กรมทรัพยากรน้้าบาดาลเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ของ
ผู้ปฏิบัตงิานหน่วยราชการและประชาชนอย่างยั่งยืน 

แผนงาน
ท่ี 4.1 

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

กลยุทธ์
ท่ี 4.1 

รวบรวมและจัดท้าองค์ความรู้ในเชิงพื้นที่ด้วย
สื่อมลัติมีเดียเพื่อใช้ศึกษาประกอบ การ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร และเผยแพร่

ประชาชน 
แผนงาน
ท่ี 4.2 

แผนงานพฒันาระบบฐานข้อมูลน้้าบาดาล
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ์

กลยุทธ์
ท่ี 4.2 

2 ฝึกอบรมผู้บริหารและผู้ปฎิบัตกิารด้าน
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้

สามารถ แก้ปัญหาเองได้ในเบื้องต้น และ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้มีความสามารถที่เพิ่มข้ึน 
แผนงาน
ท่ี 4.3 

แผนงานพฒันาระบบงานและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

กลยุทธ์
ท่ี 4.3 

แก้ปัญหาและให้ค้าปรกึษาด้านการใช้งาน
ระบบหรืออปุกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารอย่างเป็นเอกภาพ และ
รวบรวมปัญหาที่พบบ่อยเพื่อจัดการฝึกอบรม 

และป้องกัน ปัญหาในระยะยาว 
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 เมื่อเปรียบเทยีบประเด็นยุทธศาสตรร์ะหว่างแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างฉบับที่ 1 และฉบับที่ 
2 พบว่า ในฉบับที่ 1 มีการก้าหนดทิศทางของประเด็นยุทธศาสตร์ เน้นที่  การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นหลัก เนื่องจากต้องการตอบสนองต่อภารกจิหลกัของกรมทรพัยากรน้้าบาดาลที่เพิ่งจัดต้ังข้ึนมาในปี 
พ.ศ. 2545 ดังภาพที่ 2-4 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-4-1 ทิศทางของยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับที่ 1 
 
 ในขณะที่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับที่ 2 มีทิศทางของยุทธศาสตร์ที่แตกต่างไป เนื่องจากมี    
ไอซีทีซึ่งได้จัดหาหรือพัฒนามาใช้งานแล้ว 4 ปี  จึงมีแนวทางการก้าหนดยุทธศาสตร์เน้นให้มีการบริหาร     
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่นั้น ให้ท้างานกับไอซีทีที่จะพัฒนาเพิ่มใหม่ ให้ท้างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องจริยธรรมและเป็นสากล โดยมุ่งหวังให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์
ต่อการตัดสินใจขององค์กรต่อไป ดังภาพที่ 2-5 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2-5  ทิศทางของยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศฉบับที่ 2 

 

การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน
ระบบส่ือสารขอ้มูล 

การพฒันาสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 

การพฒันาสารสนเทศภมูศิาสตรเ์พ ือ่การ
จดัการทรพัยากรน า้บาดาล 

การบรหิารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 การปฏบิัติงาน 
                 ICT สอดคล้องจริยธรรม 

และ เป็นสากล 

การบูรณาการไอซีที องคก์รแห่งการเรยีนรู ้ไอซีทีและ ข้อมูลของกรม        

ท่ีทันสมัย 
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ส่วนท่ี 4 

สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึง สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งภายนอก/ภายใน ความเสี่ยงและ
โอกาสของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล 

 
4.1 สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เมื่อพิจารณาผลการส้ารวจกรมทรัพยากรน้้าบาดาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิ ภาค ในส่วนของระบบ
คอมพิวเตอร์และการปฏิบัติงานของหน่วยงานจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น จากสภาพปัญหา
ต่างๆ ที่พบ จึงน้ามาเป็นข้อมูลในการก้าหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ         
กรมทรัพยากรน้้าบาดาลให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของหน่วยงาน โดยทิศทางที่จะน้าเสนอ
จะใช้การแสดงปัญหาที่มีอยู่และแนวทางการแก้ไข นอกจากนี้ ยังรวมถึงข้อเสนอด้านเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต     
ที่กรมทรัพยากรน้้าบาดาลควรต้องปรับปรุงเพื่อให้เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานมีความทันสมัยด้วย 

สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้้าบาดาลที่ควรจะมีเพื่อ
รองรับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดข้ึนในระยะ 4 ปีข้างหน้าตามแผนแม่บทไอซีที ฉบับที่ 3 
ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ตามผลการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศในบทที่ 3 สถาปัตยกรรมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบใหม่รองรับ Smart PASUTARA ควรถูกออกแบบดังภาพที่ 2-6 
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ภาพที่ 2-6  สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศแบบใหมเ่พื่อรองรับ Smart PASUTARA 

 



4.2  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร ด้วยวิธีวิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วย จุดแข็ง (Strengths) เป็นการ

วิเคราะห์ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นข้อดี หรือข้อเด่น ที่ท้าให้องค์กรประสบความส้าเร็จ จุดอ่อน 
(Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายในที่เปน็ข้อด้อยซึ่งสง่ผลเสียต่อการด้าเนินงาน
ขององค์กร โอกาส (Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้ออ้านวย หรือ
สนับสนุนให้องค์กรประสบความส้าเร็จ และอุปสรรค (Threats) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นภัยคุกคาม หรือข้อจ้ากัดที่ท้าให้การด้าเนินงานขององค์กรไม่ประสบความส้าเร็จ  

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ SWOT นี้ เป็นการพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมิติของการวางแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยหลักการ
วิเคราะห์แบบ PESTEL Analysis เพื่อน้าไปก้าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงานโครงการต่างๆ ด้าน
ไอซีที เพื่อใช้สนับสนุนการด้าเนินตามภารกิจของกรมในระยะ 4 ปีข้างหน้า 
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สรุปการวิเคราะห์ จุดแข็ง-จุดอ่อน และโอกาส-ภัยอุปสรรค 
Strength จุดแข็ง Weakness จุดอ่อน 

มศูีนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้้าบาดาล (ศทส.) 
เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านทีม่ีภารกจิรบัผิดชอบด้าน   
ไอซีทีโดยเฉพาะ ส่งผลให้ภารกจิด้านไอซีทมีีความ
เข้มแข็งได้ 

โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้้า
บาดาล (ศทส.) มีฐานะเป็นส้านัก มผีู้บริหารสงูสุด  
ระดับ 8 มีข้อจ้ากัดด้านอัตราก้าลัง ขวัญก้าลงัใจ และ
การเตบิโตในสายงาน 

กรมทรัพยากรน้้าบาดาล สามารถของบประมาณจาก 
กองทุนพฒันาน้้าบาดาลเพือ่เพิม่ศักยภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัตงิาน
ได ้

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที นโยบาย มาตรฐาน  
ระบบบ้ารุงรักษา ระบบรกัษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ ระบบจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 
ระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่มีใน
ปัจจุบัน ยังมีความขาดแคลน สง่ผลต่อขีดความสามารถ
ในการใหบ้ริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าทัน 

กรมมรีะบบสารสนเทศที่เป็นแกนหลักอยู่แล้ว  
ท้าให้สามารถพฒันาไปสูร่ะดับทั่วทั้งองค์กร 
(Enterprise-wide) ต่อไปได้ง่าย 

ทรัพยากรพื้นฐานด้านไอซทีีและระบบการสือ่สาร
ระหว่างส่วนกลางกบัส้านักเขตในภูมิภาค มีข้อจ้ากัด 
ทั้งเชิงปรมิาณและคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพในการ
ให้บรกิารต่อผู้ใช้ในภูมิภาค 

มีการน้าระบบสารสนเทศทั่วทัง้องค์กร (Back Office 
ERP) มาใช้ในงานบรหิารกองทุน ส่งผลต่อความยอมรบั
และความต้องการใช้ระบบ ERP ขยายไปเป็นระบบ   
ทั่วทั้งองค์กรได้รวดเร็วข้ึน 

ยังขาดระบบสารสนเทศทั่วทัง้องค์กร (ERP: Enterprise 
Resource Planning) ที่เป็นระบบเดียวกัน สง่ผลต่อ
คุณภาพของสารสนเทศขององค์กร 

กรมมียทุธศาสตรบ์รหิารจัดการทรพัยากรน้้าและแผน
แม่บทไอซทีีเป็นเข็มทิศแนวทางการพัฒนาด้านไอซที ี
ท้าให้มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

ระบบสารสนเทศแกนหลกัของกรม (พสุธารา, GCL, E-
Lab) ยังขาดบูรณาการเช่ือมโยงกัน สง่ผลกระทบอย่าง
มีนัยส้าคัญต่อการบรหิารจัดการด้านบูรณภาพ  
ความซ้้าซ้อน ความเป็นปจัจุบัน และการใช้ประโยชน์
ของข้อมูลในหลกั รวมทัง้ มาตรฐานการบริหารจัดการ
ระบบ 
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Strength จุดแข็ง Weakness จุดอ่อน 
ผู้น้าสงูสุดขององค์กรมปีระสบการณ์ด้านไอซีทีและ 
ให้ความส้าคัญกบัไอซีที จงึเป็นปจัจัยเกื้อหนุนต่อการ
ผลักดันส่งเสริมแผนงานด้านไอซทีีมาสนับสนุนภารกจิ
หลักขององค์กรได้มากข้ึน 

แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ในแผนแมบ่ทไอซทีี
ได้รับการอนุมัติต่้ากว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐาน 

เจ้าหน้าที่ด้านไอซีทีของหน่วยงาน ศทส. ทั้งมาจากสาย
งานภาคสนาม (non-IT) ของกรมฯ ผสมผสานกับผู้ที่มา
จากสายงานไอทีโดยตรง ท้าใหม้ีจุดเด่นในเรือ่งความรู้
ความเข้าใจภารกิจหลกัขององค์กร สามารถปฏิสัมพันธ์
ที่ดีต่อหน่วยงานอื่น และช่วยแลกเปลี่ยนถ่ายทอด   
องค์ความรู้ในงานภาคสนามกบัความรู้ด้านไอซทีี
ระหว่างบุคลากร 

บุคลากรด้าน ICT มีจ้านวนน้อยเมื่อเทียบสัดส่วนต่อ
จ้านวนบุคลากรด้านอื่นๆ สง่ผลโดยตรงต่อ
ความสามารถในการตอบสนองตอ่ผูร้ับบริการ 
โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

ผู้บริหารหน่วยงานหลกัในกรมฯ มีขีดความสามารถสูง
ในการน้าไอซีทมีาใช้บรหิารจัดการภารกิจของหน่วยงาน
ของตน ส่งผลให้การขับเคลือ่นแผนงานโครงการด้าน
ไอซีทีมีความตื่นตัวเพิ่มมากขึ้น 

ผู้ใช้ทั่วไปขาดความเข้าใจในการโต้ตอบกบัซอฟต์แวร์ 
หรือ ระบบสารสนเทศ เนื่องจากขาดการฝกึอบรม 
พื้นฐานภาษาอังกฤษ และความรู้ความเข้าใจต่อ
คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ระบบไฟฟ้า และระบบสารสนเทศ 

กรมฯ มีบุคลากรที่มอีงค์ความรู้ในด้านการประยุกต์ใช้ 
ICT กับภารกิจหลกัส้าคัญๆ ของกรมทรัพยากรน้้า
บาดาล 
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Opportunity โอกาส Threat ภัยอุปสรรค 

รัฐมีนโยบายผลักดันประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจดจิิทลั 
ส่งผลดีต่อหน่วยงานภาครัฐเร่งรีบจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศมาสนบัสนุนระบบเศรษฐกจิดังกล่าว 

นโยบายการจ้ากัดและลดอัตราข้าราชการ ส่งผล
กระทบต่อการหาคนมาทดแทน และเกิดการสูญเสีย
ความเช่ียวชาญ 

รัฐมีนโยบายสง่เสรมิใหห้น่วยงานภาครัฐใหบ้ริการ
ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เช่น e-Service ส่งผลดี
ต่อการพฒันาบริการใหม่ๆ ผ่านระบบออนไลน์และ 
โมบาย 

สภาพเศรษฐกจิตกต้่า สง่ผลต่อการอนุมัติโครงการ
ลงทุนด้านไอซีท ี

วิกฤติการณ์ภัยแล้งคุกคามต่อการอปุโภคบริโภคและ
การเกษตรในภาคชนบทไทยอย่างรุนแรง และมี
แนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนทกุปี รัฐจึงเริม่เห็น
ความจ้าเป็นในการน้าน้้าใต้ผิวดินมาใช้บรรเทา 
ความรุนแรงของปัญหา ส่งผลดีต่อการกระตุ้นให้มีการ
น้าไอซีทีมาสนับสนุนการบรหิารจัดการมากขึ้น 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่แตกต่างกัน ท้าใหก้ารแลกเปลี่ยนข้อมูลกระท้าไม่ได้
ในทันที จะต้องจัดหาพัฒนา ปรับปรงุระบบหรอืจัดหา
เครื่องมือเพิ่มเตมิ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมลู
ระหว่างกันได้ 

สังคมให้การยอมรบัต่อคุณภาพน้้าบาดาลที่น้ามาใช้ใน
การอุปโภค บริโภค และการเกษตรมากขึ้น ส่งผลดีต่อ
การกระตุ้นให้มกีารบรหิารจัดการด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม ่

นโยบาย กฎ ระเบียบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ภาครัฐยังขาดความชัดเจน 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Social Media, Mobile 
Device, Smart Phone, 4G อินเทอร์เน็ตความเร็วสงู 
เป็นต้น เข้าถึงง่าย ราคาไม่แพง ใช้งานกันอย่าง
แพร่หลายในปจัจบุัน ส่งผลดีต่อการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อให้บริการแกป่ระชาชนให้เข้าถึงได้
หลายช่องทางมากขึ้น 

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว ส่งผลต่อปัญหามาตรฐาน
ความเข้ากันได้ระหว่างอปุกรณ์เก่ากบัใหม่ 

การขยายตัวและพฒันาเทคโนโลยีด้าน ICT ของไทย
เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง ท้าให้การใช้ ICT เพื่อการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้้าบาดาล ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของ
ไทยมีโอกาสทีจ่ะเป็นไปได้และประสบความส้าเร็จ
เพิ่มข้ึน 

ภัยคุกคามที่เกิดข้ึนกับไอซีที สง่ผลกระทบต่อความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของกรมฯ 
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Opportunity โอกาส Threat ภัยอุปสรรค 
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ท้าให้ประเทศ
ต้องเผชิญกับการแข่งขันในด้านต่างๆ น้้าบาดาลเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เสริมหรอืทดแทนน้้าบนดินได้
เป็นอย่างด ี

การเปลี่ยนแปลงด้าน ICT มีความรวดเร็วมาก ท้าให้
เป็นอปุสรรคต่อการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพ
ของบุคลากร 

นโยบายรัฐบาลที่สนบัสนุนให้น้าเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ 
มีเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ที่ทันสมัย เช่น Social 
Network, Web 2.0, Web Services ท้าให้มี
ทางเลือกในการพฒันาระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
มากยิ่งข้ึน 

 

มีการสนับสนุนทางกฎหมายเกี่ยวกับเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น พระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ. 2544 (แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 
2551) พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท้าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ 2550 
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ตารางท่ี 2-7  เปรียบเทียบโครงการต่าง ๆ ของแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศระหว่างฉบบัที่ 1 และฉบับที่ 2 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศฉบับท่ี 1 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศฉบับท่ี 2 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศฉบับท่ี 1 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศฉบับท่ี 2 

ชื่อโครงการ สถานะ ชื่อโครงการ สถานะ 
1. โครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

√ 1. โครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

√ 

2. โครงการฝึกอบรม
ผู้ใช้งานและบรหิาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

× 2. โครงการฝึกอบรม
ผู้ใช้งานและบรหิาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

× 

3. โครงการจัดจ้างที่
ปรึกษาจัดท้าแผนแมบ่ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สาร 

√ 3. โครงการจัดจ้างที่
ปรึกษาจัดท้าแผนแมบ่ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สาร 

√ 

4. โครงการจัดจ้าง         
ที่ปรกึษาบรหิารจัดการ
และก้ากบัดูแลโครงการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

× 4. โครงการจัดจ้าง 
ที่ปรกึษาบรหิารจัดการ
และก้ากบัดูแลโครงการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

× 

5. โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

√ 5. โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

√ 

6. โครงการจัดท้าระบบ
ประชุมระยะไกล 

ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

× ก.6 แผนงานปรับปรงุและ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศเพื่อควบคุม

การประกอบกจิการ/การ
ใช้น้้าบาดาล 

√ 
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แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศฉบับท่ี 1 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศฉบับท่ี 2 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศฉบับท่ี 1 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศฉบับท่ี 2 

ชื่อโครงการ สถานะ ชื่อโครงการ สถานะ 
7. โครงการจัดจ้าง 

ที่ปรกึษาด้านการรักษา
ความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

× ก.7 แผนงานระบบ
สารสนเทศเพื่อการเฝ้า
ระวังตรวจสอบระดับ/
คุณภาพน้้าและการ 
ทรุดตัวของผิวดิน 

× 

8. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศอ้านวยการ 

× ก.8 แผนงานจัดท้าระบบ
สารสนเทศเพื่อส้ารวจด้าน
อุปสงค์ (Demand) และ
บรหิารจัดการแก้ไขภาวะ

วิกฤต 

× 

9. โครงการจัดท้าระบบ
สารสนเทศการประกอบ

กิจการน้้าบาดาล 
ทั่วประเทศ 

√ ก.9 แผนงานสารสนเทศ
เพื่อสนบัสนุนการจัดท้า

แผนที่แหล่งน้้าบาดาลจาก
เทคโนโลยี SkyTem 

× 

10. โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
วิเคราะห์คุณภาพน้้า

บาดาล 

√ ก.10 แผนงานระบบ
สารสนเทศเพื่อรวบรวม 

เปรียบเทียบผลการศึกษา 
วิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการ ส้ารวจและ
จัดท้าแผนที่แหล่งน้้า

บาดาล 

× 

11. โครงการพฒันาระบบ
บรหิารจัดการศูนย์กลาง

ข้อมูลทรัพยากรน้้าบาดาล 

× ก.11 แผนงานจัดท้าและ
รวบรวมองค์ความรู้ด้าน
การปฏิบัตงิานที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรน้้าบาดาล

โดยใช้ไอซีที 

× 
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แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศฉบับท่ี 1 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศฉบับท่ี 2 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศฉบับท่ี 1 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศฉบับท่ี 2 

ชื่อโครงการ สถานะ ชื่อโครงการ สถานะ 
12. โครงการพฒันาระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน 

× ก.12 แผนงานเผยแพร่
และบริการองค์ความรู้
ด้านการปฏิบัตงิานที่

เกี่ยวข้องกบัทรพัยากรน้้า
บาดาลโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

× 

13. โครงการพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์และฐานข้อมลู
ทรัพยากรน้้าบาดาล 

× ก.13 แผนงานจัดท้าระบบ
สารสนเทศบรหิารกองทุน

พัฒนาน้้าบาดาล 

√ 

14. โครงการพฒันาระบบ
แผนที่อิเล็กทรอนกิส์ด้าน

ทรัพยากรน้้าบาดาล 

√ ก.14 แผนงานปรับปรงุ
ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เพื่อการบรหิาร
และสนบัสนุนการตัดสินใจ 

√ 

15. โครงการพฒันาขีด
ความสามารถการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร ์

×   

รวมโครงการในแผน 15 รวมโครงการในแผน 14 
โครงการท่ีได้รับอนุมัต ิ 6 โครงการท่ีได้รับอนุมัต ิ 4 

 
หมายเหต ุ √ หมายถึง  ได้รับอนุมัตงิบประมาณแล้ว 
  × หมายถึง  ไม่ได้รับงบประมาณ 
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 รวมโครงการทั้งหมดในแผนไอซีที ฉบับที่ 1 จ้านวน 15 โครงการ ได้รับอนุมัติจ้านวน 6 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 40 ของโครงการทั้งหมด ในขณะที่ รวมโครงการทั้งหมดในแผนไอซีที ฉบับที่ 2 จ้านวน 14 โครงการ ได้รับ
อนุมัติจ้านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29 ของโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ คิดจากฐานของจ้านวนโครงการ ไม่ได้คิด
จากฐานของมูลค่าโครงการ 
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ส่วนท่ี 5 

โครงสร้างภาพรวมของข้อมูล 
 
 

เนื้อหาในส่วนน้ีประกอบด้วย โครงสร้างภาพรวมของข้อมูล กรอบการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Interoperability 
Framework) และความเช่ือมโยงของระบบสารสนเทศทั้งหมดตามแนวทางของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
 
5.1 แนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ (TH e-GIF) 

กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ Thailand e-Government Interoperability 
Framework (TH e-GIF) คือ กรอบแนวทางในการจัดท้ามาตรฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกัน 
ที่ก้าหนดให้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อบูรณาการเช่ือมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้สามารถเกิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเป็นระบบ มีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  

หน่วยงานภาครัฐมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
วิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้แนวทางและรูปแบบวิธีการในการ
จัดเก็บเฉพาะที่ก้าหนดโดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือโดยผู้ผลิตซอฟต์แวร์แต่ละราย ท้าให้แนวทางและรูปแบบ
วิธีการจัดเก็บข้อมูลมีความแตกต่างกันมาก ไม่สามารถท้าการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างระบบและ
ระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้าให้ไม่เอื้อต่อการบูรณาการภาพรวมของข้อมูลทั้งประเทศ ดังนั้นการ
สร้างกรอบแนวทางมาตรฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งส้าคัญ และเป็นปัจจัยที่ส้าคัญต่อการบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐ การพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล 

ในกรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ นอกจากจะกล่าวถึงแนวทางในการบูรณาการ
เช่ือมโยงระบบข้อมูลภาครัฐแล้วยังกล่าวแนวทางในการปฏิบัติการประยุกต์ใช้ TH e-GIF และมาตรฐานทาง
เทคนิคเพื่อการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลตามแนวทาง TH e-GIF ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต่างๆ สามารถจะรู้วิธีการ
และข้ันตอนในการสร้างมาตรฐานรายการข้อมูลร่วมและทราบถึงเทคนิคในการพัฒนาระบบเพื่อเช่ือมโยงรายการ
ข้อมูลร่วมได้ ยกตัวอย่างเช่น กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ต้องการจะจัดท้ามาตรฐานข้อมูลก็สามารถดูวิธีการที่จะ
จัดท้ามาตรฐานข้อมูลต่างๆ ในเล่มกรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ และหากหน่วยงานน้ัน
ต้องการที่จะท้าการแลกเปลีย่นรายการข้อมูลนั้นกับหน่วยงานอื่นๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้มาตรฐานทางเทคนิคเพื่อการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนได้ เป็นต้น 
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5.2 โครงสร้างภาพรวมของข้อมูล กรอบการใช้ข้อมูลร่วมกัน และความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศ 
 
 หลังจากกรมทรัพยากรน้้าบาดาลบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการบูรณาการ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้ว ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยี    
ที่หลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน สามารถตอบสนองต่อผู้ที่มีส่ วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ 
หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานธุรกิจ เกษตรกร และครัวเรือน รวมถึงประชาชนผู้รับบริการทั่วไป 

โครงสร้างภาพรวมของข้อมูล กรอบการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Interoperability Framework) และความ
เช่ือมโยงของระบบสารสนเทศทั้งหมดตามแนวทางของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามกรอบ
แนวทางมาตรฐานการแลก เปลี่ ยน ข้อมู ลแห่ งชาติ  หรือ  Thailand e-Government Interoperability 
Framework (TH e-GIF) ของแผนแม่บทไอซีที ฉบับนี้ แสดงดังภาพที่ 2-7  

 
 

 
 

ภาพท่ี 2-7 ความเชื่อมโยงของสารสนเทศของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
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เทคโนโลยีที่ส้าคัญและสามารถเข้าถึงเพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงคือ การสื่อสารผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถอ้างอิงต้าแหน่งของการใช้งานเพื่อการร้อง ขอ
ข้อมูลทรัพยากรน้้าบาดาลแบบ Location Based Service (LBS)  นอกจากการน้าไปสู่การบริการที่ดีให้แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องแล้ว เทคโนโลยีไร้สายผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สามารถน้ามาช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากร
ในกรมทรัพยากรน้้าบาดาลให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการท้างานดีข้ึนด้วย  
 

ส้าหรับแนวทางการด้าเนินงานนั้น กรมทรัพยากรน้้าบาดาลควรศึกษาและจัดท้าแนวทางมาตรฐาน     
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมทรัพยากรน้้าบาดาลหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลแห่งชาติ โดยศึกษารายละเอียดและแนวทางจากคู่มือการจัดท้ามาตรฐานเพื่อการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีแนวทางดังนี ้

1. การจัดต้ังคณะท้างานเพื่อจัดท้ามาตรฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 
2. การจัดท้าทัศนภาพธุรกิจ (Business Scenario) เพื่อการบูรณาการ และเช่ือมโยงข้อมูล 
3. การวิเคราะห์ความต้องการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
4. การก้าหนดมาตรฐานและลดความซ้้าซ้อนรายการข้อมูล 
5. การประกาศใช้งานมาตรฐานใหม่ 
6. การประเมินผลกระทบของโครงการเช่ือมโยงข้อมูลที่มีต่อองค์กร 
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ส่วนท่ี 6 

นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีจ่้าเปน็ 
ของกรมทรพัยากรน้้าบาดาล 

 
 
 ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทไอซีที ฉบับนี้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ของแผนอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรควรจัดให้มีนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล เพื่อให้กรมทรัพยากรน้้าบาดาลสามารถควบคุมการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน จึงควรมีการวางแนวทางให้       
กรมทรัพยากรน้้าบาดาลใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หาก          
กรมทรัพยากรน้้าบาดาลได้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้ว จะท้าให้สามารถควบคุมการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 
 
6.1 กรอบนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลตามแผนแม่บทฯ 
ฉบับนี  มีกรอบดังนี้ 
 1. นโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกิจด้านบริหารทรัพยากรน้้าบาดาล
ของประเทศ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
 2. นโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานไอซีที  โดยมีเป้าประสงค์เพื่อ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีให้มีประสิทธิภาพที่สามารถตอบสนองการให้บริการที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง 
 3. นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบริการและการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โดยมี
เป้าประสงค์เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการไอซีทีที่มีมาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัย 
 4. นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้มีโครงสร้างองค์กรที่
สนับสนุนและมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านไอซีทีที่เพียงพอต่อการให้บริการ 
 
 ทั้งนี้  องค์กรต้องสนับสนุนให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้้าบาดาลจัดท้านโยบายและ          
แนวทางการด้าเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดยเร็ว 
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6.2 แนวทางปฏิบัติตามนโยบาย  

โดยสาระส้าคัญของแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ประกอบด้วย  
1. นโยบายการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
2. นโยบายการก้าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. นโยบายการรักษาความปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
มีแนวทางดังต่อไปนี้ 

 
1. นโยบายการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าไปเป็นส่วนประกอบร่วมของ             

การปฏิบัติงานต่าง ๆ จนถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ต้องมีใช้งาน แทบจะกล่าวได้ว่าทุกกองและส้านักงานของ
กรมทรัพยากรน้้าบาดาลล้วนแล้วแต่มีเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งาน จึงควรมีการก้าหนดให้การก้าหนดแผนงาน 
งบประมาณ หรือการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศของกองและส้านักงานเขตต่าง ๆ นั้นต้อง ให้ผู้บริหารของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมรับรู้และบริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

(1) แผนงานใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบงาน 

(2) การว่าจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอก 
 

2. นโยบายการก้าหนดบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบยืนยันได้ โดยก้าหนดให้มีรายละเอียด
ดังนี ้
 (1) ต้องมีการแบ่งบุคลากรให้ปฏิบัตอิย่างชัดเจนว่าใครรับผิดชอบการปฏิบัติงานใด มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
อะไรบ้าง และลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร 
 (2) ต้องมีการก้าหนดบุคลากรส้ารองเพื่อปฏิบัติงานทดแทนในข้อที่ 1 ตามความจ้าเป็นโดยเฉพาะงาน
อาจจะส่งผลให้กรมทรัพยากรน้้าบาดาลเกิดความเสียหาย 
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3. นโยบายการรักษาความปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้ใช้งานและบุคคลที่ เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการรักษาความปลอดภัย ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งได้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการควบคุม
ความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางในการจัดท้านโยบาย รายละเอียดของนโยบายดังนี้ 

• ด้านการควบคุมศูนย์คอมพิวเตอร์ 
(1) ต้องจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ส้าคัญ เช่น เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย เป็นต้น ไว้ในศูนย์

คอมพิวเตอร์หรือพื้นที่หวงห้าม และต้องก้าหนดสิทธิการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ให้เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง 

(2) ต้องมีระบบเก็บบันทึกการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ (Log Book) โดยบันทึกดังกล่าวต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคล และเวลาผ่านเข้าออก และควรมีการตรวจสอบบันทึกอย่างสม่้าเสมอ  

• ด้านการป้องกันความเสียหายของส้านักงาน 
(1) ต้องมีอุปกรณ์เตือนไฟไหม้ 
(2) ต้องมีถังระบบดับเพลิง 

 
• ด้านระบบป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง  
(1) ต้องมีระบบป้องกันความไม่คงที่ของกระแสไฟ  
(2) ต้องมีระบบไฟฟ้าส้ารอง 
 
• ด้านการบริหารจัดการข้อมูล  
(1) มีการก้าหนดระดับช้ันความลับของข้อมูล ทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึง

วิธีการท้าลายข้อมูล 
(2) การรับส่งข้อมูลส้าคัญผ่านเครือข่ายสาธารณะ ต้องได้รับการเข้ารหัส ที่เป็นมาตรฐานสากล 
(3) ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลในกรณีที่น้าเครื่องคอมพิวเตอร์ออกนอกพื้นที่  เช่น การ      

ส่งซ่อม การจ้าหน่ายออกจากทะเบียน  
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• ด้านการควบคุมการก้าหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน 
(1) การสร้าง User และสิทธิในการใช้งานเพื่อเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากผู้มีอ้านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน รวมทั้งทบทวนสิทธิดังกล่าวอย่างสม่้าเสมอ 
(2) ก้าหนดให้รหัสผ่านมีความยาว คาดเดายาก และมีอักขระพิเศษเป็นส่วนประกอบ  

 
• การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network)  
(1) แบ่งแยกระบบเครือข่ายส่วนเป็น DMZ ZONE  
(2) มีระบบป้องกันการบุกรุก firewall 
(3) มีระบบตรวจสอบการบุกรุก 
(4) มีการจัดท้าแผนผังระบบเครือข่าย (network diagram) ซึ่ งมี รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต          

ของเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
(5) ต้องมีการก้าหนดบุคคลรับผิดชอบเพื่อจัดเก็บ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่า parameter ต่างๆ        

ของอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ  
 
• ด้านการป้องกันไวรัส 
(1) มีการติดตั้งระบบป้องกันไวรัส 
(2) มอบหมายหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบเพื่อติดตามและปรับปรุงระบบป้องกันไวรัสให้มีความสามารถ         

ที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
(3) จัดท้าคู่มือ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานอย่างสม่้าเสมอ 

 
• ด้านการส้ารองข้อมูลและการกู้คืนระบบ 
(1) ต้องมีการจัดหาระบบส้ารองข้อมูล และก้าหนดผู้รับผิดชอบ 
(2) ก้าหนดแผนงานการส้ารองข้อมูล  ก้าหนดระดับความส้าคัญของข้อมูล  
(3) ด้าเนินการส้ารองข้อมูล และทดสอบความถูกต้องกรณีในการส้าเนาคืน (Restore)  

 (4) มีการจัดท้าคู่มือ ข้ันตอนการกู้คืนระบบ หากกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ 
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7.3 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอ่ืนๆ 
1) นโยบายเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ 
ก้าหนดให้ การออกแบบ พัฒนา การใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของ  

กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อก้าหนดและมาตรฐานตามที่ก้าหนดไว้ในแผนแม่บท             
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ของ ส้านักงานเลขาธิการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (สกภช.) 

2) นโยบายการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 
ก้าหนดให้การใช้ซอฟต์แวร์ทุกชนิดของทุกหน่วยงานต้องใช้ซอฟต์แวร์มีลิขสิทธ์ิเท่านั้น โดยศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศทรัพยากรน้้าบาดาล (ศทส.) ท้าหน้าที่ด้าเนินการก้าหนดรายการซอฟต์แวร์มาตรฐาน เช่น 
ระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมส้านักงาน เป็นต้น และซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่หน่วยงานต่างๆ จ้าเป็นต้องใช้ตาม
ภารกิจขององค์กร เช่น ชุดโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดหา การบ้ารุงรักษาเวอร์ชัน    
การติดตามประเมินเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้ให้เป็นหน้าที่ของ ศทส. 

 
3) นโยบายการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภายนอก  
ก้าหนดให้อ้างอิงตามเกณฑ์ข้อก้าหนดของมาตรฐานและหน่วยงานต่อไปนี้เป็นส้าคัญ 

 กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ เวอร์ช่ัน 2.0  (TH e-GIF) 

 พระราชกฤษฎีกาก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท้าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549  

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 

4) นโยบายการก้าหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 ก้าหนดให้อ้างอิงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าสุด และที่จะ
ประกาศใช้แต่ละปีเป็นหลัก และให้ก้าหนดให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะทางเทคโนโลยีแต่ละกลุ่มที่แนะน้าไว้
ข้างต้น นอกจากนั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์แต่ละรายการให้ระบุข้อก้าหนดด้านการรับประกันคุณภาพและการซ่อม
บ้ารุงผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ (on-site service) และระยะเวลาการรับประกันที่มากพอ เช่น 3-5 ปี เป็นต้น เพื่อลด
ปัญหาการซ่อมบา้รุงสา้หรบัครภัุณฑ์ที่จัดซือ้ ทั้งนี้การจัดหาครุภัณฑ์แบบเช่าเหมาในระยะยาวอาจมคีวามเหมาะสม
กว่าการซื้อขาดโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในแง่ของต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (Total Cost of Ownership: 
TCO) และการส่งมอบบริการที่ดีแก่ผู้ใช้ 

อย่างไรก็ตาม ควรระบุข้อก้าหนดเงื่อนไขการรบัประกันคุณภาพแบบ SLA (Service Level Agreement) 
ให้ละเอียด 
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 5) นโยบายการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
 ก้าหนดให้ยึดตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีที โดยอ้างอิงตาม 

 แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล พ.ศ. 2558  

 แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีแห่งชาติ  

 มาตรฐานความมั่นคงสารสนเทศของ IEC/ISO 27001 Information Security 
 
 



บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาล 

 
 เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง 1. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของกรม
ทรัพยากรน้้าบาดาล 2. แผนปฏิบัติการ 3. โครงสร้าง อัตราก้าลังของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสม 4. แผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  5. แผนความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล และนโยบายรักษาความมั่นคงของข้อมูล 
 
 

ส่วนท่ี 1 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

ของกรมทรพัยากรน้้าบาดาล 
 
 
3.1 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์กรมทรัพยากรน้้าบาดาล วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  

วิสัยทัศน์กรมทรัพยากรน า้บาดาล 
บรหิารจัดการทรัพยากรน้้าบาดาลอย่างยัง่ยืนเพื่อความผาสกุของประชาชน 
 
วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกิจการบรหิารจัดการทรัพยากร
น้้าบาดาลอย่างยัง่ยืนของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

ประสิทธิผล 1. เสรมิสร้างระบบสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองภารกจิด้านบริหาร
ทรัพยากรน้้าบาดาลของประเทศ 

สร้างความพงึพอใจให้กบัผูร้ับบรกิาร 

คุณภาพ 2. เสรมิสร้างขีดความสามารถด้าน
โครงสร้างพื้นฐานไอซีท ี

ปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีให้มปีระสิทธิภาพที่
สามารถตอบสนองการใหบ้ริการที่ดีได้อย่างตอ่เนื่อง 

ประสิทธิภาพ 3. พัฒนาคุณภาพบริการและการ
บรหิารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

มีระบบการบริหารจัดการไอซทีีที่มมีาตรฐาน และ
ความมั่นคงปลอดภัย 

การพัฒนาองค์กร 4. พัฒนาองค์กรและการเรียนรู ้ มีโครงสร้างองค์กรทีส่นับสนุนและ 
มีบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
ด้านไอซีทีที่เพียงพอตอ่การให้บริการ 

 



บทที่ 3 ยทุธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล | 53 

ความสอดคล้องตามมาตรฐานและข้อกา้หนดของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย รวมทั ง นโยบายสา้คัญภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
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1. เสริมสร้างระบบสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองภารกิจด้านบริหาร
ทรัพยากรน้้าบาดาลของประเทศ 

√ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. เสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
โครงสร้างพื้นฐานไอซีที 

√ √ √   √ √ √ √ √ √ √ 

3. พัฒนาคุณภาพการบริการและ
การบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

√ √ √   √ √ √ √ √ √ √ 

4. พัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ √ √ √       √ √ √ 
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จากตารางแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาลนั้นมีความสอดคล้องในทุกด้านของกรอบนโยบาย
และแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน า้บาดาล  

พ.ศ. 2559-2562 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1   เสริมสร้างระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกิจด้านบริหารทรัพยากรน้้าบาดาล 

ของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานไอซีที 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนาองค์กรและการเรียนรู ้
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ส่วนท่ี 2 

แผนปฏิบัติการ 
 
 
 เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึง แผนปฏิบัติการที่จ้าเป็น  โดยมีรายละเอียดระบุช่ือแผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด้าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะ   
ทางเทคนิคของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบสารสนเทศ ระบบภูมิสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลพร้อม
ระบบไฟฟ้า/ระบบป้องกันต่างๆ ที่จ้าเป็นส้าหรับการน้าไปสร้างขอบเขตการด้าเนินงานโครงการนั้นๆ ทั้งนี้
รายละเอียดของแต่ละโครงการจะปรากฏในภาคผนวก ข  
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สรุปแผนงาน/โครงการแต่ละยุทธศาสตร์และล้าดบัความส้าคัญจา้แนกตามยุทธศาสตร์ 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน า้บาดาล ฉบับท่ี 3 ปี พ.ศ. 2559-2562 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสรา้งระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองภารกิจด้านบรหิารทรัพยากรน า้บาดาลของ

ประเทศ 
 

แผนงาน โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 

1. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก
ทรัพยากรน ้าบาดาล (ERP) 

1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวางแผน
ทรัพยากรน้้าบาดาล 

√    

2. แผนงานบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ทรัพยากรน ้าบาดาล 

2.1 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลหลักทรัพยากร
น้้าบาดาล 

   √ 

3. แผนงานพัฒนาระบบบริการ
ทรัพยากรน ้าบาดาลแบบสมาร์ทเซอร์วิส 

3.1  โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้าน 
น้้าบาดาลผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
(mobile/smart devices) 

√    

 3.2 โครงการพัฒนาระบบร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
น้้าบาดาล ด้วยเทคโนโลยี 

√    

3.3  โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและเผยแพร่
ความรู้ด้านน้้าบาดาล 

 √   

3.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ GIS เพื่อ 
การบริการสารสนเทศเพื่อการบริหารผ่านเว็บ 
และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
(web/mobile/smart devices) 

  √  

 3.5 โครงการพัฒนาบริการสารสนเทศผ่านระบบ 
E-Form 

   √ 

4. แผนงานปรับปรุงคลังข้อมูล 
(Inventory) บ่อบาดาล 

4.1 โครงการปรับปรุงคลังข้อมูลบ่อบาดาล  √ √ √ 

5. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น ้าบาดาล 

5.1 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้้าบาดาล 

√ √ √ √ 

 5.2  โครงการการบินส้ารวจแหล่งน้้าบาดาลด้วยวิธี

ธรณีฟิสิกส์ข้ันสูง (ATDEM) 
√ √ √ √ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสรา้งขีดความสามารถด้านโครงสรา้งพื นฐานไอซีที 
 

แผนงาน โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 

1. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้าบาดาล 

1.1 โครงการปรับปรุงสายสัญญาณเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารของกรมทรัพยากร 
น้้าบาดาล 

√    

1.2 โครงการปรับปรุงและเพิ่มจุดการให้บริการเชื่อมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สทบ.เขต 

 √   

1.3 โครงการเช่าคู่สายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ส้าหรับ
ให้บริการงานด้านการบัญชีและการเงิน 

 √   

1.4 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อทดแทน   √  
2. แผนงานปรับปรุงระบบความ
ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information Security) 

2.1 โครงการจัดท้าฐานข้อมูลอุปกรณ์เครือข่าย 
(Inventory Network Equipment) เพื่อปรับปรุง
ระบบไฟร์วอลล์ (Firewall) และตัววิเคราะห์เครือข่าย 
(Network Analyzer) 

 √   

2.2 โครงการปรับปรุงระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Security) 

 √   

2.3 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
เพื่อรองรับ IPv6 

 √   

3. แผนงานปรับปรุงระบบป้องกัน
ไฟฟ้าและฟ้าผ่า 

3.1 โครงการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้ากระโชกและ
ฟ้าผ่า 

√    

4. แผนงานพัฒนาระบบประชุม
ทางไกลเพื่อรองรับเว็บและอุปกรณ์
เคลื่อนท่ี (web/mobile/smart 
devices) 

4.1 โครงการจัดซ้ือระบบประชุมทางไกลเพื่อรองรับ
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 

  √  

5. แผนงานพัฒนาระบบบริการ
โครงสร้างพื นฐานผ่านคลาวด์แบบ
ส่วนตัว (IaaS: Infrastructure as 
a Service) 

5.1 โครงการพัฒนาเครื่องแม่ข่ายบริการผ่าน
เครื่องประมวลผลกลุ่มเมฆแบบส่วนตัว (Private 
Cloud Computing) 

   √ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
  

แผนงาน โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 

1. แผนงานปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการและบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

1.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 

√ √ √ √ 

1.2 โครงการจัดหาเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA  √ √ √ √ 

1.3 โครงการจัดซ้ือซอฟต์แวร์แบบ Enterprise 
License 

√    

1.4 โครงการจัดซ้ือระบบป้องกันไวรัสแบบองค์กร √    

1.5  โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 √ √ √ √ 

1.6 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส้าหรับ 
งานประมวลผล 

√ √ √ √ 

2. แผนงานการศึกษาทบทวนและ
พัฒนาแผนแม่บทไอซีทีกรม
ทรัพยากรน ้าบาดาล ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 
2563-2566 

2.1 โครงการพัฒนาแผนดิจิทัลทรัพยากรน้้าบาดาล  
พ.ศ. 2563-2565 

  √  

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาองค์กรและการเรียนรู ้
 

แผนงาน โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 

1. แผนการพัฒนาศักยภาพด้าน
ไอซีทีของบุคลากร 

1.1 โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้าน ICT √ √ √ √ 

1.2 โครงการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ √ √ √ √ 

1.3 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) √ √ √ √ 

1.4 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  E-Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้งาน 

√ √ √ √ 
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สรุปแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ 
1. เสรมิสร้างระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกจิด้านบรหิารทรัพยากรน้้าบาดาลของ
ประเทศ 

5 10 

2. เสรมิสร้างขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานไอซีที 5 10 
3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 2 7 
4. พัฒนาองค์กรและการเรียนรู ้ 1 4 

รวม 13 31 
 
 รายละเอียดแต่ละโครงการปรากฏอยู่ในภาคผนวก ข. รายละเอียดโครงการตามแผนแมบ่ทไอซีท ี
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ส่วนท่ี 3 

โครงสร้าง อัตราก้าลงัของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีเ่หมาะสม 
 
 

 เนื้อหาในส่วนนี ้จะกล่าวถึง โครงสร้าง อัตราก้าลงัของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
รวมทั้งข้อเสนอแนะ 
 
3.1 โครงสร้าง อัตราก้าลังของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาล (ศทส.) จากการศึกษาโครงสร้างองค์กรถึงบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบและอัตราก้าลังในรายงานก่อนหน้านี้  พบว่า ศทส. เป็นหน่วยงานระดับศูนย์ มีกรอบ
อัตราก้าลัง จ้านวน 21 อัตรา ผู้บริหารหน่วยงานคือต้าแหน่งผู้อ้านวยการศูนย์ ระดับ 8 เมื่อพิจารณาจากภาระ
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่สนับสนุนการด้าเนินภารกิจของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ซึ่งประกอบด้วย 
หน่วยงานส่วนกลาง 9 หน่วยงาน (ไม่รวม ศทส.) ส่วนภูมิภาค จ้านวน 12 ส้านักพื้นที่เขตกระจายอยู่ทั่วประเทศ 
โดย สทบ.เขต ทั้ง 12 เขตน้ัน ไม่มีอัตราก้าลังด้านเจ้าหน้าที่ไอทีอยู่ประจ้า แม้การให้บริการของ ศทส. ต่อบุคลากร
ที่อยู่ส่วนกลางจะพบปัญหาไม่มากนักเนื่องจากอยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน (ยกเว้น กองวิเคราะห์น้้าบาดาล พระราม 
6) แต่การให้บริการต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ตาม สทบ. เขตต่างๆ จะพบปัญหาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มี
รายละเอียดปัญหาดังบทวิเคราะห์สถานภาพการใช้ไอซีทีในรายงานที่ผ่านมา  

สรุปประเด็นส้าคัญปัญหาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้้าบาดาล 1. โครงสร้างองค์กร 
อัตราก้าลัง และการแบ่งกลุ่มงาน 2. สัดส่วนบุคลากร ศทส. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับทรัพยากรด้าน
สารสนเทศและจ้านวนบุคลากรทั้งหมดของกรมฯ ที่ ศทส. ต้องให้การสนับสนุน 3. การขาดอัตราก้าลังบุคลากร
ด้านไอซีทีของ สทบ. เขตต่างๆ 

 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้นจากผลการศึกษาวิเคราะห์องค์กร การส้ารวจข้อมูล การ

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารทุกระดับ น้ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สังกัดใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาในภาพรวม ข้อเสนอดังกล่าว ยังไม่ลงรายละเอียด
ระดับจ้านวนอัตราก้าลัง ค้าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) คุณลักษณะเฉพาะต้าแหน่ง (Job 
Specification) สมรรถนะพึงประสงค์เฉพาะต้าแหน่ง (Job Competencies) ซึ่งจ้าเป็นต้องอาศัยการศึกษา
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วิเคราะห์ที่ละเอียดลึกซึ้งกว่าน้ี ซึ่งได้เสนอเป็นโครงการศึกษากรอบอัตราก้าลังหน่วยงานด้านสารสนเทศของกรม
แล้ว 
 

การปรับโครงสรา้งและสรรหาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศทรัพยากรน า้บาดาล 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้้าบาดาล ควรมีการก้าหนดโครงสร้างเป็นระดับส้านัก ใช้การ

บริหารงานแบบเมทริกซ์ โดยแบ่งเป็น 1 ฝ่าย 5 ส่วน ดังภาพที่ 10-1 โดยแต่ละส่วนงานมีภารกิจและความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกัน ได้แก่ 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. ส่วนนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
4. ส่วนคลังข้อมูลและศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล 
5. ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และความมั่นคงสารสนเทศ 
6. ส่วนสนับสนุนและบริการ 
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ภาพที่ 10-1 แผนภาพองค์กรใหม่โครงสร้างส้านักเทคโนโลยสีารสนเทศของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
 
 
1) แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

จากโครงสร้างการบริหารจัดการส้านักเทคโนโลยีสารสนเทศที่น้าเสนอ  ในแต่ละส่วนสามารถ        
แบ่งออกเป็นกลุ่มงานย่อย แต่การแบ่งเป็นกลุ่มงานย่อยนี้ควรมีการจัดการแบบไม่เป็นทางการ เนื่องจากบุคลากร
ทุกคนที่สังกัดในแต่ละส่วนงานมีหน้าที่ที่ต้องสนับสนุนทุกภารกิจที่กลุ่มงานตนเองรับผิดชอบการก้าหนดส่วนงาน
ย่อยจะน้าเสนอให้เห็นถึงจ้านวนบุคลากรที่ถูกก้าหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักเท่านั้น การจัดแบ่งเป็นส่วนงานย่อย
สามารถช่วยในการประเมินภาระงานและสามารถก้าหนดรปูแบบและจ้านวนทรพัยากรที่ต้องการในการด้าเนินการ
ว่าควรมีจ้านวนเท่าใดที่เหมาะสมกับภาระงานและความรับผิดชอบ หากมีการแบ่งส่วนงานย่อยที่เป็นทางการแล้ว
จะท้าให้การท้างานร่วมกันในแต่ละส่วนงานย่อยท้าได้ยากยิ่งขึ้น 
 

 

ผู้อ้านวยการสา้นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฝ่ายระบบ
สารสนเทศและระบบขอ้มูล 

ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ผู้ช่วยผู้อ้านวยการด้านสารสนเทศ  
ทรัพยากรน้้าบาดาล 

ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป 

ส่วนนโยบายและแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่วนสนับสนุน
และบริการ 

ส่วนคลังข้อมูลและ
ศูนย์กลางแลกเปลีย่น

ข้อมูล 

ส่วนบรหิาร
คอมพิวเตอร์และ

เครือข่ายสารสนเทศ 

ส่วนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
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ภารกิจของฝ่ายและส่วนงานต่างๆ  ตามโครงสร้างส้านักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากร         

น้้าบาดาล มีดังต่อไปนี้ 
 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปท้าหน้าที่ในการสนับสนุนในส่วนของงานต่างๆ  เช่น งานเลขานุการงานช่วย

อ้านวยการ งานบริหารทั่ วไป  งานสารบรรณ  งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารงบประมาณ  งานสถานที่              
งานประชาสัมพันธ์ งานพัสดุและครุภัณฑ์ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น  รวมทั้ง    
การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ส่วนนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหลัก ดังนี ้

 ศึกษา วิเคราะห์ แผนกลยุทธ์ขององค์กรและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ จัดท้าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมทรัพยากรน้้าบาดาลให้รองรบัแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ รวมทั้งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
นโยบายของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม ให้บรรลุผลของการด้าเนินงาน และจัดท้า
รายงานผลการด้าเนินงาน 

 ศึกษา วิเคราะห์ ก้าหนดนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสารในด้านต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่ใช้ไอซีทีสนับสนุนนั้นสามารถตอบสนองต่อการให้บริการในองค์กร   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณภาพ 

 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้้าบาดาล 

 ติดตาม วิเคราะห์ และวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหม่ๆ  อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการก้าหนดและปรับเปลี่ยน
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล 

 ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อด้าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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 ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ  เพื่อก้าหนดมาตรฐานการด้าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้้าบาดาลในด้านการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดเอกภาพ
และคุณภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวมของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล 

 ด้าเนินการประเมินผลการด้าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ       
กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ตามยุทธศาสตร์และแผนการด้าเนินงาน 

 จัดท้ารายงานประจ้าปีผลการด้าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ    
กรมทรัพยากรน้้าบาดาล เพื่อน้าเสนอผู้บริหารและเผยแพร่สู่ประชาชน 

 จัดท้ าแผนการพัฒ นาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารภายใน            
กรมทรัพยากรน้้าบาดาลและบุคลากรในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 บริหารจัดการในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนบุคลากรในส้านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถให้ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ 
 

ส่วนนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงานย่อย ประกอบด้วย 
1. กลุ่มงานนโยบายและติดตามประเมินผล ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนงานของกรมทรัพยากร        

น้้าบาดาลตามภารกิจต่างๆ และนโยบายหลักขององค์กร เพื่อการก้าหนดแนวทางและนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส้าหรับองค์กร โดยมีการประสานงานด้านงบประมาณกับฝ่ายบริหารงานทั่วไป การ
ติดตามประเมินผลการด้าเนินการและประสิทธิภาพของการใช้งานด้านสารสนเทศ  

2. กลุ่มงานบริหารโครงการ บริหารโครงการด้านสารสนเทศ  โดยท้าหน้าที่ เป็นแกนหลักใน            
การประสานงานกับบุคลากร และกลุ่มงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ อ้านวยการ ติดตาม สนับสนุน           
การด้าเนินการ ประเมินผลและผลกัดันโครงการสูก่ารใช้งานจรงิ เพื่อให้โครงการบรรลตุามวัตถุประสงค์ขององค์กร  

3. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสารสนเทศ ในกลุ่มงานนี้ต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะ
ความสามารถด้านการติดต่อประสานงานและเข้าใจภาพรวมของงานสารสนเทศเป็นอย่างดี วิเคราะห์ความจ้าเป็น
ในการพัฒนาบุคลากรและก้าหนดหลักสูตร วิเคราะห์สมรรถนะอาชีพ โดยอาจประสานกับหน่วยงานภาครัฐ       
ในการน้าระบบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศของกรม 

4. กลุ่มงานระบบการจัดการความรู้และเว็บไซต์ เพื่อท้าหน้าที่บริหารจัดการระบบการจัดการและ
เว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลก่อนการเก็บเข้าสู่ระบบการจัดการความรู้และ    
การน้าเสนอทางเว็บไซต์ ออกแบบกราฟิกส้าหรับประกอบการน้าเสนอข้อมูล  
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ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ มีภารกิจหลัก ดังนี ้

 ท้างานร่วมกับส่วนนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และวางแผน
การด้าเนินงานเพื่อของบประมาณด้าเนินการระบบสารสนเทศ 

 วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อรองรับภารกิจของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล 

 ประสานงานในการน้าซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ให้ค้าปรึกษาแก่ผู้ใช้
ระบบทุกฝ่าย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ประเมินผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร กับระบบบริหารและบริการ 
พร้อมทั้งจัดท้าข้อเสนอเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ 

 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาหรือจัดหาระบบสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ 
เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสานการด้าเนินงานกับหน่วยงานในสังกัด  
เพื่อให้เกิดการใช้ระบบที่ได้มีการพัฒนาไว้แล้วร่วมกัน 

 ดูแล บ้ารุงรักษาและแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถจัดแบ่งเป็น 2 ส่วนงานย่อย คือ  
1. กลุ่มงานวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ท้าการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง    

แอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจขององค์กร ส่วนงานนี้ต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม 

2. กลุ่มงานพัฒนาแอปพลิเคชัน พัฒนาและ/หรือปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติมตามความต้องการของ
ผู้ใช้และหน่วยงานต่างๆ ตามที่กลุ่มงานวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศก้าหนด  เรียนรู้และท้างาน
ร่วมกับผู้พัฒนาระบบของหน่วยงานภายนอกในกรณีที่กรมทรัพยากรน้้าบาดาลจัดจ้างหน่วยงานภายนอก          
ในการพัฒนาระบบงาน จัดท้าคู่มือและฝึกอบรมบุคลากรให้ความรู้และทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศเพิ่มเติม  
ในกลุ่มนี้ต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะด้านการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโมบาย        
แอปพลิเคชัน 
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ส่วนคลังข้อมูลและศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูล มีภารกิจหลัก ดังนี ้

 ท้างานร่วมกับส่วนนโยบายและแผนเทคโนโลยีเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการด้าเนินงาน
เพื่อของบประมาณด้าเนินการระบบสารสนเทศ 

 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ด้าเนินการบ้ารุงรักษาคลังข้อมูลและ
ระบบฐานข้อมูลให้มีการท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยและครบถ้วน 

 บริหารจัดการข้อมูลน้้าบาดาลและแผนที่ 

 บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล เพื่อให้มีมาตรฐาน และใช้งานร่วมกันได้ 

 เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล พร้อมทั้งพัฒนาระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเพื่อเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมทรัพยากรน้้าบาดาลได้ 

 ศึกษาและสนับสนุนการประยุกต์ข้อมูลในระบบ (Geographical Information System : GIS) 

 จัดท้ารายงานเผยแพร่ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูล เพื่อสนับสนุนการบริหารของกรมทรัพยากร   
น้้าบาดาล 

 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ระบบคลังข้อมูลและระบบฐานข้อมูล รวมทั้งระบบ
การเรียกคืน 

 บริหารและพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการความรู้ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาลให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับนโยบายของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล 

 การประเมินผลการด้าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
 
จากภารกิจดังกล่าวนี้ ส่วนคลังข้อมูลและศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม

ประกอบด้วย 
1. กลุ่มงานวิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูล ท้าการวิเคราะห์ ออกแบบระบบโครงสร้าง

ข้อมูลส้าหรับระบบงานต่างๆ ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ประสานงานกับส่วนต่างๆ และหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนข้อมูล  

2. กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลน ้าบาดาลและแผนท่ี ท้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลน้้าบาดาลและ
แผนที่บริหารจัดการให้ระบบฐานข้อมูลต่างๆ สามารถรองรับระบบงานสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อ้านวยความสะดวกในการใช้งานแก่ผู้ใช้ สนับสนุนกลุ่มงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และความมั่นคงสารสนเทศ มีภารกิจหลักดังนี้ 

 ท้างานร่วมกับส่วนนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และวางแผน
การด้าเนินงานเพื่อของบประมาณด้าเนินการระบบสารสนเทศ 

 บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม ก้ากับดูแล และบ้ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย รวมถึงข้อมูลให้มีความปลอดภัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 วางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
วางแผนบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ วางแผนบริหารและโต้ตอบภัยพิบัติ 

 วางแผนงาน โครงการ และจัดท้าแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โดย
ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพความต้องการและปัจจัยแวดล้อมในการพัฒนาและด้าเนินการของบประมาณและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

 พัฒนาโครงสร้างสารสนเทศพื้นฐานในการเช่ือมโยงจัดสรรการใช้ทรัพยากรร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 

 วางแผนเพื่อรับมือการโจมตี การบุกรุก และภัยพิบัติ 

 จัดหามาตรการ วิธีการ และเครื่องมือเพื่อให้ด้าเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ติดตามผล 
ประเมินผล และรายงานผล 

จากภารกิจดังกล่าวนี้ ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และความมั่นคงสารสนเทศสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

1. กลุ่มงานด้านความมั่นคงสารสนเทศ ท้าการวิเคราะห์ วางแผนในการรักษาความปลอดภัย      
ของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ในกลุ่มนี้ต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2. กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์ ท้าการวิเคราะห์ ให้ค้าปรึกษาและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดข้ึนกับระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ประสานงานกับ
กลุ่มงานต่างๆ และภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใน    
กลุ่มนี้ต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

3. กลุ่มงานบริหารเครือข่าย วิเคราะห์ และบ้ารุงรักษาระบบเครือข่ายให้สามารถรองรับระบบงาน
สารสนเทศให้สามารถท้างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับระบบเครือข่าย ประสานงาน
กับส่วนงานอื่นในการสนับสนุนการใช้งานเครือข่าย ในกลุ่มนี้ต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ 
ความสามารถด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
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ส่วนสนับสนุนและบริการ มีภารกิจหลักดังนี้ 

 ท้างานร่วมกับส่วนนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และวางแผน
การด้าเนินงานในการของบประมาณด้าเนินการระบบ ICT  

 เป็นส่วนประสานงานหลักดูแลรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ด้าน ICT ที่ประจ้า สทบ.เขต ในส่วน
ภูมิภาค 

 ท้าความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบ ICT ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล ระบบงานสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ทั่วไป และปัญหาต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Helpdesk) 
ที่เกิดข้ึนกับบุคลากรของกรมทรัพยากรน้้าบาดาลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 เป็นศูนย์กลางในการควบคุมบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบงานสารสนเทศ 

 เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานด้านเทคนิคกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและ
ภายนอก ในกรณีที่ส่วนสนับสนุนและบริการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เอง 

 ติดตั้งและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนอื่นๆ 
 
จากภารกิจดังกล่าวนี้ ส่วนสนับสนุนและบริการสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ประกอบด้วย 

1. กลุ่มงานวิเคราะห์และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา  ท้าการวิเคราะห์ ให้ค้าปรึกษาและ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ประสานงาน
กับส่วนต่างๆ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา  

2. กลุ่มงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตั้งและบ้ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์        
ส่วนบุคคลทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และโปรแกรมสนับสนุนการใช้งานต่างๆ  รวมทั้งแก้ไขปัญหาพื้นฐานต่างๆ       
ในลักษณะของ onsite service  

3. กลุ่มงาน Call Center ท้าหน้าที่ในการตอบค้าถามและให้ค้าปรึกษาในการแก้ไขปัญหา   
ด้าน ICT และงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล  
 
 นอกจากนั้น ควรเพิ่มอัตราก้าลังต้าแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศประจ้าอยู่ที่ สทบ.เขต ทั้ง 12 เขต 
จ้านวนอย่างน้อย 1 อัตรา สังกัด หน่วยงานด้านวิชาการของแต่ละ สทบ.เขต เป็นด่านแรกของการท้าหน้าที่
สนับสนุนงานด้านระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในองค์กร และเช่ือมประสาน
ระหว่าง ศทส. กับ สทบ. เขต ในงานด้านสารสนเทศต่างๆ ควรเป็นอัตราระดับปริญญาตรีสาขาด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศหรือที่เกี่ยวข้องโดยตรง ควรก้าหนดให้เป็นต้าแหน่งที่มีความมั่นคงและสามารถเติบโตในสายงานได้   
การก้าหนดคุณลักษณะประจ้าต้าแหน่ง การทดสอบ การฝึกอบรม เป็นต้น สทบ. เขตควรประสานเพื่อขอ      
ความช่วยเหลือจาก ศทส. 
 
ตารางที่ 5-1 สรุปการวิเคราะหส์ภาพปัญหาปจัจบุัน แนวทางที่ควรด้าเนินการ 

รายการ สภาพปัญหาปัจจุบัน แนวทางการแก้ไข โครงการท่ีควรม ี
ผู้ดูแลและ
ควบคุมด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

บุคลากรด้าน ICT มี
จ้านวนน้อยเมื่อเทียบ
สัดส่วนต่อจ้านวน
บุคลากรด้านอื่นๆ 
ส่งผลโดยตรงต่อ
ความสามารถใน 
การตอบสนองต่อ
ผู้รบับริการ โดยเฉพาะ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

1.เพิ่มอัตราก้าลังบุคลากรด้าน 
ICT จ้านวน 1 ต้าแหน่ง เพื่อ
รับผิดชอบระบบและปรบัปรุง
แก้ไข รวมถึงการบ้ารุงรักษา
ระบบให้มปีระสทิธิภาพพร้อม 
ใช้งาน 
2.พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่
มีความสนใจด้าน ICT ให้มา
รับผิดชอบระบบ ICT ของ
หน่วยงาน 

1.โครงการพฒันาเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ด้าน ICT 
2.โครงการพฒันาระบบการจัดการ
ความรู้ (KM) 
3.โครงการศึกษากรอบอัตราก้าลัง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผู้ใช้งาน
ทั่วไป 

ผู้ใช้ทั่วไปขาดความ
เข้าใจในการโต้ตอบ
กับซอฟต์แวร์ หรือ 
ระบบสารสนเทศ 
เนื่องจากขาดการ
ฝึกอบรม พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ และ
ความรู้ความเข้าใจต่อ
คอมพิวเตอร์ 
โดยเฉพาะด้าน
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ระบบไฟฟ้า และ
ระบบสารสนเทศ 

ควรพัฒนาให้มีความรู้ด้านน้ี
เพิ่มข้ึน ช่วยเหลอืตัวเองเบื้องต้น
หรือพฒันาระบบงานของตนเอง
ที่ไม่ยุ่งยากนักได ้โดยการจัด
ฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง 
 

1.โครงการฝกึอบรมการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.โครงการพฒันาระบบการเรียนรู ้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ E-Learning 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน 
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ส่วนท่ี 4 
แผนการพฒันาบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 
 
 เนื้อหาในส่วนนี้ จะกล่าวถึง แผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
แนวทางของหลักสูตรการฝึกอบรม 
 
4.1 แผนการพัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

จากการส้ารวจบุคลากรของหน่วยงานในกรมทรัพยากรน้้าบาดาล  พบว่าบุคลากรบางส่วนไม่ได้จบ
การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งอาจจะขาดทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท้าให้ท้างานได้ไม่เต็มที่ จ้านวนบุคลากรในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อภาระงาน บุคลากรต้อง
ท้างานหลายหน้าที่ซึ่งขาดความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท้าใหท้้างานได้อย่างไมเ่ต็มประสทิธิภาพ รวมถึงโครงสร้างของ
หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที่ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ดังนั้น หน่วยงานควรจัดท้าแผนฝึกอบรมบุคลากรให้มีความสามารถเฉพาะด้านตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ  และควร
เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายอื่น  ๆ           
ที่เกี่ยวข้อง และควรปรับโครงสร้างองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) ให้เหมาะสมสร้าง
แรงจูงใจในการท้างานของบุคลากรในหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จ้าเป็นต้องจัดเตรียม        
ความพร้อมด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนถึงควบคุมและพัฒนาระบบสารสนเทศ   
ให้มีมาตรฐาน และการใช้งานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  การพิจารณาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในด้าน
แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงก้าหนดกลุ่มแบ่งบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่ม      
ตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ดูแล และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
เพื่อความเหมาะสมสะดวกต่อการท้าความเข้าใจร่วมกัน 
 1.กลุ่มผู้บริหารหน่วยงาน 
 2.กลุ่มผู้ดูแลและควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3.กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป 
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1) กลุ่มผู้บริหารหน่วยงาน 
เนื่องจากภารกิจของผู้บริหารมีมาก ดังนั้นการพัฒนาควรเป็นไปในรูปแบบของการประชุมสัมมนา แต่ก็มี

บางรายวิชาที่ผู้บริหารต้องสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเอง  เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การใช้ 
Application และ Standard Package การใช้ระบบอินทราเน็ต ระบบอินเทอร์เน็ต การรับ-ส่ง Electronic Mail 
เป็นต้น โดยผู้บริหารจะประกอบด้วย 

1.1 ผู้บริหารระดับสูง (Executive) 
ผู้มีอ้านาจบริหารจัดการ ก้าหนดแนวทางในระดับนโยบายขององค์กร  รวมถึงการวางแผนภาพรวม

กระบวนการท้างาน การจัดสรรงบประมาณ การตัดสินใจอนุมัติโครงการที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น อธิบดี 
รองอธิบดี ที่ปรึกษา  คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 

1.2 ผู้บริหารระดับกลาง (Line Manager) 
ผู้มีอ้านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ รับผิดชอบผลลัพธ์และเป้าหมายการด้าเนินพันธกิจของหน่วยงาน 

โดยท้าหน้าที่ควบคุม ตัดสินใจ ตั้งเป้าหมายและก้าหนดนโยบายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายระดับ
องค์กร เช่น ผู้อ้านวยการส้านัก  ผู้อ้านวยการศูนย์ ผู้อ้านวยการส่วนงาน  เป็นต้น 
 
2) กลุ่มผู้ดูแลและควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องรับผิดชอบการวิเคราะห์ระบบ การสร้าง การปรับปรุง แก้ไข การออกแบบ 
การบ้ารุงรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ต้องมีความรู้ ความสามารถ  มีทักษะสูง           
การพัฒนาการฝึกอบรมตลอดจนการสัมมนาจึงเน้นไปทางวิชาการประกอบการฝึกปฏิบัติจริง ตัวระบบการจัดการ
ระบบเครือข่าย ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบงานส้าเร็จรูป ระบบงานประยุกต์ต่างๆ  โดยละเอียด โดย
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยดังนี้ 

2.1 Chief Information Officer (CIO) 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (หรอืหน่วยงานที่มีการด้าเนินงานในลักษณะใกล้เคียงกัน) มีหน้าที่

ในการตัดสินใจ ก้าหนดทิศทาง รวมทั้งนโยบายการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
ก้ากับ ติดตาม ควบคุม ดูแลภาพรวมการบริหารงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้้าบาดาล ด้วย
วิสัยทัศน์ ทักษะและประสบการณ์ในลักษณะต่างๆ ท้านองนี้คือ 

1. เข้าใจการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อน้ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจของ
หน่วยงาน 

2. เข้าใจกระบวนการวางแผน บริหารจัดการโครงการทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รวมทั้งการบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้ประกอบการภายนอก (ICT Outsourcing Management) 
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3. เข้าใจวิธีจัดการกระบวนการท้างาน ติดตาม และประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสาร 

4. เข้าใจศักยภาพรวมถึงความเสี่ยง ในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. เข้าใจหลักการเช่ือมประสานการเจรจาต่อรองกับทุกฝา่ยและสามารถสื่อสารกบัผู้พัฒนาระบบฯได้ 
6. เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7. สามารถแปลงแผนงาน/โครงการสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 Project Management Officer (PMO) 
ผู้บริหารโครงการ มีหน้าที่ในการก้ากับ ควบคุม ดูแล ตัดสินใจ ให้ค้าปรึกษาและแก้ปัญหาของโครงการ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร รวมถึงการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสม
กับโครงการต่างๆ ด้วย 

2.3 Developer and Administrator 
ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ

ระบบเครือข่าย ให้สามารถท้างานได้อย่างต่อเนื่อง มีความถูกต้อง มั่นคงและปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจ
แบ่งภาระหน้าที่ได้ ดังนี้คือ 

1. Application Owner 
ผู้ดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ มีหน้าที่ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 

(System Analysis) ให้ค้าปรึกษาและควบคุมการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ได้รับมอบหมายให้ส้าเร็จ สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้ง รายงานสถานะในการท้างานหรือการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับผู้บริหาร
โครงการทราบด้วย 

2. Application Support 
ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการเขียนโปรแกรม (Programmer) ให้ค้าแนะน้าและอบรมวิธีการใช้ระบบ

สารสนเทศให้แก่กลุ่มผู้ใช้งาน รวมทั้ง การรับฟังปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้งาน และหาแนวทางแก้ไขด้านเทคนิค   
ที่เกิดจากระบบสารสนเทศ 

3. System Administrator 
ผู้ควบคุมดูแลภาพรวมของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม  ซึ่ งรวมถึงการติดตั้งโปรแกรม           

การปรับปรุงยกระดับสมรรถนะการท้างานของเครื่องคอมพิวเตอร์  (Upgrade) และการให้ค้าแนะน้าปรึกษา     
ด้านเทคนิคแก่ผู้ใช้งาน 

4. Network & Infrastructure Administrator 
ผู้ควบคุมดูแลเครื่องแม่ข่าย (Server) และระบบเครือข่าย เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถท้างานได้อย่าง

ถูกต้อง มั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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3) กลุ่มผู้ใช้งานท่ัวไป 
การพัฒนาจะเป็นไปในลักษณะการแนะน้าการใช้ระบบเทคโนโลยีและระบบงานที่ได้จัดท้าหรือพัฒนาข้ึน 

เช่น การใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง การใช้ระบบงานส้าเร็จรูปเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน การใช้ระบบงานประยุกต์ต่างๆ 
เป็นต้น  ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ด้าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโดยตรง อาทิ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เป็นต้น 
 

โดยสรุปแผนการพัฒนาบุคลากร จึงควรมีแผนพัฒนาบุคลากรแบ่งออกเป็น 2 แผนหลัก ซึ่งได้แก่ 
1) แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนื่องจากบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบ    

การวิเคราะห์ระบบ การสร้าง การปรับปรุง แก้ไขการออกแบบ การบ้ารุงรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น
บุคลากรเหล่านี้ต้องมีความรู้ความสามารถ มีทักษะสูง การพัฒนาการฝึกอบรมตลอดจนการสัมมนาจึงเน้นไปทาง
วิชาการประกอบการฝึกปฏิบัติจริง ตัวระบบการจัดการระบบเครือข่าย ระบบการจัดการฐานข้อมูลระบบงาน
ส้าเร็จรูป ระบบงานประยุกต์ต่างๆ โดยละเอียด 

2) แผนพัฒนาบุคลากรส้าหรับผู้ใช้งานทั่วไป การพัฒนาจะเป็นไปในลักษณะการแนะน้าการใช้ระบบ
เทคโนโลยีและระบบงานที่ได้จัดท้าหรือพัฒนาข้ึน เช่น การใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง การใช้ระบบงานส้าเร็จรูป     
เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานการใช้ระบบงานประยุกต์ต่างๆ เป็นต้น 
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4.2 หลักสูตรการฝึกอบรม 
 

โดยหลกัสูตรฝกึอบรมควรมีดงันี ้
บุคลากร หลักสูตรฝึกอบรม 

บุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1. การบรหิารจัดการระบบสารสนเทศ 
2. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การสือ่สาร 
3. การพัฒนาระบบคลงัข้อมลูและเหมืองข้อมูล 
4. การวิเคราะห์และการปรับปรงุกระบวนการท้างาน 
5. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
6. การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส (Web services developments) 
7. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
8. การบรหิารจัดการระบบฐานข้อมูล 
9. การบรหิารจัดการระบบเครือข่ายขององค์กร 
10. การวางแผนเชิงกลยทุธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
11. การพัฒนาโมบายแอปพลเิคชัน 

บุคลากรส้าหรบัผู้ใช้งานทั่วไป 1. การใช้โปรแกรมส้านักงาน (Microsoft Office) 
2. การจัดการความรู ้
3. การใช้ระบบอินเทอรเ์น็ตอย่างปลอดภัย 

 
 



บทที่ 3 ยทุธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล | 75 

 
ส่วนท่ี 5 

แผนความมั่นคงปลอดภัยของข้อมลู และนโยบายรกัษาความมั่นคงของข้อมูล 
 
 
 เนื้อหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึง แผนความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และนโยบายรักษาความมั่นคงของข้อมูล 
 
5.1  แผนความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
 แผนแม่บทไอซีทีฯ ฉบับนี้ ได้ก้าหนดแผนเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตลอดระยะ 4 ปี       
ของแผน ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 12.1 
 
ตารางที่ 12-1  สรุปแผนงาน/โครงการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ตามยุทธศาสตร์ 4 ปี 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ ปี พ.ศ. 

2. เสรมิสร้างขีด
ความสามารถด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ไอซีท ี

2. แผนงานปรบัปรุงระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information 
Security) 

2.1 โครงการจัดท้าฐานข้อมลูอปุกรณ์
เครือข่าย (Inventory Network 
Equipment) เพื่อปรับปรุงระบบ 
ไฟร์วอลล์ (Firewall) และตัววิเคราะห์
เครือข่าย (Network Analyzer) 

2560 

2.2 โครงการปรบัปรุงระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer 
Network Security) 

2560 

2.3 โครงการปรบัปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารเพื่อรองรบั IPv6 

2561 
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5.2 นโยบายรักษาความมั่นคงของข้อมูล 
 นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของข้อมูล ตามแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ สรุปได้ดังนี้ 
 

1) นโยบายการรักษาความปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้ ใช้งานและบุคคลที่ เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการรักษาความปลอดภัย             
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งได้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการควบคุม
ความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางในการจัดท้านโยบาย รายละเอียดของนโยบายดังนี ้
 

• ด้านการควบคุมศูนย์คอมพิวเตอร์ 
(1) ต้องจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ส้าคัญไว้ในศูนย์คอมพิวเตอร์หรือพื้นที่หวงห้าม เช่น เครื่องแม่ข่าย 

อุปกรณ์เครือข่าย เป็นต้น และต้องก้าหนดสิทธิการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ให้เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
(2) ต้องมีระบบเก็บบันทึกการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ (Log Book) โดยบันทึกดังกล่าวต้องมี

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคล และเวลาผ่านเข้าออก และควรมีการตรวจสอบบันทึกอย่างสม่้าเสมอ  
 
• ด้านการป้องกันความเสียหายของส้านักงาน 
(1) ต้องมีอุปกรณ์เตือนไฟไหม้ 
(2) ต้องมีถังระบบดับเพลิง 

 
• ด้านระบบป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง  
(1) ต้องมีระบบป้องกันความไม่คงที่ของกระแสไฟ  
(2) ต้องมีระบบไฟฟ้าส้ารอง 
 
• ด้านการบริหารจัดการข้อมูล  
(1) มีการก้าหนดระดับช้ันความลับของข้อมูล ทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึง

วิธีการท้าลายข้อมูล 
(2) การรับส่งข้อมูลส้าคัญผ่านเครือข่ายสาธารณะ ต้องได้รับการเข้ารหัส ที่เป็นมาตรฐานสากล 
(3) ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลในกรณีที่น้าเครื่องคอมพิวเตอร์ออกนอกพื้นที่  เช่น การส่ง

ซ่อม การจ้าหน่ายออกจากทะเบียน  
 



บทที่ 3 ยทุธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล | 77 

• ด้านการควบคุมการก้าหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน 
(1) การสร้าง User และสิทธิในการใช้งานเพื่อเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากผู้มีอ้านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน รวมทั้งทบทวนสิทธิดังกล่าวอย่างสม่้าเสมอ 
(2) ก้าหนดให้รหัสผ่านมีความยาว คาดเดายาก และมีอักขระพิเศษเป็นส่วนประกอบ  

 

• การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network)  
(1) แบ่งแยกระบบเครือข่ายส่วนเป็น DMZ ZONE  
(2) มีระบบป้องกันการบุกรุก firewall 
(3) มีระบบตรวจสอบการบุกรุก 
(4) มีการจัดท้าแผนผังระบบเครือข่าย (network diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของ

เครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
(5) ต้องมีการก้าหนดบุคคลรับผิดชอบเพื่อจัดเก็บ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่า parameter ต่างๆ ของ

อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ  
 

• ด้านการป้องกันไวรัส 
(1) มีการติดตั้งระบบป้องกันไวรัส 
(2) มอบหมายหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบเพื่อติดตามและปรับปรุงระบบป้องกันไวรัสให้มีความสามารถที่

ทันสมัยอยู่เสมอ 
(3) จัดท้าคู่มือ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานอย่างสม่้าเสมอ 

 

• ด้านการส้ารองข้อมูลและการกู้คืนระบบ 
(1) ต้องมีการจัดหาระบบส้ารองข้อมูล และก้าหนดผู้รับผิดชอบ 
(2) ก้าหนดแผนงานการส้ารองข้อมูล  ก้าหนดระดับความส้าคัญของข้อมูล  
(3) ด้าเนินการส้ารองข้อมูล และทดสอบความถูกต้องกรณีในการส้าเนาคืน (Restore)  

 (4) มีการจัดท้าคู่มือ ข้ันตอนการกู้คืนระบบ หากกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ 
 

2) นโยบายการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
 ก้าหนดให้ยึดตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีที โดยอ้างอิงตาม 

 แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล พ.ศ. 2558 

 แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีแห่งชาติ  

 มาตรฐานความมั่นคงสารสนเทศของ IEC/ISO 27001 Information Security  



บทที่ 4 

การบริหารจัดการโครงการ 
 

 
เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง แผนการบริหารจัดการ แผนงานโครงการตามล าดับความส าคัญ รวมถึงแผน

งบประมาณและแผนการจดัซื้อจัดจ้าง การติดตามประเมินผล และตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการต่างๆ แผนงาน/โครงการ
แต่ละยุทธศาสตร์และล าดับความส าคัญจ าแนกตามยุทธศาสตร์สรุปงบประมาณ 
 
4.1  แผนการบริหารจัดการ 

แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแม่บทฯ  ควรมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบ  พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียงกัน เพราะการบูรณาการสารสนเทศมักมี    
การเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน/บุคคลหลายฝ่าย หากขาดความร่วมมือจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจส่งผลต่อความส าเร็จ
และประสิทธิภาพของโครงการได้ แนวทางที่ควรด าเนินเพื่อให้การบริหารโครงการประสบความส าเร็จ มีดังนี้  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามประเมินผลการประยุกต์แผนแม่บทฯ ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล โดยมี
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะท างาน หรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารสารสนเทศท าหน้าที่
ก ากับติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าว 

2. จัดให้มีการก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในระดับหน่วยงานต่างๆ โดยอ้างอิงจากตัวช้ีวัดตามแผนงาน/
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนฯ ฉบับนี้ หรือสามารถปรับปรุงค่าให้เหมาะสมกับการด าเนินภารกิจของแต่ละระดับ 

3. ควรจัดให้มีที่ปรึกษาในโครงการที่มีความส าคัญหรือมีมูลค่างบประมาณสูงเกิน 2 ล้านบาทข้ึนไป ตั้งแต่
ข้ันตอนการร่างข้อก าหนดหรือปรับแก้คุณลักษณะทางเทคนิคครุภัณฑ์ในโครงการ การคัดเลือก ก ารติดตาม
ความก้าวหน้าบริหารโครงการ และการรับตรวจรับงานที่มีคุณลักษณะเฉพาะ 

4. จัดให้มีการประเมนิผลโครงการเพื่อบรูณาการ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศเป็นประจ า
ตามคาบเวลาที่ก าหนด 

5. จัดให้การทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายสารสนเทศที่ประกาศใช้ว่าได้มีความตระหนักรู้ การให้ความร่วมมือ 
และจ าเป็นต้องทบทวนปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมนโยบายเป็นระยะๆ ทั้งนี้ ควรมีมาตรการส่งเสริม ให้รางวัล หรือการลงโทษ 
หน่วยงานที่ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ประกาศไปให้เหมาะสมอีกด้วย 
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6. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้า รวบรวมผลการด าเนินงาน และผลการประเมิน
โครงการต่างๆ โดยเน้นการบูรณาการทุกโครงการเพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจของผู้บริหารระดับต่างๆ โดยเฉพาะระดับสูง 

7. ทบทวนและปรับแผนการด าเนินงานตามความจ าเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์และเป็นไปตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ 
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4.2  แผนงานโครงการตามล้าดับความส้าคัญ รวมถึงแผนงบประมาณและแผนการจัดซื อจัดจ้าง และตัวชี วัดความส้าเร็จโครงการต่าง ๆ 
 

สรุปแผนงาน/โครงการทั งหมดตลอดระยะเวลา 4 ปี  
ภายใต้แผนแม่บทไอซีที ปี พ.ศ. 2559-2562 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  เสริมสร้างระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกิจด้านบริหารทรัพยากรน้ าบาดาลของประเทศ 

แผนงาน โครงการ วัตถปุระสงค ์ แนวทางด้าเนินการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี วดั 
1. แผนงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศหลักทรัพยากร
น้ าบาดาล (ERP) 

1.1 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือวางแผน
ทรัพยากรน้ าบาดาล 

เพ่ือจัดท าระบบสารสนเทศ
หลักของกรมทรัพยากรน้ า
บาดาลเช่ือมโยงเป็นระบบ
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ศึกษาความต้องการใช้งาน
ฐานข้อมูลกลางของ 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
และสอบถามผู้ปฏิบัติงาน 
2. ศึกษาฐานข้อมูลเดิมของ
หน่วยงานย่อยใน 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
3. ศึกษาระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลของระบบฐานข้อมูล 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
จากการประชุมกลุ่มย่อย
จ านวน 14 ครั้ง 
4. วิเคราะห์และร่างระบบ 
การวางแผนทรัพยากรองค์กร 
(Enterprise Resource 
Planning : ERP) โดยจัดท า
แผนผังระบบงานและระบบ
ข้อมูลที่แสดงการเชื่อมโยง 
 

1.ระบบสารสนเทศหลักของ
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลที่
รองรับการให้บริการ
เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากร
น้ าบาดาล ไดทุ้กข่ายงาน  
2.ระบบฐานข้อมูลกลาง
ทรัพยากรน้ าบาดาลที่รองรับ
เทคโนโลยทีันสมัย มคีวาม
พร้อมในการน าไปใช้งาน 
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค  
3.ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
ทั้งจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกกรมทรัพยากร 
น้ าบาดาล 

1. เชิงปริมาณ : จ านวน
ระบบฐานข้อมูลกลาง และ
โปรแกรมประยุกต์ของ 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
2. เชิงคุณภาพ : ความ
แม่นย าและความถูกต้อง 
ของข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูล 
3. เชิงค่าใช้จ่าย : การใช้จ่าย
อยู่ในกรอบงบประมาณ 
ที่ก าหนด 
4. เชิงเวลา : การด าเนินงาน
เสร็จสิ้นตามแผนงาน 
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   ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. จัดการประชุมรับฟัง 
ความคดิเห็นต่อร่างแผนผัง
ระบบงานและระบบข้อมูลจาก
การวางแผนทรัพยากรองค์กร 
จ านวน 2 ครั้ง 
6. จัดท าระบบการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร 
7. ศึกษาจัดท าระบบฐานข้อมูล 
ที่สามารถบูรณาการงานหลัก 
(Core Business process) 
ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล
และเช่ือมโยงข้อมูลได้ทั้งจาก

หน่วยงานภายในและภายนอก 

  

2. แผนงานบูรณาการ
ฐานข้อมูลกลาง 
ทรัพยากรน้ าบาดาล 

2.1 โครงการบูรณาการ
ฐานข้อมูลหลัก 
ทรัพยากรน้ าบาดาล 

เพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูล
ร่วมกันระหว่างฐานข้อมูล 
Pasutara -GCL - E-Lab 

1. ส ารวจรายละเอียดของ
ระบบฐานข้อมูลทั้ง 3ระบบ
เดิม 
2. ส ารวจความต้องการใช้งาน
ของผู้ที่เก่ียวข้อง 
3. ออกแบบรายละเอียด 
4. จัดจ้างด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 
5. ตรวจรับ 
6. ฝึกอบรมให้ผู้ใช้งาน 
7. ติดตามผล 
8. ดูแล บ ารุงรักษา 
 

ปรับปรุงให้ฐานข้อมูลมีความ
เช่ือมโยง 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
ไม่น้อยกว่า 80% 
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3. แผนงานพัฒนาระบบ
บริการทรัพยากรน้ าบาดาล
แบบสมาร์ทเซอร์วิส 

3.1  โครงการพัฒนาระบบ
บริการข้อมูลด้านน้ าบาดาล
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
(mobile/smart devices) 

1. เพ่ือให้มีช่องทางในการ
บริการข้อมูลด้านน้ าบาดาล  
ที่มีประสิทธิภาพ  
2. สามารถให้บริการข้อมูล 
ด้านน้ าบาดาล ได้จากทุกที่  
ทุกเวลา 
3. สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม  

 

1. ส ารวจความต้องการระบบฯ 
2. วิเคราะห์ ออกแบบระบบฯ 
3. จัดท าระบบ และทดสอบ
ระบบแบบ Web App 
4. ติดตัง้ Data and App 
Server  1 ชุด 
5. น าเข้าและทดสอบ  
   - อุปกรณ์  1 ชุด 
    - PC 
    - Tablet/Smart phone 
6. อบรมผู้ดูแลระบบ 
7. เผยแพร่ให้ประชาชนและ
ผู้สนใจเข้าชม 
8. ส ารวจความพึงพอใจ  
9. แก้ไขหรือปรับปรุงระบบ  

1. มีระบบบริการข้อมูลด้าน
น้ าบาดาลที่ประชาชน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
2. มีระบบฯ ที่สามารถ
เข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา 
 

1. มีระบบบริการข้อมูลด้าน
น้ าบาดาลที่มีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนสามารถเข้า
ระบบฯ ได้จากทุกที่ ทุกเวลา 
ทันกับความต้องการ 
 

 3.2 โครงการพัฒนาระบบ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์  
น้ าบาดาล ดว้ยเทคโนโลย ี

1. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับ
เรื่องร้องทุกข์จากประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. สามารถให้ความช่วยเหลือได้
ทันกับความต้องการของ
ประชาชน  
 

1. ส ารวจความต้องการระบบฯ 
2. วิเคราะห์ ออกแบบระบบฯ 
3. จัดท าระบบ และทดสอบ
ระบบแบบ Web App 
4. ติดตัง้ Data and App 
Server  1 ชุด 
5. น าเข้าและทดสอบ  
   - อุปกรณ์  1 ชุด 
    - PC 
    - Tablet/Smart phone 
6. อบรมผู้ดูแลระบบ 

1. มีระบบรบัเร่ืองและให้
ความช่วยเหลือประชาชนได้
ทันกับความต้องการ 
2. มีระบบฯ ที่สามารถ
เข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา 
3. มีระบบฯ ที่สามารถ
รายงานผลการด าเนินงานได้
สะดวกรวดเร็ว และ
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
 
 

1. มีระบบรับเร่ืองร้องเรียน 
/ ร้องทุกข์ ที่มีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนสามารถเข้า
ระบบร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
ได้จากทุกที่ ทุกเวลา  
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   7. เผยแพร่ให้ประชาชนและ

ผู้สนใจเข้าชม 
8. ส ารวจความพึงพอใจ  
9. แก้ไขหรือปรับปรุงระบบ 

  

 3.3  โครงการพัฒนาระบบ
รวบรวมและเผยแพร่ความรู้
ด้านน้ าบาดาล 

1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้าน 
น้ าบาดาล เข้าสู่ฐานข้อมูล  
(คลังความรู้ดิจิทัล)  
2. เพ่ือน าเสนอข้อมูลด้าน 
น้ าบาดาล ในแบบหนังสือ
เสมือนจริง ที่น่าสนใจและ
สวยงาม 
3. ประชาชนหรือผู้สนใจ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ 
ด้านน้ าบาดาล ได้อย่างทั่วถึง 
และน าความรู้ด้านน้ าบาดาล 
ไปใช้ในการแก้ปัญหาด้าน 
น้ าบาดาลได้ดี 

1. ส ารวจความต้องการระบบฯ 
2. วิเคราะห์ ออกแบบระบบฯ 
3. จัดท าระบบ และทดสอบ
ระบบแบบ Web App 
4. ติดตัง้ Data and App 
Server  1 ชุด 
5. น าเข้าและทดสอบ  
   - อุปกรณ์  1 ชุด 
     - PC 
     - Tablet/Smart phone 
6. อบรมผู้ดูแลระบบ 
7. เผยแพร่ให้ประชาชนและ
ผู้สนใจเข้าชม 
8. ส ารวจความพึงพอใจ  
9. แก้ไขหรือปรับปรุงระบบ  

1. มีคลังความรู/้ฐานข้อมูลฯ 
ด้านน้ าบาดาลที่มีประโยชน์
กับประชาชนหรือผู้สนใจ 
2. มีระบบเผยแพร่ความรู้ 
ที่มีประสิทธิภาพและทัว่ถึง
ทุกพ้ืนที่ ทุกเวลา 
3. สามารถน าความรูด้้าน 
น้ าบาดาล ไปใช้แก้ปัญหา
ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
น้ าแล้งได้อย่างเหมาะสม 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ 
ด้านน้ าบาดาล ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ข้อมูลฯ เป็นแบบดิจิทัล 
 โดยน าข้อมูลฯ ด้าน 
น้ าบาดาล แบบเอกสาร 
สมุด อ่ืนๆ เข้าสู่ฐานข้อมูล
แบบดิจิทัล (คลังความรู้) 
แบ่งหมวดหมู่การจัดเก็บที่
เหมาะสมและมั่นคง
ปลอดภัย 
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลฯ 
ด้านน้ าบาดาล ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการน าเสนอความรู้ที่
น่าสนใจแก่ประชาชน หรือ
ผู้สนใจ ทั้งแบบภาพ และ
แบบหนังสือเสมือนจริง โดย
ประชาชนสามารถเข้าดูและ
ศึกษาได้จากทุกที่ ทุกเวลา 
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 3.4 โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ GIS เพ่ือการ
บริการสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารผ่านเว็บและอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ 
(web/mobile/smart 
devices) 

พัฒนาหน่วยงานสู่ Modern 
E-Government 

1.ศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 
2.ส ารวจฟังก์ชันงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ วา่ต้องการใช้
งานอะไรผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ 
3.จ้างด าเนินการ 
4.ตรวจรับ 
5.อบรมใช้งาน 
6.ดูแลบ ารุงรักษา 

ระบบมีความทันสมัย ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
ไม่น้อยกว่า 80% 

  3.5 โครงการพัฒนาบริการ
ผ่านระบบ E-Form 

พัฒนาหน่วยงานสู่ Modern 
E-Government 

1.ส ารวจหน่วยงานว่ามีงาน
ใดบ้างที่ควรมีการรับข้อมูล
ผ่านหน้าเว็บบ้าง 
2.ออกแบบความต้องการที่ม ี
3.จัดท า ด าเนินการ 
4.ทดสอบ 
5.ติดตั้งใชง้าน 

ระบบทันสมัย รับค าร้อง 
รับรายงานต่าง ๆ ผ่าน 
หน้าเว็บได้ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 80% 

4. แผนงานปรับปรุง
คลังข้อมูล (Inventory) 
บ่อบาดาล 

4.1 โครงการปรับปรุง
คลังข้อมูลบ่อบาดาล 

เพ่ือให้ข้อมูลบ่อบาดาลมีความ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

1.ก าหนดรายละเอียด 
2.จัดจ้าง 
3.ป้อนข้อมูลปัจจุบัน 
4.ตรวจรับ 
5.ก าหนดนโยบายการน าข้อมูล
เข้าเพ่ือกลั่นกรองให้ข้อมูลมี
ความถูกต้อง 
6.ก าหนดมาตรการตรวจสอบ
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 

ข้อมูลพสุธารามีความเป็น
ปัจจุบัน 

ข้อมูลบ่อบาดาลมีความ
ถูกต้องและผู้ใช้งานมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า 80% 
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5. แผนงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือติดตามเฝ้า
ระวังสถานการณ์น้ าบาดาล 

5.1 โครงการศึกษาและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์
น้ าบาดาล 

1. ออกแบบ พัฒนา
ห้องปฏิบัติการติดตามและ 
เฝ้าระวัง 
2. ออกแบบและพัฒนาระบบ
โครงข่ายติดตามและเฝ้าระวงั
สถานการณ์น้ าบาดาลแบบ
อัตโนมัติต่อเนื่องตามเวลาจริง 
3. จัดท าระบบฐานข้อมูล
ติดตามและเฝ้าระวัง
สถานการณ์และฐานข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ 
4. พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
ให้บริการข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ 
5. ส ารวจสภาพและปรับปรุง
อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ า
บาดาลและคุณภาพน้ าบาดาล 

1. ศึกษา ออกแบบ และพัฒนา
ห้องปฏิบัติการติดตามและเฝ้า
ระวังสถานการณ์น้ าบาดาล 
2. ศึกษา ออกแบบ และพัฒนา
ระบบติดตามและเฝ้าระวงั
สถานการณ์น้ าบาดาลแบบ
อัตโนมัต ิ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ และประยุกต์ใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
เพ่ือคาดการณ์สถานการณ์ 
น้ าบาดาล ก าหนดแนวทาง
ซ่อมบ ารุง ตรวจสอบ และ
ปรับเทียบเครื่องมืออุปกรณ์ 

1. มีระบบครอบคลุมพ้ืนที่
น าร่องที่สามารถส่งข้อมูล
การตรวจวัดจาก 
บ่อสังเกตการณ์มายัง 
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง 
และติดตามสถานการณ์ 
น้ าบาดาลที่มีประสิทธิภาพ 
2. ได้ศูนย์ปฏิบัติการติดตาม
และเฝ้าระวังสถานการณ์ 
น้ าบาดาลที่เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลเพ่ือการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ าบาดาล
แบบรวมศูนย์ 
3. มีระบบฐานข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศเพ่ือติดตาม
และเฝ้าระวังสถานการณ์ 
น้ าบาดาลที่สามารถ
เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลกลาง
พสุธารา (ทบ.)ระบบ
ฐานข้อมูล E-Lab (กวน.) 
และระบบ GCL (สคบ.) 
สามารถใช้ร่วมกับ GIS <-> 
Mathematical Model 
น าเสนอข้อมูลผ่าน 
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้แบบ
ตามเวลาจริง 
 
 

1. จ านวนห้องปฏิบัติการ
ติดตามและเฝ้าระวัง
สถานการณ์น้ าบาดาลที่มี
เครื่องมือ อุปกรณ์เพียงพอ
ต่อภารกิจงานติดตามและ
เฝ้าระวังน้ าบาดาล 
ทั่วประเทศ 
2.ระบบติดตามและเฝ้าระวงั
สถานการณ์น้ าบาดาลแบบ
อัตโนมัติที่สามารถ 
รับ-ส่งข้อมูลจาก 
บ่อสังเกตการณ์เข้าสู่
ห้องปฏิบัติการได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
3. รายงานสถานการณ์ 
น้ าบาดาลของประเทศ 
มีข้อมูลระดับน้ าบาดาลและ
คุณภาพน้ าบาดาลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน มีความน่าเช่ือถือ 
4. ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในการรับบริการ
ข้อมูลสถานการณ์น้ าบาดาล
ทั่วประเทศอยู่ในระดับมาก 
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    4. มีโครงข่ายติดตามและเฝ้า
ระวังสถานการณ์น้ าบาดาล
ครอบคลุมพ้ืนที่น าร่อง 
กรุงเทพและปริมณฑล 
จังหวัดใช้น้ าสูงสุด 20 
จังหวัดแรก และ 10 พ้ืนที่
แหล่งน้ าบาดาลที่เส่ียงต่อ
การปนเป้ือน 

 

 5.2  โครงการการบินส ารวจ
แหล่งน้ าบาดาลด้วยวิธ ี
ธรณีฟิสิกส์ขั้นสูง (ATDEM) 

1.  เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ
ของพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมใน
การบินส ารวจแหล่งน้ าบาดาล
ทางธรณีฟิสิกส์ขั้นสูงให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทของ
กองทุนพัฒนาน้ าบาดาล โดย
ระบุถึงรายละเอียด ระยะเวลา 
และวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานในแต่พ้ืนที ่
2.  เพ่ือประหยัดเวลาและลด
ค่าใช้จ่ายในการส ารวจชั้น 
น้ าบาดาล ในพ้ืนที่ที่มีการ
ขยายตวัทางภาคเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว  
3. เพ่ือส ารวจและศึกษาการ
แพร่กระจายตัวและความหนา
ของชั้นน้ าบาดาล โครงสร้าง
ใต้ดินของชั้นน้ าบาดาลเพ่ือ
เป็นแนวทางการพัฒนา 
น้ าบาดาลได้อย่างถูกต้องและ 

1. ส ารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการใช้งานและสภาพของ
อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 
2. จัดตั้งคณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลาง 
3. ประชุมคณะกรรมการ
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคากลางเพ่ือก าหนด
คุณลักษณะและขอบเขตงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
4. ด าเนินการจัดซ้ือ 
5. ตรวจรับมอบงาน พร้อม
จัดส่งและตดิตั้งครุภัณฑ์ 
 

1.พ้ืนที่ในการบินส ารวจ
แหล่งน้ าบาดาลด้วยวิธ ี
ธรณีฟิสิกส์ขั้นสูง (ATDEM) 
มีรายละเอียดดังนี ้
   (1) พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม
ในภาคตะวันออก บริเวณ
จังหวัดระยองและชลบุรี 
   (2) พ้ืนที่แอ่งน้ าบาดาล
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
   (3) พ้ืนที่บริเวณจังหวัด
ขอนแก่น 
   (4) พ้ืนที่แอ่งน้ าบาดาล
เชียงใหม่ - ล าพูน จังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดล าพูน 
   (5) พ้ืนที่แอ่งน้ าบาดาล
เจ้าพระยาตอนล่าง บริเวณ
จังหวัดชัยนาท – สิงห์บุร ี
   (6) พ้ืนที่บริเวณจังหวัด
กาญจนบุรีและราชบุรี  
 

1. ร้อยละของจ านวนพ้ืนที่
การส ารวจครอบคลุมตามค่า
เป้าหมาย 
2. ประสิทธิภาพของระบบ
ฐานข้อมูลธรณีฟิสิกส์และ
ฐานข้อมูลทรัพยากร       
น้ าบาดาลได้รับการปรับปรุง
และบริหารจัดการได้อย่างมี
คุณภาพตามตัวชี้วดั 
3. ร้อยละของบุคลากรของ
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลที่
สามารถเข้าถึง ใช้งาน  
และปรับปรุงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  เหมาะสม 

4.  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลทางธรณี
ฟิสิกส์และระบบฐานข้อมูล
พสุธาราให้ใช้ได้กับฐานข้อมูล
ธรณีฟิสิกส์ (GERDA) และ
ระบบฐานข้อมูลหลุมเจาะบ่อ
น้ าบาดาล (JUPITER) ตาม
มาตรฐานส านักธรณีวิทยา
เดนมาร์ก (GEUS) 
5. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลให้
ได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ 
และการแปลความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการบินส ารวจ
น้ าบาดาล 
 

 2.การปรับปรุงพัฒนาและ
บริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลธรณีฟิสิกส์และ
ฐานข้อมูลทรัพยากร 
น้ าบาดาล 
3.การพัฒนาบุคลากรของ
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
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1. แผนงานปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือสนับสนุนระบบ
สารสนเทศทรัพยากร 
น้ าบาดาล 

1.1 โครงการปรับปรุง
สายสัญญาณเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารให้สามารถ
รองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการ
และข้อมูลที่มีขนาดและปริมาณ
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  
2. เพ่ือให้มีระบบสายสัญญาณ 
Fiber Optic ชนิด Single 
mode ระหว่างอาคาร 
3. เพ่ือให้ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในของกรมฯ
สามารถบ ารุงรักษาได้ง่ายขึ้น  
4. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
 

- งานปรับปรุงระบบเครือข่าย
สายใยแก้วน าแสง (Fiber 
Optic Cable) ชนิด Single 
mode ระหว่างห้องศูนย์ข้อมูล
หลัก (Data Center ) อาคาร 1 
ชั้น 2 กับอาคาร 2 ชั้น 1-5 และ
อาคาร 3 
- ปรับปรุงระบบสายสัญญาณ 
UTP CAT6 ภายในอาคาร 2 
ชั้น 1-5 และอาคาร 3 ชั้น 1-3 
- จัดหาและตดิตั้ง ตู้ RACK 
อาคาร 2 และอาคาร 3 
 

- มีสายสัญญาณเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อ
การขยายการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ระหว่างส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคในอนาคต 
 

มีสายสัญญาณเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อ
การขยายการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ในอนาคต 
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 1.2 โครงการปรับปรุงและ

เพ่ิมจุดการให้บริการ
เช่ือมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สทบ.เขต 

ประสิทธิภาพการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตรวดเร็วมากขึ้น 

1.ส ารวจความต้องการและ
ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ณ สทบ.เขต 
2.ก าหนดรายละเอียดสิ่งทีต่้อง
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
3.ด าเนินการจัดซ้ือตาม
ระเบียบพัสดุ 
4.ด าเนินการ  
5.บ ารุงรักษา 

ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานได้
รวดเร็ว 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 80% 

1.3 โครงการเช่าคู่สาย
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ส าหรับให้บริการงานด้าน
การบัญชีและการเงิน 

เพ่ือรองรับการท างานด้าน
บัญชีและการเงินกับ
กรมบัญชีกลาง 

1.ก าหนดรายงานละเอียด 
2.เช่าคู่สายเพ่ิมเติม 

อินเทอร์เน็ตมีเสถียรภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อเครือข่ายไม่น้อยกว่า 
80% 

1.4 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
เครือข่ายเพ่ือทดแทน 

1. ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย
ให้สามารถท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
2. เพ่ือให้ระบบเครือข่าย
สามารถให้บริการได้มี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา 

1.จัดท าทะเบียนควบคุม
อุปกรณ์สื่อสารทั้งหมด  
2.ก าหนดแผนการจัดซ้ือเพ่ือ
ทดแทนในแต่ละปี 
3.จัดซ้ืออุปกรณ์ตามระเบียบ
พัสดุ 
4.ตรวจรับ  
5.ดูแลบ ารุงรักษา 

ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานได้
รวดเร็ว 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 80% 
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2. แผนงานปรับปรุงระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information 
Security) 

2.1 โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลอุปกรณ์เครือข่าย 
(Inventory Network 
Equipment) เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟร์วอลล์ (Firewall) 
และตัววิเคราะห์เครือข่าย 
(Network Analyzer) 

เพ่ือท าให้ทราบข้อมูลอุปกรณ์
เครือข่ายและรวบรวมเข้าสู่
ระบบติดตามและการบริหาร
จัดการ 

1.ส ารวจอุปกรณ์เครือข่ายที่มี
ทั้งหมด  
2.ก าหนดรายละเอียดที่
ต้องการจัดซ้ือ 
3.ด าเนินการจัดซ้ืออุปกรณ์
เพ่ิมเติม 
4.ติดตั้งใชง้าน 
5.จัดท าคู่มือ 
6.จัดท าแผนการบ ารุงรักษา 

ศทส.สามารถบริหารจัดการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
ครอบคลุม 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อเครือข่ายไม่น้อยกว่า 
80% 

 2.2 โครงการปรับปรุงระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Computer Network 
Security) 

เพ่ือออกแบบระบบรักษาความ
ปลอดภัยของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และความมั่นคง
ของระบบสารสนเทศ 

1. ออกแบบระบบรักษาความ
ปลอดภัยบนเครือข่าย 
2. ปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัย 
3. ออกแบบระบบบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management) 

มีระบบรักษาความปลอดภัย
ป้องกันการบุกรุกโจมตี
เครือข่าย 
มีระบบไซต์ส ารอง (DR-site) 
เพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ 

ร้อยละของ down time 
ของระบบเครือข่ายหลัก 
 

 2.3 โครงการปรับปรุงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
เพ่ือรองรับ IPv6 

1. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารของกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล ให้สามารถ
รองรับปริมาณงานและการใช้
งานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
2. เพ่ือจัดท าระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบรักษา
ความปลอดภัยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งาน 

- งานปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 
ส านักงานใหญ่  1ระบบ 
- ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ศูนย์
เขต  10ระบบ  
- จัดหาระบบโทรศัพท์ขนาด 
8/24 ส าหรับศูนย์เขตใหม่ 
และ พระรามหก จ านวน 2
ระบบ  
-ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่ายไร้สาย  
-จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟร์
วอลลเ์ครือข่าย 

1. สามารถป้องกันผู้บุกรุก
จากภายนอกไม่ให้สามารถ
เข้าถึงระบบเครือข่ายได้ 
2. สามารถตรวจสอบข้อมูล 
และปริมาณเข้า-ออก ทั้ง
ภายในและภาย นอกระบบ
เครือข่ายได ้
3. ป้องกันให้เครื่องแม่ข่าย 
เครื่องลูกข่ายระบบงาน
ฐานข้อมูล มีความเชื่อมั่น 
ความปลอดภัย และมีความ
เป็นเอกภาพเพ่ิมขึ้น 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารของกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาลให้มี
สมรรถนะ ประสิทธิภาพ 
ความเชื่อมั่น ความปลอดภัย 
และมีความเป็นเอกภาพ
เพ่ิมขึ้น 
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   -จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ยืนยัน

ตัวบุคคล(Authentication) 
-จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ 
Load Balance 
-จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ Web 
Caching -จัดหาและติดตัง้
โปรแกรมบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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3. แผนงานปรับปรุงระบบ
ป้องกันไฟฟ้าและฟ้าผ่า 

3.1 โครงการติดตั้งระบบ
ป้องกันไฟฟ้ากระโชกและ
ฟ้าผ่า 

เพ่ือให้ระบบมีความสามารถใน
การป้องกันอันตราย อัน
เนื่องมาจากฟ้าผ่า ไฟกระโชก 
การเปิด - ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
ก าลังขนาดใหญ่ ซ่ึงปะปนเข้ามา 
หรือเหนี่ยวน าเข้ามาทาง
สายไฟฟ้า AC Power Line ที่
จ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
หรือเหนี่ยวน าเข้ามาทางคู่
สายโทรศัพท์ / คู่สายวงจรเช่า 
โดยท าให้เกิดความปลอดภัยต่อ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระบบ
ไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร
โทรคมนาคม และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงทรัพย์สิน
อ่ืน ๆ 

- จัดท าระบบสายดิน 
(Grounding System)  
- จัดหาและตดิตั้งอุปกรณ์
ป้องกันไฟกระโชกทาง
สายไฟฟ้า (Surge Protector 
for AC Power Line) . 
- จัดหาและตดิตั้งอุปกรณ์
ป้องกันไฟกระโชกทางสายส่ง
ข้อมูล (Surge Protector for 
Data Line)  
- จัดหาและตดิตั้งอุปกรณ์
ป้องกันไฟกระโชกทางคู่
สายโทรศัพท ์(Surge 
Protector for Telephone 
Line)    

1. สามารถป้องกันอันตราย 
อันเน่ืองมาจากฟ้าผ่า  
ไฟกระโชก ที่เหนี่ยวน าเข้า
มาทางสายไฟฟ้า AC 
Power Line ที่จ่ายให้กับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
2. สามารถป้องกันอันตราย 
อันเน่ืองมาจากฟ้าผ่า  
ไฟกระโชก ที่เหนี่ยวน าเข้า
มาทางคู่สายโทรศัพท์ / 
คู่สายวงจรเช่า เกิดความ
ปลอดภัยต่อ อุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคม 

มีระบบป้องกันไฟฟ้า
กระโชกตามาส านัก
ทรัพยากรน้ าบาดาลเขต  
ทั้ง 10 แห่ง ที่มีสมรรถนะ 
ประสิทธิภาพ ความเชื่อมั่น 
ความปลอดภัย ให้กับ
อุปกรณ์ในส านักงาน 
 

4. แผนงานพัฒนาระบบ
ประชุมทางไกลเพ่ือรองรับ
เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(web/mobile/smart 
devices) 

4.1 โครงการจัดซ้ือระบบ
ประชุมทางไกลเพ่ือรองรับ
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
เดิม และรองรับการประชุม
ทางไกลผ่านเว็บและอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

1.ก าหนดรายละเอียด 
2.จัดซ้ืออุปกรณ์ 
3.ปรับปรุงระบบเดิมให้มี
ประสิทธิภาพ 
4.บ ารุงรักษา 

ระบบมีความทันสมัย ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 80% 

5. แผนงานพัฒนาระบบ
บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ผ่านคลาวดค์อมพิวติง (IaaS: 
Infrastructure as a 
Service) 

5.1 โครงการพัฒนาเครื่อง
แม่ข่ายบริการผ่านคลาวด์
คอมพิวติงแบบส่วนตัว 
(Private Cloud 
Computing) 

พัฒนาหน่วยงานสู่ Modern 
E-Government ผ่าน Private 
Cloud Computing  

1.ก าหนดขอบเขตที่ต้องการ 
2.จัดซ้ือตามระเบียบพัสดุ 
3.ตรวจรับ 
4.อบรมใช้งาน 
5.ดูแลบ ารุงรักษา 

บุคลากรในกรมทรัพยากรน้ า
บาดาลสามารถเก็บไฟล์
เอกสารบนคลาวด์ และ
สามารถท างานร่วมกันบน
ไฟล์เดียวได้ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
ไม่น้อยกว่า 80% 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
แผนงาน โครงการ วัตถปุระสงค ์ แนวทางด้าเนินการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี วดั 

1. แผนงานปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการและบริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

1.1 โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 

เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส่วนกลางและ
ภูมิภาค  (สทบ. เขต 1-12)  
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

1. ส ารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการใช้งานและสภาพของ
อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 
2. จัดตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคากลาง 
3. ประชุมคณะกรรมการ
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
และราคากลางเพ่ือก าหนด
คุณลักษณะและขอบเขตงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
4. ด าเนินการจัดซ้ือ 
5. ตรวจรับมอบงาน พร้อม
จัดส่งและตดิตั้งครุภัณฑ์ 
 

สทบ. เขต 1-12 มีครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มี
ประสิทธิภาพใช้งานและ
ตอบสนองการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรได้อย่าง
ครบถ้วน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. ครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 
จ านวนเครื่องตามที่ก าหนด 
     ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ 
-การปฏิบัติงานของกลางและ
สทบ. เขต 1-12 ที่มี
ประสิทธิภาพ และครบถ้วน 
-การให้บริการประชาชน  
ที่สะดวก และรวดเร็ว 
 

 1.2 โครงการจัดหาเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA  

เพ่ือจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA  ให้เพียงพอต่อ
การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของส่วนภูมิภาค 
(สทบ. เขต 1-12)  กรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล 
 

1. ส ารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการใช้งานและสภาพของ
อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 
2. จัดตั้งคณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลาง และประชุม
คณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลางเพ่ือก าหนดคุณลักษณะ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

สทบ. เขต 1-12 มีครุภัณฑ์
เครื่องส ารองไฟฟ้า ที่มี
ประสิทธิภาพใช้งานและ
ตอบสนองการใช้งานร่วมกับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ครอบคลุม 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

2. ครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 1KVA  จ านวน 84 
เครื่อง 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ
สทบ. เขต 1-12 มีระบบ
ไฟฟ้าส ารองใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง และเต็ม
ประสิทธิภาพ 
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   3. กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
4. ด าเนินการจัดซ้ือ 
ตรวจรับมอบงาน พร้อมจัดส่ง
และติดตั้งครุภัณฑ์ 

  

 1.3 โครงการจัดซ้ือ
ซอฟต์แวร์แบบ Enterprise 
License 

เพ่ือจัดหาชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตัง้มา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 
ให้เพียงพอต่อการใช้งานร่วมกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วน
ภูมิภาค (สทบ. เขต 1-12)   
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

1. ส ารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการใช้งานและสภาพของ
อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 
2. จัดตั้งคณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลาง 
3. ประชุมคณะกรรมการ
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
และราคากลางเพ่ือก าหนด
คุณลักษณะและขอบเขตงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
4. ด าเนินการจัดซ้ือตาม
ระเบียบพัสดุ 
5. ตรวจรับมอบงาน พร้อม
จัดส่งและตดิตั้งครุภัณฑ์ 

สทบ. เขต 1-12 มีชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และ
ตอบสนองการใช้งานร่วมกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตัง้มาจากโรงงาน (OEM) 
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย   
 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
สทบ. เขต 1-12 มีชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ
ที่ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 1.4 โครงการจัดซ้ือระบบ
ป้องกันไวรัสแบบองค์กร 

เพ่ือท าให้คอมพิวเตอร์ทุก
เครื่องปลอดไวรัส 

1.ก าหนดรายละเอียดความ
ต้องการ 
2.ด าเนินการจัดซ้ือตาม
ระเบียบพัสดุ 
3.ติดตั้ง ตรวจรับ 
4.บ ารุงรักษา 

คอมพิวเตอร์ปลอดภัยจาก
ไวรัส 

ผู้ใช้มีความพึงพอใจ  
ลดความเสียหายจากไวรัส 
ไม่น้อยกว่า 80% 
 



บทที่ 4 การบริหารโครงการ  | 95

 

แผนงาน โครงการ วัตถปุระสงค ์ แนวทางด้าเนินการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี วดั 
 1.5  โครงการจัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 
เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็ปเล็ต ทีร่องรับการใช้งาน 
Application On Mobile 
Device ของ 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
 

1. ส ารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการใช้งานและสภาพของ
อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 
2. จัดตั้งคณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลาง 
3. ประชุมคณะกรรมการ
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
และราคากลางเพ่ือก าหนด
คุณลักษณะและขอบเขตงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
4. ด าเนินการจัดซ้ือ 
5. ตรวจรับมอบงาน พร้อม
จัดส่งและตดิตั้งครุภัณฑ์ 
 

มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
แท็ปเล็ต ที่มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองการใช้งาน 
Application On Mobile 
Device ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
-ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
แท็ปเล็ต จ านวนเครื่องตามที่
ก าหนด 
     ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ 
-การใช้งาน Application 
On Mobile Device ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 

 1.6 โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล 

เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ภาคสนามของส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล 
 

1. ส ารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการใช้งานและสภาพของ
อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 
2. จัดตั้งคณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลาง และประชุม
คณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลางเพ่ือก าหนดคุณลักษณะ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานไอซีที 
3. ด าเนินการจัดซ้ือ 
 

มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
ที่มีประสิทธิภาพใช้งานและ
ตอบสนองการปฏิบัติงาน
ภาคสนามได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 
 

   ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ 
-ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวนเครื่องตามที่ก าหนด 
     ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ 
การปฏิบัติงานภาคสนามที่
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
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   4. . ตรวจรับมอบงาน พร้อม
จัดส่งและตดิตั้งครุภัณฑ์ 

  

2. แผนงานการศึกษา
ทบทวนและพัฒนาแผน
ดิจิทัลทรัพยากรน้ าบาดาล 
พ.ศ. 2563-2565 

2.1 โครงการพัฒนาแผนดิจิทัล
ทรัพยากรน้ าบาดาล พ.ศ. 
2563-2565 

เพ่ือศึกษาทบทวนและจัดท า 
แผนดิจิทัลทรัพยากรน้ าบาดาล 
พ.ศ. 2563-2565 

1. จัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา
ทบทวนและจัดท าแผนดิจิทัล
ทรัพยากร 
2. ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลความต้องการของ
บุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 
3. ระดมความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการ
จัดท าแผนดิจิทัลทรัพยากร 
4. จัดท าแผนแผนดิจิทัล
ทรัพยากรน้ าบาดาล พ.ศ. 
2563-2565 
 

กรมทรัพยากรน้ าบาดาลมี
แผนดิจิทัลเพ่ือใช้เป็น
แนวทางก าหนดแผนงาน
โครงการและการลงทุนระยะ 
3 ปีข้างหน้า 

ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาองค์กรและการเรียนรู ้
แผนงาน โครงการ วัตถปุระสงค ์ แนวทางด้าเนินการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี วดั 

1. แผนการพัฒนาศักยภาพ
ด้านไอซีทีของบุคลากร 

1.1 โครงการพัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากรด้าน ICT 

1. เพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้ของ
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
2. เพ่ือใช้เป็นแหล่งความรู้และ
แหล่งเรียนรู้ส าหรับบุคลากร
ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

1. ศึกษาข้อมูลของหน่วยงาน 
และความต้องการใช้งานของ
บุคลากร  
2. ศึกษาออกแบบและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
ให้มีความทันสมัย รวดเร็ว 
และประหยัด  
3. จัดจ้างผู้พัฒนาระบบจัดการ
องค์ความรู้ดา้นการปฏิบัติงาน 
ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากร 
น้ าบาดาล 

1.มีระบบสารสนเทศ
ส าหรับบริหารจัดการ 
องค์ความรู ้ 
2.มีระบบการเรียนรู้ และ
การจัดเก็บองค์ความรู้ของ
หน่วยงานและข้อมูล
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.จ านวนองค์ความรู ้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
2.เจ้าหน้าที่มีความรู้และ
เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่าง
รวดเร็วและประหยัด  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทัง้หมด 
3.ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อข้อมูลที่ได้รับใน
ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

 1.2 โครงการฝึกอบรมการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ศึกษาระบบงานและความ
ต้องการของบุคลากรทั้งหมดใน
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
2. จัดอบรมผู้ใช้งานตาม
ระบบงานที่มีอยู่  
3. ประเมินความรู้ความสามารถ
ของผู้ใช้งานที่อบรม  

ผู้ใช้งานมีความรู้
ความสามารถในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.จ านวนผู้ใช้งานมีความรู้
ความสามารถผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80   
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
พึงพอใจต่อการฝึกอบรมใน
ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

 1.3 โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้ (KM) 

เพ่ือศึกษากรอบอัตราก าลัง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

1. จัดท าแบบสอบถามข้อมูล
เพ่ือศึกษากรอบอัตราก าลังด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล 
2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้ข้อมูลความต้องการและ
กรอบอัตราก าลังด้าน ICT 
ของแต่ละหน่วยงานในกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาลอย่าง
แท้จริง 

มีอัตราก าลังด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาลเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 10 
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   3. สรุปผลและรายงานผล
การศึกษากรอบอัตราก าลังด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล 

  

 1.4 โครงการพัฒนาระบบ
การเรยีนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  E-Learning 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้งาน 

1. เพ่ือพัฒนาสื่อเพ่ือสนับสนุน
การเรียนรู้ของบุคลากร 
2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร 
มีความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

1. ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของ
หลักสูตร และระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  E-Learning 
รวมถึงลักษณะการเรียนรู้ให้กับ
บุคลากรที่ช่วยเพ่ิมทักษะและ
ศักยภาพของบุคลากรใน 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
2. จัดจ้างผู้พัฒนาระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  E-Learning  
3. จัดอบรมบุคลากรให้เข้าถึง
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  E-Learning 

มีระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ E-Learning 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนรู้ ตลอดจน
เผยแพร่ข้อมูลและเป็น
สื่อกลางการเรียนรู้ใน
รูปแบบการเข้าถึงที่ง่าย
และสะดวกต่อการใช้งาน 

1.จ านวนหลักสูตร Course 
ไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตร 
2.จ านวนผู้เข้าเรียนรู้ ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  E-
Learning ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
3.ผู้เข้ารับการเรียนรู้มีความ
พึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับใน
ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
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4.3  การติดตามประเมินผล  
 1) การตดิตามประเมินผลโครงการ 
 การติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์ ควรด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. จัดท าโครงการเสนอขอความเห็นชอบ 
2. จัดท าค าของบประมาณ 
3. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและหรือขอบเขตของงาน โดยยึดตามแนวทางที่ก าหนดไว้แต่ละ

โครงการ และให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น หากโครงการที่มีมูลค่างบประมาณตั้งแต่ 2 ล้านบาท
ข้ึนไป ควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาประจ าโครงการ 

4. ด าเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 
5. ฝึกอบรมและจัดเตรียมบุคลากร ทั้งบุคลากรด้านไอทีและบุคลากรด้านผู้ใช้งาน 
6. ปฏิบัติการตามระบบที่พัฒนาข้ึน 
7. พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อขยายระบบ 
8. บ ารุงรักษาระบบ 
9. ประเมินผลจากการด าเนินการตามโครงการที่พัฒนาข้ึน 
10. รายงานผลยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 



แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาล พ.ศ. 2559-2562 | 100 

 
 

ภาพที่ 4-1  สรุปข้ันตอนบริหารและติดตามประเมินโครงการ 
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4.4 สรุปแผนงาน/โครงการแต่ละยุทธศาสตร์และล้าดบัความสา้คัญจา้แนกตามยุทธศาสตร ์
 

สรุปแผนงาน/โครงการแต่ละยุทธศาสตร์และล้าดับความส้าคัญจ้าแนกตามยุทธศาสตร์ 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน ้าบาดาล ฉบับท่ี 3 ปี พ.ศ. 2559-2562 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกิจด้านบริหารทรัพยากรน้ าบาดาลของประเทศ 
 

แผนงาน โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 รวม 
1. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก
ทรัพยากรน ้าบาดาล (ERP) 

1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
วางแผนทรัพยากรน้ าบาดาล 

25,000,000    
25,000,000 

2. แผนงานบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ทรัพยากรน ้าบาดาล 

2.1 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลหลัก
ทรัพยากรน้ าบาดาล 

   32,000,000 32,000,000 

3. แผนงานพัฒนาระบบบริการทรัพยากร
น ้าบาดาลแบบสมาร์ทเซอร์วิส 

3.1  โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูล 
ด้านน้ าบาดาลผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
(mobile/smart devices) 

3,500,000    
3,500,000 

 3.2 โครงการพัฒนาระบบร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
น้ าบาดาล ด้วยเทคโนโลยี 

4,500,000    4,500,000 

3.3  โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและเผยแพร่
ความรู้ด้านน้ าบาดาล 

 4,000,000   4,000,000 

3.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ GIS เพื่อ
การบริการสารสนเทศเพื่อการบริหารผ่านเว็บ
และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
(web/mobile/smart devices) 

  5,500,000  

5,500,000 
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แผนงาน โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 รวม 

 3.5 โครงการพัฒนาบริการสารสนเทศผ่าน
ระบบ E-Form 

   5,000,000 5,000,000 

4. แผนงานปรับปรุงคลังข้อมูล 
(Inventory) บ่อบาดาล 

4.1 โครงการปรับปรุงคลังข้อมูลบ่อบาดาล 
 5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 

5. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น ้าบาดาล 

5.1 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ 
น้ าบาดาล 

52,317,680 76,902,680 82,982,680 76,047,180 
288,250,220 

 5.2 โครงการการบินส ารวจแหล่งน้ าบาดาลด้วยวิธี

ธรณีฟิสิกส์ข้ันสูง (ATDEM) 
166,350,000 166,350,000 166,350,000 166,350,000 665,400,000 

 รวม 251,667,680 252,252,680 259,832,680 284,397,180 1,048,150,220 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานไอซีที 

 

แผนงาน โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 รวม 

1. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้าบาดาล 

1.1 โครงการปรับปรุงสายสัญญาณเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารของกรมทรัพยากร 
น้ าบาดาล 

8,000,000    8,000,000 

1.2 โครงการปรับปรุงและเพิ่มจุดการให้บริการเชื่อมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สทบ.เขต 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000 

1.3 โครงการเช่าคู่สายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ส าหรับ
ให้บริการงานด้านการบัญชีและการเงิน 

500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

1.4 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อทดแทน   3,000,000  3,000,000 

2. แผนงานปรับปรุงระบบความ
ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information Security) 

2.1 โครงการจัดท าฐานข้อมูลอุปกรณ์เครือข่าย 
(Inventory Network Equipment) เพื่อปรับปรุง
ระบบไฟร์วอลล์ (Firewall) และตัววิเคราะห์เครือข่าย 
(Network Analyzer) 

 15,000,000   15,000,000 

2.2 โครงการปรับปรุงระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Security) 

 34,500,000   34,500,000 

2.3 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
เพื่อรองรับ IPv6 

  18,000,000  18,000,000 
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แผนงาน โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 รวม 

3. แผนงานปรับปรุงระบบป้องกัน
ไฟฟ้าและฟ้าผ่า 

3.1 โครงการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้ากระโชกและ
ฟ้าผ่า 

9,500,000    9,500,000 

4. แผนงานพัฒนาระบบประชุม
ทางไกลเพื่อรองรับเว็บและอุปกรณ์
เคลื่อนท่ี (web/mobile/smart 
devices) 

4.1 โครงการจัดซ้ือระบบประชุมทางไกลเพื่อ
รองรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 

  5,000,000  5,000,000 

5. แผนงานพัฒนาระบบบริการ
โครงสร้างพื นฐานผ่านคลาวด์คอมพิ
วติง (IaaS: Infrastructure as a 
Service) 

5.1 โครงการพัฒนาเครื่องแม่ข่ายบริการผ่าน
คลาวด์คอมพิวติงแบบส่วนตัว (Private Cloud 
Computing) 

   12,000,000 12,000,000 

รวม 21,000,000 53,000,000 29,500,000 15,500,000 119,000,000 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

  

แผนงาน โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 รวม 

1. แผนงานปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการและบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

1.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
งานประมวลผล แบบที่ 1 

29,000x100 
=2,900,000 

29,000x100 
=2,900,000 

29,000x100 
=2,900,000 

29,000x100 
=2,900,000 

11,600,000 

1.2 โครงการจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
1KVA  

5,800x100 
=580,000 

5,800x100 
=580,000 

5,800x100 
=580,000 

5,800x100 
=580,000 

2,320,000 

1.3 โครงการจัดซ้ือซอฟต์แวร์แบบ Enterprise 
License 

14,100x100 
=370,000 

14,100x100 
=370,000 

14,100x100 
=370,000 

14,100x100 
=370,000 

1,480,000 

1.4 โครงการจัดซ้ือระบบป้องกันไวรัสแบบองค์กร 1,000x400 
=400,000 

1,000x400 
=400,000 

1,000x400 
=400,000 

1,000x400 
=400,000 

1,600,000 

1.5  โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  
แบบที่ 2 

21,000x25 
=525,000 

21,000x25 
=525,000 

21,000x25 
=525,000 

21,000x25 
=525,000 

2,100,000 

1.6 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
ส าหรับงานประมวลผล 

22,000x25 
=550,000 

22,000x25 
=550,000 

22,000x25 
=550,000 

22,000x25 
=550,000 

2,200,000 

2. แผนงานการศึกษาทบทวนและ
พัฒนาแผนดิจิทัลทรัพยากร 
น ้าบาดาล พ.ศ. 2563-2565 

2.1 โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติงานดิจิทัล 3 ปี  
พ.ศ.2563-2565 - - 5,000,000 - 5,000,000 

รวม 5,325,000 5,325,000 10,325,000 5,325,000 26,300,000 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาองค์กรและการเรียนรู้ 
 

แผนงาน โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 รวม 

1. แผนการพัฒนาศักยภาพด้าน
ไอซีทีของบุคลากร 

1.1 โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้าน ICT 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000 

1.2 โครงการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000 

1.3 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) - - 10,000,000 10,000,000 20,000,000 

1.4 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  E-Learning เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งาน 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 

 รวม 18,000,000 18,000,000 28,000,000 28,000,000 92,000,000 
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4.5 สรุปงบประมาณ จ้าแนกตามยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  งบปี 2559 งบปี 2560 งบปี 2561 งบปี 2562 รวม 

1 251,667,680 252,252,680 259,832,680 284,397,180 1,048,150,220 

2 21,000,000 53,000,000 29,500,000 15,500,000 119,000,000 

3 5,325,000 5,325,000 10,325,000 5,325,000 26,300,000 

4 18,000,000 18,000,000 28,000,000 28,000,000 92,000,000 

รวม 4 ยุทธศาสตร์ 4 ปีงบประมาณ 1,285,450,220 

 

 
 



 

บทที่  5 บทสรุป 
ภาพฉายทิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาลในอนาคต 

 
  

โดยทั่วไป องค์กรสามารถน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงในองค์กร โดยเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือส าหรับการรื้อปรับระบบและการเปลี่ยนแปลงองค์กรใน 4 ระดับ สามารถเปรียบเทียบ
การใช้ไอซีทีในการด าเนินงานของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ในปจัจุบันกับการใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ประจ าปี พ.ศ. 2559 -2562 และแผนแม่บทฯ ที่จะถูกพัฒนาข้ึนในฉบับ
ต่อๆ ไป มีลักษณะดังนี้    

(1) การปรับเปลีย่นระบบงานเดิมให้เป็นระบบงานอัตโนมตัิ (Automation) การน าระบบสารสนเทศมาใช้
ในองค์กรในระดับนี้ มีความเสี่ยงต่ าและให้ผลตอบแทนต่ า ระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล         
ในปัจจุบันอยู่ในระดับนี้ แต่มีเพียงบางส่วน ยังไมสามารถสร้างกระบวนการท างานแบบอัตโนมัติไดทุกระบบงาน   

(2) การเปลี่ยนแปลงระดับกระบวนการ (Rationalization of Procedures) ในระดับนี้ มีความเสี่ยงสูง
ข้ึนมา และให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับแรก ระบบสารสนเทศภายในองค์กรทุกระบบเช่ือมโยงทั่วทั้งองค์กรแบบ
บูรณาการ ครอบคลุมทั้งกิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)        
ในสายโซคุณค่า แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ประจ าปี พ.ศ. 2559 -
2562 ครอบคลุมถึงระดับนี้ ดังภาพ ที่ 5-1 
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ภาพที่ 5-1 โซคุณค่าของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  แผนแมบ่ทไอซีที 2559 -2562 
 เช่ือมโยงกระบวนการธุรกจิทั่วทั้งองค์กร ทั้งกจิกรรมหลักและกจิกรรมสนับสนุน  

   
(3) การออกแบบระบบงานใหม่ (Business Process Reengineering: BPR)  ในระดับนี้ มีความเสี่ยงสูง

มากข้ึน และให้ผลตอบแทนสูงข้ึนกว่าระดับที่สอง องค์กรจะต้องออกแบบกระบวนการหลักทางธุรกิจใหม่โดยมี
ระบบสารสนเทศเป็นกลยุทธ์หลัก เช่น e-Commerce e -Business  เป็นต้น มีการให้บริการแบบออนไลน์
สามารถค้นพบโอกาสใหม่ๆ ในการด าเนินตามภารกิจขององค์กรไดโดยอาศัยไอซีที แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ประจ าปี พ.ศ. 2559 -2562 ครอบคลุมถึงช่วงเริ่มต้นของ
ระดับนี้ เพราะมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจในบางส่วนเพื่อให้สอดคลองกับระบบ  ERP  ที่จะน ามาใช้
ในแผนแม่บทฯ รวมทั้ง เพิ่มช่องทางการให้บริการแบบออนไลน์ ถากรมทรัพยากรน้ าบาดาลจะพัฒนาแผนแม่บทฯ 
ฉบับต่อไป ควรพัฒนาขยายผลให้ เข้าถึงในระดับนี้  โดยเช่ือมโยงระบบสารสนเทศไปยังกิจกรรมต้นน้ า  
(Upstream) เช่ือมโยงกับกิจกรรมปลายน้ า (Downstream) 
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(4) การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ Paradigm Shifts)  ในระดับนี้  มีความเสี่ยงสูงที่สุด แต่ให้ผลตอบแทนสูงสุด
เช่นเดียวกัน เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับกระบวนทัศน์ทางธุรกิจ ใช้ไอซีทีเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจแตกต่าง      
จากระบบธุรกิจดั้งเดิม เช่น  Amazon.com, Face book  เป็นต้น แผนแม่บทฯ ฉบับถัดไป ของกรมฯ ควร     
ต่อยอดให้ถึงระดับที่ (4) ดังภาพที่ 5-2 
 

 
 

ภาพที่ 5-2 แสดงระดับการประยุกตใช้ไอซีทีของแผนแม่บทไอซีทีของกรมฯ ในระดับต่างๆ 
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป 9 -2562 กรมทรัพยากรน้ าบาดาลนี้ ไดถูก

ออกแบบโดยอาศัยกระบวนการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ภายใต้บริบทของสารสนเทศที่ไดรับทั้ง
จากภายใน ภายนอก และแนวโน้มในอนาคตในระยะ 4 ป ข้างหนา แผนแม่บทฯ ที่ได จึงมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่สามารถใช้เป็นแผนที่น าทาง ( roadmap) การพัฒนาไอซีทีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญ
สนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลให้บรรลุเป้าหมายในระยะ 4 ปข้างหนา   
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ภาคผนวก 

ก. ผลการประชาพิจารณรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตอนที่ 1    สถานภาพสวนตัวของผูแสดงความคดิเห็น 

คําชี้แจง    โปรดทําเครือ่งหมาย    ลงใน   หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของทาน   

 

1. ขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

 

ตารางที ่1 เพศของผูตอบแบบประเมิน 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 50 59.52 

หญิง 34 40.48 

รวม 84 100.00 
 

จากตารางที่ 1 ผูตอบแบบประเมินมทีั้งหมด 84 คน สวนใหญเปนเพศชาย 50 คน (รอยละ 59.52) 

และเพศหญงิ 34 คน (รอยละ 40.48) รายละเอยีดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที ่2  สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

ผูบริหาร (ระดับผูอํานวยการขึ้นไป) 2 2.38 

หัวหนาหนวยงาน/กลุมงาน 16 19.05 

เจาหนาที่ปฏิบตังิาน  61 72.62 

อาจารย 0 0.00 

สถานประกอบการ 4 4.76 

อื่นๆ 1 1.19 

รวม 84 100.00 

  

จากตารางที่ 2 ผูตอบแบบประเมินมทีั้งหมด 84 คนสวนใหญเปนเจาหนาทีป่ฏบิตัิงาน 61 คน (รอยละ 

72.62) รองลงมาคอื หัวหนาหนวยงาน/กลุมงาน 16 คน (รอยละ 19.05) รองลงมาคอื สถานประกอบการ 4 

คน (รอยละ 4.76) ผูบริหาร(ระดับผูอาํนวยการขึ้นไป) 2 คน (รอยละ 2.38) อื่นๆ 1 คน (รอยละ 1.19) และไม

มอีาจารยตอบแบบสอบถาม 

 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทรัพยากรน้าํบาดาล พ.ศ. 2559-2562 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการจดัประชาพิจารณ รับฟงขอคดิเห็น  

 

ตารางที ่3 คดิเห็นเกีย่วกับการจดัประชาพิจารณ รับฟงขอคดิเห็น 

หวัขอเรือ่ง X� S.D. สรุปผล 

1 การบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก 4.11 0.47 มาก 

2 เนือ้หาสาระในการรับฟงสอดคลองกบัวัตถปุระสงค

การจดัประชาพิจารณ รับฟงขอคดิเห็น ขอเสนอแนะ 
4.18 0.45 มาก 

3 เอกสารประกอบการจัดประชาพิจารณ รับฟง

ขอคดิเห็น ขอเสนอแนะ 
4.17 0.50 มาก 

4 ประสบการณที่ไดรับจากการแลกเปลีย่นความคดิเห็น 3.93 0.44 ปานกลาง 

5 การนําเสนอขอมูลของวิทยากร 4.21 0.47 มาก 

6 ความเหมาะสมของเนือ้หากับเวลาทีจ่ดัประชา

พจิารณ รับฟงขอคดิเห็น ขอเสนอแนะ 
3.96 0.46 ปานกลาง 

7 ทานไดรับประโยชนจากการจัดประชาพิจารณ รับฟง

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
4.06 0.45 มาก 

8 ทานมคีวามพึงพอใจที่ไดเขารวมจดัประชาพิจารณ 

รับฟงขอคดิเห็น ขอเสนอแนะ 
4.11 0.51 มาก 

รวม 4.09 0.47 มาก 

 

จากตารางที่ 3 ผูตอบแบบประเมินคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชาพิจารณ รับฟงขอคิดเห็น มีความ    

พึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.09 โดยผูตอบแบบประเมินสวนใหญมีความพึงพอใจ การนําเสนอขอมูล

ของวิทยากร มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.21) รองลงมาคือ เนื้อหาสาระในการรับฟงสอดคลองกับวัตถุประสงค     

การจัดประชาพิจารณ รับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ (คาเฉลี่ย 4.18) และผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ

ดาน ประสบการณที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอยที่สุด (คาเฉลี่ย 3.93) 
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการใหความรู เจาหนาที่ใหมเกี่ยวกับดาน ICT อยางสม่ําเสมอ ทั้งในดานการบํารุงรักษา        

การซอมแซม และการแกไขปญหาตางๆเฉพาะหนา เปนตน 

2. ผูบริหารควรมีความรูเกี่ยวกับดาน ICT เพิ่มมากขึ้น 

3. ควรเพิ่มบุคลากรดาน ICT ใหมากขึ้น และใหบุคลากรดาน ICT ถายทอดองคความรูใหทุกๆหนวยงาน 

4. ควรมีงบประมาณเกี่ยวกับดาน ICT ใหเยอะขึ้น เจาหนาที่ทุกคนจะตองมีคอมพิวเตอรใชในสํานักงาน

ทุกคน ไมควรใหเจาหนาที่เอาคอมพิวเตอรสวนตัวมาใช 

5. Software สารสนเทศที่สนับสนุนงานดานประชาสัมพันธ ไดแก Software ในกลุม Adobe cc ซึ่ง

จายคาลิขสิทธิ์เปนรายป แตไดรับการอัพเดทตลอด ซึ่งมีคาใชจายต่ํากวาการซื้อลิขสิทธ์ิแบบขาด 

6. ควรจัดสัมมนาแบบยอย ไปตามสวนภูมิภาคตางๆ เพื่อจะไดมีผูรวมแสดงความคิดเห็นจาํนวนมากและ

ไดขอมูลที่หลากหลายขึ้น 

7. การจดเลขมาตร ในปจจุบันยังใหผูประกอบการจดเลขมาตรดวยมือซึ่งสงผลใหขอมูลขาดความ

นาเช่ือถือ ควรมีการพัฒนาในการจดเลขมาตรแบบอัตโนมัติ 

8. อยากใหเนนเรื่องการจัดการและวิเคราะห ประมวลผล Big Data ที่กรมฯ 

9. อยากใหคน ศทส. เปน IT Multifunction 

10. ตองมีการเพิ่มเติมรายละเอียดในแตละโครงการฯ เพื่อใหขยายความในสวนกระบวนการ วิธี ขั้นตอน 

ที่จะนําไปสูเปาหมายใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในอนาคตการเช่ือมโยงฐานขอมูลของแตละโครงการฯ 

ดังนั้นจึงตองประสานสํานักงานหรือหนวยงานที่รับผิดชอบในรายละเอียดที่ลึกยิ่งขึ้น เพื่อผลสัมฤทธิ์

ของโครงการและเปนประโยชนกับผูใชงานในอนาคตตอไป 

11. อยากใหเพิ่มความรู GIS เพิ่มขึ้น 
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ชื่อโครงการ โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

   กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีภารกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล

เพื่อใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาชวยการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแก

ประชาชน รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

มุงหวังวา ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานน้ันจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถ

บริหารสารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซึ่งจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการ

เปนหนวยงานที่มีการปฏิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลใน

ปจจุบัน และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กาวทันวิวัฒนาการดานขอมูลสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาลจึงเห็นควร

ที่จะมีการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทดานเทคโนโลยีและดานการบริหาร

จัดการองคกรในทุกดานที่สอดคลองกับบริบทดานสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล                          

                                                                  

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

            เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลกลางของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีระบบฐานขอมูลที่เปนศูนยกลางสําหรับจัดเก็บขอมูลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหอยูในรูปแบบที่

เปนมาตรฐานเดียวกัน 

2. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล มีระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลให

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล มีการบูรณาการการเช่ือมโยงขอมูลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเขาดวยกัน และสามารถใชเปน

เครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการทํางานของผูบริหาร หรือผูปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล สามารถลดความซํ้าซอนในการจัดเก็บขอมูล และเพิ่มความสะดวกใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                        

 4.2 ขอกําหนดความตองการของระบบ (System Requirements)  
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

5.2.1 ทําการศึกษา และวิเคราะหขอมูลที่จะจัดเก็บในระบบฐานขอมูลกลางของกรมทรัพยากร 

นํ้าบาดาล รวมทั้งศึกษาวิธีการทํางานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

5.2.2 ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศของระบบฐานขอมูลกลางกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

5.2.2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณประจําป แผนงานโครงการ และการติดตามผลการ

ดําเนินการ 

5.2.2.2 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจาง การลงทะเบียนจัดเก็บ และการเบิกจายวัสดุ-ครุภัณฑ 

5.2.2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขอมูลการเงิน และการคลัง 

5.2.2.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขอมูลการเจาหนาที่ 

5.2.2.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขอมูลบอนํ้าบาดาล และแผนที่น้ําบาดาล 

5.2.2.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความเคลื่อนไหวของระดับนํ้าบาดาล และคุณภาพน้ําบาดาลจาก

เครือขายสถานีสังเกตการณนํ้าบาดาล 

5.2.2.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการอนุญาตเจาะและการอนุญาตใช 

นํ้าบาดาล การเก็บคาใชน้ําบาดาล และคดีความตาม พ.ร.บ. นํ้าบาดาล 

5.2.3 ออกแบบ และพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลไดทั้งจากหนวยงานภายใน และภายนอก 

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

5.2.3.1 ใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยูคือ 

              1)  ระบบฐานขอมูลทรัพยากรน้ําบาดาล (พสุธารา) 

2) ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้ําบาดาล (GCL) 

3) ระบบฐานขอมูลกองวิเคราะหน้ําบาดาล (e-Lab) 

5.2.3.2 ใหสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

5.2.4 จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการทํางานของระบบฐานขอมูลกลางของกรมทรัพยากร

นํ้าบาดาล 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 

MICT MNRE DEPT 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (แบบที่ 2) สําหรับทําหนาเปน 

Application Server 

   1 ระบบ 25,000,000 25,000,000 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (แบบที่ 2) สําหรับทําหนาเปน 

Database Server 

      

อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอกขนาดความจุ 10 TB       

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล       

คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต       

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร แมขาย       

ชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานขอมูล       

พัฒนาระบบรบัเรื่องรองเรียน/รองทุกข น้ําบาดาลดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

      

       

 

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ 

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ                  เดือน      1           ป 

  เริ่มตั้งแต        2559                          ถึง              2559                         .                                                     

 

 5.5 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กาํหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ศึกษาความตองการใชงานฐานขอมูล

กลางของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลจากการ
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

สั ม ภ า ษ ณ ผู บ ริ ห า ร แ ล ะ ส อ บ ถ า ม

ผูปฏิบัติงาน 

2. ศึกษาฐานขอมูลเดิมของหนวยงานยอย

ในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

             

3. ศึกษาระบบการเชื่อมโยงขอมูลของ

ระบบฐานขอมูลทั้งภายในและภายนอก

องคกรจากการประชุมกลุมยอยจํานวน 14 

คร้ัง 

             

4. วิเคราะหและรางระบบการวางแผน

ทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource 

Planning : ERP) โ ด ย จั ด ทํ า แ ผ น ผั ง

ระบบงานและระบบขอมูล ท่ีแสดงการ

เชื่อมโยงขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

             

5. จัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอราง

แผนผังระบบงานและระบบขอมูลจากการ

วางแผนทรัพยากรองคกร จํานวน 2 ครั้ง 

             

6. จัดทําระบบการวางแผนทรัพยากร

องคกร 

             

7. ศึกษาจัดทําระบบฐานขอมูล ที่สามารถ

บู รณ าก า รง าน หลั ก  (Core Business 

process) ของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

และเช่ือมโยงขอมูลไดทั้งจากหนวยงาน

ภายในและภายนอก 

             

  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                   

  

 

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

 

               1.เชิงปริมาณ : จํานวนระบบฐานขอมูลกลาง และโปรแกรมประยุกตของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล                                            

               2.เชิงคุณภาพ : ความแมนยําและความถูกตองของขอมูลในระบบฐานขอมูล                                                                               

               3.เชิงคาใชจาย : การใชจายอยูในกรอบงบประมาณที่กําหนด                                                                        

               4.เชิงเวลา : การดําเนินงานเสร็จสิ้นตามแผนงาน                                                                                              
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7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที ่4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ 1 มุงเนนการจัดการระบบงานและขอมูลอยางบูรณาการ 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 เสริมสรางระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกิจดานบริหารทรัพยากรน้ําบาดาลของ

ประเทศ 

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

 

               1.ระบบฐานขอมูลกลางทรัพยากรนํ้าบาดาลที่รองรับการใหบริการเจาหนาที่กรมทรพัยากรน้ําบาดาลไดทุกขายงาน                        

               2.ระบบฐานขอมูลกลางทรัพยากรนํ้าบาดาลที่รองรับเทคโนโลยีทันสมัยมีความพรอมในการนําไปใชงานทั้งสวนกลางและสวน

ภูมิภาค                                                                                                                                                                                                                                       

               3.ระบบการเช่ือมโยงขอมูลทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอกกรมทรัพยากรน้ําบาดาล                                       
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ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการฐานขอมูลกลางทรัพยากรน้ําบาดาลพสุธารา 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

        กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภาระกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฎิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืน ๆที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซึ่งจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฎิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       ดวยปจจุบันระบบฐานขอมูลหลัก 2 ระบบของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดแก ฐานขอมูลพสุธารา ฐานขอมูลGCL และฐานขอมูล E-

Lab ไมเช่ือมโยงเขาดวยกัน ทําใหการปฎิบัติกงานและการเรียกใชฐานขอมูลเพื่อประกอบการวางแผน การพัฒนา และใชประกอบการ

ตัดสินใจของฝายบริหารทําไดไมสะดวก กรมทรัพยาน้ําบาดาลจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาใหระบบฐานขอมูลทั้งสามสวนรวมกัน

เปนระบบเดียว หรือเชื่อมโยงเปนระบบใหญ ซึ่งจะทําใหการทํางานและการใชงานระบบฐานขอมูลทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

1. เพื่อใหมีระบบฐานขอมูลที่เปนศูนยกลางสําหรับจัดเก็บขอมูลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหอยูในรูปแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

2. เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. เพื่อบูรณาการการเชื่อมโยงขอมูลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเขาดวยกัน และใชเปนเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการทํางานของผูบริหาร 

หรือผูปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อลดความซํ้าซอนในการจัดเก็บขอมูล และเพิ่มความสะดวกใหกับ เจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน 

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

       1.กรมทรัพยากรน้ําบาดาล มีระบบฐานขอมูลที่เปนศูนยกลางสําหรับจัดเก็บขอมูลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหอยูในรูปแบบที่เปน

มาตรฐานเดียวกัน 

       2.กรมทรัพยากรน้ําบาดาล มีระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

       3.กรมทรัพยากรน้ําบาดาล มีการบูรณาการการเช่ือมโยงขอมูลของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลเขาดวยกัน และสามารถใชเปนเครื่องมือที่

ชวยสนับสนุนการทํางานของผูบริหาร หรือผูปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

       4.กรมทรัพยากรน้ําบาดาล สามารถลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูล และเพิ่มความสะดวกใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

   1.สามารถเรียกใชระบบฐานขอมูลพสุธารา ฐานขอมูลGCL และฐานขอมูล E-Lab เชื่อมโยงกันแบบ Real Time ได 

   2.สามารถสรางขอมูลเชื่อมโยงจากฐานขอมูลพสุธารา ฐานขอมูลGCL และฐานขอมูล E-Lab เพื่อสรางเปน Data Set ใหมได 

   3.สามารถ Synchronize ขอมูลจาก Data Set ที่มีการแกไข กลับเขาไปเปนขอมูลทั้งสามฐานได  

    

 โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

     1.ศึกษา และวิเคราะหขอมูลที่จะจัดเก็บในระบบฐานขอมูลกลางของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล รวมทั้งศึกษาวิธีการทํางานของเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน  

     2.ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศของระบบฐานขอมูลกลางกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

        2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณประจําป แผนงานโครงการ และการติดตามผลการดําเนินการ 

        2.2 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการจัดซ้ือจัดจาง การลงทะเบียนจัดเก็บ และการเบิกจายวัสดุ-ครุภัณฑ 

        2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขอมูลการเงิน และการคลัง 

        2.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขอมูลการเจาหนาที ่

        2.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขอมูลบอนํ้าบาดาล และแผนที่นํ้าบาดาล 

        2.6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความเคลื่อนไหวของระดับนํ้าบาดาล และคุณภาพนํ้าบาดาลจากเครือขายสถานี

สังเกตการณน้ําบาดาล 

        2.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการอนุญาตเจาะและการอนุญาตใช นํ้าบาดาล การเก็บคาใชน้ําบาดาล และคดีความตาม 

พ.ร.บ. นํ้าบาดาล 

        2.8 ออกแบบ และพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลไดทั้งจากหนวยงานภายใน และภายนอก 

     3. จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการทํางานของระบบฐานขอมูลกลางของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

        - สํารวจและวิเคราะหความตองการใชงานและสภาพของอุปกรณที่ใชอยูปจจุบัน 

        - จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

        - ประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อกําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานใหเปนไปตามมาตรฐาน                           

          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        - ดําเนินการจัดซ้ือ 

        - ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้งครุภัณฑ 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

  

5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

คุณลักษณพื้นฐาน  

-ระบบบูรณาการฐานขอมูลรวม 

 

   
 

 

1 

 

25,000,000 

 

25,000,000 

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ  

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ ............................เดือน ..................... ป 

  เริ่มตั้งแต ..............................................ถึง ......................................................................  

 

 5.6 กําหนดการ (Schedule)   

 กิจกรรม 
กําหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- สํารวจและวเิคราะหความตองการใชงาน

และสภาพของอุปกรณท่ีใชอยูปจจุบัน 

             

- จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะและราคากลาง 

             

   - ประชุมคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพ่ือ

กําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานให

เปนไปตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร        

             

- ดําเนินการจัดซื้อ              

- ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้ง

ครุภัณฑ 

             

              



 ขอเสนอโครงการจัดหา 
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แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ1 2.1 โครงการบูรณาการฐานขอมูลกลางทรัพยากรนํ้าบาดาลพสุธารา 

 

หนา : 4/11 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

  

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................   

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที ่4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ 1 มุงเนนการจัดการระบบงานและขอมูลอยางบูรณาการ 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 เสริมสรางระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกิจดานบริหารทรัพยากรน้ําบาดาลของ

ประเทศ 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................    

  .............................................................................................................................................................................................................  
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบรองเรียน / รองทุกข น้ําบาดาล ดวยเทคโนโลยี 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภารกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซึ่งจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฏิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปจจุบันความตองกการของประชาชนเพื่อเขาถึงขอมูลดานน้ําบาดาลมีมากขึ้นทุกวัน จากการเก็บสถิติผู เขาชมเว็บไซตของกรม

ทรัพยากรนํ้าบาดาล การเขาดูขอมูลบอนํ้าบาดาล จัดอยูในลําดับที่ 1 การเขาถึงเว็บไซตอยางเดียวยังไมเพียงพอกับความตองการของ

ประชาชน จึงตองมีการพัฒนาระบบบริการขอมูลดานนํ้าบาดาลที่สามารถเขาถึงไดจากอุปกรณทันสมัยไดจากทุกที่ทุกเวลา                                                                                       

                      

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

1.เพื่อใหมีชองทางในการบริการขอมูลดานน้ําบาดาลมีประสิทธิภาพ                                                                                                                             

            2. สามารถใหบริการขอมูลดานนํ้าบาดาลไดจากทุกที่ ทุกเวลา                      

3.สามารถแสดงผลบนอุปกรณทันสมัยไดอยาเหมาะสม                                                                                                                                                

                                                                                                                                                  

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

1.มีระบบบริการขอมูลดานน้ําบาดาลที่ประชาชนสามารถนําไปใชประโยชนได      

2. มีระบบฯ ที่สามารถเขาถึงไดจากทุกที่ ทุกเวลา                

                  

 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

พัฒนาระบบบริการขอมูลดานนํ้าบาดาล ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 4.2 ขอกําหนดความตองการของระบบ (System Requirements)  

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                   

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

1.สํารวจความตองการระบบฯ        

2.วิเคราะห ออกแบบระบบฯ                                                                      

3.จัดทําระบบ และทดสอบระบบ                                        

4.ติดตั้ง Data and App Server 1 ชุด                                        

5.นําเขาและทดสอบอุปกรณ                        

6.อบรมผูดูแลระบบ                                                                                                              

7. เผยแพรใหประชาชนและผูสนใจเขชม                      

8.สํารวจความพึงพอใจ                                                .   

9.แกไขหรือปรบัปรุงระบบฯ                                                                                                                                    

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 

MICT MNRE DEPT 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (แบบที่ 2) สําหรับทําหนาเปน 

Application Server 

   1 ระบบ 3,500,000 3,500,000 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (แบบที่ 2) สําหรับทําหนาเปน 

Database Server 

      

อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอกขนาดความจุ 10 TB       

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล       

คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต       

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร แมขาย       

ชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานขอมูล       

พัฒนาระบบรบัเรื่องรองเรียน/รองทุกข น้ําบาดาลดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

      

       



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ 

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ                  เดือน      1           ป 

  เริ่มตั้งแต        2559                          ถึง              2559                         .                                                     

 

 5.6 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กําหนดการ (เดือนที่) 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.สํารวจความตองการระบบฯ              

2.วิเคราะหและออกแบบระบบฯ              

3.จัดทําระบบ และทดสอบระบบ               

4.ติดตั้ง Data and App Server              

5.นําเขาและทดสอบอุปกรณ              

6.อบรมผูดูแลระบบ              

7.เผยแพรใหประชาชนและผูสนใจ

เขาชม 

             

8.สํารวจความพึงพอใจ              

9.แกไขหรือปรบัปรุงระบบ              

  

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                   

  

 



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 
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6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

            1.มีระบบบริการขอมูลดานน้ําบาดาลที่มีประสทิธิภาพ                                                                                                                                                                                               

 2.ประชาชนสามารถเขาระบบไดจากทุกที่ ทุกเวลา     

                                                                                                                                                                        
 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที ่4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ 1 มุงเนนการจัดการระบบงานและขอมูลอยางบูรณาการ 

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 เสริมสรางระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกิจดานบริหารทรัพยากรน้ําบาดาลของ

ประเทศ 

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

                                                                                                                                                                                                          

         1.มีระบบบริการขอมูลดานน้ําบาดาลที่ประชาชนสามารถนําไปใชประโยชนได                                                                     

         2.มีระบบฯ ที่สามารถเขาถึงไดจากทุกที่ ทุกเวลา                                                                                                                         
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบรองเรียน / รองทุกข น้ําบาดาล ดวยเทคโนโลยี 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภารกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซึ่งจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฏิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แตในปจจุบันประชาชนเกิดความเดือดรอนจากปญหาขาดแคลนนํ้าและภัยแลง ประชาชนตองการความชวยเหลือที่รวดเร็วทันกับ

ความตองการ ปจจุบันการใชเทคโนโลยีและการส่ือสารไดพัฒนาไปมาก ระบบรองเรียน / รองทุกข นํ้าบาดาล ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถรองรับ หรือสนองตอบความตองการของประชาชนได      

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 
  

1.เพื่อใหมีชองทางในการรับเร่ืองรองทุกขจากประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถใหความชวยเหลือไดทันกับความตองการของประชาชน                                                                                                      

                                                                                                                                                               

                                                                                                                              

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

1. มีระบบรบัเรื่องและใหความชวยเหลือประชาชนไดทันกับความตองการ     

2. มีระบบฯ ที่สามารถเขาถึงไดจากทุกที่ ทุกเวลา                                                                                                                      

3. มีระบบฯ ที่สามารถรายงานผลการดําเนินงานไดสะดวกรวดเร็ว และสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                             

                    

 



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

พัฒนาระบบรบัเรื่องรองเรียน/รองทุกข นํ้าบาดาลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

4.2 ขอกําหนดความตองการของระบบ (System Requirements)  

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                         

 

 

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

1.สํารวจความตองการระบบฯ        

2.วิเคราะห ออกแบบระบบฯ                                                                      

3.จัดทําระบบ และทดสอบระบบ                                        

4.ติดตั้ง Data and App Server 1 ชุด                                        

5.นําเขาและทดสอบอุปกรณ                        

6.อบรมผูดูแลระบบ                                                                                                              

7. เผยแพรใหประชาชนและผูสนใจเขชม                      

8.สํารวจความพึงพอใจ                                                .   

9.แกไขหรือปรบัปรุงระบบฯ                                                                                                                                    

  

 

 

 

 

 



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 

MICT MNRE DEPT 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (แบบที่ 2) สําหรับทําหนาเปน 

Application Server 

   1 ระบบ 4,500,000 4,500,000 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (แบบที่ 2) สําหรับทําหนาเปน 

Database Server 

      

อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอกขนาดความจุ 10 TB       

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล       

คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต       

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร แมขาย       

ชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานขอมูล       

พัฒนาระบบรบัเรื่องรองเรียน/รองทุกข น้ําบาดาลดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

      

       

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ 

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ                  เดือน      1           ป 

  เริ่มตั้งแต        2559                          ถึง              2559                         .                                                     
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

  

5.6 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กําหนดการ (เดือนที่) 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.สํารวจความตองการระบบฯ              

2.วิเคราะหและออกแบบระบบฯ              

3.จัดทําระบบ และทดสอบระบบ               

4.ติดตั้ง Data and App Server              

5.นําเขาและทดสอบอุปกรณ              

6.อบรมผูดูแลระบบ              

7.เผยแพรใหประชาชนและผูสนใจ

เขาชม 

             

8.สํารวจความพึงพอใจ              

9.แกไขหรือปรบัปรุงระบบ              

  

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                            

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                       

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                        

  

 

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

1.มีระบบรบัเร่ืองรองเรียน / รองทุกขที่มปีระสทิธิภาพ                                                                                                                                  

2.ประชาชนสามารถเขาระบบรองเรียน / รองทุกขไดจากทุกที่ ทุกเวลา                                                                                    
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7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที ่4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ 1 มุงเนนการจัดการระบบงานและขอมูลอยางบูรณาการ 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 เสริมสรางระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกิจดานบริหารทรัพยากรน้ําบาดาลของ

ประเทศ 

 

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

                                                                                                                                                                                                          

  1.มีระบบรบัเรื่องและใหความชวยเหลือประชาชนไดทันกับความตองการ                                                                                    

  2.มีระบบฯ ที่สามารถเขาถึงไดจากทุกที่ ทุกเวลา                                                                                                        

  3.มีระบบฯ ที่สามารถรายงานผลการดําเนินงานไดสะดวกรวดเร็ว และสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร                                                           
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและเผยแพรความรูดานน้ําบาดาล  

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภารกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซ่ึงจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฏิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมอยางตอเน่ือง และมีความรูดานนํ้า

บาดาลเกิดขึ้นใหมจํานวนมาก ความรูดานน้ําบาดาลมีประโยชนอยางมากในการนํามาแกไขการขาดแคลนน้ําอปโภคบริโภค รวมทั้งปญหาภัย

แลงไดดวย แตการที่จะเผยแพรความรูใหกับประชาชนและผูสนใจไดรับรูและนําไปตอยอดความรูเพื่อแกปญหาตางๆ นั้น ตองเลือกวิธีที่

เหมาะสม ในปจจุบันมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถนํามาใชในการเผยแพรความรูดานน้ําบาดาลใหมีความนาสนใจ และสวยงามเปน

ที่นาพึงพอใจจากผูเขาใชระบบ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองเผยแพรความรูดานนํ้าบาดาล ที่เปนประโยชนกับประชาชน สามารถเขาถึงได

ทุกที่ ทกเวลา และเขาใจงาย  

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 
  

1.เพื่อรวบรวมขอมูลฯ ดานน้ําบาดาลเขาสูฐานขอมูล (คลังความรูดิจิทัล)                                                                      

2. เพื่อนําเสนอขอมูลฯ ดานน้ําบาดาลในแบบหนังสือเสมือนจริง ที่นาสนใจและสวยงาม                                                                                                       

 3.ประชาชนหรือผูสนใจ สามารถเขาถึงขอมูลความรูดานน้ําบาดาลไดอยางทั่วถึง และนําความรูดานนํ้าบาดาลไปใชในการแกปญหา

ดานนํ้าบาดาลไดดี                                                                                                                                                                      

  

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

1. มีคลังความรู / ฐานขอมูลฯ ดานนํ้าบาดาลที่มีประโยชนกับประชาชนหรือผูสนใน 

2. มีระบบเผยแพรความรูที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกพื้นที่ ทุกเวลา 

3. สามารถน้ําความรูดานนํ้าบาดาล ไปใชแกปญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค น้ําแลงได อยางเหมาะสม 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

พัฒนาระบบรวบรวม และเผยแพรความรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

4.2 ขอกําหนดความตองการของระบบ (System Requirements)  

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                        

 

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

1.สํารวจความตองการระบบฯ        

2.วิเคราะห ออกแบบระบบฯ                                                                      

3.จัดทําระบบ และทดสอบระบบ                                        

4.ติดตั้ง Data and App Server 1 ชุด                                        

5.นําเขาและทดสอบอุปกรณ                        

6.อบรมผูดูแลระบบ                                                                                                              

7. เผยแพรใหประชาชนและผูสนใจเขชม                      

8.สํารวจความพึงพอใจ                                                .   

9.แกไขหรือปรบัปรุงระบบฯ                                                                                                                                    
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 

MICT MNRE DEPT 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (แบบที่ 2) สําหรับทําหนาเปน 

Application Server 

   1 ระบบ 4,000,000 4,000,000 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (แบบที่ 2) สําหรับทําหนาเปน 

Database Server 

      

อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอกขนาดความจุ 10 TB       

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล       

คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต       

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร แมขาย       

ชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานขอมูล       

พัฒนาระบบรบัเรื่องรองเรียน/รองทุกข น้ําบาดาลดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

      

       

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ 

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ                  เดือน      1           ป 

  เริ่มตั้งแต        2560                          ถึง              2560                        .                                                     
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 5.6 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กําหนดการ (เดือนที่) 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.สํารวจความตองการระบบฯ              

2.วิเคราะหและออกแบบระบบฯ              

3.จัดทําระบบ และทดสอบระบบ               

4.ติดตั้ง Data and App Server              

5.นําเขาและทดสอบอุปกรณ              

6.อบรมผูดูแลระบบ              

7.เผยแพรใหประชาชนและผูสนใจ

เขาชม 

             

8.สํารวจความพึงพอใจ              

9.แกไขหรือปรบัปรุงระบบ              

  

 

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

1.มีการเก็บรวบรวมขอมูลฯ ดานน้ําบาดาล ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลฯ แบบดิจิทัล โดยนําขอมูลฯ ดานนํ้าบาดาล ที่ไดรับ

การบันทึกในรูปแบบที่เปนเอกสาร สมุด หรือรูปแบบอ่ืนๆ ที่มิใชดิจิทัล แปลงเขาสูฐานขอมูลแบบดิจิทัล (คลังความรู) แบงหมวดหมูการจัดเก็บ

ที่เหมาะสมและปลอดภัย       

2.มีการเผยแพรขอมูลฯ ดานน้ําบาดาลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนําเสนอความรูที่นาสนใจแกประชาชน หรือผูสนใจ ทั้งแบบ

ภาพ และแบบหนังสือเสมือนจริง โดยประชาชนและผูสนใจสามารถเขาดูและศึกษาไดจากทุกที่ ทุกเวลา                                          
                                                                                                                                     

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที ่4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 
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(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ 1 มุงเนนการจัดการระบบงานและขอมูลอยางบูรณาการ 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 เสริมสรางระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกิจดานบริหารทรัพยากรน้ําบาดาลของ

ประเทศ 

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

                                                                                                                                                                                                  

  1.มีคลังความรู / ฐานขอมูลฯ ดานนํ้าบาดาลที่มีประโยชนกับประชาชนหรือผูสนใจ                                                                         

  2.มีระบบเผยแพรความรูที่มีประสิทธิภาพและสามารถเขาถึงไดจากทุกที ่ทุกเวลา                                                                                                                      

  3.สามารถนําความรูดานนํ้าบาดาลไปใชแกปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค น้ําแลง ไดอยางเหมาะสม                                              
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ GIS เพ่ือการบริการสารสนเทศผานอุปกรณสื่อสารเคล่ือนที ่

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

            กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภาระกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฎิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืน ๆที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซ่ึงจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฎิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        ปจจุบันอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่เขามามีอิทธิพลตอผูใชงาน เน่ืองจากคุณสมบัติของอุปกรณที่มีความสามารถสูงในขณะที่ราคาไมสูง

มากนัก อีกทั้งคาใชจายในการเชื่อมตอสัญญาณระบบ GPRS/3G/4G มีราคาเชาใชงานถูกลงมากจนผูใชงานทั่วไปสวนใหญทั้งในระดับปฎิบัติ

การและระดับผูบริหารมีใชงานเปนอุปกรณสวนตัว หากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลสามารถนําระบบสารสนเทศที่มีอยูไปสูการใหบริการผาน

อุปกรณส่ือสารเคลื่อนที่ไดจะทําใหผูใชงานสามารถเขาถึงฐานขอมูลไดโดยงาย ซึ่งการเขาถึงโดยผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนนั้น อุปกรณใน

ปจจุบันสวนใหญรองรับระบบสารสนเทศพิกัดแผนที่ หากนําระบบพิกัดแผนที่เขามาเปนตัวกรองขอมูลหรือเลือกขอมูลเขาใชงานเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจ จะทําใหสามารถสนับสนุนการทํางานของกรมทรัพยากรน้ําบาลใหดียิ่งขึ้น  

  

          

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

    เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการฐานขอมูลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลผายอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ 

  

 

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

    ระบบบฐานขอมูลพสุธารา ฐานขอมูลE-Lab และ ฐานขอมูล GCL สามารถเขาใชงานผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ผูบริหารและฝายปฏิบัติงานสามารถเรียกใชฐานขอมูลของกรมทรพัยากรน้ําบาดาลไดทุกสถานที่ ทุกเวลา  และมีเครื่องมือที่สามารถกรอง

ขอมูลตามพิกัดตําแหนงที่มีการเรียกใชงาน 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

    1.พัฒนาระบบฐานขอมูลพสุธาราใหสามารถเรียกใชงานผานแอพพลิเคชั่นของอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ชนิดตาง  ๆ  

    2.พัฒนาระบบฐานขอมูล GCL ใหสามารถเรียกใชงานผานแอพพลิเคช่ันของอุปกรณสื่อสารเคล่ือนที่ชนิดตาง  ๆ 

    3.พัฒฯระบบฐษนขอมูล E-Lab ใหสามารถเรียกใชงานผานแอพพลิเคช่ันของอุปกรณสื่อสารเคล่ือนที่ชนิดตาง  ๆ 

    4.มีระบบจัดการสิทธิ์ในการเขาใชงาน 

    5.มีระบบที่นําพิกัดตําแหนงมาประกอบการเรียกขอมูลตามตองการได 

    6.มีการเชื่อมโยงกับระบบพัสดุครุภัฑณของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพื่อใหการเรียกดูขอมูลสามารถชวยการพิจารณาประกอบการ

วางแผนหรือประกอบการจัดทําขอมูลหากมีการออกนอกสถานที่  ณ จุดตาง ๆ  โดยอางอิงตําแหนงพิกัดแผนที่ไดแกเพื่อแสดงขอมูลไดดังนี้ 

       6.1 แสดงขอมูลบอบาดาลบริเวณใกลเคียงกับตําแหนงที่อุปกรณ ส่ือสารเคลื่อนที่เรียกใชงานในรูปแบบแผนที่และตําแหนง

สัญลักษณ 

       6.2 แสดงศักยภาพของนํ้าบาดาลหากตองการจุดเจาะ และคาดการณผลของการขุดเจาะ 

       6.3 แสดงความตองการวัสดุหรือครุภัณฑที่ตองใชงาน และที่กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีอยูในปจจุบัน 

 

 

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

     5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

         - สํารวจและวิเคราะหความตองการใชงานและสภาพของอุปกรณที่ใชอยูปจจบุัน 

        - จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

        - ประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อกําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานใหเปนไปตามมาตรฐาน                           

          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        - ดําเนินการจัดซ้ือ 

        - ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้งครุภัณฑ 

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

1.เซิรฟเวอรสําหรับบริการขอมูล สามารถบริการการเขาถึงพรอมกันได

ไมนอยกวา 500 User 

      

2.ชุดโปรแกรมสําหรับบริหารขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบ       

3.ชุดโปรแกรมสําหรับติดตั้งในอุปกรณส่ือสารเคลื่อนที่       

      5,500,000 

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ  

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ ............................เดือน ..................... ป 

  เริ่มตั้งแต ..............................................ถึง ......................................................................  

 

 5.6 กําหนดการ (Schedule)   

 กิจกรรม 
กําหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- สํารวจและวเิคราะหความตองการใชงาน

และสภาพของอุปกรณท่ีใชอยูปจจุบัน 

             

- จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะและราคากลาง 

             

   - ประชุมคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพ่ือ

กําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานให

เปนไปตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร        

             

- ดําเนินการจัดซื้อ              

- ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้ง

ครุภัณฑ 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

  

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................   

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที ่4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ 1 มุงเนนการจัดการระบบงานและขอมูลอยางบูรณาการ 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 เสริมสรางระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกิจดานบริหารทรัพยากรน้ําบาดาลของ

ประเทศ 

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................   
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบ E-Form 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

        กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภาระกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฎิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืน ๆที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซ่ึงจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฎิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

         เนื่องดวยงานดานคํารองหรือคําขอตาง ๆ ที่กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีใชงานทั้งระหวางหนวยงานภายในกรม และการใหบริการแก

ประชาชนและหนวยงานภายนอกยังคงใชงานผานแบบฟอรมกระดาษ ซึ่งมีปญหาดานตาง ๆ ไดแก การติดตาม การอานขอความที่เขียนดวย

ลายมือ การคนคืน การจัดทํารายงาน และความสะดวกรวดเร็ว หากกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการพัฒนาระบบ E-Form เพื่อนํามาใหบริการ

งานที่เกี่ยวของกับแบบฟอรม ทั้งในการบริการหนวยงาภายใน การใหบริการผูที่เกี่ยวของจากหนวยงานภายนอก จะทําใหปญหาตาง ๆ ดังที่

กลาวมาขางตนสามารถแกไขใหปฎิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

   เพื่อพัฒนาระบบงานแบบฟอรม คํารอง คําขอ ของกรมทรพัยาน้ําบาดาลจัดการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

  

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

  ลดขอผิดพลาดของการเขียนแบบฟอรมดวยมือ 

  สามารถ ติดตาม คนหา จัดทํารายงานของใบแบบฟอรมตาง ๆ  

  ผูใชงานมีความสะดวกและพึงพอใจ 

   

 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

     ศึกษาและวิเคราะหแบบฟอรมทั้งหมดของกรมทรัพยากรน้ําดาล 

     จัดทําระบบ E-Form มีคุณสมบัติดังนี้ 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

         1.รองรบัการปอนขอมูลผานเว็บบราวเซอรบนเคร่ืองคอมพิวเตอรและบนอุปกรณสื่อสารไรสาย โดยรองรับ bootstrap responsive 

       2.พัฒนาแพลพลิเคชันรองรบัการปอนแบบฟอรม 

         3.จัดทําระบบรองรับการอานดวยเคร่ืองอานรหัสบารโคด และบารโคด 2 มิติ (QR-CODE)  

         4.พัฒนาจุดรับงานและจัดการแบบฟอรม พรอมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องอานบารโคด บารโคด2มิติ ใหแกหนวยงาน

ภายในสํานักงานกรมทรัพยากรบาดาล และ สทบ.เขต ทั้ง 12 เขต อยางนอยหนวยงานละ 1 จุด 

 

  .............................................................................................................................................................................................................  

 

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

        - สํารวจและวิเคราะหความตองการใชงานและสภาพของอุปกรณที่ใชอยูปจจุบัน 

        - จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

        - ประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อกําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานใหเปนไปตามมาตรฐาน                           

          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        - ดําเนินการจัดซ้ือ 

        - ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้งครุภัณฑ 

  

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุป รณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

เซิรฟเวอรสําหรับระบบ E-Form    1 370,000 370,000 

พัฒนาซอฟตแวรบริหารงานดาน E-Form    20 จุด 2,000,000 2,000,000 

คอมพิวเตอรสําหรับปฎบิัติงาน    20     29,000 580,000 

เครื่องพิมพ    20 5,500 110,000 

เครื่องอานรหัสแทง บารโคด2มิต ิ    20 4,000 80,000 

      3,140,000 

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ  

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ ............................เดือน ..................... ป 

  เริ่มตั้งแต ..............................................ถึง ......................................................................  

 

 5.6 กําหนดการ (Schedule)   

 กิจกรรม 
กําหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- สํารวจและวเิคราะหความตองการใชงาน

และสภาพของอุปกรณท่ีใชอยูปจจุบัน 

             

- จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะและราคากลาง 

             

   - ประชุมคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพ่ือ

กําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานให

เปนไปตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร        

             

- ดําเนินการจัดซื้อ              

- ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้ง

ครุภัณฑ 

             

              

  

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  
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6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที ่4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ 1 มุงเนนการจัดการระบบงานและขอมูลอยางบูรณาการ 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 เสริมสรางระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกิจดานบริหารทรัพยากรน้ําบาดาลของ

ประเทศ 

  

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  
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ชื่อโครงการ โครงการ Inventory บอบาดาล 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

        กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภาระกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฎิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืน ๆที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซ่ึงจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฎิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       ปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการบันทึกขอมูลบอน้ําบาดาลลงในฐานขอมูลพสุธารา เพื่อใชสําหรับจัดทําระบบสารสนเทศตาง ๆ 

เชน การนําไปวางแผนพัฒนาและการจัดการบอนํ้าบาดาลในอนาคต แตเน่ืองจากคุณลักษณะของบอบาดาลน้ันมีอายุการใชงานงาน 

ตัวอยางเชน ความสามารถในการสูบ ความพรอม และสภาพการใชงาน ซึ่งมีความจําเปนตองมีการสํารวจตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให

ขอมูลมีความเปนปจจุบันที่สุด เม่ือฐานขอมูลเปนปจจุบันยอมทําใหการวางแผน การเรียกใชขอมูลเพื่อจัดทํารายงานหรือเพื่อตอบคําถาม

หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือเมื่อเกิดภาวะวิกฤตภัยแลง ขอมูลที่ถูกตองอยูเสมอจะทําใหนําไปใชดําเนินงานไดอยางถูกตองเชนกัน  

          

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

   เพื่อจัดทําระบบ Inventory บอบาดาล 

   เพื่อปรบัปรุงใหฐานขอมูลในระบบพสุธารา 

   ระบบรองรับการจัดทํา inventory บอบาดาลรอบตอไปได 

 

  

 

3. เปาหมายของโครงการ 

   

   ขอมูลที่เรียกใชจากระบบพสุธารามีความเปนปจจุบัน มีความถูกตอง และเชื่อถือได 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

   1.จัดทําระบบ และโครงสรางและขอมูล สําเนาจากระบบพสุธารา เพื่อดําเนินงานสํารวจ 

   2.พัฒนาแอพพลิเคชันที่ใชสําหรับการสํารวจ โดยรองรับการสงภาพถายบอ ตําแหนงที่ตั้งของ GPS และเวลาที่สงขอมูล ผานอุปกรณสื่อสาร

เคลื่อนที่ เชน สมารทโฟน แทบ็เล็ต   

   3.สํารวจขอมูลทั้งหมด 

   4.จัดทําระบบที่นําขอมูล Synchronize กลับไปสูระบบพสุธารา  

    

 

 

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายกา  (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

       

       

       

       

       

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ1 4.1โครงการ Inventory บอบาดาล 

 

หนา : 3 /11 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ  

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ ............................เดือน ..................... ป 

  เริ่มตั้งแต ..............................................ถึง ......................................................................  

 

 

 5.6 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กําหนดการ (เดือนท่ี) 

ห ายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  
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6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................   

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

 

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................   

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  
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ชื่อโครงการ ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามเฝาระวังสถานการณนํ้าบาดาล 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

        กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภาระกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฎิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืน ๆที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซึ่งจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฎิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       ปจจุบันสถานการณของนํ้าบาดาลเกิดการลดระดับลงเน่ืองจากมีการพัฒนาทรัพยากรนํ้าบาดาลข้ึนมาใชจํานวนมาก กรมทรัพยากรนํ้า

บาดาลจึงมีความจําเปนตองติดตามประเมินสถานการณของบอน้ําบาดาลเพื่อเฝาระวังและติดตามสถานการณระดับและคุณภาพของนํ้า       

ในปจจุบันสํานักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาลไดพัฒนาบอนํ้าบาดาลเพื่อการสังเกตการณทั่วประเทศจํานวน 864 สถานี/1,524 บอ 

โดยการติดตามและเฝาระวังยังเปนระบบเดิมไมสามารถทํางานโดยระบบอัตโนมัติ การปฎิบัติงานและการรายงานผลเพื่อนํามาวิเคราะหจึงไม

สามารถตอบสนองไดทันที และยังไมมีการจัดเก็บดวยระบบสารสนเทศ 

         เน่ืองจากการพัฒนาและความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีความกาวหนาไปมาก กอปรกับคาใชจายการส่ือสาร

ถูกลงกวาแตกอนมาก หากสามารถนํามาประยุกตใชกับการรายงานผลการของบอน้ําบาดาลสังเกตการณ ทําใหเกิดการรายงานและเฝาระวังได

โดยอัตโนมัติ จะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพเปนประโยชยสูงสุด ขอมูลที่จัดเก็บเปนระบบสารสนเทศ สามารถนําไปวิเคราะห สราง

แบบจําลองตาง ๆ สามารถนํามาใหบริการแกการวางแผน การแกไขปญหาไดทันทวงที ใหบริการขอมูลแกประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของ

ไดโดยสะดวก 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

1. ออกแบบและพัฒนา จัดทําหองปฏิบัติการติดตามและเฝาระวังสถานการณนํ้าบาดาลเพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรนํ้า

บาดาลอยางเต็มรูปแบบโดยมีองคประกอบของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ระบบสนับสนุนตางๆ ครบถวน สมบูรณ  

2. ออกแบบและพัฒนา จัดทําระบบโครงขายติดตามและเฝาระวังสถานการณนํ้าบาดาลแบบอัตโนมัติตอเน่ืองตามเวลาจริง (Real-

Time) จากบอสังเกตการณน้ําบาดาล (สถานีสนาม) ที่ตองมีมาตรฐานในการเชื่อมโยงขอมูล ประกอบดวย เครื่องมือและอุปกรณ

ตรวจวัดระดับนํ้าบาดาลและคุณภาพน้ําบาดาล เครื่องมืออุปกรณในการรับ-สงขอมูลทางไกล ณ เวลาจริงแบบอัตโนมัติ รูปแบบและ

ระบบสื่อสาร ตลอดจน Software และอุปกรณเสริมอื่นๆ ที่จําเปนตอการดําเนินการ ทั้งน้ี ขอมูลสนามจะถูกเชื่อมโยงนําเขาสูระบบ

ฐานขอมูลที่สถานีหลัก 

3. เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการติดตามและเฝาระวังสถานการณน้ําบาดาล (Database System) และฐานขอมูลดานภูมิ

สารสนเทศ (GIS) เพื่อการคํานวณและประมวลผลขอมูลแบบอัตโนมัติโดยตองเชื่อมโยงขอมูลกับระบบฐานขอมูลเดิมของกรม
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ทรัพยากรนํ้าบาดาล (ระบบพสุธารา) ในลักษณะแบงปนขอมูลรวมกัน (Data Sharing) และบูรณาการขอมูลที่มีอยูภายในกรม

ทรัพยากรน้ําบาดาลและหนวยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวของ  

4. พัฒนาโปรแกรมประยุกตดานภูมิสารสนเทศ GIS) เพื่อประยุกตใชงานรวมกับระบบหรือกระบวนการอื่นเชนระบบการนําเสนอ

ขอมูลการตรวจวัดและระบบคาดการณเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร    น้ําบาดาล (Public Information System) และ

แบบจําลองทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) ที่สามารถรับ-สงขอมูลจากระบบตรวจวัดและนําเสนอขอมูลแบบอัตโนมัติ 

ผานเครือขาย Internet 

5. ดําเนินการสํารวจสภาพและปรบัปรุงอุปกรณตรวจวัดระดบันํ้าบาดาลและคุณภาพนํ้าบาดาลจากบอสังเกตการณที่ติดตั้งไวแลว

เดิม ใหสามารถรองรับและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลติดตามและเฝาระวังสถานการณน้ําบาดาล 

 

 

3. เปาหมายของโครงการ 

 

        การรายงาน การตรวจวัด เฝาระวัง ติดตามระดับน้ําบาดาลและคุณภาพน้ําบาดาล มีความถูกตอง แมนยําและทันตอเหตุการณ สามารถ

ตรวจจับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําและคุณภาพนํ้าไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ สามารถรับ-สงขอมูลจากระบบตรวจวัด 

พรอมทั้งคํานวณและนําเสนอขอมูลในรูปแบบอัตโนมัติ 

 

 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

1. งานออกแบบและพัฒนา จัดทําหองปฏิบัติการติดตามและเฝาระวังสถานการณน้ําบาดาล (Surveillance and Monitoring of 

Groundwater Operation Center) เพื่อควบคุมระบบติดตามเฝาระวังสถานการณนํ้าบาดาลแบบอัตโนมัติหลัก (Control Room) 

ประกอบดวย 

         - ระบบแสดงภาพและเสียง 

         - ระบบโทรภาพติดตามขาวสาร 

         - ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

         - ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณเชื่อมโยง 

         - ระบบการประชุมแบบเชิงปฏิบตัิการ 

         - อุปกรณสนับสนุนการใชขอมูลนอกสถานที่ 

         - ระบบการสื่อสาร 

         - ระบบสํารองไฟฟา  

         - อุปกรณสํารองขอมูลและอุปกรณสนับสนุนอื่นๆ 

         - หองปฏิบัติการเฝาระวังและติดตามสถานการณนํ้าบาดาลที่ทันสมัยและครบถวนเพื่อรองรบัภารกิจ 

2. งานออกแบบและพัฒนา จัดทําระบบติดตามและเฝาระวังสถานการณนํ้าบาดาลแบบอัตโนมัติตอเนื่องตามเวลาจริง (Real-Time) จากบอ

สังเกตการณน้ําบาดาล (สถานีสนาม) เพื่อสงสัญญาณขอมูลการตรวจวัดผานระบบการส่ือสารไรสายหรือดาวเทียมมายังศูนยควบคุมหลัก 

ตลอดจนการติดตั้งและทดสอบอุปกรณสื่อสารขอมูลโดยตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังตอไปน้ี 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

         - การตรวจเช็คสถานภาพการทํางานของอุปกรณและเครื่องมือในสถานีสังเกตการณจากหองควบคุมหลักได 

         - การอัพเดทโปรแกรมสําหรับเครื่องมือตรวจวัดจากหองควบคุมหลักได 

         - มีระบบรองรับคําสั่ง และการสั่งการ หยุด ทําตอ เริ่มตนใหม หรือเปลี่ยนแปลงความถี่ของเวลาในการบันทึกและรับ-สงขอมูลได 

         - ความเสถียรของระบบ อัตราความเร็วในการรับ-สงขอมูล คาใชจายในการบํารุงรักษา และคาใชจายรายปที่คุมคาและเหมาะสมกับ

การใชงานระยะยาว 

         1) สถานีหลัก (Master Station) ซึ่งเปนที่ตั้งของหองปฏิบัติการควบคุมระบบติดตามและ       เฝาระวังสถานการณน้ําบาดาลแบบ

อัตโนมัติ (Control Room) ตั้งอยู ณ อาคารกรมทรัพยากรน้ําบาดาลตามความเหมาะสม 

         2) สถานียอย (Sub-master Station) ทําหนาที่ติดตามและเฝาระวังครอบคลุมการตรวจวัดทั้งดานคุณภาพน้ําและระดับน้ําจํานวน 2 

พื้นที่ ประกอบดวย                               

        (1) พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7 จังหวัด  

        (2) พื้นทีใชนํ้าบาดาลสูงสุด 20 จังหวัดแรกและพื้นที่เส่ียงตอการปนเปอน 10 พื้นที่ที่มีบอสังเกตการณอยูแลว ไมนอยกวา  457 บอ/ 

155 สถานี 

 

3. งานพัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และการประยุกตใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อคาดการณสถานการณน้ําบาดาล

ประกอบดวยอุปกรณและโปรแกรมตางๆ เพื่อการจัดเก็บฐานขอมูล ประมวลผล แสดงผลและรายงานผลขอมูลในรูปแบบพื้นฐาน ตาราง 

กราฟ แผนที่ และรูปแบบดิจิตอลใหกับผูบริหารและเจาหนาที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลโดยมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 

        (1) พัฒนาระบบฐานขอมูลของระบบติดตามเฝาระวังสถานการณนํ้าบาดาลแบบอัตโนมัติใหรองรับขอมูลจากระบบฯ และขอมูลจากผล

การคํานวณคาที่จําเปนจากแบบจําลอง  

         (2) พัฒนาระบบเชื่อมตอหรือโปรแกรมประยุกต (Application) เพื่อใชดึงขอมูลจากฐานขอมูลตรวจวัดใหสามารถนําไปใชใน

แบบจําลองทางคณิตศาสตร โดยไมจําเปนตองปอนคาลงไปในแบบจําลองโดยตรง 

         (3) พัฒนาระบบนําเสนอผลและคาดการณ ในรูปแบบของ Web Service ทั้งแบบ World Wide Web และ Short Message 

Services (SMS)   

 

4. งานศึกษาและกําหนดแนวทางการซอมบํารุง การตรวจสอบและปรับเทียบอุปกรณ เครื่องมือตางๆ พรอมทั้งจัดหาอุปกรณเครื่องมือเพื่อการ

บํารุงรักษา ตรวจสอบ และปรับเทียบที่จําเปน ศึกษา ตรวจสอบและปรับเทียบคาความถูกตองของเครื่องมือตรวจวัดตางๆ และกําหนดแนว

ทางการดูแลบํารุงรักษา พรอมทั้งดําเนินการจัดหาอุปกรณเครื่องมือที่จําเปนในการซอมแซมบํารุงรักษา ตรวจสอบ และปรับเทียบ  

5. งานถายทอดเทคโนโลยีและการฝกอบรมการใชงานระบบ 

กําหนดแผนการฝกอบรมในลักษณะของการปฏิบัติงานรวม ตั้งแตขั้นตอนเริ่มการพัฒนาระบบ/กอสรางปรับปรุงหองปฏิบัติการฯ/ติดตั้ง

อุปกรณและเคร่ืองมือ จนกระทั่งทดสอบระบบฯ แลวเสร็จและใชงานไดจริง โดยผูที่ไดรับการฝกอบรมตองไดรับความรูความเขาใจระบบ 

สามารถกําหนดคุณสมบัติของระบบ/อุปกรณเครื่องมือ/อุปกรณเครื่องมือประกอบ ที่จะนํามาปรับปรุงเพิ่มเติมแกระบบฯ ดูแลรักษา ตรวจวัด-

ตรวจสอบคาความถูกตองของระบบได รวมทั้งแกไขซอมแซมระบบฯ ไดในกรณีมีความขัดของที่ไมมีความยุงยากซับซอน      ทางเทคนิค 

ปรับปรุงขอมูล (Update Data) คาพารามิเตอร คาตัวแปรสําคัญตางๆ ของระบบได 

 

      

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ1 5.1 โครงการะบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝาระวังสถานการณนํ้าบาดาล 

 

หนา : 4/11 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

        1. งานออกแบบและพัฒนา จัดทําหองปฏิบัติการติดตามและเฝาระวังสถานการณนํ้าบาดาล (Surveillance and Monitoring of 

Groundwater Operation Center) 

                1.1) สํารวจรายละเอียดดานสถาปตยกรรม โครงสรางอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และงานระบบอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

เพื่อ ออกแบบ ปรับปรุง และจัดทําแผนผังการจัดวางพื้นที่ใชประโยชนภายในหองควบคุมใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ลักษณะการใชงาน

ของระบบและอุปกรณ พรอมทั้งนําเสนอวิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน  

                1.2) ดําเนินการปรับปรุง จัดหา และติดตั้งอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ตามวัตถุประสงคของงานสถานีควบคุมหลัก ดังนี้  

                        1) จัดหาและติดตั้งระบบแสดงผล พรอมอุปกรณควบคุมและโปรแกรมการจัดการระบบฉายภาพและเสียงพรอมอุปกรณ

ประกอบตางๆ ตลอดจนอุปกรณประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการครบชุด  

                        2) จัดหาและติดตั้งอุปกรณระบบรับ-สงขอมูลระดับน้ําบาดาลและคุณภาพนํ้าบาดาลแบบสัญญาณดิจิตอลเพื่อแสดงผล

ขอมูลการตรวจวัด ณ เวลาปจจุบันและสามารถสั่งการแกไขปญหาได  

                        3) งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณระบบการประมวลผล สําหรับใชในการวิเคราะห ประมวลผล และจัดทํารายงานของระบบ

ติดตามและเฝาระวังสถานการณนํ้าบาดาลแบบอัตโนมัติ และระบบคาดการณสถานการณน้ําบาดาลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล 

ประกอบไปดวยอุปกรณอยางนอย ดังน้ี 

                         (1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบงานสารสนเทศ สําหรับทําหนาที่ประมวลผลหลักของระบบติดตามเฝาระวัง

สถานการณ นํ้าบาดาลแบบอัตโนมัติ เพื่อใชสําหรับการปฏิบัติงานดานการรับ-สงขอมูลจากสถานีสนาม, สําหรับการปฏิบัติงานดาน 

Groundwater Forecast Server และสําหรับการปฏิบัติงานดาน Internet Server 

                         (2) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบงานฐานขอมูล (Database Server) สําหรับการจัดเก็บขอมูลจากระบบติดตามเฝา

ระวังสถานการณน้ําบาดาลแบบอัตโนมัติทั้งหมด สําหรับการปฏิบัติงานดาน Database Server และ Web Server 

                         (3) เครื่องคอมพิวเตอรแบบประมวลผลทั่วไป สําหรับระบบนําเสนอและแจงเตือนภัยจากโครงขายอินเตอรเน็ต (Internet 

Server) และสําหรับการปฏิบัติงานดานระบบติดตามเฝาระวังสถานการณ       นํ้าบาดาลแบบอัตโนมัติ แบบจําลองทางคณิตศาสตร และ

ระบบนําเสนอตางๆ 

                         (4) เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา (UPS) ขนาด 20 KVA สําหรับหนาที่ในการจายกระแสไฟฟาใหกับระบบประมวลผล  

                         (5) จอภาพสําหรับคอมพิวเตอรแมขาย  

                         (6) อุปกรณสลับสัญญาณแบบ Gigabit ขนาด 48 ชองสัญญาณ  

                         (7) ชุดคําสั่งประยุกตสําหรับงานบริหารและปองกันระบบเครือขาย  

                         (8) ตู RACK ขนาด 42 U  

                         (9) ตูเหล็กสําหรับใชเก็บอุปกรณ 

                         (10) คาเชาระบบสื่อสาร (อินเทอรเน็ต ความเร็วสูง) รวมคาติดตั้ง 3 ป 

                        4) งานจัดหา Software/Program เพื่อการใชงานประกอบดวย ชุดคําส่ังประยุกตสําหรับระบบควบคุมระยะไกล 

(Developer) ชุดคําสั่งประยุกตการดานคาดการณพรอมติดตั้ง ชุดคาํส่ังประยุกตสําหรับงานบริหารจัดการฐานขอมูล ชุดคําส่ังประยุกตสําหรับ

งานดานเอกสารสํานักงาน 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 

2. งานออกแบบและพัฒนา จัดทําระบบติดตามและเฝาระวังสถานการณนํ้าบาดาลแบบอัตโนมัติ 

                        1) ออกแบบระบบเทคโนโลยีสื่อสารและอุปกรณประกอบที่เก่ียวของ เพื่อใชในระบบตดิตามเฝาระวังฯ ใหครอบคลุมพื้นที่

ทั่วประเทศและรองรบัปริมาณงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได มีความเปนมาตรฐานสากล สามารถรับ-สงสัญญาณขอมูลจากสถานีตรวจวัดใน

สนามเขาสูสถานีหลักที่สวนกลางได  

                        2) จัดหาและติดตั้งอุปกรณระบบควบคุมอุปกรณระบบสื่อสาร อุปกรณเครื่องมือตรวจวัดที่ไดมาตรฐาน มีความเหมาะสม 

และนาเชื่อถือ  

                        3) พัฒนาระบบเชื่อมตอหรือโปรแกรมประยุกต เพื่อเช่ือมโยงขอมูลจากฐานขอมูลตรวจวัดใหสามารถนําไปใชใน

แบบจําลอง โดยไมตองปอนคาลงไปในแบบจําลองโดยตรง และสามารถใชงานรวมกับอุปกรณเครื่องมือโปรแกรมที่เปนมาตรฐานสากลตางๆ 

ไดโดยไมจําเปนตองเชื่อมกับอุปกรณหรือซอฟตแวรของผูผลิตระบบเทาน้ัน 

                        4) จัดทําขอเสนองานดานการกอสรางสถานีสังเกตการณที่มีความม่ันคงปลอดภัย ตามจํานวนและตําแหนงของสถานี

สนาม ทําหนาที่ติดตามและเฝาระวัง จํานวน 2 พื้นที่ ประกอบดวย 

                           (1) พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7 จังหวัด  

                           (2) พื้นทีใชน้ําบาดาลสูงสุด 20 จังหวัดแรกและพื้นที่เส่ียงตอการปนเปอน 10 พื้นที่ ที่มีบอสังเกตการณอยูแลว ไมนอย

กวา 457 บอ/ 155 สถานี 

                          5) จัดทําระบบประมวลผล สําหรับใชในการวิเคราะห ประมวลผล และจัดทํารายงานของระบบติดตามและเฝาระวัง

สถานการณนํ้าบาดาลแบบอัตโนมัติในรูปแบบที่เหมาะสม  

                          6) จัดหาอุปกรณเพื่อการตรวจสอบอุปกรณและบํารุงรักษาระบบติดตามเฝาระวังสถานการณ   นํ้าบาดาลแบบอัตโนมัติ 

 

3. งานพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) และประยุกตใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อคาดการณสถานการณน้ําบาดาล 

             3.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห คัดเลือก และประมวลผลขอมูลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ ไดแก 

ปริมาณน้ําฝน สภาพนํ้าและปริมาณน้ําทา ขอมูลระดับนํ้าทะเล  ภูมิสารสนเทศดินและการใชประโยชนที่ดินขอมูลทางธรณีวิทยา แหลงแรและ

ธรณีพิบัติภัย แหลงกําเนิดมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดลอม 

             3.2 ออกแบบจัดทําระบบฐานขอมูล ใหรองรับขอมูลจากระบบติดตามและเฝาระวังสถานการณนํ้าบาดาลแบบอัตโนมัติ และขอมูล

จากผลการคํานวณคาจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่สามารถเรียกใชงาน คนหา ปรับปรุงแกไข หรือเพิ่มเติมขอมูลตางๆ ไดโดยสะดวก

รวดเร็ว และถูกตองแมนยํา รองรับประเภทของขอมูลรูปแบบตางๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตและมีการ back up ขอมูลตามระยะเวลาที่กําหนดและ

เหมาะสมรวมทั้งสามารถประมวลผล แสดงผลและรายงานผลในเชิงสถิติ อันไดแก คาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

threshold และ anomaly ได 

             3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต (Application software) ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลจากสถานีสังเกตการณกับ

ฐานขอมูลเดิมของกรมฯ ที่มีอยู และ/หรือ ฐานขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของตางๆใหเชื่อมโยงกับขอมูลจากฐานขอมูลตรวจวัด 

             3.4 จัดทําระบบประมวลผลขอมูลและแสดงผลขอมูลในปจจุบัน (Real-Time Data) และขอมูลในรูปแบบสถิติ (Statistics Data) 

ในรูปแบบแผนที่แสดงระดับน้ําบาดาลและแผนที่แสดงคุณภาพน้ําบาดาล เพื่อการเฝาระวังและสังเกตการณสถานการณนํ้าบาดาลทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพในแตละพื้นที่ 

             3.5 จัดระบบการรายงานและแสดงผลเปนการจัดทําโปรแกรมประยุกตเพื่อแสดงผลขอมูลเพื่อใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถนํา

ขอมูลที่ไดไปใชในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลตอไป 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

             3.6 พัฒนาฐานขอมูลระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)  ตลอดจนศึกษา วิเคราะห คัดเลือก แกไข และประมวลผลขอมูลบอน้ําบาดาลและ

การใชนํ้าบาดาลจากฐานขอมูลเดิมที่มีอยูของกรมฯ ใหเชื่อมโยงไดแก ระบบฐานขอมูลทรัพยากรน้ําบาดาล (พสุธารา) 

             3.7 พัฒนาระบบนําเสนอรายงานผลในรูปแบบของ Web Service ทั้งแบบ World Wide Webและ Short Message Services 

(SMS)   

 

4. งานกําหนดแนวทางการซอมบํารุง ตรวจสอบและปรับเทียบเครื่องมืออุปกรณ 

             4.1 รวบรวมขอมูลตําแหนงบอน้ําบาดาล รูปแบบการกอสรางบอนํ้าบาดาล สํารวจตรวจสอบบอสังเกตการณ สถานีสังเกตการณ 

และการติดตั้งอุปกรณการตรวจวัด  

             4.2 ทดสอบและเปรียบเทยีบประสิทธิภาพอุปกรณและเครื่องมือตรวจวัดตางๆ ในสภาพแวดลอมของบอนํ้าบาดาลแบบตางๆ พรอม

ทั้งดําเนินการจัดหาอุปกรณเครื่องมือที่จําเปนและเหมาะสมในการซอมแซมบํารุงรักษา  

             4.3 กําหนดแนวทางปฏิบัติและขอบเขตความรับผิดชอบเพื่อการซอมแซม บํารุงรักษา ตรวจสอบและปรับเทียบคาความถูกตองของ

อุปกรณและเครื่องมือสําหรับบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดแกเจาหนาที่ภาคสนาม เจาหนาที่ควบคุมระบบ ตามระดับความซับซอน

ของเทคโนโลยีและระดับความรุนแรงของสภาพความเสียหายที่เกิดข้ึน 

             4.4 จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน/แบบบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน/แบบรายงานการตรวจงานซอมบํารุงรักษา 

 

5. งานถายทอดเทคโนโลยีและการฝกอบรมการใชงานระบบ 

             5.1 ฝกอบรมและปฏิบัติกับระบบที่ใชงานจริง เพื่อใหเจาหนาที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดเรียนรูงานทุกข้ันตอน โดยฝกอบรมทั้ง

ดานวิชาการ ทฤษฏีและปฏิบัติในลักษณะการปฏิบัติงานรวม (Counterpart)  

             5.2 จัดทําเอกสารและคูมือการใชงานระบบในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพและดิจิตอล 

             5.3 จัดทําสื่อเพื่อเผยแพรรายละเอียดโครงการ และเพื่อใชในการประชาสัมพันธ 

  

5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อปุกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

คุณลักษณพื้นฐาน  

-คาใชจายผูเชี่ยวชาญ และ บุคลากรสนับสนุน 

-งานออกแบบและพัฒนาระบบเฝาติดตาม 

-สถานีสนาม (Remote Station) 

-ะบบสื่อสารและคาบํารุงรักษาอุปกรณ 

-งานถายทอดเทคโนโลยี 

 

   
 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

10,000,000 

29,000,000 

  6,000,000 

  1,500,000 

  1,000,000 

 

10,000,000 

29,000,000 

  6,000,000 

  1,500,000 

  1,000,000 

      47,500,000 

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ  

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ ............................เดือน ..................... ป 

  เริ่มตั้งแต ..............................................ถึง ......................................................................  

 

 5.6 กําหนดการ (Schedule)   

 กิจกรรม 
กําหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- สํารวจและวเิคราะหความตองการใชงาน

และสภาพของอุปกรณท่ีใชอยูปจจุบัน 

             

- จัดตัง้คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะและราคากลาง 

             

   - ประชุมคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพ่ือ

กําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานให

เปนไปตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร        

             

- ดําเนินการจัดซื้อ              

- ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้ง

ครุภัณฑ 

             

              

  

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  
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6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและนํ้าใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที ่4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยุทธศาสตรที่ 1 มุงเนนการจัดการระบบงานและขอมูลอยางบูรณาการ 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 เสริมสรางระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกิจดานบริหารทรัพยากรนํ้าบาดาลของ

ประเทศ 

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

  

1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการติดตามและเฝาระวังสถานการณน้ําบาดาลทีท่ํางานแบบออนไลน  

2. มีระบบสารสนเทศการติดตามและเฝาระวังสถานการณนํ้าบาดาลทีบู่รณาการกับฐานขอมูลพสุธาราและฐานขอมูลตาง ๆ ของกรมทรัพยากร

น้ําบาดาล  
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ชื่อโครงการ โครงการการบินสํารวจแหลงนํ้าบาดาลดวยวิธีธรณีฟสิกสข้ันสูง (ATDEM) 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

        กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภาระกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฎิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืน ๆที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซึ่งจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฎิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การบินสํารวจแหลงนํ้าบาดาลดวยวิธีธรณีฟสิกสขั้นสูง เปนวิธีการสํารวจที่มีความทันสมัยและมีความรวดเร็วในการสํารวจ ซึ่งมีขอดี

แตกตางจากการสํารวจธรณีฟสิกสบนภาคพื้นดินแบบเดิมที่ตองใชระยะเวลาในการสํารวจนาน และถูกจํากัดดวยสภาพภูมิประเทศ ทําใหไม

สามารถเก็บรายละเอียดของขอมูลไดอยางตอเน่ือง สงผลใหการแปลความหมายเกิดความคลาดเคล่ือน ดังนั้นในบริเวณพื้นที่ที่ตองการความ

รวดเร็วในการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลขึ้นมาใชเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และในบริเวณพื้นที่ที่มีการขยายตัวของการใชน้ํา

บาดาลที่เพิ่มขึ้น จึงจําเปนตองมีขอมูลแหลงนํ้าบาดาลที่มีรายละเอียดเพียงพอ มีระยะเวลาการสํารวจที่รวดเร็วและประหยัดคาใชจายในการ

ดําเนินงาน 

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลไดเห็นความสําคัญในการบินสํารวจแหลงน้ําบาดาลดวยวิธีธรณีฟสิกสขั้นสูง จึงไดมีบันทึกความเขาใจ 

(MOU) ระหวาง กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กับ Geological Survey of Denmark and Greenland; GEUS, Ministry of Climate, Energy 

and Building, Denmark ซึ่งไดลงนามรวมกัน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 โดยมีเนื้อหาหลักคือ การแลกเปลี่ยนความรูดานการบริหาร

จัดการน้ํา การควบคุมกิจการนํ้าบาดาล การอบรมและการประชุมสัมมนาเร่ืองของการจัดทําแผนที่นํ้าบาดาล การประยุกตใชมาตรฐานและ

คูมือของเดนมารกในการจัดทําแผนที่น้ําบาดาลในประเทศไทย การพัฒนาองคความรูและบุคลากรรวมกัน การจัดทําฐานขอมูลธรณีฟสิกสใน

ประเทศไทย การปรับปรุงฐานขอมูลน้ําบาดาลพสุธารา ใหมีความสอดคลองกับฐานขอมูลน้ําบาดาล Jupiter การจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ 

การจัดทําโครงการรวมกัน โดยเบื้องตนอาจทําในพื้นที่นํารองและขยายในพื้นที่อื่นๆ ตอไป การกําหนดพื้นที่ทดสอบทางธรณีฟสิกส (National 

test site) การแลกเปลี่ยนความรู การฝกอบรม และการศึกษาตอของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการจัดการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนตน 

โดยในป พ .ศ.2555 กรมทรัพยากรน้ําบาดาลได จัดทําโครงการนํารองการสํารวจแหลงนํ้าบาดาลดวยวิธีธรณีฟ สิกสขั้นสูง 

(Advanced Time-Domain Electromagnetic Survey; ATDEM) พื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร ครอบคลุมพื้นที่ 1,000 ตารางกิโลเมตร 

(บริเวณอําเภอเมืองกําแพงเพชร ไทรงาม และลานกระบือ) โดยบินสํารวจในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต ระยะทางการบินรวม

ประมาณ 5,000 กิโลเมตร ผลที่ไดรับจากการสํารวจคือ ทําใหทราบลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาของชั้นหินใหนํ้าชนิดตางๆ กันที่อยูดานลาง

ของพื้นผิวดิน และแสดงผลไดทั้งในรูปแผนที่ 2 มิติ และแบบจําลองทางอุทกธรณีวิทยาในรูปแบบ 3 มิติ ขอมูลที่ไดมีความแมนยําและละเอียด

สูง สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการน้ําบาดาลไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังไดพัฒนาระบบฐานขอมูลทางดานธรณีฟสิกสของ

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหมีมาตรฐานดวย ซึ่งเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลไดเขารับการฝกอบรมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

ในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติงานตอได 
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จากการบินสํารวจในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร ทําใหกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีแนวคิดในการนําวิธีการสํารวจทางธรณีฟสิกสขั้นสูงมา

ใชกับพื้นที่อ่ืนๆ ของประเทศไทย ที่มีความจําเปนเรงดวนในการพัฒนาแหลงนํ้าบาดาลขึ้นมาใช เพื่อรองรับการขยายตัวทางภาคเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมไดอยางทันทวงที ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ําบาดาล จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานการบินสํารวจแหลงนํ้าบาดาลดวยวิธีธรณีฟสิกส

ขั้นสูง (ATDEM) เปนระยะเวลา 5 ป ระหวางป พ.ศ. 2558 – 2562 เพื่อขยายผลการสํารวจแหลงนํ้าบาดาลดวยวิธีธรณีฟสิกสขั้นสูง ในพื้นที่ที่

มีความตองการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และตอบสนองนโยบายการแกปญหาในเรื่องนํ้าของประเทศ อาทิ

เชน การบรรเทาปญหาภัยแลงและขาดแคลนน้ําในพื้นที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก การศึกษาเพื่อทราบขอบเขตการแพรกระจายตัวของชั้น

น้ําบาดาลเค็ม และการพัฒนาชั้นน้ําบาดาลจืดสําหรับการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม ในบริเวณพื้นที่แองหาดใหญ จังหวัดสงขลา การ

พัฒนาแหลงน้ําบาดาลในพื้นที่ที่มีการแทรกดันตัวของนํ้าบาดาลเค็มจากช้ันเกลือหินในพื้นที่จังหวัดขอนแกน เปนตน   

       
 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

1.เพื่อจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการบินสํารวจแหลงนํ้าบาดาลทางธรณีฟสิกสขั้นสูง  ใหสอดคลองกับแผนแมบท

ของกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล โดยระบุถึงรายละเอียด ระยะเวลา และวัตถุประสงคในการดําเนินงานในแตพื้นที่ 

2.เพื่อประหยัดเวลาและลดคาใชจายในการสํารวจชั้นนํ้าบาดาล ในพื้นที่ที่มีการขยายตัวทางภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว 

3.เพื่อสํารวจและศึกษาการแพรกระจายตัวและความหนาของชั้นนํ้าบาดาล โครงสรางใตดินของชั้นน้ําบาดาลเพื่อเปนแนวทางการพัฒนา

นํ้าบาดาลไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

4.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลทางธรณีฟสิกสและระบบฐานขอมูลพสุธาราใหใชไดกับฐานขอมูลธรณีฟสิกส (GERDA) และ

ระบบฐานขอมูลหลุมเจาะบอน้ําบาดาล (JUPITER) ตามมาตรฐานสํานักธรณีวิทยาเดนมารก (GEUS) 

 5.เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลใหไดรับความรูทางดานวิชาการ และการแปลความหมายขอมูลที่ไดจากการบินสํารวจ

น้ําบาดาล 

 

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

 1.พื้นที่ในการบินสํารวจแหลง น้ําบาดาลดวยวิธีธรณีฟสิกสขั้นสูง (ATDEM) มีรายละเอียดดังนี้ 

1) พื้นที่เขตอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดระยองและชลบุร ี

2) พื้นที่แองน้ําบาดาลหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

3) พื้นทีบ่ริเวณจังหวัดขอนแกน 

4) พื้นที่แองน้ําบาดาลเชียงใหม - ลําพูน จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดลําพูน 

5) พื้นที่แองน้ําบาดาลเจาพระยาตอนลาง บริเวณจังหวัดชัยนาท – สิงหบุรี 

6) พื้นทีบ่ริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุร ี 

2.การปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการระบบฐานขอมูลธรณีฟสิกสและฐานขอมูลทรัพยากรน้ําบาดาล 

3.การพัฒนาบุคลากรของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

    1.การจัดเตรียมฐานขอมูลทุติยภูมิเบื้องตน 

    2.การบินสํารวจธรณีฟสิกสขั้นสูง 

    3.การสํารวจขอมูลเพิ่มเติมในภาคสนาม 

    4.การประมวลผล วิเคราะหและแปลความหมาย 

    5.การจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา 

 

 

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

        - สํารวจและวิเคราะหความตองการใชงานและสภาพของอุปกรณที่ใชอยูปจจุบัน 

        - จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

        - ประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อกําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานใหเปนไปตามมาตรฐาน                           

          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        - ดําเนินการจัดซ้ือ 

        - ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้งครุภัณฑ 

  

5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

คุณลักษณพื้นฐาน  

1.พื้นที่ในการบินสํารวจแหลง นํ้าบาดาลดวยวิธีธรณีฟสิกสขั้นสูง 

(ATDEM) มีรายละเอียดดังน้ี 

1) พื้นที่เขตอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก บริเวณ

จังหวัดระยองและชลบุรี 

2) พื้นที่แองนํ้าบาดาลหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

3) พื้นทีบ่ริเวณจังหวัดขอนแกน 

4) พื้นที่แองนํ้าบาดาลเชียงใหม - ลําพูน จังหวัด

เชียงใหม และจังหวัดลําพูน 

5) พื้นที่แองนํ้าบาดาลเจาพระยาตอนลาง บริเวณ

   
 

 

 

 

 

 

99,800,000 

 

95,500,000 

97,900,000 

95,600,000 

 

98,100,000 

 

 

 

99,800,000 

 

95,500,000 

97,900,000 

95,600,000 

 

98,100,000 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

จังหวัดชัยนาท – สิงหบุรี 

6) พื้นทีบ่ริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุร ี 

2.การปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการระบบฐานขอมูลธรณีฟสิกส

และฐานขอมูลทรัพยากรน้ําบาดาล 

3.การพัฒนาบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 

98,500,000 

60,000,000 

20,000,000 

 

98,500,000 

60,000,000 

20,000,000 

     665,400,000 665,400,000 

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ  

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ตดิตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ ............................เดือน ..................... ป 

  เริ่มตั้งแต ..............................................ถึง ......................................................................  

 

 5.6 กําหนดการ (Schedule)   

 กิจกรรม 
กําหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- สํารวจและวเิคราะหความตองการใชงาน

และสภาพของอุปกรณท่ีใชอยูปจจุบัน 

             

- จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะและราคากลาง 

             

   - ประชุมคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพ่ือ

กําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานให

เปนไปตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร        

             

- ดําเนินการจัดซื้อ              

- ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้ง

ครุภัณฑ 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

  

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที ่4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ 1 มุงเนนการจัดการระบบงานและขอมูลอยางบูรณาการ 

                  

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 เสริมสรางระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกิจดานบริหารทรัพยากรน้ําบาดาลของ

ประเทศ 

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

 

1.พัฒนาเปนแหลงน้ําบาดาลสํารองสําหรับการบรรเทาปญหาภัยแลงและขาดแคลนนํ้าในพี้นที่เขตอุตสาหกรรมและพื้นที่ขาดแคลนน้ํา 

2.ทราบลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาและศักยภาพน้ําบาดาล 

3.ทราบลักษณะการแทรกดันตัวของนํ้าเค็มและแหลงน้ําบาดาลจืดในพื้นที่ชายฝงทะเล 

 



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 
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ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรและการส่ือสารของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภารกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซึ่งจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฏิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมอยางตอเนื่อง ทําใหตองมีการปรับปรุง

โครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารใหมีความพรอมและทันสมัย และเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับ

ทางราชการ พ.ร.บ.การกระทําผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ประกอบกับตองมีเสถียรภาพและความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลใหมีความ

นาเชื่อถือไดอยางตอเนื่อง จึงจําเปนตองทําการปรับปรุงอยางเรงดวน เพื่อใหการใชงานระบบสารสนเทศเปนไปอยางตอเน่ือง และเต็ม 

ประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนโครงการตามกรอบของแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ําบาดาล                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                     

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

1.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารไรสายใหสามารถรองรับการใชงานของผูใชบริการและ

ขอมูลที่มีขนาดและปริมาณที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว      

2.เพื่อใหมีระบบสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single mode ระหวางอาคาร                    

3.เพื่อใหระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในของกรมฯ สามารถบํารุงรักษาไดงายข้ึน                             

4.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศ                                                                                       

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

- มีสายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอการขยายการใชงานระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสารระหวางสวนกลางและ

สวนภูมิภาคในอนาคต 

 

 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                                                                                                  

 4.2 ขอกําหนดความตองการของระบบ (System Requirements)  

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                         

                                                                                                                                                  

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

            1.ปรบัปรุงระบบเครือขายสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic Cable) อาคาร 1 ชั้น 2 กับอาคาร 2 ช้ัน 1-5 และอาคาร 3                                                                                                             

 2. ปรบัปรุงระบบสายสัญญาณ UTP CAT6 ภายในอาคาร 2 ชั้น 1-5 และอาคาร 3 ช้ัน 1-3                                                      

            3. จัดหาและติดตั้ง ตู RACK อาคาร 2 และ อาคาร 3                                                                                       

 

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

งานปรับปรุงสายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรและการส่ือสารอาคาร 

2 และ 3 

       - งานปรบัปรุงระบบเครือขายสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic 

Cable) ชนิด Single mode ระหวางหองศูนยขอมูลหลัก (Data 

Center ) อาคาร 1 ชั้น 2 กับอาคาร 2 ช้ัน 1-5 และอาคาร 3 

       - ปรบัปรุงระบบสายสัญญาณ UTP CAT6 ภายในอาคาร 2 ชั้น 

1-5 และอาคาร 3 ชั้น 1-3 

       - จัดหาและติดตั้ง ตู RACK อาคาร ชั้น 1-5 และอาคาร 3 ช้ัน 1-

3 

   1 ระบบ 8,000,000 

 

8,000,000 

 

 

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

  

5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อปุกรณ 

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ                  เดือน      1           ป 

  เริ่มตั้งแต        2559                          ถึง              2559                         .                                                     

 

 5.5 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กาํหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.งานปรบัปรุงระบบเครือขายสายใย

แกวนําแสง (Fiber Optic Cable) 

ชนิด Single mode ระหวางหอง

ศูนยขอมูลหลัก (Data Center ) 

อาคาร 1 ชั้น 2 กับอาคาร 2 ชั้น 1-5 

และอาคาร 3 

             

2.ปรบัปรุงระบบสายสัญญาณ UTP 

CAT6 ภายในอาคาร 2 ชั้น 1-5 และ

อาคาร 3 ชั้น 1-3 

             

3.จัดหาและติดตั้ง ตู RACK อาคาร 2 

และอาคาร 3 

             

              

  

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                        

  

 



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 
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6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

         มีโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลใหมีสมรรถนะประสิทธิภาพ ความเช่ือมั่น 

ความปลอดภัย และมีความเปนเอกภาพเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                  

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ที่เปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหมีความทันสมัย มีการกระจายอยางทั่วถึง และมี

ความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความตองการของภาคสวนตาง ๆ ได 

- ยุทธศาสตรที ่7 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสนับสนุนการสรางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ ที ่3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน มีการจัดการดานความ

มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศดวยมาตรฐานสากล 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางขีดความสามารถดานโครงสรางพื้นฐานไอซีท ี

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

                                                                                                                                                                                                          

  มีสายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรเพียงพอตอการขยายการใชงานระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสารในอนาคต                    .    
                                                                                                                                                                  

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ2-1.2 โครงการปรับปรุงอินเทอรเน็ต สทบ.เขต 
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ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงและเพิ่มจุดการใหบริการเช่ือมตอเครือขายอินเทอรเน็ต สทบ.เขต 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

        กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภาระกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฎิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืน ๆที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซ่ึงจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฎิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันระบบฐานขอมูลตาง ๆ มีการเขาใชงานผานระบบอินเตอรเน็ต เชน ระบบ

พสุธารา ระบบ GCL ระบบงานดานการเงินการบัญชี ระบบประชุมทางไกล จะเห็นวาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตถือเปนสิ่งที่มีความจําเปนตอ

การใชงานเปนหลักใหแกงานฐานขอมูลอ่ืน ๆ   

   ดวยปจจุบันการเชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายใน สทบ.เขต มีการเชื่อมตอโดยเชาใชบริการและติดตั้งไวให ณ จุดกระจาย

สัญญาณหลัก ณ สทบ.เขต เพียงจุดเดียว แตละสํานักงานของ สทบ.เขต จะตองมีการเชื่อมโยงสัญญาณไประหวางอาคาร สํานักงาน ตาง ๆ 

ดวยสายสัญญาณดวยตนเอง ซึ่งในแตละ สทบ.เขต มีการใชงานหลัก ๆ ไดแก เจาหนาที่ทั่วไป เจาหนาที่ดานปอนและจัดการฐานขอมูล  และ

ระบบประชุมทางไกลผาน Video Conference ซึ่งการใหบริการควรมีการจัดการเพื่อใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพและจัดการลําดับ

ความสําคัญ กรมทรัพยากรน้ําบาดาลจึงมีความจําเปนตองจัดซื้อและติดตั้งจุดใหบริการ ณ สทบ.เขต เพิ่มเติม เพื่อใหจุดเขาใชงานที่ปลายทาง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการทํางานโดยรวมของการเขาใชงานอินเตอรเน็ตของ สทบ.เขต สามารถสื่อสารไดรวดเร็วซึ่งจะสงผลตอ

การปฎิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย 

        

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

   

    เพื่อเพิ่มเติมจุดการเชาใชงานอินเตอรเน็ต ณ สทบ.เขต  

  

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

  การใชงานอินเตอรเน็ตของ สทบ.เขต ทํางานสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

   

 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

      สํารวจพื้นที่ของ สทบ.เขต แตละแหง  

      จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ 

      ปรบัปรุงระบบใหมใหทํางานรวมกับระบบเกาไดอยางมีประสิทธิภาพ    

 

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

         - สํารวจและวิเคราะหความตองการใชงานและสภาพปจจุบัน 

        - จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

        - ประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อกําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานใหเปนไปตามมาตรฐาน                           

          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        - ดําเนินการจัดซ้ือ 

        - ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้งครุภัณฑ 

  .............................................................................................................................................................................................................   

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

คุณลักษณพื้นฐาน  

-ติดตั้งและเชื่อมตออุปกรณเครือขายพรอมตู Rack จํานวน 3 จุด –

เชื่อมตอจากจุดใชงานหลักไปทั้งสามจุดดวยเสนใยนําแสง 

-ในตู RACK แตละจุด มีอุปกรณประกอบดวย  

      -Layer 2 Switch with Fiber module 24 Ports , Support 

POE, VLAN, QOS, SNMP, Web Based Configuration  

     -เช่ือมตอสายสัญญาณจาก Switch ไปสู UTP Outlet สูจุดตาง ๆ 

ในสํานักงาน พรอมปลั๊กไฟฟา 220V  Outlet  จํานวน 20 จุด 

      

   
 

   6     

เขต  

 500,000    3,000,000 

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ  

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ ............................เดือน ..................... ป 

  เริ่มตั้งแต ..............................................ถึง ......................................................................  

 

 5.6 กําหนดการ (Schedule)   

 กิจกรรม 
กําหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- สํารวจและวเิคราะหความตองการใชงาน

และสภาพของอุปกรณท่ีใชอยูปจจุบัน 

             

- จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะและราคากลาง 

             

   - ประชุมคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพ่ือ

กําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานให

เปนไปตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร        

             

- ดําเนินการจัดซื้อ              

- ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้ง

ครุภัณฑ 

             

              

  

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  
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6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

ตัวชีวัดเชิงปริมาณ  

       ในแตละ สทบ.เขต มีจุดใชงานเครือขายอินเตอรที่มีประสทิธิภาพสูง จํานวน 60 จุด 

 

ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ 

      การปฎิบัติงานของเจาหนาที่สามารถเขาใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ที่เปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหมีความทันสมัย มีการกระจายอยางทั่วถึง และมี

ความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความตองการของภาคสวนตาง ๆ ได 

- ยุทธศาสตรที ่7 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสนับสนุนการสรางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ ที ่3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน มีการจัดการดานความ

มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศดวยมาตรฐานสากล 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางขีดความสามารถดานโครงสรางพื้นฐานไอซีท ี

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................   
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ชื่อโครงการ โครงการเชาคูสาย ADSL สําหรับใหบริการงานดานการบัญชีและการเงิน 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

       กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีภาระกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฎิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืน ๆที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซึ่งจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฎิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งปจจุบันงานฝายบัญชีและการเงินของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ณ สทบ.เขต 

ตองใชงานระบบฐานขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเงิน เชน GFMIS, E-Butget, E-Project GCL ฯลฯ ซ่ึง การเขาใชงานระบบดังกลาวมี

ความตองการระบบอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงเน่ืองจาก ตองสงเขาสูเครือขายเพื่อจัดสงรายงานสูระบบ  

      อยางไรก็ตาม เน่ืองจาก สทบ.เขต มีการเช่ือมตอเครือขายอินเตอรเน็ตโดยผานมาที่สวนกลางของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกอนออกสู

อินเตอรเน็ต เน่ืองจากรูปแบบการเชาใชและการควบคุมระบบความมั่นคงปลอดภัยของเครือขายไดจัดรูปแบบไว โดยไมอนุญาตให สทบ.เขต 

ออกสูอินเตอรเน็ตโดยตรง  จากปญหาดังกลาวการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรสูอิเตอรเน็ตของ สทบ.เขต จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนจึงจะ

สามารถแกไขปญหาการทํางานของฝายการเงินและบัญชีที่ตองการเครือขายที่รวดเร็ว  ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ําบาดาลจึงมีความจําเปนตอง

เชาคูสายเพื่อเพิ่มชองทางของการสื่อสารจาก สทบ.เขต ไปสูอินเตอรเน็ตโดยตรง  เพื่อแกไขปญหาดังกลาว 

 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

    เพื่อเพิ่มชองทางการสื่อสารสูระบบอินเตอรเน็ตใหแก สทบ.เขต เพื่อตอบสนองงานดานการเงินและบัญขีเปนหลัก 

  

 

3. เปาหมายของโครงการ 

   

   ฝายการเงินและบัญชีสามารถเขาใชงานอินเตอรเน็ตเพื่อจัดการงานดานการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   

 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

    1.เชาวงจรสื่อสารชนิด DSL เพื่อเพิ่มชองทางการสื่อสารสูระบบอินเตอรเน็ต 

    2.ปรบัปรุงการจัดการระบบ Firewall ใหรองรับชองทางที่เชาเพิม่เติม 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม  

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

         - สํารวจและวิเคราะหความตองการใชงานและสภาพของอุปกรณที่ใชอยูปจจบุัน 

        - จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

        - ประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อกําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานใหเปนไปตามมาตรฐาน                           

          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        - ดําเนินการจัดซ้ือ 

        - ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้งครุภัณฑ 

   5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

คุณลักษณะพื้นฐาน  

-คาเชาชองสัญญาณ  DSL สําหรับ 12 สทบ.เขต  x   12 เดือน 

  

   
 

  12  50,000    600,000 

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ  

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ ............................เดือน ..................... ป 

  เริ่มตั้งแต ..............................................ถึง ......................................................................  
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ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

5.6 กําหนดการ (Schedule)   

 กิจกรรม 
กําหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- สํารวจและวเิคราะหความตองการใชงาน

และสภาพของอุปกรณท่ีใชอยูปจจุบัน 

             

- จดัตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะและราคากลาง 

             

   - ประชุมคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพ่ือ

กําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานให

เปนไปตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร        

             

- ดําเนินการจัดซื้อ              

- ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้ง

ครุภัณฑ 

            ระยะเวลาครอบคลุม 12 เดือน  

              

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

  

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ที่เปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหมีความทันสมัย มีการกระจายอยางทั่วถึง และมี
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ความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความตองการของภาคสวนตาง ๆ ได 

- ยุทธศาสตรที ่7 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสนับสนุนการสรางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ ที ่3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน มีการจัดการดานความ

มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศดวยมาตรฐานสากล 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางขีดความสามารถดานโครงสรางพื้นฐานไอซีท ี

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  
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ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้ออุปกรณเครือขายเพื่อทดแทน 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

        กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภาระกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฎิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืน ๆที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซ่ึงจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฎิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

           ปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรติดตั้งใชงาน ซ่ึงมีการจัดซ้ือมาในแตละป มีอุปกรณที่จะมีอายุครบหา

ป ซึ่งถึงระยะเวลาสิ้นสุดอายุของการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หากมีความเสียหายหรือชํารุดอาจทําใหการปฎิบัติงานของกรม

ทรัพยากรน้ําบาดาลเกิดหยุดชะงัก เนื่องจากอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรที่ใชงานใหบริการอยูมีจํานวนมากและบางอุปกรณมีราคาสูงและ

ตองมีการวางแผนเพื่อเปล่ียนทดแทน อยางไรก็ตามการจัดหาอุปกรณเพื่อมาทดแทนนั้นนอกจากจะไดอุปกรณที่ใหมแลวโดยทั่วไปอุปกรณ

เหลาน้ีจะมีการพัฒนาคุณสมบัติทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึนดวย จึงถือเปนส่ิงที่ควรตองมีการดําเนินการจัดหาทดแทนใหเครือขาย

สามารถทํางานไดตอเนื่องและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

  

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

 เพื่อจัดหาอุปกรณเครือขายทดแทนของเดิม  

  

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

 อุปกรณการสื่อสารเครือขายคอมพิวเตอรของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลสามารถทํางานไดโดยไมหยุดชะงักหรือเสียหาย  

 

 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

     

       จัดหาอุปกรณเครือขายที่ทันสมัยมาทดแทนอุปกรณเดิมที่มีอายุการใชงานมากกวา  5   ป   
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

        - สํารวจและวิเคราะหความตองการใชงานและสภาพของอุปกรณที่ใชอยูปจจุบัน 

        - จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

        - ประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อกําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานใหเปนไปตามมาตรฐาน                           

          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        - ดําเนินการจัดซ้ือ 

        - ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้งครุภัณฑ 

  

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

คุณลักษณะพื้นฐาน  

- -Layer 2 Switch with Fiber module 24 Ports , Support POE, 

VLAN, QOS, SNMP, Web Based Configuration  

- Router  

- ปรบัปรุงการเดินสายสัญญาณ UTP และเสนใยนําแสง 

   
 

  

40 

 

1  

1 

 

40,000 

 

400,000 

200,000 

    

1,600,000 

   

400,000 

  200,000 

      2,200,000 

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ  

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ ............................เดือน ..................... ป 

  เริ่มตั้งแต ..............................................ถึง ......................................................................  
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 5.6 กําหนดการ (Schedule)   

 กิจกรรม 
กําหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- สํารวจและวเิคราะหความตองการใชงาน

และสภาพของอุปกรณท่ีใชอยูปจจุบัน 

             

- จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะและราคากลาง 

             

   - ประชุมคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพ่ือ

กําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานให

เปนไปตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร        

             

- ดําเนินการจัดซื้อ              

- ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้ง

ครุภัณฑ 

             

              

  

  .............................................................................................................................................................................................................   

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

  

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ที่เปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหมีความทันสมัย มีการกระจายอยางทั่วถึง และมี

ความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความตองการของภาคสวนตาง ๆ ได 

- ยุทธศาสตรที ่7 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสนับสนุนการสรางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
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(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ ที ่3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน มีการจัดการดานความ

มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศดวยมาตรฐานสากล 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางขีดความสามารถดานโครงสรางพื้นฐานไอซีท ี

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  
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ชื่อโครงการ โครงการจัดทําฐานขอมูลอุปกรณเครือขายเพื่อปรับปรุงระบบไฟรวอลลและตัววิเคราะหเครือขาย 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภารกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  สามารถใหบริการไดอยางมั่นคงปลอดภัย และมีระบบ

สนับสนุนการปองกันการโจมตีและการบุกรุกทางเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลใหกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฏิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมอยางตอเนื่อง ทําใหตองมีการปรับปรุง

โครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารใหมีความพรอมและทันสมัย และเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับ

ทางราชการ พ.ร.บ.การกระทําผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ประกอบกับตองมีเสถียรภาพและความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลใหมีความ

นาเชื่อถือไดอยางตอเนื่อง จึงจําเปนตองทําการปรับปรุงอยางเรงดวน เพื่อใหการใชงานระบบสารสนเทศเปนไปอยางตอเน่ือง และเต็ม 

ประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนโครงการตามกรอบของแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ําบาดาล                                                                                     

                                                                                                                     

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

 1 เพื่อพัฒนาระบบบริการบัญชีผูใชสําหรับอุปกรณเครือขายสื่อสารใหสามารถใหบริการไดอยาง ตอเนื่อง โดยไมมีปญหาการ

ใหบริการหยุดชะงักอันเนื่องมาจากตัวระบบ มีความปลอดภัย ใช งานงาย สามารถบริหารจัดการไดอยางสะดวก รวดเร็วย่ิงขึ้น  

 2. เพื่อปรบัปรุงเครื่องแมขายของระบบบริการบัญชีผูใชสําหรับอุปกรณเครือขายสื่อสาร ใหมีความ มั่นคง มีประสิทธิภาพเพียงพอแก

ความตองการของผูใชบริการ  

 3. เพื่อปรบัปรุงโครงสรางระบบบัญชีผูใชงาน (User Account) สําหรับอปุกรณบริการเครือขายสื่อสาร ใหสอดคลองกับระบบบริการ

บัญชีผูใชงานที่ปรับปรุงใหมของกรมฯและรองรับการ พัฒนาบริการของกรมฯในอนาคต                    
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3. เปาหมายของโครงการ 

  

1. สามารถติดตาม และตรวจสอบสถานภาพการทํางานของอุปกรณเครือขายทุกชนิด ทุกสถานที่ภายในเครือขายของกรมฯ 

2. สามารถปองกันผูบุกรุกจากภายนอกไมใหสามารถเขาถึงระบบเครอืขายได 

3. สามารถตรวจสอบขอมูล และปริมาณเขา-ออก ทั้งภายในและภาย นอกระบบเครือขายได 

4. ปองกันใหเครื่องแมขาย เครื่องลูกขาย ระบบงานฐานขอมูล มีความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และมีความเปนเอกภาพเพิ่มขึ้น 

 

 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

- จัดทําระบบฐานขอมูลอุปกรณเครือขาย (Network Equipment) ทั้งหมดของกรมฯ (Inventory Network Equipment) 

- ปรบัปรุงระบบ ไฟรวอลล ( Firewall) และตัววิเคราะหเครือขาย (Network Analyzer)  

- ปรบัปรุงระบบ Network Equipment Management Systems ใหสามารถบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดอยางมี

ประสทิธิภาพ  

- ปรบัปรุงระบบอุปกรณปองกันการบุกรุกทางเครือขาย (Firewall) ที่สวนกลาง สามารถทํางาน แบบ Redundant ได 

- ปรบัปรุงอปุกรณวิเคราะหขอมูลจราจรคอมพิวเตอรสําหรับอุปกรณปองกันการบุกรุกทางเครือขาย ที่สวนกลาง 1 ระบบ  

 

  

 4.2 ขอกําหนดความตองการของระบบ (System Requirements)  

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

1.1 สํารวจระบบเครือขายคอมพิวเตอรเดิมของกรมฯ ที่มีใชงานอยูในปจจุบัน เพื่อวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดจากการใชงาน รวมถึง

จํานวนการใชงานที่สามารถรองรับได เพื่อใหทราบถึงปญหาและสิ่งที่ตองปรบัปรุงแกไข เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการขยายและปรบัปรุงระบบ

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.2 ออกแบบระบบใหมที่ทําการปรบัปรุงและขยายจากระบบเกา 

1.3 สรุปรายละเอียดอุปกรณของเดิม ที่ยังสามารถใชงานไดในระบบใหม 

1.4 สรุปรายการอุปกรณใหมที่ตองจัดหาเพิ่มเติม เพื่อใหระบบทํางานไดตามที่ออกแบบไว 

1.5 ติดตั้งอปุกรณใหมและเชื่อมตอการทํางานกับอุปกรณชุดเกาเพื่อใหสามารถทํางานเปนระบบเดียวกัน 

1.6 ทดสอบระบบใหมใหสามารถใชงานไดตรงตามวัตถุประสงค                           

      5.3 รายการที�จะจดัหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

1.งานปรบัปรุงระบบระบบฐานขอมูลอุปกรณเครือขาย (Network 

Equipment) ทั้งหมดของกรมฯ (Inventory Network Equipment) 

   1 ระบบ 

 
 15,000,000 

2. ติดตั้ง Firewall Management System    1 ระบบ   

3. ติดตั้ง Next Generation Firewall    1 ระบบ   

4. Network Analyzer    1 ระบบ   

5.Single Network Monitoring    1 ระบบ   

       

       

 

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ 

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ                  เดือน      1           ป 

  เริ่มตั้งแต       2561                          ถึง              2561                         .                                                     



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ2-2.1 โครงการจัดทําฐานขอมูลอุปกรณเครือขาย 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

5.Single Network Monitoring 

 

 5.5 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กาํหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. งานปรับปรุงระบบระบบฐานขอมูล

อุปกรณเครือขาย (Network 

Equipment) ทั้งหมดของกรมฯ 

(Inventory Network Equipment) 

             

2. จัดหาและติดต้ัง Firewall 

Management System 

             

3. จัดหาและติดต้ัง Next Generation 

Firewall 

             

4. จัดหาและติดต้ัง Network Analyzer                 

5.จัดหาและติดตั้งอุปกรณปองกันการบุก

รุกทางเครือขาย (Firewall) 

             

6.จัดหาและติดตั้งอุปกรณ Single 

Network Monitoring 

             

7.จัดหาและติดตั้งระบบโปรแกรมบริหาร

จัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

(Network Monitoring system) 

             

  

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                         

                                                                                                        

  

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

 -รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจตอเครือขายไมนอยกวา 80% 

 -มีโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหมีสมรรถนะประสิทธิภาพ ความ

เช่ือมั่น ความปลอดภัย และมีความเปนเอกภาพเพิ่มขึ้น                                                                                                      

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                    



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ2-2.1 โครงการจัดทําฐานขอมูลอุปกรณเครือขาย 
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7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

  

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ที่เปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหมีความทันสมัย มีการกระจายอยางทั่วถึง และมี

ความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความตองการของภาคสวนตาง ๆ ได 

- ยุทธศาสตรที ่7 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสนับสนุนการสรางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ ที ่3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน มีการจัดการดานความ

มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศดวยมาตรฐานสากล 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางขีดความสามารถดานโครงสรางพื้นฐานไอซีที 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

                                                                                                                         

1. สามารถตรวจสอบและแกปญหาสถานภาพอุปกรณเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถตรวจสอบปองกันผูบุกรุกจากภายนอก ไมใหสามารถเขาถึงระบบเครือขาย 

3. สามารถตรวจสอบขอมูลและปริมาณเขา-ออก ทั้งภายในและภายนอกระบบเครือขายได                                                            

 4.ปองกันใหเครื่องแมขาย เครื่องลูกขายระบบงานฐานขอมูล มีความเช่ือมั่น ความปลอดภัย และมีความเปนเอกภาพเพิ่มขึ้น           

                                                                                                                                                                                         

                                                                            
 



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ2-2.2 โครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
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ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอร (Computer  Network Security) 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภารกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  สามารถใหบริการไดอยางมั่นคงปลอดภัย และมีระบบ

สนับสนุนการปองกันการโจมตีและการบุกรุกทางเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลใหกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฏิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมอยางตอเนื่อง ทําใหตองมีการปรับปรุง

โครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารใหมีความพรอมและทันสมัย และเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับ

ทางราชการ พ.ร.บ.การกระทําผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ประกอบกับตองมีเสถียรภาพและความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลใหมีความ

นาเชื่อถือไดอยางตอเนื่อง จึงจําเปนตองทําการปรับปรุงอยางเรงดวน เพื่อใหการใชงานระบบสารสนเทศเปนไปอยางตอเน่ือง และเต็ม 

ประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนโครงการตามกรอบของแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ําบาดาล                                                                                   

                                                                                                                     

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

 1. เพื่อออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอรและความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 

            2. เพื่อปองกันความมั่นคงปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอร 

            3. เพื่อจัดทําระบบกูคืนระบบสารสนเทศจากภัยพิบตั ิ

                                                                                                                             

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

 1. มีศูนยขอมูลหลักที่มีประสทิธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยสูง เพื่อใหบริการภารกิจของกรมฯ และภารกิจเตรียมความพรอมและ

ถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการภารกิจดานน้ําบาดาลเพื่อรองรับการถายโอนภารกิจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 2. ปรบัปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ ความ

เช่ือมั่น ความปลอดภัย และมีความเปนเอกภาพเพิ่มขึ้น 

 3. มีแผนไซตสํารองเพื่อกูคืนจากภัยพิบัติ (DR site) เพื่อความตอเนื่องในการดําเนินกิจการ 

 



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

- วางแผนระบบความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 information security 

- ดําเนินการไซตสํารองเพื่อกูคืนจากภัยพิบัตทิี่เหมาะสมความภารกิจของกรมฯ 

  

 4.2 ขอกําหนดความตองการของระบบ (System Requirements)  

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                                                  

 

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

1. ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย   
2. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย  
3. ออกแบบระบบบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ  (Business Continuity Management) 
4. ออกแบบระบบไซตสํารองจากภัยพิบัติ (DR site) 
 

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

1. ศูนยรบัมือกับภัยพบิัติเพื่อความตอเน่ืองทางธุรกิจ    1 ระบบ 

 
 34,500,000 

2. ระบบไซตสํารองเพื่อกูคืนภัยพิบัต ิ    1 ระบบ   

       

       

       

       



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ 

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ                  เดือน      1           ป 

  เริ่มตั้งแต       2561                          ถึง              2561                         .                                                     

 

 

 5.5 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กาํหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.               

2.               
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6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

 -รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจตอเครือขายไมนอยกวา 80% 

 -มีโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหมีสมรรถนะประสิทธิภาพ ความ

เช่ือมั่น ความปลอดภัย และมีความเปนเอกภาพเพิ่มขึ้น 

 -มีระบบประกันความเส่ียงจากภัยพิบตัิ ที่สามารถรับมือกับการบริหารเพื่อความตอเนื่องจากธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                  

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ที่เปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหมีความทันสมัย มีการกระจายอยางทั่วถึง และมี

ความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความตองการของภาคสวนตาง ๆ ได 

- ยุทธศาสตรที ่7 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสนับสนุนการสรางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ ที ่3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน มีการจัดการดานความ

มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศดวยมาตรฐานสากล 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางขีดความสามารถดานโครงสรางพื้นฐานไอซีที 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 
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ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการส่ือสารเพื่อรองรับ IPv6  

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภารกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซ่ึงจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฏิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมอยางตอเนื่อง ทําใหตองมีการปรับปรุง

โครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารใหมีความพรอมและทันสมัย และเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับ

ทางราชการ พ.ร.บ.การกระทําผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ประกอบกับตองมีเสถียรภาพและความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลใหมีความ

นาเชื่อถือไดอยางตอเนื่อง จึงจําเปนตองทําการปรับปรุงอยางเรงดวน เพื่อใหการใชงานระบบสารสนเทศเปนไปอยางตอเน่ือง และเต็ม 

ประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนโครงการตามกรอบของแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ําบาดาล                                                                                                                        

                                                                                                                     

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 
  

            1.เพื่อปรบัปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลให

สามารถรองรับปริมาณงานและการใชงานที่จะเกิดข้ึนในอนาคต                                                                                                     

            2.เพื่อจัดทําระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอความตองการใชงาน    

                                                                                                                                              

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

1. สามารถปองกันผูบุกรุกจากภายนอกไมใหสามารถเขาถึงระบบเครอืขายได 

2. สามารถตรวจสอบขอมูล และปริมาณเขา-ออก ทั้งภายในและภาย นอกระบบเครือขายได 

3. ปองกันใหเครื่องแมขาย เครื่องลูกขาย ระบบงานฐานขอมูล มีความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และมีความเปนเอกภาพเพิ่มขึ้น 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

- ปรบัปรุงระบบ Data Network Management Systems ใหสามารถบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 1 ระบบ 

- ปรบัปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย (Wireless LAN) ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

- ปรบัปรุงระบบอุปกรณปองกันการบุกรุกทางเครือขาย (Firewall) ที่สวนกลาง สามารถทํางาน แบบ Redundant ได 

- ปรบัปรุงอปุกรณวิเคราะหขอมูลจราจรคอมพิวเตอรสําหรับอุปกรณปองกันการบุกรุกทางเครือขาย ที่สวนกลาง 1 ระบบ  

- ปรบัปรุงระบบโทรศพัทผานระบบเครือขาย (Voip)  ใหมีครอบคลุมทุกสํานักงานเขตจํานวน 14 ระบบงาน 

  

 4.2 ขอกําหนดความตองการของระบบ (System Requirements)  

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                         

                                                                                                        

 

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

- งานปรับปรุงระบบเครือขายสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic Cable) ชนิด Single mode ระหวางหองศูนยขอมูลหลัก (Data 
Center ) อาคาร 1 ชั้น 2 กับอาคาร 2 ชั้น 1-5 และอาคาร 3 

- ปรับปรุงระบบสายสัญญาณ UTP CAT6 ภายในอาคาร 2 ชั้น 1-5 และอาคาร 3 ช้ัน 1-3 
- จัดหาและติดตั้ง ตู RACK อาคาร 2 และอาคาร 3 
- สํารวจระบบเครือขายคอมพิวเตอรเดิมของกรมฯ ที่มีใชงานอยูในปจจุบัน เพื่อวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดจากการใชงาน รวมถึง

จํานวนการใชงานที่สามารถรองรับได เพื่อใหทราบถึงปญหาและสิ่งที่ตองปรับปรุงแกไข เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการขยายและปรับปรุงระบบ
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

- ออกแบบระบบใหมที่ทําการปรับปรุงและขยายจากระบบเกา 
- สรุปรายละเอียดอุปกรณของเดิม ที่ยังสามารถใชงานไดในระบบใหม 
- สรุปรายการอุปกรณใหมที่ตองจัดหาเพิ่มเติม เพื่อใหระบบทํางานไดตามที่ออกแบบไว 
- ติดตั้งอุปกรณใหมและเชื่อมตอการทํางานกับอุปกรณชุดเกาเพื่อใหสามารถทํางานเปนระบบเดียวกัน 
- ทดสอบระบบใหมใหสามารถใชงานไดตรงตามวัตถุประสงค 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

1.งานปรบัปรุงระบบโทรศพัท 
1.1 สํานักงานใหญ   

      - Mobility Software for Smart Phone 150 Licenses 

      - Basic Call Center 5 Agents and IVR  

     - Session Border Controller 1 set 

     - Software License for NMS  
1.2 ปรับปรุงระบบโทรศัพทศูนยเขต  10 ระบบ แตละศูนยประกอบดวย 

     - ปรับปรุงโทรศัพทขนาด 8/24 ใหมี CPU  

     - เปลี่ยนแบตเตอรรี่ 1 LOT      

1.3 จัดหาระบบโทรศัพทขนาด 8/24 สําหรับศูนยเขตใหม และ พระราม

หก จํานวน 2 ระบบ แตละระบบประกอบดวย 

    - ระบบโทรศัพท ศูนยเขตใหม จํานวน 1 ชุด 

    - วงจรเชือ่มโยงไปกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล จํานวน 1 ระบบ 

    - เครื่องโทรศัพท 24 เคร่ือง  

    - ระบบไฟสํารองพรอมแบตเตอรี่ จํานวน 1 ระบบ  

    - อุปกรณประกอบอื่นๆ 1 ชุด 

   1 ระบบ 

 

 

 

 

 

10ระบบ 

 

2 ระบบ 

 18,000,000 

2.IP & DHCP Management    1 งาน   

3.Firewall    1 ชุด   

4.Authentication and Log Management    1 ระบบ   

5.Load Balance    1 ระบบ   

6.Web Caching    1 ระบบ   

7.Single Network Monitoring    1 ระบบ   

 

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ 

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ                  เดือน      1           ป 

  เริ่มตั้งแต       2561                          ถึง              2561                         .                                                     

 

 5.5 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กาํหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.งานปรับปรุงระบบโทรศัพท สํานักงาน

ใหญ 1 ระบบ 

             

2.ปรับปรุงระบบโทรศัพทศูนยเขต 10 

ระบบ . 

             

3.จัดหาระบบโทรศัพท 8/24 สําหรับศูนย

เขตใหม และพระรามหก จํานวน 2 ระบบ 

             

4.ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

เครือขายไรสาย    

             

5.จัดหาและติดตั้งอุปกรณปองกันการบุก

รุกทางเครือขาย (Firewall) 

             

6.จัดหาและติดตั้งอุปกรณยืนยันตัวบุคคล

(Authentication) 

             

7.จัดหาและติดตั้งอุปกรณ Load Balance              

8.จัดหาและติดตั้งอุปกรณ Web Caching              

9.จัดหาและติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการ

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Network 

Monitoring system) 

             

  

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                         

  

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

         มีโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลใหมีสมรรถนะประสิทธิภาพ ความเช่ือมั่น 

ความปลอดภัย และมีความเปนเอกภาพเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                  

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ที่เปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหมีความทันสมัย มีการกระจายอยางทั่วถึง และมี

ความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความตองการของภาคสวนตาง ๆ ได 

- ยุทธศาสตรที ่7 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสนับสนุนการสรางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ ที ่3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน มีการจัดการดานความ

มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศดวยมาตรฐานสากล 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางขีดความสามารถดานโครงสรางพื้นฐานไอซีที 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

                                                                                                                         
1.สามารถปองกันผูบุกรุกจากภายนอก ไมใหสามารถเขาถึงระบบเครอืขายได                                                                              

2.สามารถตรวจสอบขอมูลและปริมาณเขา-ออก ทั้งภายในและภายนอกระบบเครือขายได                                                            

 3.ปองกันใหเครื่องแมขาย เครื่องลูกขายระบบงานฐานขอมูล มีความเช่ือมั่น ความปลอดภัย และมีความเปนเอกภาพเพิ่มขึ้น           
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ชื่อโครงการ โครงการติดต้ังระบบปองกันไฟฟากระโชกและฟาผา  

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภารกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซ่ึงจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฏิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากระบบไฟฟาของสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต อยูในพื้นที่เสี่ยงจากไฟฟากระโชก และฟาผา จึงทําใหอุปกรณไฟฟาที่ใช

ภายในสํานักงานชํารุด ไมสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความเสียหายในทรัพยสินของทางราชการ ปญหาอันสืบเนื่องมาจากระบบ

ไฟฟาไมสมบูรณ โดยปญหาหลักที่สรางความรายแรง คือ ความเสียหายจากไฟกระโชกเหนี่ยวนําเขามาในระบบไฟฟา อันเนื่องมาจากการเกิด

ฟาผา, การอยูใกลเสาไฟฟาแรงสูง และการเกิดไฟฟาดับ ซ่ึงเม่ือไฟฟาจายมาก็จะเกิดไฟกรโชกได อันมีผลตอการทํางานของเจาหนาที่ใน

สํานักงาน และยังเกิดความเสียหายตออุปกรณตางๆ ที่อยูในสํานักงาน อาทิ ระบบโทรศัพท ระบบการสื่อสารขอมูล อุปกรณ conference 

system รวมถึงเครื่องใชไฟฟาตางๆ อยูมาก ซึ่งทําใหเกิดการสิ้นเปลืองคาใชจายมากในแตละป            

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

            เพื่อใหระบบมีความสามารถในการปองกันอันตราย อันเน่ืองมาจากฟาผา ไฟกระโชก การเปด-ปดอุปกรณไฟฟากําลังขนาดใหญ ซ่ึง

ปะปนเขามา หรือเหน่ียวนําเขามาทางสายไฟฟา AC Power Line ที่จายใหกับอุปกรณไฟฟาตางๆ หรือเหน่ียวนําเขามาทางคูสายโทรศัพท / 

คูสายวงจรเชา โดยทําใหเกิดความปลอดภัยตอเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ระบบไฟฟา อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

รวมถึงทรัพยสินอื่นๆ                                                                                                                                                             

  

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

1. สามารถปองกันอันตราย อันเน่ืองมาจากฟาผา ไฟกระโชก ที่เหน่ียวนําเขามาทางสายไฟฟา AC Power Line ที่จายใหกับอุปกรณ

ไฟฟาตางๆ 

2. สามารถปองกันอันตราย อันเนื่องมาจากฟาผา ไฟกระโชก ที่เหนี่ยวนําเขามาทางคูสายโทรศัพท / คูสายวงจรเชา เกิดความ

ปลอดภัยตอ อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

                                                                                                                                     

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                   

 4.2 ขอกําหนดความตองการของระบบ (System Requirements)  

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                         

 

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

            1.จัดทําระบบสายดิน (Grounding System)                                                                                                                                                                                                

 2.จัดหาและติดตั้งอุปกรณปองกันไฟกระโชกทางสายไฟฟา (Surge Protector for AC Power Line)                                                   

 3.จัดหาและติดตั้งอุปกรณปองกันไฟกระโชกทางสายสงขอมูล (Surge Protector for Data Line)                                                                                               

 4.จัดหาและติดตั้งอุปกรณปองกันไฟกระโชกทางคูสายโทรศัพท (Surge Protector for Telephone Line)                                           

                                                                                                                         
       5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

ติดตั้งระบบปองกันไฟฟากระโชกที่สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล 

       - จัดทําระบบสายดิน (Grounding System)  

       - จัดหาและติดตั้งอุปกรณปองกันไฟกระโชกทางสายไฟฟา 

(Surge Protector for AC Power Line) . 

       - จัดหาและติดตั้งอุปกรณปองกันไฟกระโชกทางสายสงขอมูล 

(Surge Protector for Data Line)  

       - จัดหาและติดตั้งอุปกรณปองกันไฟกระโชกทางคูสายโทรศพัท 

(Surge Protector for Telephone Line)    

   10 

ระบบ 

950,000 9,500,000 

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ 

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ                  เดือน      1           ป 

  เริ่มตั้งแต        2559                          ถึง              2559                         .                                                     

 

 5.5 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กาํหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.จัดทําระบบสายดิน (Grounding 

System) 

             

2.จัดหาและติดตั้งอุปกรณปองกันไฟ

กระโชกทางสายไฟฟา (Surge Protector 

for AC Power Line) . 

             

3.จัดหาและติดตั้งอุปกรณปองกันไฟ

กระโชกทางสายสงขอมูล (Surge 

Protector for Data Line) 

             

4.จัดหาและติดตั้งอุปกรณปองกันไฟ

กระโชกทางคูสายโทรศัพท (Surge 

Protector for Telephone Line)    
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6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

         มีระบบปองกันไฟฟากระโชกตามสํานักทรพัยากรนํ้าบาดาลเขตทั้ง 10 แหง ที่มีสมรรถนะ ประสทิธิภาพ ความเชื่อมั่น ความปลอดภัย 

ใหกับอุปกรณในสํานักงาน                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                  

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ที่เปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหมีความทันสมัย มีการกระจายอยางทั่วถึง และมี

ความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความตองการของภาคสวนตาง ๆ ได 

- ยุทธศาสตรที ่7 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสนับสนุนการสรางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที ่3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอมและประหยัดพลังงาน มีการจัดการดานความ

มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศดวยมาตรฐานสากล 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางขีดความสามารถดานโครงสรางพื้นฐานไอซีท ี

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

                                                                                                                                                                                                         

 1.สามารถปองกันอันตราย อันเนื่องมาจากฟาผา ไฟกระโชก ที่เหน่ียวนําเขามาทางสายไฟฟา AC Power Line ที่จายใหกับอุปกรณ

ไฟฟาตางๆ                                                                           

2.สามารถปองกันอันตราย อันเน่ืองมาจากฟาผา ไฟกระโชก ที่เหน่ียวนําขามาทางคูสายโทรศัพท / คูสายวงจรเชา เกิดความ

ปลอดภัยตออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม                                                                                                                      
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ชื่อโครงการ โครงการปรบัปรุงระบบประชุมทางไกลเพื่อรองรับอปุกรณส่ือสารเคลื่อนที่และเว็บ 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

        กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภาระกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฎิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืน ๆที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซึ่งจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฎิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        เนื่องจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีสํานักงานเขต จํานวน 12 เขต การบริหารงาน การประชุมเพื่อระดมสมองของบุคลากรจาก

หนวยงานเขตตาง ๆ นั้นจําเปนตองมีการพี่งเทคโนโลยีการประชุมทางไกล (Video Conference) ซ่ึงปจจุบันกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการ

ติดตั้งใชงานอยู ณ สํานักเขตตาง ๆ อยางไรก็ตามระบบที่ใชงานอยูปจจุบันเปนระบบที่ติดตั้งเฉพาะที่ในหองประชุมไมรองรับการเขาประชุม

ทางไกลผานอุปกรณส่ือสารเคลื่อนที่เชนสมารทโฟน แท็บเล็ต ซ่ึงหากสามารถรองรับการเชื่อมตอผานการอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ไดจะทําให

เพิ่มความสะดวก สามารถออกไปประชุมนอกสถานที่ เชน ไปหนางานจริงของการพัฒนาบอบาดาล หรือ สามารถรวมประชุมถึงแมวามี

ภาระกิจระหวางการเดินทางไปปฎิบัติงานราชการตาง ๆ  

        

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

 เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของระบบประชุมทางไกลใหมีความทันสมัย 

 

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

 การประชุมทางไกลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลสามารถทําไดทั้งในสํานักงาน และผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

   1.วิเคราะหระบบการประชุมทางไกลเดิมที่กรมทรพัยากรนํ้าบาดาลใชอยู 

   2.ปรบัปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวรที่เกี่ยวของ 

   3.ปรบัปรุงการเชื่อมโยงสายสัญญาณใหการทํางานมีคุณภาพแบบ Quality of Service 

   4.ติดตั้งระบบการประชุมทางไกลผานเคล่ือนที่และเว็บทีเ่ช่ือมโยงกับระบบเดิม 

   5.ทดสอบระบบจาก สทบ.เขตทั้ง 12 เชต และการเขาใชจากอุปกรณส่ือสารเคลื่อนที่จํานวน 20 เครื่องพรอมกัน 

   6.อบรมการใชงาน 

 

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

         - สํารวจและวิเคราะหความตองการใชงานและสภาพของอุปกรณที่ใชอยูปจจบุัน 

        - จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

        - ประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อกําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานใหเปนไปตามมาตรฐาน                      

          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        - ดําเนินการจัดซ้ือ 

        - ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้งครุภัณฑ 

  

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

1.ปรับปรุงระบบประชุมทางไกล       

2.ระบบประชุมทางไกลผานอุปกรณสื่อสารเคล่ือนที่และเว็บ       

       

       

       

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ 

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ ............................เดือน ..................... ป 

  เริ่มตั้งแต ..............................................ถึง ......................................................................  

 

5.6 กําหนดการ (Schedule)   

 กิจกรรม 
กําหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- สํารวจและวเิคราะหความตองการใชงาน

และสภาพของอุปกรณท่ีใชอยูปจจุบัน 

             

- จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะและราคากลาง 

             

   - ประชุมคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพ่ือ

กําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานให

เปนไปตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร        

             

- ดําเนินการจัดซื้อ              

- ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้ง

ครุภัณฑ 

             

              

  

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................   

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  
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7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

  

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ที่เปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหมีความทันสมัย มีการกระจายอยางทั่วถึง และมี

ความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความตองการของภาคสวนตาง ๆ ได 

- ยุทธศาสตรที ่7 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสนับสนุนการสรางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ ที ่3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน มีการจัดการดานความ

มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศดวยมาตรฐานสากล 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางขีดความสามารถดานโครงสรางพื้นฐานไอซีท ี

 

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ2-5.1 โครงการจัดซื้อเครื่องประมวลผลแมขายกลุมเมฆ 

 

หนา : 1 /11 

ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อเครื่องประมวลผลแมขายกลุมเมฆ 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

        กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภาระกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฎิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืน ๆที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซ่ึงจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฎิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        ในปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการประยุกตใชระบบรายงานขอมูลผานเทคโนโลยีคลาวด เพื่อใหแตละ สทบ.เขต เขาถึงขอมูล

รวมกัน เพื่อเปนศูนยรวมของขอมูลไวในแหลงเดียวกัน แตเนื่องจากการใชงานในปจจุบันใชบริการจาก Free Cloud Storage จึงมีความเสียง

ที่จะเกิดการสูญหาย ไมมีความปลอดภัย  กรมทรัพยากรน้ําบาดาลจึงควรมีการจัดหาระบบคลาวดเพื่อรองรับงานภายในองคกร  
          

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

1.เพื่อใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลสามารถจัดเก็บขอมูล บริการขอมูล ไฟลเอกสารกับบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.เพื่อใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล สามารถแบงปน(แชร)เอกสารระหวางหนวยงานภายใน ภายนอก หรือกับบุคคลภายนอกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร หรือบนอุปกรณสื่อสารเคล่ือนที่ Smartphone  

3.กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลสามารถแกไขไฟลเอกสารไดในแบบใกล Real-time ทําใหสามารถแกไขเอกสารไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4.กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล มีชองทางในการแจงประกาศ หรือแจงขอมูลขาวสารสําหรับภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.กรมทรัพยากรน้ําบาดาลสามารถจัดเก็บไฟลเอกสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และปองกันเอกสารสูญหาย หรือติดไปกับตัว

บุคคล โดยระบบทั้งหมด และเอกสารทั้งหมดจะถูกเก็บไวในระบบคลาวด และมีการสํารองขอมูลไวตลอด 24 ชั่วโมง 

  

 

3. เปาหมายของโครงการ 

 

   กรมทรพัยากรน้ําบาดาล มีระบบบริหารการจัดเก็บไฟล ที่สามารถจัดเก็บเอกสาร หรือไฟลตาง ๆ ภายในประเทศ เพื่อความปลอดภัยของ

ขอมูล โดยมีการเขารหัสขอมูลเพื่อปองกันการถูกดักจับหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

 1.ทําการศึกษาลักษณะการใชงานไฟลเอกสารตาง ๆ รูปแบบการใชงาน personal cloud storage ทีบ่ ุคลากรของกรมทรัพยากรนํ้า

บาดาลใชในปจจุบัน วามีลักษณะการใชงานอยางไร เพื่อจะไดนํามาปรบัปรุงใหตรงกับความตองการการใชงานมากที่สุด 

2.กําหนดรูปแบบการแสดงผลในสวนของการประกาศขาวสารขององคกร และการแสดงผล เพื่อใหแตละหนวยงานภายใน สามารถใช

งานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

3.ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหสามารถใชงานระบบจัดเก็บขอมูลเสมือนคลาวน 

4.ดําเนินการติดตั้งระบบจัดเก็บขอมูลเสมือนคลาวนบนระบบเครือขาย และระบบสํารองขอมูลภายนอกกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ซึ่งมี

ความสามารถหลักดังน้ี 

    4.1 หนวยงานมีพื้นที่ในการจัดเก็บไฟลเอกสาร และสามารถกําหนดสิทธิ์การเขาถึงเอกสารได 

    4.2 ผูใชงานมีพื้นที่ในการจัดเก็บไฟลเอกสารสวนตัว 

    4.3 ผูใชงานสามารถแชรไฟลไปยังหนวยงานตัวเอง หรือหนวยงานอื่น หรือผูใชอื่นได และสามารถกําหนดรหัสผาน หรือไมกําหนด

รหัสผานได 

    4.4 ผูใชงานสามารถใชงานระบบผาน Web Browser บนเคร่ือง PC หรือผาน  

Mobile Application บนอุปกรณส่ือสารเคลื่อนที่ Smartphone ในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได 

    4.5 ผู ใชงานสามารถติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบการ update ไฟล หรือ Sync ไดบนเครื่องคอมพิวเตอร PC ที่ ใชงานบน

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7, 8, 10 ได 

    4.6 ผูบริหารหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ สามารถทําการประกาศหรือแบงปนไฟลแบบ Group ได 

    4.7 ผูใชงานสามารถแกไขเอกสารไดในแบบเกือบ Real-time เพื่อใหสามารถแกไขเอกสารไดอยางสะดวก ทั้งในรูปแบบ word 

processor หรือแบบ spread sheet 

5.ฝกอบรมการใชงานทั้งผูดูแลระบบ ผูใชงานทั่วไป และผูบริหาร 

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

       - สํารวจและวิเคราะหความตองการใชงานและสภาพของอุปกรณที่ใชอยูปจจุบัน 

        - จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

        - ประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อกําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานใหเปนไปตาม

มาตรฐาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- ดําเนินการจัดซื้อ 

- ตรวจรบัมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้งครุภัณฑ 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

  

       5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

ระบบจัดเกบ็ขอมูลเสมือนผานคลาวด    1 ระบบ 12,000,000 12,000,000 

       

       

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ  

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ ............................เดือน ..................... ป 

  เริ่มตั้งแต ..............................................ถึง ......................................................................  

 

 5.6 กําหนดการ (Schedule)   

 กิจกรรม 
กําหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- สํารวจและวเิคราะหความตองการใชงาน

และสภาพของอุปกรณท่ีใชอยูปจจุบัน 

             

- จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะและราคากลาง 

             

   - ประชุมคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพ่ือ

กําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานให

เปนไปตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร        

             

- ดําเนินการจัดซื้อ              

- ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้ง

ครุภัณฑ 

             

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  
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6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

 

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

  

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและนํ้าใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ที่เปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหมีความทันสมัย มีการกระจายอยางทั่วถึง และมี

ความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความตองการของภาคสวนตาง ๆ ได 

- ยุทธศาสตรที ่7 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสนับสนุนการสรางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยุทธศาสตรที่ ที่ 3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน มีการจัดการดานความ

มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศดวยมาตรฐานสากล 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางขีดความสามารถดานโครงสรางพื้นฐานไอซีท ี

 

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  
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ชื่อโครงการ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

       กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภารกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฎิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซึ่งจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฎิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       แตในปจจุบันเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคเดิมนั้น มีการใชงานมาตามระยะเวลาอายุการใช

งาน จึงมีความจําเปนตองซ้ือทดแทน และในบางแผนกงานมีไมจํานวนไมเพียงพอตอการใชงานของเจาหนาที่ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลจึงมี

ความเปนตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติม และบางสวนเพื่อการทดแทนคอมพิวเตอรที่ลาสมัย  

 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนภูมิภาค  (สทบ. เขต 1-12) 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
  

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

  3.1 เครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนเพียงพอตอการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ ทั้งในสวนกลางและ สทบ.เขต 

  3.2 เครื่องคอมพิวเตอรมีความทันสมัย สามารถปฏิบัติงานไดดวยความรวดเร็ว 

 

 

 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

                   เครื่องคอมพิวเตอร                                                                                           จํานวน   400    เคร่ือง  

              

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ3 1.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

 

หนา : 2 /11 

 

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

        - สํารวจและวิเคราะหความตองการใชงานและสภาพของอุปกรณที่ใชอยูปจจุบัน 

        - จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

        - ประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อกําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานใหเปนไปตามมาตรฐาน                           

          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

        - ดําเนินการจัดซ้ือโดยวิธีการประกวดราคา 

        - ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้งครุภัณฑ 

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟต วร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

คุณลักษณพื้นฐาน  

              -ประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 

core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไมนอยกวา 3.0 GHz และมีหนวยความจํา แบบ L3 Cache Memory 

ไมนอยกวา 6 MB จํานวน 1 หนวย  

            - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่

มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB 

            - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มี

ขนาดไมนอยกวา 4 GB  4 

            - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา 

ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย 

            - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

            - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจําานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

            - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มีContrast Ratio ไมนอย

กวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 24 น้ิว จํานวน 1 หนวย 

 
 

     400 

 

    29,000 

 

  11,600,000 

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ3 1.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ (ไมตองใสขอมูล) 

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป 

  เริ่มตั้งแต 2559 ถึง 2562 

 

 5.6 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กาํหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- สํารวจและวเิคราะหความตองการใชงาน

และสภาพของอุปกรณท่ีใชอยูปจจุบัน 

             

- จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะและราคากลาง 

             

   - ประชุมคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพ่ือ

กําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานให

เปนไปตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร        

             

- ดําเนินการจัดซื้อโดยวธิีการประกวดราคา              

- ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้ง

ครุภัณฑ 

             

              

  .............................................................................................................................................................................................................  

  

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

 

  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 - ครุภัณฑเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 400 เครื่อง 

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ3 1.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
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6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 - การปฏิบัติงานของสทบ. เขต 1-12 ที่มีประสทิธิภาพ และครบถวน 

 - การใหบริการประชาชน ที่สะดวก และรวดเร็ว 

 

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยทุธศาสตรที่ 4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตรที ่6 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางโอกาสและการเขาถึง

ทรพัยากรและบริการสาธารณะตางๆ ใหมีความทั่วถึงและทัดเทียมกันมากข้ึน โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีสุข

ภาวะที่ด ีไดแก บริการดานการศึกษาและบริการสาธารณสุข 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ ที ่2 มุงเนนการพัฒนาและเสริมสรางคุณคาขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการแกทุก

ภาคสวน                 

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการทรพัยากรสารสนเทศ 

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

  

สทบ. เขต 1-12 มีครุภัณฑเคร่ืองคอมพิวเตอร ที่มีประสทิธิภาพใชงานและตอบสนองการปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยางครบถวน 
 

 

 

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ3 1.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร แบบที่ 1 
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ชื่อโครงการ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

       กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภารกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฎิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซึ่งจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฎิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       แตในปจจุบันเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคเดิมนั้น มีการใชงานมาตามระยะเวลาอายุการใช

งาน จึงมีความจําเปนตองซ้ือทดแทน และในบางแผนกงานมีไมจํานวนไมเพียงพอตอการใชงานของเจาหนาที่ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลจึงมี

ความเปนตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติม และบางสวนเพื่อการทดแทนคอมพิวเตอรที่ลาสมัย  

 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนภูมิภาค  (สทบ. เขต 1-12) 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
  

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

  3.1 เครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนเพียงพอตอการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ ทั้งในสวนกลางและ สทบ.เขต 

  3.2 เครื่องคอมพิวเตอรมีความทันสมัย สามารถปฏิบัติงานไดดวยความรวดเร็ว 

 

 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

         

           เครื่องคอมพิวเตอร                                                                                           จํานวน   400    เคร่ือง  

              

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ3 1.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร แบบที่ 1 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

        - สํารวจและวิเคราะหความตองการใชงานและสภาพของอุปกรณที่ใชอยูปจจุบัน 

        - จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

        - ประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อกําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานใหเปนไปตามมาตรฐาน                           

          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

        - ดําเนินการจัดซ้ือโดยวิธีการประกวดราคา 

        - ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้งครุภัณฑ 

 

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟต วร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

คุณลักษณพื้นฐาน  

              -ประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 

core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไมนอยกวา 3.0 GHz และมีหนวยความจํา แบบ L3 Cache Memory 

ไมนอยกวา 6 MB จํานวน 1 หนวย  

            - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่

มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB 

            - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มี

ขนาดไมนอยกวา 4 GB  4 

            - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา 

ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย 

            - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

            - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจําานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

            - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มีContrast Ratio ไมนอย

กวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 24 น้ิว จํานวน 1 หนวย 

 
 

     400 

 

    29,000 

 

  11,600,000 

       

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ3 1.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร แบบที่ 1 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ  

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป 

  เริ่มตั้งแต 2559 ถึง 2562 

 

 5.6 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กาํหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- สํารวจและวเิคราะหความตองการใชงาน

และสภาพของอุปกรณท่ีใชอยูปจจุบัน 

             

- จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะและราคากลาง 

             

   - ประชุมคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพ่ือ

กําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานให

เปนไปตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร        

             

- ดําเนินการจัดซื้อโดยวธิีการประกวดราคา              

- ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้ง

ครุภัณฑ 

             

              

  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

 

  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 - ครุภัณฑเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 400 เครื่อง 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ3 1.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร แบบที่ 1 
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6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

 

  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 - การปฏิบัติงานของสทบ. เขต 1-12 ที่มีประสทิธิภาพ และครบถวน 

 - การใหบริการประชาชน ที่สะดวก และรวดเร็ว 

 

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยทุธศาสตรที่ 4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตรที ่6 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางโอกาสและการเขาถึง

ทรพัยากรและบริการสาธารณะตางๆ ใหมีความทั่วถึงและทัดเทียมกันมากข้ึน โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีสุข

ภาวะที่ด ีไดแก บริการดานการศึกษาและบริการสาธารณสุข 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ ที ่2 มุงเนนการพัฒนาและเสริมสรางคุณคาขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการแกทุก

ภาคสวน 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการทรพัยากรสารสนเทศ 

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

  

สทบ. เขต 1-12 มีครุภัณฑเคร่ืองคอมพิวเตอร ที่มีประสทิธิภาพใชงานและตอบสนองการปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยางครบถวน 
 

 

 

 



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ3 1.2 โครงการจัดหา UPS v.2016-04-22 
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ชื่อโครงการ โครงการจัดหาเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800VA จํานวน 84 เครื่อง 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภารกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซ่ึงจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฏิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในปงบประมาณ 2559-2562 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาลมีความจําเปนที่ตองจัดหาใหกับหนวยงานในสวนกลาง

และสวนภูมิภาค (สทบ.เขต 1-12) ที่ขาดแคลนเครื่องสํารองไฟฟา ที่ใชรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงเครื่องสํารองไฟฟาที่มีอยูนั้นอยูในปจจุบัน

นั้นเส่ือมสภาพ ชํารุดและไมเพียงพอตอการใชงาน                                                                                                                        

                         

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

            เพื่อจัดหาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1KVA ใหเพียงพอตอการใชงานรวมกันอุปกรณคอมพิวเตอรของสวนกลางและสวนภูมิภาค 

(สทบ.เขต 1-12) กรมทรพัยากรนํ้าบาดาล                                                                                                                                 

                                                          

 

3. เปาหมายของโครงการ 
  

              กรมทรัพยากรน้ําบาดาลสวนกลางและสวนภูมิภาค (สทบ.เขต 1-12) มีครุภัณฑเคร่ืองสํารองไฟฟา ที่มีประสิทธิภาพใชงานและ

ตอบสนองการใชงานรวมกับอุปกรณคอมพิวเตอรไดอยางครอบคลุม                                                                                                                  

   

 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                                                                                                  



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 4.2 ขอกําหนดความตองการของระบบ (System Requirements)  

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                                                                                                  

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

            1.สํารวจความและวิเคราะหความตองการใชงานและสภาพของอุปกรณที่ใชอยูในปจจุบัน                                                 .   

            2.จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง                                                                                      

            3. ประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อกําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานใหเปนไปตามมาตรฐาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                           

            4.ดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีการประกวดราคา                                                                                                       . 

             5.ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้งครุภัณฑ                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                    
       5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1KVA (ตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1KVA (480 Watts) 

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

   400 

เครื่อง 

5,800 2,320,000 

       

 

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ 

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ       4           ป 

  เริ่มตั้งแต       2559                          ถึง              2562                         .                                                     

 

 5.5 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กาํหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. สํารวจและวิเคราะหความตองการ
ใชงานและสภาพของอุปกรณที่ใชอยู
ปจจุบัน 

             

2. จัดตั้งคณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

             

3. ประชุมคณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
เพื่อกําหนดคุณลักษณะและขอบเขต
งานใหเปนไปตามมาตรฐาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

             

4. ดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีการ
ประกวดราคา 

             

5. ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและ
ติดตั้งครุภัณฑ 

             

              

              

  

                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                                                                                                  

  

 

๖. ตัวชี้วัดสัมฤทธ์ิผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

 

               1.เชิงปริมาณ : ครุภัณฑเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1KVA จํานวน 400 เครื่อง                                             

               2.เชิงคุณภาพ : อุปกรณคอมพิวเตอรของ สวนกลางและสวนภูมิภาค (สทบ.เขต 1-12) มีระบบไฟฟาสํารองใชงานไดอยางตอเน่ือง 

และเต็มประสิทธิภาพ                                                                                                     

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                             
 



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 
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7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยทุธศาสตรที่ 4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตรที ่6 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางโอกาสและการเขาถึง

ทรพัยากรและบริการสาธารณะตางๆ ใหมีความทั่วถึงและทัดเทียมกันมากข้ึน โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีสุข

ภาวะที่ด ีไดแก บริการดานการศึกษาและบริการสาธารณสุข 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ 2 มุงเนนการพัฒนาและเสริมสรางคุณคาขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการแกทุกภาค

สวน 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการทรพัยากรสารสนเทศ 

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

 

             กรมทรัพยากรน้ําบาดาลทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค  สทบ.เขต 1-12 มีครุภัณฑเครื่องสํารองไฟฟา ที่มีประสิทธิภาพใชงานและ

ตอบสนองการใชงานรวมกับอุปกรณคอมพิวเตอรไดอยางครอบคลุม                                                                                                                                         
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ3 1.3 โครงการจัดซื้อซอฟตแวรแบบ Enterprise License 
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ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อซอฟตแวรแบบ Enterprise License 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภารกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซ่ึงจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฏิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในปงบประมาณ 2559 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาลไดดําเนินการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค แบบสิทธิการใชงานแบบ Enterprise License ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย เพื่อ

จัดสรรใหกับหนวยงานเฉพาะสวนกลางของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และในปงบประมาณ 2560 จึงมีความจําเปนที่ตองจัดหาใหกับหนวยงาน

ในสวนภูมิภาค (สทบ.เขต 1-12) ที่ขาดแคลนชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ ดังกลาว ที่ใชงานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงไมเพียงพอตอการ

ใชงาน                   

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

            เพื่อจัดหาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค แบบสิทธิการใชงาน Enterprise 

License ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายใหเพียงพอตอการใชงานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรของสวนภูมิภาค (สทบ.เขต 1-12) กรมทรัพยากร

น้ําบาดาล                                                                                                                                                                                                                    

                                              

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

               สทบ.เขต 1-12 มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค แบบสทิธิการใชงาน 

Enterprise License ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย และตอบสนองการใชงานรวมกับเคร่ืองคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ        

                                                                                                                                                              

 



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                                                                                                  

 4.2 ขอกําหนดความตองการของระบบ (System Requirements)  

                                                                                                                           

                                                                                                                         

                                                                                                                                                  

 

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

 

               1.เชิงปริมาณ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุคแบบสิทธิการใชงาน 

ประเภท Enterprise License ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย                                             

               2.เชิงคุณภาพ ; เครื่องคอมพิวเตอรของ สทบ.เขต 1-12 มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ ที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ                                                                                                           

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                             
 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยทุธศาสตรที่ 4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตรที ่6 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางโอกาสและการเขาถึง

ทรพัยากรและบริการสาธารณะตางๆ ใหมีความทั่วถึงและทัดเทียมกันมากขึ้น โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีสุข

ภาวะที่ดี ไดแก บริการดานการศึกษาและบริการสาธารณสุข 



 
ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 
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(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ ที ่2 มุงเนนการพัฒนาและเสริมสรางคุณคาขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการแกทุก

ภาคสวน 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการทรพัยากรสารสนเทศ 

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

 

               สทบ.เขต 1-12 มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค แบบสิทธิการใชงาน 

Enterprise License ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย และตอบสนองการใชงานรวมกับเคร่ืองคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ        

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

  



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ3 1.4 โครงการจัดซื้อระบบปองกันไวรัสแบบองคการ 
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ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อระบบปองกันไวรัสแบบองคการ 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภาระกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฎิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืน ๆที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซ่ึงจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฎิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    อยางไรก็ตามการใชงานคอมพิวเตอรโดยทั่วไปของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีปญหาเครื่องติดไวรัส ซ่ึงปญหาจากไวรัสอาจทําให

การทํางานขององคกรหยุดชะงัก ขอมูลเสียหาย หรือ ขอมูลสูญหาย ซ่ึงเปนปญหาที่ตองมีการจัดการโดยจัดระบบปองกันไวรัสมาแกไขปญหา

ดังกลาว ซึ่งในปจจุบันนี้ซอฟตแวรปองกันไวรัสน้ัน นอกจากงานดานการปองกันไวรัสแลวยังมีความสามารถอื่น ๆ  ที่จะสามารถนํามาชวยให

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการปฎิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพดวย ไดแก การสํารวจเคร่ืองคอมพิวเตอรและการตั้งคาตาง ๆ  ผานระบบ

เครือขายไดดวย ซึ่งจะทําใหการบริหารจัดการ การแกไขปญหาไวรัสได 

 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

  เพื่อเพิ่มความสามารถในปองกันไวรัสใหแกเครื่องคอมพิวเตอรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 

 

3. เปาหมายของโครงการ 

 

   เครื่องคอมพิวเตอรในกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไมมีปญหาจากไวรัส 

  

 

 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

  4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

   1.เครื่องแมขายสําหรับจัดการและบริหารขอมูลปองกันไวรัส                                  จํานวน           1        เครื่อง 

   2.ลิขสิทธิการใชงานของเคร่ืองลูกขาย                                                            จํานวน         400       เครื่อง 

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

         - สํารวจและวิเคราะหความตองการใชงานและสภาพของอุปกรณที่ใชอยูปจจบุัน 

        - จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

        - ประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อกําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานใหเปนไปตามมาตรฐาน                           

          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        - ดําเนินการจัดซ้ือ 

        - ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้งครุภัณฑ 

  .............................................................................................................................................................................................................   

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

ซอฟตแวรระบบปฎิบัติการ 

คุณลักษณพื้นฐาน  

-สามารถติดตั้งในระบบปฎบิัติการ Windows, Server และ VM-Ware 

ได 

-สามารถซิ้งขอมูลมูลอัตโนมัติระหวางเครื่องลูกขายและเครื่องแมขาย 

-สามารถสํารวจเครื่องคอมพิวเตอรตาง ๆ ในเครือขายได 

-สามารถตั้งคาคอนฟกตาง ๆ ของเครื่องลูกขายได 

-สามารถรีโมทและติดตั้งซอฟตแวรใหเครื่องลูกขายได 

  

   
 

400 1000    400,000 

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ  

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ ............................เดือน ..................... ป 

  เริ่มตั้งแต ..............................................ถึง ......................................................................  

 

5.6 กําหนดการ (Schedule)   

 กิจกรรม 
กําหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- สํารวจและวเิคราะหความตองการใชงาน

และสภาพของอุปกรณท่ีใชอยูปจจุบัน 

             

- จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะและราคากลาง 

             

   - ประชุมคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพ่ือ

กําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานให

เปนไปตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร        

             

- ดําเนินการจัดซื้อ              

- ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้ง

ครุภัณฑ 

             

              

  

  

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

      กรมทรพัยากรน้ําบาดาลมีซอฟตแวรปองกันไวรัสใชงาน จํานวน  400 เครื่อง  

      ปญหาจากไวรัสนอยลง 

   ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

      การปฎิบัติงานของกรมทรัทยากรน้ําบาดาลทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ............................................................................................   

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 
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 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยทุธศาสตรที่ 4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตรที ่6 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางโอกาสและการเขาถึง

ทรพัยากรและบริการสาธารณะตางๆ ใหมีความทั่วถึงและทัดเทียมกันมากขึ้น โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีสุข

ภาวะที่ดี ไดแก บริการดานการศึกษาและบริการสาธารณสุข 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ ที ่2 มุงเนนการพัฒนาและเสริมสรางคุณคาขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการแกทุก

ภาคสวน 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการทรพัยากรสารสนเทศ 

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  
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ชื่อโครงการ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

       กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภารกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฎิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซึ่งจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฎิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       แตในปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการพัฒนาดานระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกตใช โดยใชเทคโนโลยีรูปแบบ Web Base 

Application  ที่สามารถรองรับการใชงานกับอุปกรณคอมพิวเตอรชนิดเคลื่อนที่และโทรศัพทสมารทโฟน (Mobile Device) จึงทําใหตองมีการ

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต ไวรองรับการใชงาน Application ดังกลาวของเจาหนาที่ และผูบริหาร กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ซ่ึงกรม

ทรัพยากรนํ้าบาดาล ยังมิเคยจัดหามากอน 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต ที่รองรับการใชงาน Application On Mobile Device ของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
  

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

มีครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต ที่มีประสทิธิภาพและตอบสนองการใชงาน Application On Mobile Device ไดอยางสะดวก

และรวดเร็ว 

 

 

 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

         

           เครื่องคอมพิวเตอรแทป็เล็ต                                                                                         จํานวน   100    เครื่อง  

              

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 
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หนา : 2 /11 

 

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

        - สํารวจและวิเคราะหความตองการใชงานและสภาพของอุปกรณที่ใชอยูปจจุบัน 

        - จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

        - ประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อกําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานใหเปนไปตามมาตรฐาน                           

          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        - ดําเนินการจัดซ้ือโดยวิธีการประกวดราคา 

        - ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้งครุภัณฑ 

 

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟต วร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

คุณลักษณพื้นฐาน  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 

core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมนอย

กวา 6 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart 

Cache Memory 

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด

อยางหน่ึง หรือดีกวา ดังนี้ 

  1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 

  2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 

  3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบน

แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 

 
 

     100 

 

    21,000 

 

  2,100,000 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มี

ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา 

ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย 

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอย

กวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว จํานวน 1 หนวย 

       

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ  

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป 

  เริ่มตั้งแต  2559 ถึง 2562 
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

5.6 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กําหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- สํารวจและวเิคราะหความตองการใชงาน

และสภาพของอุปกรณท่ีใชอยูปจจุบัน 

             

- จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะและราคากลาง 

             

   - ประชุมคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพ่ือ

กําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานให

เปนไปตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร        

             

- ดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีการประกวดราคา              

- ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้ง

ครุภัณฑ 

             

              

  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

 

  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 - ครุภัณฑเคร่ืองคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต สําหรับงานทั่วไป แบบที ่2 จํานวน 84 เครื่อง 

 

  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 - การปฏิบัติงานของสทบ. เขต 1-12 ที่มีประสทิธิภาพ และครบถวน 

 - การใหบริการประชาชน ที่สะดวก และรวดเร็ว 

 

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  
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(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยทุธศาสตรที่ 4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตรที ่6 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางโอกาสและการเขาถึง

ทรพัยากรและบริการสาธารณะตางๆ ใหมีความทั่วถึงและทัดเทียมกันมากขึ้น โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีสุข

ภาวะที่ดี ไดแก บริการดานการศึกษาและบริการสาธารณสุข 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ ที ่2 มุงเนนการพัฒนาและเสริมสรางคุณคาขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการแกทุก

ภาคสวน 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการทรพัยากรสารสนเทศ 

 

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

 
 
สทบ. เขต 1-12 มีครุภัณฑเคร่ืองคอมพิวเตอร ที่มีประสทิธิภาพใชงานและตอบสนองการปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยางครบถวน 
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ชื่อโครงการ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภารกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซึ่งจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฏิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แตในปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการพัฒนาดานระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกตใช โดยใชเทคโนโลยีรูปแบบ Web 

Base Application ที่สามารถรองรับที่สามารถรองรับการใชงานภาคสนามได ทําใหตองมีการจัดหาคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล ไว

รองรับการปฏิบัติงาน และเพียงพอตอความตองการใชงานของเจาหนาที่ในภาคสนาม 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานภาคสนามของสวนกลางและสวนภูมิภาค กรม
ทรพัยากรนํ้าบาดาล 
  

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

มีครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล ที่มีประสิทธิภาพใชงานและตอบสนองการปฏิบัติงานภาคสนามไดอยาง

สะดวกและรวดเร็ว 

 

 

 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

         

           เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค                                                                                         จํานวน   100    เคร่ือง  
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5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

        - สํารวจและวิเคราะหความตองการใชงานและสภาพของอุปกรณที่ใชอยูปจจุบัน 

        - จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

        - ประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อกําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานใหเปนไปตามมาตรฐาน                         

          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        - ดําเนินการจัดซ้ือโดยวิธีการประกวดราคา 

        - ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้งครุภัณฑ 

 

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟต วร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอ

หนวย 

รวม 
MICT MNRE DEPT 

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

คุณลักษณพื้นฐาน  

- มีหน วยป ระมวลผลกลาง (CPU) จํ านวน  1 หน วย  โดยมี

คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังน้ี 

  1) ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลักรวม (Compute core) จํานวนไม

นอยกวา 10 แกน (10 core) ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม

นอยกวา 2.7 GHz หรือ 

  2) ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไมนอยกวา 2 แกน

หลัก (2 core) และมีหนวยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาด

ไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.7 

GHz หรือ 

  3) ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไมนอยกวา    2 

แกนหลัก (2 core) และมีหนวยความจํา แบบ Smart Cache Memory 

ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 

2.7 GHz 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไม

นอยกวา 4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 

500 GB จํานวน 1 หนวย 

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 น้ิว 

 
 

     100 

 

    22,000 

 

  2,200,000 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ 

Bluetooth 

       

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ  

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป 

  เริ่มตั้งแต  2559 ถึง 2562 

 

 5.6 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กําหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- สํารวจและวเิคราะหความตองการใชงาน

และสภาพของอุปกรณท่ีใชอยูปจจุบัน 

             

- จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะและราคากลาง 

             

   - ประชุมคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพ่ือ

กําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานให

เปนไปตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร        

             

- ดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีการประกวดราคา              

- ตรวจรับมอบงาน พรอมจัดสงและติดตั้ง

ครุภัณฑ 

             

  

  .............................................................................................................................................................................................................   

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ3 1.6 โครงการจัดหาโนตบุค 

 

หนา : 4 /11 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

 

  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 - ครุภัณฑเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 100 เครื่อง 

  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 - การปฏิบัติงานภาคสนามที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยทุธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยทุธศาสตรที่ 4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตรที ่6 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางโอกาสและการเขาถึง

ทรพัยากรและบริการสาธารณะตางๆ ใหมีความทั่วถึงและทัดเทียมกันมากข้ึน โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีสุข

ภาวะที่ด ีไดแก บริการดานการศึกษาและบริการสาธารณสุข 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยทุธศาสตรที่ ที ่2 มุงเนนการพัฒนาและเสริมสรางคุณคาขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการแกทุก

ภาคสวน 

7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการทรพัยากรสารสนเทศ  

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

 

สทบ. เขต 1-12 มีครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล ที่มีประสิทธิภาพใชงานและตอบสนองการปฏิบัติงาน

ภาคสนามไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
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ชื่อโครงการ โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 3 ป 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภารกิจหลัก ไดแก การสํารวจ การประเมิน การสงเสริม การควบคุม และจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อ

ใหบริการแกประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก  ในปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ขององคการ ไดแก งานดานวิชาการ งานพัฒนาบอน้ําบาดาล งานสํานักงาน และงานบริการแกประชาชน 

รวมถึงการประสานงานเพื่อใหบริการขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงหวังวา 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้นจะสามารถชวยใหการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สารสนเทศดวยระบบฐานขอมูลเพื่อตอบสนองการเขาถึงขอมูลไดทันทีและรวดเร็ว  ซ่ึงจะสงผลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาวสูการเปน

หนวยงานที่มีการปฏิบัติงานบนฐานการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานภาครัฐที่กาวทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปจจุบัน 

และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ไดมีมติเห็นชอบตอ (ราง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ 

(ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ป โดยกําหนดใหทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหนวยงาน ระยะ 3 ป และปรับทุกปเพื่อความเหมาะสม และใหเสนอ

แผนของหนวยงานควบคูไปกับการของบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศในงานประมาณรายจายประจําทุกป ทั้งน้ี เพื่อใชแทนการจัดทํา

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิมในงบประมาณรายจายประจําทุกป ทั้งน้ี เพื่อใชแทนการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเดิม และใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ใหทุกกระทรวง กรม และหนวยงานอิสระ จัดทํา

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบ 

ดังนั้น กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล จึงตองจัดทํา “แผนปฏิบัติการดิจิทัล” ระยะเวลา 3  ป กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ปงบประมาณ 

2563-2565 เพื่อตอบสนองตอชวงการพัฒนาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  แผนปฏิบัติการดิจิทัลมีความสําคัญตอการกําหนด

ทิศทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล สามารถใชเปนเครื่องมือ (Tools) 

สําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล สําหรับการสํารวจและประเมินศักยภาพน้ําบาดาล การพัฒนา การอนุรักษแหลงน้ําบาดาล

และการกํากับควบคุมกิจการนํ้าบาดาลดวยการจัดทําฐานขอมูลดานทรัพยากรนํ้าบาดาล ขอมูลผูใชน้ําบาดาล ขอมูลการจัดเก็บคาใชน้ําบาดาล 

ขอมูลการจัดเก็บคาอนุรักษน้ําบาดาล และโปรแกรมประยุกต เพื่อการใชงานเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ที่มีทิศทางการพัฒนาที่สอดคลองกับบริบทของการพัฒนาประเทศเขาใจงายและนําไปปฏิบัติได 

  

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

มีโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล มีเปาหมายจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน

ดานสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลระหวางป พ.ศ. 2563-2565 จํานวน 1 แผน 
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4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

         

จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 3 ป พ.ศ.2563-2565 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการพัฒนา

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

              

 

 

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

        - สํารวจ ศึกษา วิเคราะห วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธการดําเนินงาน รวมทั้งแผนยุทธศาสตรตางๆ ของกรมทรัพยากร

น้ําบาดาล และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และหนวยงานระดับชาติที่เกี่ยวของ 

        - การศึกษา วิเคราะหระบบงานปจจุบัน (Existing System Analysis) วิเคราะหผลกระทบจากปจจัยภายนอก/ภายใน ความเส่ียงและ

โอกาส รวมถึงความตองการขององคกร (Requirement Definition) ดวยการสัมภาษณผูบริหารของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทั้ง

สวนกลางและสวนภูมิภาค 

        - จัดทําแผนปฏิบัติงานดิจิทัล 3 ป ใหเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟต วร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติงานดิจิทัล 3 ป ประจําป พ.ศ.2563-2565 กรม

ทรัพยากรน้ําบาดาล 

1) แผนพัฒนาองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2) กรอบโครงสราง บุคลากรและแผนการพัฒนาบุคลากรด าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม 

3) แผนปฏิบัติการ/แผนการดําเนินการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

4) กําหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณคอมพิวเตอรระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบสารสนเทศภูมิศาสตรคอมพิวเตอร

และระบบเครือขายการสื่อสารที่เหมาะสม 

5) แผนงาน/โครงการที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลจะตองดําเนินการ 

6) ออกแบบและวาง แผน การปรับปรุง และการพัฒ นาระบบ

คอ ม พิว เตอ ร  (Software & Hardware)  ร ะบ บส ารส น เทศ (Information 

 
 

  1 แผน 

 

   5,000,000 

 

  5,000,000 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ3 2.1 โครงการแผนปฏิบัติการดิจิทัล 3 ป 

 

หนา : 3 /11 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

System) ระบบเครือขายในพื้นท่ีกวางและทองถิ่น (Wide Area Network: WAN 

and Local Area Network: LAN Systems)  ระบบการสื่อสารทั้งภาพและเสียง 

(Video & Voice Communication) และระบบไฟฟา/ระบบปองกันไฟฟ าให

สามารถใชงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพภายในองคกร และสามารถเชื่อมโยง

ขอมูลภายนอกองคกรได โดยการออกแบบและการจัดลําดับงานตองเนนความ

เหมาะสมและความสําคัญของงาน โดยเนน ท่ีการพัฒนาระบบฐานขอมูล 

และระบบการเช่ือมโยงเครือขาย 

       

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ  

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ ............................เดือน ..................... ป 

  เริ่มตั้งแต    2561  ถึง   2561 

 

 5.6 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กาํหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- สํารวจ ศึกษา และวิเคราะหความ

ตองการของผูบริหารดวยการสัมภาษณ

และประชุมเชิงปฏิบัติการ เพือ่ระดมความ

คิดเห็นจากเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรนํ้า

บาดาลท่ีปฏิบัติงานดานสารสนเทศและ

การสื่อสารท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

             

- การศึกษา วิเคราะหระบบงานปจจุบัน 

(Existing System Analysis) วิเคราะห

ผลกระทบจากปจจัยภายนอก/ภายใน 

ความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงความตองการ

ขององคกร (Requirement Definition) 

             



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ3 2.1 โครงการแผนปฏิบัติการดิจิทัล 3 ป 

 

หนา : 4 /11 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

   - ประชุมคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพ่ือ

กําหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานให

เปนไปตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร        

             

- ออกแบบและวางแผนการปรับปรุงและ

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 

infrastructure) ทั้งดานระบบสารสนเทศ 

(Information System: IS) และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology: IT) ท่ีใชสนับสนุน 

             

- จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 3 ป              

              

  

  .............................................................................................................................................................................................................   

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

 

  - แผนปฏิบัติงานดิจิทัล 3 ป ของกรมทรพัยากรน้ําบาดาล สามารถนําไปใชเปนแนวปฏิบัติไดตรงตามวัตถุประสงค 

 

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 บริหาร

จัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการ 

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

- ยุทธศาสตรที่ 4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตรที ่6 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางโอกาสและการเขาถึง

ทรพัยากรและบริการสาธารณะตางๆ ใหมีความทั่วถึงและทัดเทียมกันมากข้ึน โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีสุข

ภาวะที่ด ีไดแก บริการดานการศึกษาและบริการสาธารณสุข 

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

- ยุทธศาสตรที่ ที ่2 มุงเนนการพัฒนาและเสริมสรางคุณคาขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการแกทุก



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT01-F01 

 

 

ยุทธ3 2.1 โครงการแผนปฏิบัติการดิจิทัล 3 ป 

 

หนา : 5 /11 

ภาคสวน 

                   

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการทรพัยากรสารสนเทศ  

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

 
 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล มีแผนปฏิบัติงานดิจิทัล 3 ป ที่สามารถนําไปปฏิบัติงานไดตามนโยบายรัฐบาล 

 
 

 

 

 

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ยุทธ4 1 พัฒนาศักยภาพ 

 

หนา : ๑ /๑๑ 

ชื่อโครงการ  พัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล โดยมีภารกิจเปนองคกรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลแบบบูรณาการ เชิงรุกเพื่อนานํ้า

บาดาล ไปใชอยางถูกวิธีและเกิดประโยชนสูงสุดโดยการคงไวซ่ึงความสมดุลตามธรรมชาติของทรัพยากรนํ้าบาดาล  การบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําบาดาลจะ ตองแกไขปญหาใหทันเหตุการณ มีการศึกษา วิเคราะห ติดตามสภาพแหลงน้ําบาดาลในระดับพื้นที่อยางใกลชิดและ

ตอเน่ือง ยอมสงผลตอประสิทธิภาพในการบริหาร การกํากับดูแล และการใหบริการประชาชนเพื่อตอบสนองความตองการน้ําอุปโภคบริโภค 

อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมที่มีการใชเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด และแองน้ําบาดาล จึงตองมีการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ําบาดาลอยางเปนระบบ ใหเกิดความสมดุลในเรื่องของทรัพยากรและนามาใชอยางคุมคา เปนธรรม และย่ังยืน จึงมีความจําเปนตองใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ มาชวยในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลอยางมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

ในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสูความเปนเลิศระดับสากล จําเปนอยางยิ่งจะตองเพิ่มพูนและพัฒนาความรูความสามารถของ

บุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สามารถนําเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรมาใชบริหารงานสวนตางๆ ภายในกรมทรัพยาการนํ้าบาดาลอยางเปนระบบ  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะเปนศูนยกลางในการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึง

ไดจัดใหมีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดแก เจาหน้ําที่ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อเพิ่มสมรรถนะดานการใชงานคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตอไป 

          

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

 เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ  

 

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

 เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอในการบริหารจัดการ สนับสนุน

การดําเนินการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใหกับบุคลากรในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

บุคลากรที่เขารวมโครงการ จะตองเปนบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรทีป่ฏิบัติหนาที่ที่



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ยุทธ4 1 พัฒนาศักยภาพ 

 

หนา : ๒ /๑๑ 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

เก่ียวของกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 

 4.2 ขอกําหนดความตองการของระบบ (System Requirements)  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

 1.สํารวจความตองการใชงานของบุคลากรในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและบุคลากรในหนวยงานในกรมทรัพยากรน้ํา

บาดาล 

2.พัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและบคุลากรในหนวยงานในกรมฯใหมีประสิทธิภาพ 

3.ติดตามผลการพัฒนาโดยการประเมินความพึงพอใจกับการใหบริการหรือสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

       

       

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ 

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

 

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ยุทธ4 1 พัฒนาศักยภาพ 

 

หนา : ๓ /๑๑ 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ                  เดือน      4           ป 

  เริ่มตั้งแต        2559                          ถึง              2562                         .                                                     

 

 5.6 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กาํหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.สํารวจความตองการใชงานของบุคลากร

ในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร

ในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

             

2.จัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาความ

ตองการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในกรม

ทรัพยากรน้ําบาดาล 

             

3.ดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรใน

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

             

4.ติดตามผลการพัฒนาโดยการประเมิน

ความพึงพอใจกับการใหบริการหรือ

สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             

  

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  

 

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

 1.จํานวนหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรไมนอยกวารอยละ 80 สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว  

2.จํานวนบุคลากรที่เขารับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการปฏิบัติงานดีข้ึนไมนอยกวา

รอยละ 80 

3.บคุลากรมีความพึงพอใจกับการใหบริการหรือสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดีไมนอยกวารอยละ 80 สามารถ

ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไวรอยละ 100 

 

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ยุทธ4 1 พัฒนาศักยภาพ 

 

หนา : ๔ /๑๑ 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่ม

ประสทิธิภาพ การจัดการองคกรและการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

ยุทธศาสตรที ่2  พัฒนาทุนมนุษยที่มีความสามารถในการสรางสรรคและใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและ

รูเทาทัน รวมถึง พัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู, ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล  

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

ยุทธศาสตรที ่ที ่4  มุงเนนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองเพื่อใหมี

สมรรถนะและสามารถสรางคุณคาแกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได 

 

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคกรและการเรียนรู 

  

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

 

บุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรในกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่เก่ียวของกับการปฏิบัติดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดรบัดารพัฒนาเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อเพิ่มสมรรถนะดานการใชงาน

คอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตอไป 

 

 

 

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ยุทธ4 2 ฝกอบรม 

 

หนา : ๑ /๑๑ 

ชื่อโครงการ  ฝกอบรมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว และมีบทบาทที่สําคัญในการปฏิบัติงานทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนเครื่องมือที่สําคัญในการทํานวัตกรรม กระบวนการทํางาน (Process Innovation) ซึ่งจะทําใหกระบวนการทํางานขององคกรมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองผูใชบริการไดดียิ่งขึ้น  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เปนหนวยงานที่สนับสนุน และสงเสริมการใหบริการ

ประชาชนเพื่อตอบสนองความตองการน้ําอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมที่มีการใชน้ําบาดาล จึงจะตองพัฒนาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อใหสามารถตอบสนองตอภารกิจและวัตถุประสงค ขององคกรและเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ  

ดังน้ันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลจึงเห็นความสําคัญในการจัดฝกอบรมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

คอมพิวเตอรเพื่อใหบุคลากรของสํานักงานรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีความเขาใจ และมีทักษะ ในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศในการใชงานไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถมองเห็นแนวทางในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

กระบวนการทํางาน เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ การทํางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นซึ่งเปนการรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปน

แนวทางพื้นฐานอันนําสูประโยชนตอตนเอง องคกร สังคม และประเทศชาติตอไป 

         

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

 เพื่อใหมีการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

 เพื่อใหผูใชงานมีความรูความสามารถในการใชงานระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลอยางมีประสิทธิภาพ   

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ยุทธ4 2 ฝกอบรม 

 

หนา : ๒ /๑๑ 

 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ที่เปนผูใชงานคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวนไมนอย 30 คน ตอ 1 

หลักสูตร 

 

 4.2 ขอกําหนดความตองการของระบบ (System Requirements)  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

 1.ศึกษาระบบงานและความตองการของบุคลากรทั้งหมดในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

2.จัดอบรมผูใชงานตามระบบงานที่มีอยู  

3.ประเมินความรูความสามารถของผูใชงานที่อบรม 

 

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

       

       

       

       

       

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ยุทธ4 2 ฝกอบรม 

 

หนา : ๓ /๑๑ 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ 

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ                  เดือน      4           ป 

  เริ่มตั้งแต        2559                          ถึง              2562                         .                                                     

 

 5.6 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กาํหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.สํารวจการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

             

2.ศึกษาระบบงานและความตองการของ

บุคลากรทั้งหมดในกรมทรัพยากรน้ํา

บาดาล 

             

3.วางแผนการอบรมการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

             

4.จัดอบรมผูใชงานตามระบบงานที่มีอยู               

5.ประเมินความรูความสามารถของ

ผูใชงานทีอ่บรม 

             

6.สรุปผลโครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             

  

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  

 

 

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ยุทธ4 2 ฝกอบรม 

 

หนา : ๔ /๑๑ 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

 1.จํานวนผูใชงานมีความรูความสามารถผานการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80   

2.ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอการฝกอบรมในระดับดีไมนอยกวารอยละ 80 

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่ม

ประสทิธิภาพ การจัดการองคกรและการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

ยุทธศาสตรที ่2  พัฒนาทุนมนุษยที่มีความสามารถในการสรางสรรคและใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและ

รูเทาทัน รวมถึง พัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู, ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล  

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

ยุทธศาสตรที ่ที ่4  มุงเนนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองเพื่อใหมี

สมรรถนะและสามารถสรางคุณคาแกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได 

 

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคกรและการเรียนรู 

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

  

1.ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเบื้องตน 

 2. ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะและศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. ทําใหผูเขารับการฝกอบรมเห็นถึงแนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ยุทธ4 3 KM 

 

หนา : ๑ /๑๑ 

ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบการจัดการความรู (KM) สําหรับทรพัยากรน้ําบาดาล 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดไววา สวนราชการมี

หนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถ

ประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตอง

สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการภายในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

และมีการเรียนรูรวมกัน  

การพัฒนาระบบการจัดการความรูภายในองคกรเปนการนําความรูมาใชพัฒนาขีดความ สามารถขององคกรใหไดมากที่สุด โดยมี

กระบวนการในการสรรหาความรูเพื่อถายทอดและแบงปนไปยังบุคลากรเปาหมายไดอยางถูกตองและเหมาะสม เพื่อพัฒนางานใหมีคุณภาพ

และมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น พัฒนาคนหรือผูปฏิบัติงานตลอดจนพัฒนาฐานความรูขององคกร จากเหตุผลดังกลาวกรมทรัพยากรน้ําบาดาลจึงได

เล็งเห็นความสําคัญของการนํากระบวนการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และ

พัฒนาฐานความรูภายในหนวยงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายและบังเกิดผลตอการปฏิบัติดานพัฒนาองคกร ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองจัดทํา

โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู (KM) ในหนวยงานเปนประจําทุกๆ ปตอไป 

          

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

 1.เพื่อจัดเก็บองคความรูของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

2.เพื่อใชเปนแหลงความรูและแหลงเรียนรูสําหรับบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

 1.มีระบบสารสนเทศสําหรับบริหารจัดการองคความรู  

2.มีระบบการเรียนรู และการจัดเก็บองคความรูของหนวยงาน และขอมูลสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ  

  

 

 

 

 

 

 

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ยุทธ4 3 KM 

 

หนา : ๒ /๑๑ 

 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

 1.มีจํานวนองคความรู ตามแผนที่กําหนดไว 

2.เจาหนาที่มีความรูและเขาถึงองคความรูไดอยางรวดเร็ว 

 

 4.2 ขอกําหนดความตองการของระบบ (System Requirements)  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

 1.ศึกษาขอมูลของหนวยงาน และความตองการใชงานของบุคลากร  

2.ศึกษาออกแบบและปรับเปล่ียนกระบวนการ ใหมีความทันสมัย รวดเร็วและประหยัด  

3.จัดจางผูพัฒนาระบบจัดการองคความรูดานการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับทรพัยากรน้ําบาดาล 

 

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

       

       

       

       

       

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ยุทธ4 3 KM 

 

หนา : ๓ /๑๑ 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ 

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

       ระยะเวลาดําเนินการ                  เดือน      2           ป 

  เริ่มตั้งแต        2561                          ถึง              2562                         .                                                     

 

 5.6 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กาํหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู              

2.ประกาศนโยบายจัดการความรู              

3.จัดทําแผนการจัดการความรู              

4.ดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู 

(KM) สําหรับทรัพยากรน้ําบาดาล 

             

5.ติดตามและประเมินระบบการจัดการ

ความรู (KM)  

             

6.รายงานผลการดําเนินการพัฒนาระบบ

การจัดการความรู (KM) สําหรับทรัพยากร

น้ําบาดาล 

             

  

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  

 

 

 

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ยุทธ4 3 KM 

 

หนา : ๔ /๑๑ 

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

 1.จํานวนองคความรู ไมนอยกวารอยละ 80สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว 

2.เจาหนาที่มีความรูและเขาถึงองคความรูไดอยางรวดเร็วและประหยัด ไมนอยกวารอยละ 80 ของเจาหนาที่ที่เก่ียวของทั้งหมด 

3.ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับในระดบัดีไมนอยกวารอยละ 80 

 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่ม

ประสทิธิภาพ การจัดการองคกรและการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

ยุทธศาสตรที ่2  พัฒนาทุนมนุษยที่มีความสามารถในการสรางสรรคและใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและ

รูเทาทัน รวมถึง พัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู, ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล  

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

ยุทธศาสตรที ่ที ่4  มุงเนนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองเพื่อใหมี

สมรรถนะและสามารถสรางคุณคาแกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได 

 

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคกรและการเรียนรู 

  

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

  

ไดระบบการจัดการความรูของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และบุคลากรสามารถนําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปพัฒนางาน

ในองคกรตอไป 

 

 

 

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ยุทธ4 4 e Learning 

 

หนา : ๑ /๑๑ 

ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  e-Learning สําหรับทรพัยากรนํ้าบาดาล 

 

1. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

  

ในการมุงเนนใหเกิดการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัวในการดาเนินงานที่สูงข้ึน ปจจัยที่ควรใหความ

สาคัญน้ันคือ บุคลากรในองคกรมีความรูความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญและมีองคความรูที่จําเปนในสายงานของตน ไปถึงองคความรู

พื้นฐานที่จําเปนในการเปนบุคลากรขององคกร โดยในการพัฒนาองคความรู น้ันอาจทําไดหลายวิธี ไมวาจะเปนการพัฒนาองคความรูทั้ง

กระบวนการอยางการจัดการองคความรู (Knowledge Management) หรือการสงเจาหนาที่เขารับการอบรม สัมมนากับหนวยงานที่

เก่ียวของ ตางก็เปนการพัฒนาองคความรูเชนเดียวกัน ซ่ึงในการพัฒนาในแตละองคกรจะเปนอยางไรนั้น ขึ้นอยูแนวทางขององคกรนั้นๆ  

ระบบ e-Learning เปนเครื่องมือในสรางสื่อการเรียนรูใหนาสนใจ ทันสมัย และมีระบบเก็บขอมูลผูเขาใชงานรวมถึงเก็บผลการ

ประเมินการเรียนรู ซึ่งเปนการชวยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน โดยใชประสิทธิภาพของเครือขาย Network ของ

องคกรสามารถเชื่อมตอผานระบบ Internet หรือ Intranet ขององคกร ซึ่งเปนการสงเสริมใหมีแหลงศูนยกลางการเรียนรูดวยตนเอง ไดทุกที่ 

ทุกเวลา ซึ่งเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงานอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับการดําเนินงานในยุคปจจุบันที่เนนเรื่องของบุคลากร

วา เปนปจจัยสําคัญในการชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานขององคกรไปสูเปาหมายที่คาดหวังใหสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังชวย

เสริมสรางความสามารถทางการแขงขันใหกับองคกรไดอยางยั่งยืนตอไป 

          

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  

 1.เพื่อพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนรูของบุคลากร 

2.เพื่อสงเสริมการสรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู 

3.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

 

3. เปาหมายของโครงการ 

  

 มีระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส e-Learning เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู ตลอดจนเผยแพรขอมูลและเปนสื่อกลางการ

เรียนรูในรูปแบบการเขาถึงที่งายและสะดวกตอการใชงาน   

 

 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 

 4.1 ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 

 1.มีจํานวนหลักสูตรการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส e-Learning  

2.เจาหนาที่เขารับการอบรมสรางหลักสูตร 

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 
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หนา : ๒ /๑๑ 

4. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 4.2 ขอกําหนดความตองการของระบบ (System Requirements)  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................   

 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

5.1 การจัดหา 

  ขยายระบบเดิม  จัดหาใหม 

 

 5.1 แนวทางการดําเนินงาน 

 1.กําหนดขอบเขตเน้ือหาของหลักสูตร และระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส  e-Learning รวมถึงลักษณะการเรียนรูใหกับบุคลากรที่ชวยเพิ่ม

ทักษะและศักยภาพของบุคลากรในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

2.จัดจางผูพัฒนาระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส  e-Learning  

3.จัดอบรมบุคลากรใหเขาถึงระบบการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  e-Learning 

 

      5.3 รายการที่จะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) Spec  จํานวน ราคาตอหนวย รวม 
MICT MNRE DEPT 

       

       

       

       

       

* หมายเหตุ  :   ในรายการที่จัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กําหนด  

                       (MICT:กระทรวง ICT / MNRE:กระทรวงทรพัยากรฯ / DEPT:หนวยงานกําหนดเอง นอกเหนือจาก MICT และMNRE) 

 

 5.4 หนวยงานที่จะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ 

 รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) จํานวน ชื่อหนวยงานที่ติดตั้ง 

   

   

   

   

   



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 
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หนา : ๓ /๑๑ 

5. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนนิการ และกําหนดการ 

 

      5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

       ระยะเวลาดําเนินการ                  เดือน      4           ป 

  เริ่มตั้งแต        2559                          ถึง              2562                         .                                                     

 

 5.6 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กาํหนดการ (เดือนท่ี) 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบสื่อ

อเิล็กทรอนิกส  e-Learning 

             

2.กําหนดขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตร 

และระบบสื่ออเิล็กทรอนิกส  e-Learning  

             

3.พัฒนาระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส  e-

Learning  

             

4.จัดอบรมบุคลากรใหเขาถงึระบบการ

เรียนรูผานส่ืออเิล็กทรอนิกส  e-Learning 

             

5.ประเมินผลระบบสื่ออเิล็กทรอนิกส  e-

Learning 

             

6.รายงานผลระบบสื่ออเิล็กทรอนิกส  e-

Learning 

             

  

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  

 

 

6. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

  

 1.จํานวนหลักสูตร Course ไมนอยกวา 10 หลักสูตร 

2.จํานวนผูเขาเรียนรู ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  e-Learning ไมนอยกวารอยละ 80 ของเจาหนาที่ที่เก่ียวของทั้งหมด 

3.ผูเขารับการเรียนรูมีความพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับในระดบัดีไมนอยกวารอยละ 80 

 

 

 

 



 ขอเสนอโครงการจัดหา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 
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หนา : ๔ /๑๑ 

7. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 

 7.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฯลฯ 

สอดคลองกับ ยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2559-2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่ม

ประสทิธิภาพ การจัดการองคกรและการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

 7.2 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของประเทศ / e-Government Roadmap / แผนแมบท ICT ของกระทรวง  

(1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  

ยุทธศาสตรที ่2  พัฒนาทุนมนุษยที่มีความสามารถในการสรางสรรคและใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและ

รูเทาทัน รวมถึง พัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู, ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล  

(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 

ยุทธศาสตรที ่ที ่4  มุงเนนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองเพื่อใหมี

สมรรถนะและสามารถสรางคุณคาแกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได 

 

 7.3 ความสอดคลองกับแผนแมบท ICT ของหนวยงาน  

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคกรและการเรียนรู 

 

 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

 

ใชเปนเครื่องมือถายทอดแนวทางในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานใหม และบุคลากรในหนวยที่ตองการพัฒนา

ตนเองเก่ียวกับความรูในงานน้ําบาดาล ตลอดจนผูเกี่ยวของ โดยใชระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส  e-Learning 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

พ.ศ. 2559-2562 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

ภาคผนวก 

ค. รายงานการวิเคราะหองคกร 
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ภาคผนวก ค. รายงานการวิเคราะหองคกร 

1.1  ผลการสํารวจ ศึกษา และวเิคราะหความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 เนื้อหาของผลการสํารวจ ศึกษา และวิเคราะหขอมูลดานอุปสงค แบงออกเปน 2 สวน สวนแรก

กลาวถึง ผลการสํารวจ ศึกษา และวิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สวนที่ 2 

กลาวถึง ผลการสํารวจและวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจ 

ผลการสํารวจ ศึกษา และวิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผลที่

ไดจากสัมภาษณผูบริหารระดับสูงขององคกรทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ประกอบดวย อธิบดี รองอธิบดี 

ผูอํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย ผูอํานวยการสํานักเขต นอกจากนั้น ไดประชุมระดมความคิดเห็นจากหัวหนา

สวนงานที่เกี่ยวของ และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล       

ซึ่งตอไปนี้จะใชคําวา “กรม” หรือ “ทบ.” 

 การดําเนินการสํารวจ ศึกษาขอมูลดังกลาว ที่ปรึกษาใชวิธีการกําหนดตารางการเขาพบเพื่อประชุม

พรอมสงแบบสอบถามและแบบสํารวจขอมูลลวงหนาไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของผานผูประสานงานจาก

เจาหนาที่ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรนํ้าบาดาล (ศทส.) การเขาพบแตละหนวยงานทั้งสวนกลาง 

จํานวน 4 กอง 6 สํานัก และสวนภูมิภาค 12 เขต (สทบ.เขต) จากสถานที่จริงมีเจาหนาที่จากศทส. เปนผู

ประสานงานและนําเขาพบทุกแหง รวมทั้งเปนผูรับแบบสอบถามที่สงกลับมาอีกดวย ตารางที่ 1-1 สรุป

กรรมวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ 

 

ตารางที่ 1-1 กรรมวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีการ  สัมภาษณเชิงลึก (executive in-depth interview) 

 สัมภาษณ (interview) 

 ประชุมระดมความเห็น (brainstorming)  

 สังเกตการณจากสถานที่จริงและการปฏิบัติงานจริง 

เครื่องมือ  แบบสัมภาษณผูบริหาร  

 แบบสัมภาษณการวิเคราะหองคกรสําหรับผูบริหาร 

 ขอคําถามหัวหนาสวนงานและผูปฏิบัติงาน 

 แบบสอบถามสาํหรับหัวหนาหนวยงานภายในสวนกลางและสวนภูมิภาค (ชุดที่ 3) 

 แบบสังเกตการณ/บันทึกภาพ 

แหลงขอมูล  ผูบริหารระดับสูงขององคกรสวนกลาง ประกอบดวย  อธิบดี รองอธิบดี 

ผูอํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย  
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 ผูบริหารสวนภูมิภาค ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักเขต หัวหนาสวนงานดาน

วิชาการ ดานพัฒนา ดานบริหาร 

 ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก 

 ผูบริหารศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล หัวหนาสวนงาน และ

เจาหนาที่ 

ระยะเวลา 29 พฤศจิกายน 2558 ถึง 25 มกราคม 2559 

 

 วิธีการศึกษาและรวบรวมขอมูลความตองการจากสวนกลางและสวนภูมิภาค ใชพหุวิธีวิทยา (Multi-

Methodology) ประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับสูง สัมภาษณผูบริหารกอง/สํานัก/ศูนยใน

สวนกลาง ผูบริหารสวนภูมิภาค ประชุมระดมความเห็นทั้งระดับผูบริหาร หัวหนาสวนงาน และผูปฏิบัติงาน 

และสังเกตการณจากสถานที่จริงและการปฏิบตังิานจริง สรุปจํานวนผูใหขอมูลดงัตารางที่ 1-2 และสรุปจํานวน

ผูใหขอมูลในสวนภูมิภาคดังตารางที่ 1-3 

 

ตารางที่ 1-2  สรุปจํานวนผูใหขอมูลจําแนกตามสวนกลางและสวนภูมิภาค 

หนวยงาน จํานวน 

ผูบริหารองคกร 3 

ผูอํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย สวนกลาง 13 

ผูบริหารสวนภูมิภาค (สทบ. เขต) 12 

หัวหนาสวนงาน/ผูปฏิบัติงาน 100 

ประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งแรก 45 

รวมทั้งสิ้น 173 

 

ตารางที่ 1-3 สรุปจํานวนผูใหขอมูลในสวนภูมิภาค 

  เขต จังหวัด จํานวน   เขต จังหวัด จํานวน 

1 ลําปาง 13 7 กําแพงเพชร 13 

2 สุพรรณ 5 8 ราชบุร ี 8 

3 สระบุรี 10 9 ระยอง 4 

4 ขอนแกน 5 10 อุดร 5 

5 นครราชสีมา 14 11 อุบล 9 

6 ตรัง 7 12 สงขลา 11 

รวมทั้งสิ้น 104 
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แหลงขอมูลไดมาจากหนวยงานสวนกลาง จํานวน 4 กอง 6 สํานัก (รวมกองวิเคราะหน้ําบาดาล) และ

สวนภูมิภาค สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 1-12 เขต (สทบ.เขต) และผูใหขอมูลหลัก สรุปไดดังตารางที่ 1-4 

 

 

ตารางที่ 1-4  สรุปหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค ผูใหขอมูลหลัก 

 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง 

1 นายสุพจน เจิมสวัสดิพงษ อธิบดกีรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

2 นายสุวัฒน เปยมปจจยั รองอธิบดกีรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

3 นางอรัญญา เฟองสวสัดิ ์ รองอธิบดกีรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

4 นายชัยวัฒน ดษุฎีพาณิชย ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

5 นางอรนุช หลอเพญ็ศรี 
ผูอํานวยการสํานักสํารวจและประเมินศักยภาพ 

น้ําบาดาล 

6 นางสังวาลย จนิตแสวง ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน 

7 นายกูเกยีรต ิโยมศลิป รักษาราชการผูอํานวยการกลุมนติิการ 

8 นายสุดใจ วงชารี ผูอํานวยการกองวิเคราะหน้ําบาดาล 

9 นายวินัย สามารถ 
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากร       

น้ําบาดาล 

10 นางจินตนา เหลอืงวิไลย ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 

11 นายพันธศักดิ์ ธีรปญญาภรณ ผูอํานวยการสํานักพฒันาน้ําบาดาล 

12 นางวิลาวัณย ไทยสงคราม ผูอํานวยการสํานักควบคุมกจิการนํ้าบาดาล 

13 นายจติรกร สุวรรณเลิศ ผูอํานวยการสํานักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล 

14 นายชนินทร  วงศพันธเศรษฐ รักษาราชการผูอํานวยการกองแผนงาน 

15 สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 - 12  
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1. การสํารวจ ศึกษา และวิเคราะหขอมูลดานอุปสงค 

1.2 ผลการสํารวจและวเิคราะหขอมูลจากแบบสํารวจ 
 

 

6.2.1 ผลการสํารวจ ศึกษา และวิเคราะหความตองการของผูบริหารดวยการสัมภาษณและประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นจากเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่ปฏิบัติงานดานสารสนเทศ

และการสื่อสารท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวนไมนอยกวา 60 คน 

 
 

1. ผลการประชุมเชิงปฏิบตักิาร เพ่ือระดมความคดิเห็นจากเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่

ปฏิบตัิงานดานสารสนเทศและการสื่อสารทั้งสวนกลางและสวนภูมภิาค 

 1.1 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบตักิาร เพือ่ระดมความคดิเห็นจากเจาหนาท่ีของกรมทรัพยากรนํ้า

บาดาลทีป่ฏบิตัิงานดานสารสนเทศและการสือ่สารสวนกลาง 

 

1) ขอมลูการประชุม 
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2) ผลสรุปความคิดเห็นจากการประชุม 

1. จัดทําระบบที่เช่ือมโยงระบบขอมูลทั้งหมดเขาดวยกัน โดยอยากใหวิธีนําเขามีความสะดวก โดยนํา

อุปกรณโมบายตาง ๆ นําเขาได 

2. ควรมีแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส 

3. ควรจัดทําระบบพัสดเุพื่อเปนระบบ และสามารถจดัการสต็อก เชน อยากรูวาแตละเขตมีทอเหลือ

เทาไร อธิบดีสามารถรูทันที 

4. ควรมีการบริหารจัดการนํ้าบาดาลกับภาคเอกชน ปจจุบันมีระบบจัดเก็บแลว แตระบบการ

บริหารงานการอนุญาตยังไมมี อยากใหมีไอทีมาใชงาน เพื่อกํากับดูแลไดดี อยากใหสามารถดาวนโหลด

แบบฟอรมจากเว็บไดทันที 

5. แนวโนมของเทคโนโลยีที่รองรับงานเฉพาะทาง ควรแยกระบบใหชัดเจน สวนใดเปนงานดานไอซีที  

สวนใดเปนงานเฉพาะทาง และสวนใดเปนงานดานพ้ืนฐานทั่วไป 

6. ควรใหทีมที่ปรึกษาชวยบอกทบทวนแผนฉบับเดมิวา มีขอดี/ ขอเสีย เปนอยางไรบาง เคยเดินทาง

ไปไมสุดเพราะอะไร เราไมมีแนวทางเลยวาเราจะเดินทางไปอยางไร เซิรฟเวอรจะตองเปนอยางไร ทุกวันนี้มี

หลากหลายมาก 

7. ควรเพิ่มเติมการดูแล โดยให ศทส ออกกฎระเบียบตาง ๆ แลวใหหนวยงานตาง ๆ ที่ตองใช

ทรัพยากรรวมกัน ไดดําเนินงานเปนระบบ 

8. ควรพัฒนาบุคลากรในดาน IT และควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู IT ซึ่งจัดหาโดย ศทส และสงไปให

เขตเพื่อนําเขาขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดีพบวาแตละเขตก็ไปมอบหมายงานที่ไมไดเกี่ยวกับไอที 

ทําใหงานไอทีทําไดไมดีพอ 

 9. เมื่อบริษัทเอกชนรับงานไปแลว ควรเขาถึงและบันทึกขอมูลลงระบบไดทันที ไมใชจบงานแลวคอย

นําขอมูลมาใหกรมนําเขาอีกรอบ ซึ่งเสียเวลา 

10. หนวยงานตาง ๆ ใหขอมูลใหเต็มที่ บอกปญหาตาง ๆ เพื่อใหการไดแผนที่ครอบคลุมแลวตอบ

ปญหาจริง 
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ภาพกจิกรรม 
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1.2 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบตักิาร เพือ่ระดมความคดิเห็นจากเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรนํ้า

บาดาลทีป่ฏิบตัิงานดานสารสนเทศและการสือ่สารสวนภูมภิาค 

 

1) ระบบสารสนเทศ 

การใชงานระบบ/อุปกรณ ปญหาอุปสรรค 

1.ใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส 

2.ใชระบบ GF MIS 

3.ใชระบบสารสนเทศเพือ่การควบคมุกจิการ 

น้ําบาดาล GCL 

1. การจายเงินคาใชน้ํา มีปญหาในการบริหารจัดการ

โดยไมมอีุปกรณอานบารโคด เหมอืนธนาคาร 

2. สัญญาณอินเทอรเน็ตชามาก ทําใหมีปญหาในการ

สงขอมลู 

3. ในระบบสารสนเทศสวนใหญอยูในกรมฯ ไมมี

ระบบที่สํานักเขตพฒันาขึ้นมาเอง ทําใหบุคลากรเขา

ไมถึงขอมูล เชน ระบบแผนงาน ระบบบริหาร

บุคลากร เปนตน 

 

2) ระบบเครือขาย 

การใชงานระบบ/อุปกรณ ปญหาอุปสรรค 

1.ใชเครือขายอนิเทอรเนต็ชนิดใชสาย LAN 

2.ใชเครือขายอนิเทอรเนต็ชนิดไรสาย Wi-Fi 

3.ใชเครือขายจากโทรศัพทภายนอกในทองถิ่น 

4.ใชเครือขายสายโทรศัพทภายใน และ เครอืขาย 

VOIP 

1.สัญญาณมีความเร็วของสัญญาณชามาก บางครั้ง

ตองใชเครือขายภายนอกมาชวยเพือ่ใหปฏิบตังิานได 

2.ในการเช่ือมสัญญาณการประชุมทางไกลมปีญหา

คอนขางมาก ภาพและเสยีงกระตุกบอย  

 

3) ระบบฐานขอมูล 

การใชงานระบบ/อุปกรณ ปญหาอุปสรรค 

1.ใชระบบฐานขอมูลพสุธารา 1.ขอมลูในสวนนอยยงัไม update สอดคลองตาม

สภาพจรงิ 

2.การกรอกขอมลูลงในฐานขอมลูมีรายละเอยีดมากทํา

ใหเสียเวลาในกรอกมาก เปนภาระเสยีเวลาการทํางาน 

3.ฐานขอมลูพสุธาราเปนขอมลูบอนํ้าบาดาลของ

ภาครัฐ ไมมขีอมลูภาคเอกชน ทําใหขอมูลไม

ครอบคลมุบอน้ําทุกบอในประเทศไทย 
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4) อปุกรณ(Hardware) 

การใชงานระบบ/อุปกรณ ปญหาอุปสรรค 

1. เครือ่งคอมพิวเตอรประจําในแตละสวนงาน 

2. อุปกรณประกอบ เชน เครื่องพิมพ เคร่ืองสแกน 

และเคร่ืองถายเอกสาร 

3. เครือ่ง VDO conference  

 

 

1.มีเครื่องคอมพิวเตอรจาํนวนนอย ไมเพยีงพอตอ

การใชงาน และเกามาก 

2.คอมพิวเตอรมีเลขครภุัณฑจํานวนจํากัด มีผลตอ

การซอมแซม  

3.ในสวนของวิชาการ จะใชซอฟตแวรเฉพาะดาน

เชน โปรแกรมวิเคราะหคุณภาพน้ําและธรณีวิทยา, 

โปรแกรมแผนที่หาพิกดับอน้ํา ดังนั้นจําเปนตองใช

เครือ่งคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง ทีเ่หมาะสม

กับโปรแกรม 

4.อปุกรณที่ใชในการปฏิบัตมิจีํานวนนอยสวนใหญ

ทาง สํานักงานเขตจะตองจดัหามาใชเอง 

 

5) ซอฟตแวร (Software) 

การใชงานระบบ/อุปกรณ ปญหาอุปสรรค 

1. ใชซอฟตแวร สําหรับปฏิบตัิการ คอื Windows   

2. ใชซอฟตแวร สําหรับใชประยุกตทํางานสํานักงาน 

เชน MS. Office, PDF Reader 

3.ใชซอฟตแวร เฉพาะงาน เชน โปรแกรมแผนท่ี, 

GPS 

4.ใชซอฟตแวร การสือ่สาร เชน Line 

5.ใชซอฟตแวรปองกันไวรัส 

1.ซอฟตแวรสวนใหญไมมี License 

2.ซอฟตแวรปองกันไวรัสไมมปีระสิทธิภาพ สวนใหญ

ดําเนินการเอง  

3.การสือ่สารในปจจบุนัสวนใหญใชระบบ Line จาก

โทรศัพทสวนตัว 

 

 

6) ระบบไฟฟา 

การใชงานระบบ/อุปกรณ ปญหาอุปสรรค 

1.ระบบไฟฟาที่เขาอาคาร 

2.ระบบไฟฟาสํารอง 

3.ระบบปองกันไฟกระโชก 

1. เครือ่ง UPS สวนใหญแบตเตอรีเ่สือ่ม 

2. ในแตละทองถิ่นมีการจายไฟฟาไมเหมอืนกันและ

ภูมิประเทศไมเหมอืนกัน สถานทีต่ั้งทําเลไมดี จงึทํา

ใหไฟดับบอย มผีลตอขอมูล 
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7) บุคลากร 

 7.1 บุคลากรประจําจะตองชวยกันทํางานในดาน IT เนือ่งจากในแตละเขตไมมบีคุลากรประจําดาน IT 

 7.2 บุคลากรในแตละเขต มคีวามตองการฝกอบรมเกีย่วกับการใชงานดาน IT เชน การใชงาน

โปรแกรมพสุธารา, การใชงานโปรแกรมการปองกันไวรัส, การใชงานโปรแกรมแผนท่ี เปนตน  

 7.3 ควรมีบุคลากรเฉพาะดาน IT อยางนอย 2 คนเพือ่ปฏิบตัิงานเฉพาะดานอยางมีประสิทธิภาพ 
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ภาพกจิกรรม 

 

ประชุมเชิงปฏิบตักิาร ณ สทบ. เขต 1 ลําปาง 

   
 

ประชุมเชิงปฏิบตักิาร ณ สทบ. เขต 2 สุพรรณบุรี 
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ประชุมเชิงปฏิบตักิาร ณ สทบ. เขต 3 สระบุรี  

 
   

 
  

ประชุมเชิงปฏิบตักิาร ณ สทบ. เขต 4 ขอนแกน 

   
 

ประชุมเชิงปฏิบตักิาร ณ สทบ. เขต 5 นครราชสีมา 
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ประชุมเชิงปฏิบตักิาร ณ สทบ. เขต 6 ตรัง 

 
  

 

 

ประชุมเชิงปฏิบตักิาร ณ สทบ. เขต 7 กําแพงเพชร 

   
 

 

ประชุมเชิงปฏิบตักิาร ณ สทบ. เขต 8 ราชบุรี 
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ประชุมเชิงปฏิบตักิาร ณ สทบ. เขต 9 ระยอง 

  
 

 

ประชุมเชิงปฏิบตักิาร ณ สทบ. เขต 10 อดุรธาน ี

   
 

 

ประชุมเชิงปฏิบตักิาร ณ สทบ. เขต 11 อบุลราชธานี 
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ประชุมเชิงปฏิบตักิาร ณ สทบ. เขต 12 สงขลา 
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2. ผลการสํารวจความตองการ จากหัวหนาหนวยงาน และเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่

ปฏิบัติงานดานสารสนเทศและการสื่อสารทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 2.1 สรุปผลการสํารวจความตองการ จากหัวหนาหนวยงาน และเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรน้ํา

บาดาลที่ปฏิบัติงานดานสารสนเทศและการสื่อสารสวนกลาง (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ํา

บาดาล (ศทส.) 

 

1. การเชือ่มตอเครอืขายภายในหนวยงาน 

  1.1 ระบบการเช่ือมตอเครอืขายภายในหนวยงาน ซึ่งไดแก 

1) CAT6 มี Speed 100 mbps/10Gbps,  

2) Fiber Optic มี Speed 1,10,40 Gbps,  

3) WiFi มี Speed มากกวา 100 Mbps 

1.2 ระบบเครือขายในการเช่ือมตอระหวางสวนกลางและสวนภูมภิาค (WAN)   

ระบบ MPLS (Multi-protocol Label) 

 

2. อุปกรณสือ่สารภาพและเสียง (Video & Voice Communication) 

ระบบ E1 3 สายหลัก โทรออกได 30 เลขหมายพรอมกันรวม 400 เลขหมาย 

 

3. อุปกรณดานการรักษาความมั่นคงปลอดภยั  

ลําดับ

ที ่

ชนดิของอุปกรณ ย่ีหอ/รุน หนาที่รายละเอียด ปที่จัดหา/ไดมา 

1 Firewall Fortigate 

500D 

บริหารจัดการ user ภายในเขต 

แบง Vlan ระบบ Voice, file 

Qos ระบบตางๆ ภายในสํานัก 

เชา 

2-14 Firewall ปลายทาง 

สทบ.เขต 

Fortigate 

100D 

บริหารจัดการ user ภายในเขต 

แบง Vlan ระบบ Voice, file 

Qos ระบบตางๆ ภายในสํานัก 

เชา 

 

 4. ระบบสารสนเทศการใชงานระบบบริหารจดัการภายในองคกร 

  4.1 ระบบ Intranet พื้นฐาน 

  4.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส 

  4.3 ระบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส 

  4.4 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเพือ่การบริหารจัดการนํ้าบาดาลในเขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล 
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  4.5 ระบบสารสนเทศเพือ่ควบคุมกจิการนํ้าบาดาล 

  4.6 ระบบฐานขอมูลกองวิเคราะหน้ําบาดาล 

  4.7 ระบบฐานขอมูลทรัพยากรนํ้าบาดาล (พสุธารา) 

  4.8 ระบบ EIS/MIS 

 

 5. ขอมูลระบบไฟฟา/ไฟฟาสํารอง/ระบบปองกัน/ระบบปองกนัฟาผา 

5.1 ระบบไฟฟาในหนวยงาน ไมมีเสถยีรภาพ โดย นานๆ คร้ังทีม่ีปญหา 

5.2 ระบบไฟฟาสํารองในหนวยงาน มีระบบไฟฟาสํารอง และ ทาํงานปกต ิ

5.3 การตรวจสอบบํารุงรักษาระบบไฟฟาสํารองในหนวยงาน มีการตรวจสอบทุก 3 เดอืน 

5.4 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของหนวยงานเมือ่ไฟฟาดับ/ไฟฟาตกขอมูลอปุกรณไดรับ

ความเสยีหาย 

5.5 ระบบปองกันฟาผามแีตไมเสถยีร 

 

6. ขอมูลการบรหิารจดัการระบบสารสนเทศ  

6.1 มีแผนการบริหารความตอเนือ่งธุรกจิ (BCP/BCM : Business Continuity 

Planning/Management)  

6.2 มีแผนบริหารจดัการความมั่นคงของสารสนเทศ (Information Security Management) 

  

7. ปญหา อุปสรรค แนวทางแกปญหา ความคาดหวัง หรอืประเด็นทีต่องการใหองคกรปรับปรุง/

พัฒนา  

7.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน (ICT Infrastructure) 

1. อุปกรณดานเครอืขายมอีายุการใชงานมากกวา 10 ป 

2. งบประมาณไมไดรับการจดัสรร  

3. จดัการระบบฮารดแวร ใหสามารถเช่ือมโยง ใชงานไดอยางมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 

4. จดัหาซอฟตแวรใหเพยีงพอกับความตองการใชงาน 

5. ขาดแผนงานและการสนับสนุนดานงบประมาณที่เพียงพอตอการพัฒนา 

6. เครือ่งคอมพิวเตอร ตองการคุณสมบตัทิี่เหมาะสมกับภารกจิ และหนาที่ของผูใชงาน เชน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

7.2 ดานระบบสารสนเทศ 

1. บคุลากรไมเพยีงพอตอการพฒันาระบบฯ และขาดความรูในการตอยอด 

2. งบประมาณไมไดรับการสนับสนุน 

3. ขาดโครงสรางพื้นฐานที่รองรับและสนับสนุนการทํางานดานระบบสารสนเทศทีเ่พยีงพอ 
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4. ระบบสารสนเทศขาดความเสถยีรในการใชงาน 

5. ระบบตางๆ ทีค่วรจะมี เชน 

 - ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

 - ระบบบริการขอมูล 

 - ระบบรับเรือ่ง / ขอความชวยเหลอื 

7.3 ดานบคุลากร (กําลังคน, การพัฒนา เปนตน) 

1. ไมเพยีงพอ 

2. ควรมีเจาหนาทีด่าน ICT ประจําตาม สทบ. เขต 1-12 

3. จดัฝกอบรม / จดัทําคูมอืการบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 

4. จดัสรรกําลังคนประจําเขต ดแูลดานคอมพิวเตอรโดยตรง 

5. บคุลากรไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร ทั้งดานอตัรากําลงั ดานงบประมาณ และแรงจงูใจ 

6. เพิม่จํานวนบคุลากรใหเพยีงพอกับภารกจิหนวยงาน 

7. ทดสอบความพรอมเพือ่รับกบัสถานการณตางๆ  

7.4 ดานการบริหารจดัการเว็บไซตการใหบริการสวนงานตางๆ และการใหบริการประชาชน 

1. ตามมาตรฐานเว็บไซต ภาครัฐ 

2. เว็บไซต V.4.0 

7.5 ดานอืน่ๆ 

1. วางระบบใหกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล มีหนวยงานหลกัเพยีง 1 หนวยงานในการใหบริการขอมลู

ภายในกรม 

2. ปรับปรุงระบบงานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหอยูในมาตรฐาน 

7.6 แผนงานในอนาคต ในระยะ 4 ป ขางหนา  

1. ปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐาน ดานคอมพิวเตอรและเครือขาย การสื่อสารทั้งฮารดแวรและ

ซอฟตแวร 

2. พัฒนาบคุลากรใหสามารถตอยอดดวยตนเองได 

3. ระบบสารสนเทศตางๆ ที่ใหบริการทั้งหนวยงานภายใน ภายนอกและประชาชนที่ใชงานไดงาย 

สะดวก รวดเร็ว และถูกตองแมนยํา 

4. การบูรณาการดานฐานขอมลูใหเปนศูนยกลางขอมูลทรัพยากรนํ้าบาดาลที่ม ีPlatform เดยีวกัน 

ไมกระจดักระจาย ซึ่งงายตอการบริหารจดัการ 
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 2.2 สรุปผลการสํารวจความตองการ จากหัวหนาหนวยงาน และเจาหนาที่ของกรมทรัพยากร   

น้ําบาดาลที่ปฏิบัติงานดานสารสนเทศและการสื่อสารสวนภูมิภาค (ทั้ง 12 เขต) 

 

1. ระบบสารสนเทศ 

 1. ในองคกรของทานมีการใชงานระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการภายในใดบาง  

N=18 

ลําดับที ่ ระบบสารสนเทศที่ใชในองคกร จํานวน (หนวยงาน) 

1. ระบบฐานขอมลูทรัพยากรน้ําบาดาล (พสุธารา) 17 

2. ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส 13 

3. ระบบ Intranet 10 

4. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 8 

5. ระบบสารสนเทศเพือ่ควบคุมกจิการนํ้าบาดาล 7 

6. ระบบบริหารจัดการประชุม อบรม สัมมนา 4 

7. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพือ่การบริหารจดัการนํ้าบาดาลใน

เขตวิกฤตการณน้ําบาดาล 

3 

8. ระบบฐานขอมลูกองวิเคราะหน้ําบาดาล 3 

9. ระบบ EIS/MIS 2 

10. อื่นๆ (ระบุ) การจดัการฐานขอมลูโรงการทีอ่ยูในความรับผดิชอบ 

เชน ฐานขอมลูเกษตรกรโครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพือ่

การเกษตรในพื้นทีป่ระสบภยัแลง 

1 
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2. ขอมูลระบบไฟฟา/ไฟฟาสํารอง/ระบบปองกัน/ระบบปองกนัฟาผา 

 1. ระบบไฟฟาในหนวยงานของทานมีเสถยีรภาพหรือไม 

N=18 

ลําดับที ่ รายละเอียด จํานวน (หนวย) รอยละ (%) 

1 มีเสถยีรภาพ 9 50.0 

2 มีปญหา 3 ครั้งตอสปัดาห 6 33.3 

3 มีปญหา 1 ครั้งตอสปัดาห 3 16.7 

รวม 18 100.0 

 

 2. ระบบไฟฟาสํารองในหนวยงานของทานเปนอยางไร 

N=18 

ลําดับที ่ รายละเอียด จํานวน (หนวย) รอยละ (%) 

1 ไมมีระบบไฟฟาสํารอง 16 88.9 

2 มีระบบไฟฟาสํารอง แตใชงานไมได 1 5.6 

3 มีระบบไฟฟาสํารอง และไมทํางานในบางครั้ง 1 5.6 

รวม 18 100.0 

 

 3. ระบบไฟฟาสํารองในหนวยงานของทานมีการตรวจสอบบํารุงรักษาหรือไม 

N=18 

ลําดับที ่ รายละเอียด จํานวน (หนวย) รอยละ (%) 

1 ไมมีการตรวจสอบ 13 72.2 

2 อื่นๆ (ไมมีระบบไฟฟาสํารอง) 5 27.8 

รวม 18 100.0 
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 4. เมือ่ไฟฟาดับ/ไฟฟาตก ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของหนวยงานทานไดรับความเสยีหายหรอืไม 

N=18 

ลําดับที ่ รายละเอียด จํานวน (หนวย) รอยละ (%) 

1 ขอมลู อุปกรณ เสยีหาย 10 55.6 

2 ขอมลูเสยีหาย 4 22.2 

3 ไมมีความเสยีหาย 4 22.2 

รวม 18 100.0 

 

 5. หนวยงานของทานมีระบบปองกันฟาผาหรือไม 

N=18 

ลําดับที ่ รายละเอียด จํานวน (หนวย) รอยละ (%) 

1 มีระบบปองกันฟาผา 10 55.6 

2 ไมมีระบบปองกันฟาผา 8 44.4 

รวม 18 100.0 

   

3. ระบบภูมสิารสนเทศ (GIS) 

 1. หนวยงานของทานมกีารใชงานระบบภูมิสารสนเทศหรือไม 

N=18 

ลําดับที ่ รายละเอียด จํานวน (หนวย) รอยละ (%) 

1 มีการใชงานระบบภูมิสารสนเทศ 16 88.9 

2 ไมมีการใชงานระบบภูมิสารสนเทศ 2 11.1 

รวม 18 100.0 

 

 2. ขอมลูภมูิสารสนเทศชนิดใดที่หนวยงานของทานมกีารใชงาน 

N=18 

ลําดับที ่ รายละเอียด จํานวน (หนวย) รอยละ (%) 

1 Polygon 12 66.7 

2 Point 4 22.2 

3 Line 2 11.1 

รวม 18 100.0 
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 3. วิธีการไดมาของขอมลู 

N=18 

ลําดับที ่ รายละเอียด จํานวน (หนวย) รอยละ (%) 

1 จดัทําขึ้นเอง 15 83.3 

2 ไดขอมลูจากแหลงอื่น 3 16.7 

รวม 18 100.0 

 

 4. มาตราสวนที่ใชงานได 

N=18 

ลําดับที ่ รายละเอียด จํานวน (หนวย) รอยละ (%) 

1 1:50,000 6 33.3 

2 1:250,000 6 33.3 

3 1:25,000 4 22.2 

4 มาตราสวนอื่น โปรดระบุ (ไมแนนอน) 2 11.2 

รวม 18 100.0 

 

 5. ความถี่ในการปรับปรุงขอมลู 

N=18 

ลําดับที ่ รายละเอียด จํานวน (หนวย) รอยละ (%) 

1 ไมมีการปรับปรุง 10 55.6 

2 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลง 6 33.2 

3 ทุกเดอืน 1 5.6 

4 ทุกป 1 5.6 

รวม 18 100.0 
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4. ขอมูลการใชงานเครอืขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 

1. จงเลือกระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจของทาน ตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ

หนวยงานทาน   

“เครือขายฯ” หมายถึง การเชื่อมตอระบบสื่อสารและอุปกรณไอทีตาง ๆ เพื่อใชบริการสู

อินเทอรเน็ต การเขาใชระบบสารสนเทศสวนกลาง และการใชงานเพื่อการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ  

       N=18 

คําถาม 
ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย SD แปลผล 

1.การสะดวกในการเขาใชงานระบบเครอืขายฯ 4.44 .78 มาก 

2.ความเร็วของการสือ่สารสูเครอืขายฯ 4.33 .76 มาก 

3.ความมีเสถยีรภาพของเครอืขายฯ 4.27 .82 มาก 

4.จํานวนจดุของการเขาใชงานแบบไรสาย (WIFI) 4.33 .59 มาก 

5.ความเร็วในการสือ่สารของการใชงานแบบไรสาย (WIFI) 4.22 .73 มาก 

6.ความปลอดภยัของการใชงานเครอืขายฯ 4.44 .70 มาก 

7.การกําหนดสิทธิในการเขาใชงานเครือขายฯ 4.11 .75 มาก 

8.ความพึงพอใจในภาพรวมของการใหบริการ ของเจาหนาที ่ 

ที่เกี่ยวของกบัการใชงานเครอืขายฯ 

4.22 .73 มาก 

9.ความพึงพอใจตอภาพรวมการแกไขปญหาตาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้กับ

ระบบเครอืขายฯ 

4.16 .92 มาก 

10.ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพโดยรวมทุกดาน 4.38 .60 มาก 

ภาพรวม 4.29 .55 มาก 

 

2. รายละเอยีดปญหาและอุปสรรคทีเ่กีย่วกับการใชงานเครือขายคอมพิวเตอร 

2.1  ความมีเสถยีรภาพของระบบเครอืขายคอมพิวเตอร 

1)  ระบบเครอืขายมปีญหาในบางคร้ัง เชน ชา เช่ือมตออินเทอรเน็ตไรสายไมได  

2)  ไมคอยมีเสถยีรภาพ ระบบลมบอย มีปญหาบอยครั้ง 

3) ไมเสถยีร เนือ่งจากไมมเีครื่องสํารองไฟ เวลาไฟฟาขัดของ ระบบจะทํางานไมได 

4) VDO Conference ไมมคีวามเสถยีร อาจเปนเพราะมีการใชงานรวมกับชองทางการสือ่สาร

อื่น ๆ ทําใหใชงานไมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.2   ความเร็วในการเช่ือมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรในปจจุบัน  

1) บางครั้งระบบชามาก 

2) พอใชไดแตไมเร็วมาก 

2.3 การจัดการสิทธิในการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

1) ควรเปดใหเขาถึงไดงาย 

2) ควรมีการใชรหัสผานของแตละบุคคล 

3)  ยังไมครอบคลุมบุคลากรที่จําเปนตองใชระบบทุกคน ยังมีบางคนที่ยังไมมีสิทธิในการเขาใช

งาน ยังไมไดขอสิทธ์ิการใชงาน แตในปจจุบัน ใชสิทธิของบุคคลอื่นเขาใชงาน 

2.4 การใหบริการและการแกไขปญหาเครือขายคอมพิวเตอร 

1) ไมสามารถตอบสนองไดทันที เนื่องจากเจาหนาที่ประจําไมมีความรูความชํานาญ 

2) ขาดบุคลากรในการแกไขปญหาทําใหลาชา 

3) เมื่อเกิดปญหาเล็กนอยที่พอแกไขได จะใชวิธีสอบถามเจาหนาที่สวนกลางทางโทรศัพท หาก

เปนเรื่องยากตองแจงผูรับผิดชอบโดยตรง (ศทส.) เขามาแกไข ซึ่งทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน 

4) ศูนยไมมีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอรโดยตรง สวนมากสอบถามผูรู หรือปรึกษาชาง

ซอมคอมพิวเตอร  

5) เครือขายคอมพิวเตอรในสํานักงานแตละเขตมีการชํารุดหลายจุด ควรมีการปรับปรุงระบบ

แบบใหม เพื่อการเช่ือมตอการทํางานของพนักงานในสํานักทําไดโดยงาย 

6) ขาดงบประมาณในการดูแลรักษาอุปกรณตอพวง 

2.5 ความคิดเห็นเพิ่มเติมตอเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อนําไปพัฒนาการใหบริการเครือขาย

คอมพิวเตอรใหดีขึ้น 

1) ควรเลือกใชบริการกับผูใหบริการเครือขายที่มีประสิทธิภาพ 

2) ใหระบบเครือขายมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นโดยเพ่ิมความเร็วมากขึ้น และมีเจาหนาที่ที่มีความรูดาน

เครือขายประจําเขต 

3) ควรมีเจาหนาที่รับผิดชอบ 1 คน และควรอบรมใหกับผูใชอยางนอยปละคร้ัง 

4) ควรเพิ่มความเร็วของระบบอินเทอรเน็ต การใชระบบ GFMIS ถาระบบสะดุด สงผลใหตอง

เริ่มทําใหม 

5) ควรจํากัดสิทธิในการเขาถึง website บางประเภทที่อาจสงผลเสียตอราชการ 

6) ควรมีระบบเครือขายรองรับระบบการประชุมทางไกลโดยเฉพาะ 
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3.  ลักษณะการใชงานอินเทอรเนต็ของทาน ผานการใชบริการเครือขายภายใจหนวยงาน 

โปรดเลือกหัวขอที่ทานมีการใชงาน โดยเรียงลําดับความสําคัญ กําหนดใหหมายเลข 1 หมายถึงระดับ

ความสําคัญสูงสุด, หมายเลข 2 และถัดไป หมายถึง ความสําคัญลําดับรองลงมาตามลําดับ 

N=18 

ลําดับที ่ หวัขอทีม่กีารใชงาน จํานวน (หนวย) 

1 คนหาขอมูล 124 

2 รายงานขอมูลใหผูเกีย่วของผานอินเทอรเนต็ 113 

3 เปดอเีมล 100 

4 ใชเพื่อเขาถงึระบบสารสนเทศสวนกลาง 96 

5 ศึกษาคนควา 67 

6 Download / Upload 54 

7 ดขูอมลูขาวสาร 51 

8 พูดคยุสือ่สาร 46 

 

5. อุปกรณคอมพวิเตอรและการตอพวง 

1. จงเลอืกระดับความสําคญัและระดับความพึงพอใจของทานตออปุกรณคอมพิวเตอรและการตอพวง

ในหนวยงาน 

N=18 

คําถาม 
ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย SD แปลผล 

1.ความจําเปนตองการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 4.61 .69 มากที่สดุ 

2.ประสิทธิภาพของเครือ่งคอมพิวเตอรทีท่านใชงานในปจจบุัน 4.55 .51 มากที่สดุ 

3.คอมพิวเตอรมจีํานวนเพยีงพอตอการใชงาน 4.50 .61 มาก 

4.ความสามารถในการแกไขปญหาของเจาหนาที่ ที่เกีย่วของ 4.38 .77 มาก 

5.ความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที ่ที่เกีย่วของ 4.27 .82 มาก 

6.ภาพรวมของประสิทธิภาพอปุกรณคอมพิวเตอรและอปุกรณตอ

พวง และผูที่เกีย่วของทั้งหมด 

4.27 .75 มาก 

ภาพรวม 4.43 .55 มาก 
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2. รายละเอยีดปญหาและอุปสรรคทีเ่กีย่วของกบัอุปกรณคอมพิวเตอรและการตอพวง 

2.1 ความพึงพอใจการใชงาน 

1) อุปกรณหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรคอนขางลาสมัย 

2) ใชงานไดดีในระดับหนึ่ง 

2.2 ประสิทธิภาพของอุปกรณคอมพิวเตอรและการตอพวง 

1) คอมพิวเตอรและอุปกรณตอเนื่องใชงานมานาน ไมสามารถสนองตอบตอความตองการใชงาน

ไดประสิทธิภาพต่ํา 

2) ประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลาง 

3) ขาดการบํารุงรักษาทําใหขาดประสิทธิภาพในการใชงาน 

4) ลาสมัย ไมสามารถอัพเกรดซอฟตแวรได 

2.3 การใหบริการและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

1) ควรจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่ทันสมัยมาใชงานทดแทนเคร่ืองเกา 

2) สํานักไมมีเจาหนาที่รับผิดชอบดาน IT โดยตรง ดังนั้นเวลาเกิดปญหาตองใชบริการจากชาง

เอกชน ซึ่งทําใหเกิดความลาชา 

3) ทางสวนกลางเขามาแกไขปญหาเร็วพอสมควร แตเสียเวลาในการเดินทางประมาณ 1 วัน 

ปญหาเล็กนอยหากเจาหนาที่ที่มีความรูแกไขเบื้องตน เชน การใหบริการทางโทรศัพท 

4) ขาดผูรูหรือบุคลากรชํานาญงานดานคอมพิวเตอร หรือระบบที่เกี่ยวของ 

2.4 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ตอการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรและการตอพวง เพื่อนําไปพัฒนาการ

ใหบริการใหดีขึ้น 

1) ควรจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรและการตอพวงที่ทันสมัยเพิ่มเติมใหกับหนวยงาน 

2) ควรมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบระบบ 

3) อุปกรณที่ใชอยูเปนคอมพิวเตอรที่จัดหาเอง และสวนใหญเปนเคร่ืองประกอบ 
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6. การใชงานระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล เว็บไซต และโปรแกรมคอมพวิเตอร 

1 จงเลอืกระดับความสําคัญและระดับความพงึพอใจของทานตอ การใชงานระบบสารสนเทศ ระบบ

ฐานขอมลู และโปรแกรมคอมพิวเตอรในรายการตาง ๆ ดังตาราง 

N=18 

ปจจยั คําถาม 
ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย SD แปลผล 

ดานประสิทธิภาพ 

ความสะดวกในการเขาใชงาน 4.05 .72 มาก 

ความงายในการคนหาขอมลู 4.11 .90 มาก 

การจดัหมวดหมูขอมลูอยางเปนระบบ 3.77 1.00 มาก 

ความพรอมใชงาน 

มีความพรอมในการใหบริการอยูเสมอ 4.22 .80 มาก 

การใหบริการไดอยางตอเนือ่ง 4.00 .90 มาก 

มีเสถยีรภาพในการใหบริการ 4.16 .85 มาก 

บรรลุเปาหมาย 
ตรงตอจดุมุงหมายทีต่องการ 4.27 .66 มาก 

การทํางานมคีวามถูกตองแมนยํา 4.16 .78 มาก 

ความปลอดภยัและความ

เปนสวนตัว 

ระบบมีความปลอดภยั 4.16 .85 มาก 

รักษาความเปนสวนตัวของผูใชงาน 4.44 .70 มาก 

การตอบสนอง 
ตอบสนองที่รวดเร็ว 4.22 .87 มาก 

การนําเสนอขอมลูมีรูปแบบทีเ่หมาะสม 4.22 .80 มาก 

ความแมนยํา 
ขอมลูมคีวามถูกตอง แมนยํา 4.27 .82 มาก 

ขอมลูมคีวามครบถวน 4.22 .94 มาก 

เนือ้หา 
เนือ้หาเขาใจไดงายสามารถนําไปใช

ประโยชนไดทันที 

4.22 .80 มาก 

ภาพรวม 4.17 .71 มาก 

 

2. หนวยงานของทานมเีว็บไซต หรือไม  

N=18 

ลําดับ

ที ่
หนวยงานของทานมีเว็บไซตหรือไม จํานวน (หนวย) 

รอยละ 

1 ไมมี - - 

2 ม ี 18 100 

รวม 18 100 
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3. โปรแกรมประยุกตที่ทานใชงานอยูเปนประจํา ไดแก 

N=18 

ลําดับที ่ โปรแกรมประยุกตที่ใชงานอยูเปนประจํา จํานวน (หนวยงาน) 

1. Microsoft Word 18 

2. Microsoft Excel 18 

3. Microsoft PowerPoint 15 

4. Google Earth 13 

5. ArcView/ArcGIS 12 

6. Adobe Acrobat 10 

7. Google Map 9 

8. Microsoft Visio 8 

9. AutoCAD 5 

10. Open Source GIS Software 4 

11. Microsoft Access 2 

12. Mind Map 1 

13. Open Source Office 1 

14. SPSS 1 

 

4. ทานมปีญหาและอุปสรรคในการใชงานโปรแกรมประยุกตในขอที ่3 ประเด็นใดบาง  

N=18 

ลําดับที ่ หวัขอทีม่กีารใชงาน จํานวน (หนวย) 

1 ไมมีลขิสทิธิ์ทีถู่กตองตามกฎหมาย 113 

2 ไมมีความรูในการใชงานอยางเพยีงพอ 107 

3 Version ลาสมยั 104 

4 ไมมีคูมอืการใชงาน 103 

5 ความยากในการไดซอฟตแวร 82 

6 โปรแกรมใชงานยาก 79 

7 โปรแกรมไมสอดคลองกบัความตองการ 62 
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5. ระบบงานที่ทานเขาใชงานเปนประจํามีรายการใดบาง   

N=18 

ลําดับที ่ ระบบงานที่เขาใชงานเปนประจํา จํานวน (หนวย) 

1 ระบบฐานขอมลูทรัพยากรน้ําบาดาล (พสุธารา) 171 

2 ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส 158 

3 ระบบ Intranet 153 

4 ระบบสารสนเทศเพือ่ควบคุมกจิการนํ้าบาดาล 140 

5 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนกิส 121 

6 ระบบบริหารจัดการประชุม อบรม สัมมนา 115 

7 ระบบฐานขอมลูกองวิเคราะหน้ําบาดาล 102 

8 ระบบจองยานพาหนะ 76 

9 ระบบ EIS/MIS 66 

10 ระบบปฏิทินนดัหมายผูบริหาร 49 

11 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพือ่การบริหารจดัการนํ้าบาดาลในเขต

วิกฤตการณนํ้าบาดาล 

38 

 

6. ปญหาและอุปสรรคเกีย่วกับระบบฐานขอมลูจากขอ 3.  

โปรดเรียงลําดบัความสําคัญ กําหนดใหหมายเลข 1 หมายถงึระดับความสําคัญสูงสดุ, หมายเลข 2 

และถดัไป หมายถึง ความสําคัญลําดับรองลงมาตามลําดบั 

N=18 

ลําดับที ่ ปญหาและอปุสรรคเกีย่วกับระบบฐานขอมูล จํานวน (หนวย) 

1 ขอมลูไมเปนปจจบุัน 61 

2 ขอมลูไมเปนปจจบุัน 48 

3 ขอมลูไมตรงตอความตองการ 37 

4 ขาดการประชาสัมพันธ/ไมทราบมากอน 34 
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7. ความรูในเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากร 

7.1 โปรดเลอืกปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรทีผ่านมา  

N=18 

ลําดับที ่ ปญหาและอปุสรรคในการพัฒนาบุคลากรทีผ่านมาก จํานวน 

(หนวย) 

รอยละ (%) 

1 ไมมีแผนการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิ่มความรูในไอท ี 7 38.9 

2 หลักสตูรไมนาสนใจ ไมตรงกบัความตองการ 4 22.2 

3 เจาหนาที่ไมมเีวลาอบรมความรูในไอท ี 4 22.2 

4 บางหลักสตูรมีซบัซอนมากเกินไป และเรียนรูไดยาก 3 16.7 

รวม 18 100.0 

 

7.2 ขอเสนอแนะในการพัฒนาบคุลากร การจดัฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ควรจดัทําแผนพฒันาบคุลากรในทุกระดับ ตามการใชงาน โดยแยกเปนแตละโปรแกรม 

2) ควรจดัอบรมเจาหนาที่ประจําทุกเขต เพือ่ใหมคีวามรูในการแกปญหาและจดัใหมีบคุลากร

ปฏบิตัิงานดาน IT ประจําสํานักฯ โดยเฉพาะ 

3) ตองการเจาหนาที่รับผดิชอบโดยตรง 

 

8. ปญหา อุปสรรค และความตองการ 

1. หนวยงานของทานประสบปญหาหรืออปุสรรคในการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางไรบาง 

N=18 

ลําดับที ่ ปญหาหรืออปุสรรคในการใชงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน (หนวยงาน) 

1. เครือ่งคอมพิวเตอรทํางานชา 14 

2. ปญหาไวรัสคอมพิวเตอร 14 

3. เครือ่งคอมพิวเตอรไมเพยีงพอตอการใชงาน 12 

4. เครือ่งคอมพิวเตอรทํางานไมมีเสถยีรภาพ หยดุการทํางาน 12 

5. จดุเช่ือมตอระบบเครอืขายแบบไรสายไมเพยีงพอตอการใชงาน 11 

6. ขอมลูขาดความทันสมัยไมเปนปจจบุนั 11 

7. อปุกรณเช่ือมตอระบบเครอืขายไมเพยีงพอตอการใชงาน 9 

8. อปุกรณเครือขายทํางานชา 7 

9. อปุกรณเครือขายทํางานไมมเีสถยีรภาพ หยดุการทํางาน 7 

10. ขอมลูสูญหาย 6 

11. ขอมลูไมถูกตอง ไมนาเช่ือถอื 5 
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ลําดับที ่ ปญหาหรืออปุสรรคในการใชงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน (หนวยงาน) 

12. ระบบสารสนเทศใชงานยาก 5 

13. การใชงานระบบสารสนเทศเปนการเพิ่มภาระในการปฏิบตัิงาน 4 

14. ระบบสารสนเทศไมตอบสนองตอการปฏิบตังิานจริง 3 

15. ขาดการฝกอบรมบคุลากรในการใชงานระบบสารสนเทศ 3 

16. ไมมีปญหาหรืออปุสรรค 1 

 

2. หนวยงานของทานมคีวามตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมอยางไรบาง โปรดระบ ุ

2.1 มีการใหความรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2 เปลีย่นอุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงตามระยะเวลา 

2.3 บุคลากรที่มีความรูทางดานคอมพิวเตอรโดยตรง เพือ่รับผดิชอบงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพือ่รับสงขอมูลขาวสารโดยเฉพาะ ไมพวงกบังานอื่น 

2.4 Hardware ที่มีหมายเลขครุภัณฑถูกตอง 

2.5 Software ที่มลีขิสิทธ์ิถูกตอง เชน OS, MS office, ArgGIS 

 

9. การรกัษาความมั่นคงปลอดภัยขอมลู 

 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ทานใชงานอยูเคยพบปญหาเร่ืองไวรัสหรือไม 

N=18 

ลําดับที ่ เครื่องคอมพวิเตอรที่ใชงานอยูเคยพบปญหาเรือ่งไวรัส 
จํานวน 

(หนวย) 
รอยละ (%) 

1 เคย สามารถแกไขไดดวยตนเอง 9 50.0 

2 เคย และไมสามารถแกไขปญหา 5 27.8 

3 เคย แตตองใหเจาหนาทีไอทีชวยแกไข 4 22.2 

รวม 18 100.0 
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2. ในกรณีที่ทานเคยประสบปญหาไวรัสคอมพิวเตอร ทานคดิวาเกดิจากสาเหตุใดมากที่สดุ  

N=18 

ลําดับที ่ ปญหาไวรสัคอมพิวเตอรเกดิจากสาเหต ุ จํานวน (หนวย) 

1 การเปดขอมูลจาก Flash Drive ผูอื่น 77 

2 การดาวนโหลดขอมลูจากอินเทอรเน็ต 57 

3 การใชคอมพิวเตอรรวมกับผูอื่น 54 

4 การใชงานโปรแกรมทีด่าวนโหลดมาไมมีลขิสิทธิ์ทีถู่กตอง 43 

5 อเีมล 39 

 

3. ปจจบุันทานใชโปรแกรมปองกันไวรัสใด 

N=18 

ลําดับที ่ ปจจบุันใชโปรแกรมไวรัส จํานวน 

(หนวย) 

รอยละ (%) 

1 NOD32 12 66.7 

2 Bitdefender 2 11.1 

3 Avast 2 11.1 

4 Norton 1 5.6 

5 Kaspersky 1 5.6 

รวม 18 100.0 

 

4. ทานเคยปรับแตงหรือตัง้คา Personal Firewall ในระบบปฏิบตัิการของทานหรือไม 

N=18 

ลําดับที ่ ปรับแตหรอืตั้งคา Personal Firewall จํานวน 

(หนวย) 

รอยละ (%) 

1 ไมเคย 12 66.7 

2 ไมเคยและไมทราบมากอน 4 22.2 

3 เคย 2 11.1 

รวม 18 100.0 
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10. ความตองการเพิ่มเติมดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ดานระบบฐานขอมูล 

1) ตองมีบคุลากรในการปรับปรุงขอมลู โดยยืนยันใหทราบวาปรับปรุงครั้งลาสดุเมือ่ใด 

2) เพิ่ม Application บนมอืถือ เพื่องายตอการคนหา 

3) Backup ขอมูล เวลาเกดิปญหาระบบลม 

4) อยากจะใหนําขอมูลตางๆ ที่เปนเอกสารลงในฐานขอมลูใหไดมากทีส่ดุ เพราะงายตอการคนหา 

และไมสิ้นเปลอืงพื้นที่ในการจดัเก็บ 

5) ฐานขอมลูกอนป 2550 ควรมีการสํารวจ ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน เนือ่งจากมีฐานขอมลูจาก

หนวยงานเดิมบางแหงหาไมพบแลว ควรตดั หรือ ปรับปรุงใหถูกตอง 

6) ระบบฐานขอมลูพสุธาราควรเช่ือมตอกับระบบ GCL ใหเปนฐานขอมูลเดยีวกันทีส่ามารถเรียกดูได 

7) ควร inventory บอน้ําบาดาลทั้งของรัฐ และเอกชน เพือ่ปรับปรุงฐานขอมลูใหเปนปจจบุัน 

2. ดานเครือ่งคอมพิวเตอรและอปุกรณตอพวง 

1) เปลีย่นใหมใหทันสมยั 

2) ควรจดัหาอุปกรณคอมพิวเตอรและการตอพวงเพิ่มเติม 

3) ควรเพิ่มประสิทธิภาพ หรือ เปลีย่นอุปกรณตามระยะเวลา 

4) ควรจดัคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอความตองการใช (ตามจํานวนบุคลากรที่ใชงาน) 

5) ตองการเครือ่งพริ้นเตอร ขนาด A3 เครือ่งสํารองไฟ สแกนเนอรคุณภาพสงู 

3. ดานโปรแกรมประยุกต 

โปรแกรมที่มลีิขสิทธิถ์ูกตอง  

4. ดานการฝกอบรมความรูในไอท ี

1) ควรจดัการฝกอบรมอยางตอเนือ่ง ใหกับผูใชงาน 

2) ควรมีแหลงการฝกอบรม 

3) อยากไดเจาหนาที่ IT มาประจําสํานกังาน เพือ่แกไขปญหาที่เกดิขึ้นไดทันท ี

4) จดัฝกอบรมความรูดานไอทแีกเจาหนาทีผู่ใชงาน โดยหมนุเวียนตามเขตตางๆ ปละ 2 ครั้ง หรือตาม

ความเหมาะสม 

5) วิทยากรที่ใหความรูดานไอที ตองเปนผูมคีวามสามารถและเตม็ใจถายทอดความรูโดยจดัเวลาให

เหมาะสมไมตองเรงรีบ (1-2 วัน) 
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3. ผลการวเิคราะหความตองการของผูบรหิารดวยการสัมภาษณดานสารสนเทศและการสือ่สารทั้งสวนกลางและสวนภูมภิาค 

สรุปผลการสมัภาษณผูบริหารดานสารสนเทศและการสือ่สารทั้งสวนกลางและสวนภมูิภาค จํานวน 26 ทาน ซึ่งสรุปไดดงันี้ 

ผูบริหาร ปญหาที่พบในปจจุบนั 
การใชงานระบบสารสนเทศใน

หนวยงาน 
ระบบที่มีการดําเนินการไดแลว ระบบที่ตองการในอนาคต 

อธิบดีกรมทรพัยากร

น้ําบาดาล 

นายสุพจน  

เจิมสวัสดิพงษ 

1.ขอมูลจัดแยง ไมตรงกัน   

2.ขอมูลไมเปนปจจุบันโดยเฉพาะการ

ติดตามโครงการเรงดวน  

3.ยังไมมี warm room  

4.ขอมูลมีปริมาณมาก  

5.คิดวาการรายงานเอกสารแบบเดิม

ดีกวาในระบบคอมพิวเตอรปจจุบัน  

6.แตละหนวยงานมีการสรางระบบ

ตนเองทําใหกระจัดกระจาย 

ในอนาคต นโยบายของรัฐบาลจะลด

ขนาดองคกร จึงทําใหระบบสารสนเทศ

ตองเขามามีบทบาทตอการบริหารมาก

ยิ่งขึ้น ดังน้ัน การใชงานจะตองมี

ประสทิธิภาพทั้งกรมฯ 

อยากใหใชงานไดมีประสิทธิภาพ อยากไดระบบทีร่วดเร็ว และเขาถึงได

สะดวก 

รองอธิบด ี

นายสุวัฒน  

เปยมปจจัย 

กรณีพสุธาราลงขอมูลไปแลว หากบอ

ชํารุดเราจะไมสามารถรูได เรา

จําเปนตองมีการปรบัเปลี่ยนขอมูลให

เปนปจจุบัน เพราะไมมีหนวยที่วิ่ง

ตรวจสอบ หรือหนวยที่พบไมไดแจง

กลับมาที่พสุธารา  ปจจุบันมีบออยู

ประมาณ 3 แสน ใชไดประมาณ แสน

เกา 

มีสวนการทํางานที่เก่ียวของกับ E-

Project พสุธารา 

1.ขอมูลที่หนวยงานทองถิ่นสงมาไม

รูถูกหรือผิด ควรมีการสํารวจอีก

รอบ  

2.ตองการระบบทีป่ระมวลผลได

รวดเร็ว และงาย รูเขตตาง ๆ ได

ทันที 

 

อยากไดคือ ตองการติดตามงบประมาณตาง 

ๆ แตละโครงการมีแผนปฏิบัติการ แผนการ

ใชงาน เราตองการรูวา เมื่อผานไปสาม

เดือนหกเดือนแลวมีความคืบหนาไปเทาไร

แลว หากลาชาสามารถเตือนไดเลยหรือไม 

เราจะไดเตือนไปที่ ผอ. โครงการอีกรอบได 

และแผนการใชงบประมาณเปนไปตามที่

รัฐบาลกําหนด 
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ผูบริหาร ปญหาที่พบในปจจุบนั 
การใชงานระบบสารสนเทศใน

หนวยงาน 
ระบบที่มีการดําเนินการไดแลว ระบบที่ตองการในอนาคต 

รองอธิบด ี

นางอรัญญา  

เฟองสวัสดิ์ 

WiFi ชา ตองตอผานเครือขาย 1.การจัดหาคอมพิวเตอรใหกับฝาย

สํานักงานและวิชาการ ซึ่งมีความ

จําเปนอยางมาก  

2.ควรใหมีแผนเขาไปตรวจเช็คใหกับ

เขตมากกวา 

3.หมายเลขบอ ที่รูวา เจาะเอง จาง 

เจาะโดยใคร พื้นที่ไหน เปนเลขที่

มาตรฐาน 

 

1.การ inventory ขอมูลบอ 5 ป 

หรือ 8 ป คร้ัง เพื่อใหขอมูลเปน

ขอมูลที่ใหม อาจจะไมเรงดวนแต

ควรมีในแผนส่ีป อยากใหเอาขอมูล

บอที่ใชงานไมไดออกไป   

2.ควรมีซอฟตแวรลิขสิทธิ์ 

3.การเชาซื้อเห็นดวย แตกรมตองมี

โครงการรองรับกับการเชาเฉพาะ

โครงการไป อยากใหผูกไปกับ

โครงการจะเหมาะสมกวา แตหาก

เชาทั้งหมดจะยุงยากเพราะมี

รายละเอียดของความตองการไม

เหมือนกัน 

1.อยากใหจัดระบบพสุธาราใหมีขนาด

กะทัดรัดและมีการดึงขอมูลออกเปนกลุม ๆ 

เพื่อนําไปใชกับงานตาง ๆ โดยเรงดวน  

2.อยากไดแอพพลิเคชันที่สามารถบอกได 

เชน หากไปยืนอยูในพื้นที่หนึ่ง แลวกดเรียก

จะรูวาพื้นที่นี้หากตองการขุดบอบาดาลตอง

ใชเงินกี่บาท มีน้ํามากหรือนอย ซึ่งมีการจาง

ทําไปแลวแตยังไมเสร็จ 

3.อยากใหเบอรโทรเลขสี่ตัวปรบัปรุง หาก

โทรหาแลวไมมีคนรับอยากใหไปหา มือถือ

ได 

4.อยากใหโทรศัพทที่คุยกันผานโทรศพัท

แลวเห็นหนาไดเลย 

5.อยากใหการนําขอมูลในพสุธาราออกเปน

รายงานแลว สามารถดูไดงาย เปนกราฟ 

เปนเชิงภาพ 
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ผูบริหาร ปญหาที่พบในปจจุบนั 
การใชงานระบบสารสนเทศใน

หนวยงาน 
ระบบที่มีการดําเนินการไดแลว ระบบที่ตองการในอนาคต 

ผูอํานวยการกลุม

พัฒนาระบบบริหาร 

1.การจัดซื้อและเบิกจายไมเปนไปตาม

แผน  

2. wifi ชามากควรปรับปรุง 

1.ระบบสารสนเทศมีความตองการใช

มากในหนวยงาน 

2.ระบบสารสนเทศที่หนวยงานใชมี

ประสทิธิภาพดี   

ระบบ Excel Online บน Google 

Drive เรียกวา Executive Report 

เพื่อใหมีการรายงานโครงการตาง 

ๆ แตยังคงเปนภาพรวม แต

รายละเอียดตองมีการปอนเขาสู 

พสุธาราตามปกติ ระบบไมเชื่อมกัน 

1.อยากไดระบบทีป่อนขอมูลในฝายตาง ๆ 

แลวเชื่อมโยงมาหา กพร ดวย  

2.อยากใหทําระบบที่มีการรายงานการใช

จายงบประมาณ  

3.อยากใหมีระบบเหมืองขอมูล  

4.อยากใหทดลองประชาสัมพันธผาน

โซเชียลตาง ๆ  

5.อยากใหมีระบบหองสมุดออนไลน  

6.อยากใหมีการเช่ือมโยงกันระหวาง บอ 

คุณภาพน้ํา  

7.อยากใหมีระบบพัสดุ  

8.อยากใหมีระบบจัดเกบ็งาน กพร  

9.ระบบใหความรูแกผูเกี่ยวของ(อบรม) 

ผูอํานวยการสํานัก

สํารวจและประเมิน

ศักยภาพน้ําบาดาล 

1.การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร

ตาง ๆ เขาดวยกัน   

2.ไมมีระบบสํารองขอมูล  

3.ขอมูลบางสวนไมไดจัดเก็บจึงมีการ

สูญหายไปกับตัวบุคคล 

1.ระบบสารสนเทศที่มีอยูใชไดระดับด ี

2.ควรพัฒนาระบบสารสนเทศใหดีกวา

นี้ 

1.ระบบสํารวจนํ้าบาดาล 1.ตองการระบบที่งาย และเชื่อมโยงกับ

สํานักตาง ๆ  

2.สามารถบอกไดเลยวาจะเจาะอยางไร 3.

อยากไดระบบเปนเว็บจะไดไมยุงยาก  4.

ตองการไดขอมูลวาสามารถใชน้ําในพื้นที่

ดังกลาวไดเทาไร  

5.อยากใหแผนมีการเขียนมาเลยวาตองทํา

อะไรบาง ไมตองมาตีความอีกรอบ  
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ผูบริหาร ปญหาที่พบในปจจุบนั 
การใชงานระบบสารสนเทศใน

หนวยงาน 
ระบบที่มีการดําเนินการไดแลว ระบบที่ตองการในอนาคต 

6.อยากไดเจาหนาที่ไอทปีระจําสักนักบาง

สัก 3 คน 

ผูอํานวยการกลุม

ตรวจสอบภายใน 

1.wifi ชามาก  1.นําระบบสารสนเทศมาใชในงาน

เอกสารเปนสวนใหญ 

2.ใชกับตรวจสอบเสนทางการเงิน 

ดังน้ันตองรู ระบบ GF  

 

ระบบ GCL จัดการระบบจัดเก็บคา

น้ํา 

1.อยากใหมีระบบที่สามารถตรวจสอบ log 

การเขาใชได  

2.อยากไดระบบที่ฉนาดที่จะรายงานขอ

ผิดปกติไดทันท ี 

3.อยากใหมีระบบพัสดุ เพื่อจะไดตรวจสอบ

ไดงายขึ้น 

ผูอํานวยการ 

กลุมนิติการ 

ไมมีผูดูแลรับผิดชอบดานระบบ

สารสนเทศในหนวยงานโดยตรง 

 

1.มีการใชคอมพิวเตอรบางเพื่อคนหา

ขอมูลตาง ๆ  

2.การเปรียบเทียบปรบัแตละคดีจะมี

การไดสินบนนําจับใหแกผูเกี่ยวของดวย 

ใชไฟล Excel เปนเครื่องมือในการ

คํานวณ 

ไมมี 1.อยากไดระบบที่มีการจัดเก็บขอมูล

เปรียบเทียบปรบั  

2. ติตดามดูขั้นตอน เช็คสถานะ ตรวจสอบ

ประวัติการทําผิด 
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ผูบริหาร ปญหาที่พบในปจจุบนั 
การใชงานระบบสารสนเทศใน

หนวยงาน 
ระบบที่มีการดําเนินการไดแลว ระบบที่ตองการในอนาคต 

ผูอํานวยการกอง

วิเคราะหน้ําบาดาล 

1.คอมพิวเตอรเกามาก และไมเพียงพอ 

2.การซอมบํารุงคอมฯ  

ปจจุบันมีการรายงานใหตนเรื่อง (ผล

การวิเคราะห) ใหแกผูรองขอ เปน

รูปแบบพิมพบนกระดาษ ซึ่งมาจาก 

สทบ. ทุกเขต 

ระบบ E-Lab 1.อยากใหซอฟตแวรทํางานไดรวดเร็ว  2.

อยากใหมีการฝกอบรมขอมูลทางเทคนิคให

เจาหนาที สามารถแกไขปญหาเบื้องตนได

เองบาง  

3.หากมี TOR ใดอยากใหเขียนครอบคลุม

ถึงการอบรม การถายทอดความรูดวย  

4.อยากใหระบบที่จะมีสามารถผานอุปกรณ

ส่ือสารเคลื่อนที่เชน SmartPhone ไดดวย 

ผูอํานวยการศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทรพัยากรน้ําบาดาล 

1.คอมพิวเตอรตาง ๆ ที่จัดซื้อมาไม

ครอบคลุม MA และงบ MA มีการโยก

ไปใชที่อื่น ๆ ทําใหไมเพียงพอ  

2.คอมพิวเตอรเกา แตอีก 6 เดือนจะได

คอมพิวเตอรใหมมาทดแทนบางสวน  

 

1.รบัผิดชอบดูแลระบบฐานขอมูลพสุธา

รา 

2.รบัผิดชอบจัดการขอมูลภายในกรมฯ 

3.รบัผิดชอบเวบ็ไซตของกรม 

4.รบัผิดชอบอุปกรณ server  

5.รบัผิดชอบอุปกรณเครือขายระ

สารสนเทศของกรม 

6.รบับริการตรวจสอบอุปกรณระบบ

สารสนเทศ 

1.ระบบพสุธารา 2.กําลังมีการ

จัดทําเว็บเซอรวิสเพื่อใหบริการ

ขอมูลระหวางเครื่อง 

1.อยากใหมี App ทีต่อกับ GPS เมื่อเดินไป

ที่ใดแลวรูเกี่ยวกับบาดาลจุดน้ัน ๆ ไดทันที ่ 

2.อยากใหมีศูนยอบรม  

3.อยากใหมีระบบคลาวด   

4.อยากใหมีระบบใหความรูแกผูเกี่ยวของ

ทั้งหมด  

5.ระบบที่ตองการเรงดวนทีสุดคือระบบ E-

Form ซึ่งตองเช่ือมโยงกับฐานขอมูลตาง ๆ 

ของกรมทันที 

ผูอํานวยการสํานัก

บริหารกลาง 

เพิ่งรบัตําแหนง 1.ใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

2.ใชงานระบบเอกสาร 

3.ใชจัดเก็บขอมูลเอกสารราชการ 

ไมทราบ 1.ระบบจองรถ  

2.ระบบพัสดุ  

3.ระบบซอมบํารุง  

4.ทะเบียนคุมรถ 
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ผูบริหาร ปญหาที่พบในปจจุบนั 
การใชงานระบบสารสนเทศใน

หนวยงาน 
ระบบที่มีการดําเนินการไดแลว ระบบที่ตองการในอนาคต 

ผูอํานวยการสํานัก

พัฒนาน้ําบาดาล 

1.ไอทีไมเพียงพอ  

2.มีปญหาในการถายทอดความรูใหแก

ผูรับชวงขุดเจาะโดยเฉพาะชาวบาน  

3.ปญหาการขาดชวงเจาหนาที่ 

1.ใชงานระบบเอกสาร 

2.ใชระบบสารสนเทศในงานตรวจสอบ

บอน้ําบาดาล 

2.ใชแผนที่พิกัดของบอนํ้าดาลของ

โรงเรียน 

1.สวนใหญระบบใชงานบน พสุธา

รา  

1.แบบฟอรมใหบริการแก อบต หรือผูที่

ตองการขอขอมูลตาง ๆ  ผาน E-Form 2.

ตองการระบบที่จะบริหารการจางตอ 

Outsource  

ผูอํานวยการสํานัก

ควบคุมกิจการน้ํา

บาดาล 

1.การเสียเงินผานธนาคารพาณิชยมี

เพียงธนาคารเดียวเทานั้น 

2.อุปกรณการอานบารโคดของแตละ

เขตไมมี ไมทันสมัยเหมือนกับธนาคาร 

1.ระบบ GCL  

2.ระบบ GF MIS 

3.ใชจัดการงานเอกสาร 

1.ระบบ GCL จัดการระบบจัดเกบ็

คานํ้า 

2.การฝกอบรมและออกใบรับรอง

ชางขุดบอน้ําบาดาล 

1.อยากปรับปรุงระบบ GCL 

2.อยากมี Application mobile  

3.อยากใหมีการออกใบอนุญาตแบบ 

online  

ผูอํานวยการสํานัก

อนุรักษและฟนฟู

ทรพัยากรน้ําบาดาล 

แตละบอจะมีตัวอานบอละ 5 คา เดิม

ตองอานลง 2 คา และขณะข้ึน 3 คา 

แตปจจุบันอานไดทีเดียว 5 คา 

รายงานที่ทําสรุปอยูในไฟล Excel และ 

กราฟ และให ศทส นําเผยแพรหนาเว็บ 

ในรูปแบบ PDF ยังไมมีฐานขอมูล 

ปจจุบันสามารถทํา E-Log แบบ

ดิจิตอล การอานรหัสของ E-Log 

ตองแปลเอง ในอนาคตควรมี

แอพพลิเคช่ันที่จะสามารถแปล

ผลได  

อยากใหมีการรายงานผลออนไลนจากบอ

สังเกตการณผานระบบ 3G ไดตลอดเวลา 

 

ผู้อาํนวยการกอง

แผนงาน 

ไมแบบฟอรมการของบประมาณที่

ชัดเจน สวนงบประมาณเปนแบบ

เอกสารสงใหพิจารณา  

1.มีระบบเอกสาร 

2.มีระบบจัดเก็บขอมูลเอกสารราชการ

เกี่ยวกับการของบประมาณ 

ไมมี 1.อยากไดระบบ e-Form  

2.อยากไดระบบ e-Budgets 

 
 



สัมภาษณผูบริหารกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

โครงการจดัทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ประจําป พ.ศ.2559-2562 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นายสุพจน เจิมสวัสดิพงษ อธิบดีกรมทรพัยากรน้ําบาดาล 

2 นายสุวัฒน เปยมปจจัย รองอธิบดีกรมทรพัยากรน้ําบาดาล 

3 นางอรัญญา เฟองสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรพัยากรน้ําบาดาล 

4 นายชัยวัฒน ดุษฎีพาณิชย ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

5 นางอรนุช หลอเพ็ญศรี ผูอํานวยการสํานักสํารวจและประเมินศักยภาพน้ําบาดาล 

6 นางสังวาลย จินตแสวง ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน 

7 นายกูเกียรติ โยมศิลป รักษาราชการผูอํานวยการกลุมนิติการ 

8 นายสุดใจ วงชารี ผูอํานวยการกองวิเคราะหน้ําบาดาล 

9 นายวินัย สามารถ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรพัยากรน้ําบาดาล 

10 นางจินตนา เหลืองวิไลย ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 

11 นายพันธศักดิ์ ธีรปญญาภรณ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาน้ําบาดาล 

12 นางวิลาวัณย ไทยสงคราม ผูอํานวยการสํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล 

13 นายจิตรกร สุวรรณเลิศ ผูอํานวยการสํานักอนุรักษและฟนฟทูรพัยากรน้ําบาดาล 

14 นายชนินทร  วงศพันธเศรษฐ รักษาราชการผูอํานวยการกองแผนงาน 
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ภาพกจิกรรม 

 

อธิบดี กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 

 

นายสุพจน เจมิสวัสดิพงษ 

อธิบดกีรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

ใหสัมภาษณเกีย่วกบันโยบายดาน ICT 

รศ.ดร.อคัครตัน พลูกระจาง 

หัวหนาทีมที่ปรึกษา 

นําคณะที่ปรึกษาเขาฟงเกีย่วกับนโยบายดาน ICT 

 

รองอธบิดี กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

นายสุวัฒน เปยมปจจยั 

รองอธิบด ีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

ใหสัมภาษณเกีย่วกบันโยบายดาน ICT 

 

ทีมที่ปรึกษา 

สอบถามนโยบายดาน ICT 
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รองอธบิดี กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

  
ดร.อรัญญา  เฟองสวัสดิ ์

รองอธิบด ีและ CIO กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

ใหสัมภาษณเกีย่วกบันโยบายดาน ICT 

 

ทีมที่ปรึกษา 

สอบถามนโยบายดาน ICT 

 

 

สํานักบรหิารกลาง 

  
นางจินตนา เหลอืงวิไลย 

ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 

ใหสัมภาษณเกีย่วกบัความตองการดาน ICT 

ทีมที่ปรึกษา  

สัมภาษณเกีย่วกับความตองการดาน ICT ของ

สํานักบริหารกลาง 
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กองแผนงาน 

นายชนินทร  วงศพันธุเศรษฐ 

รักษาราชการผูอํานวยการกองแผนงาน 

ใหสัมภาษณเกีย่วกบัความตองการดาน ICT 

ทีมที่ปรึกษา  

สัมภาษณเกีย่วกับความตองการดาน ICT ของกอง

แผนงาน 

 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 

นายวินยั สามารถ   

ผอ.ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล  

ใหสัมภาษณเกีย่วกบัความตองการดาน ICT 

ทีมที่ปรึกษา  

สัมภาษณเกีย่วกับความตองการดาน ICT ของศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 
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สํานักควบคมุกจิการน้ําบาดาล 

 
ดร.อรนุช หลอเพ็ญศิริ 

ผอ.สํานักสํารวจและประเมินศักยภาพน้ําบาดาล 

ใหสัมภาษณเกีย่วกบัความตองการดาน ICT 

ทีมที่ปรึกษา  

สัมภาษณเกีย่วกับความตองการดาน ICT ของสํานกั

สํารวจและประเมินศักยภาพน้ําบาดาล 

 

สํานักควบคมุกจิการน้ําบาดาล 

นางวิลาวัณย ไทยสงคราม 

ผอ.สํานักควบคุมกจิการนํ้าบาดาล 

ใหสัมภาษณเกีย่วกบัความตองการดาน ICT 

ทีมที่ปรึกษา  

สัมภาษณเกีย่วกับความตองการดาน ICT ของสํานกั

ควบคุมกจิการนํ้าบาดาล 
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กลุมตรวจสอบภายใน 

นางสังวาล จนิตแสวง 

กลุมตรวจสอบภายใน 

ใหสัมภาษณเกีย่วกบัความตองการดาน ICT 

ทีมที่ปรึกษา  

สัมภาษณเกีย่วกับความตองการดาน ICT ของ

กลุมตรวจสอบภายใน 

 

กองนติกิาร 

นายกูเกยีรต ิโยมศลิป 

รักษาราชการผูอํานวยการกองนติกิาร 

ใหสัมภาษณเกีย่วกบัความตองการดาน ICT 

ทีมที่ปรึกษา  

สัมภาษณเกีย่วกับความตองการดาน ICT  

ของกองนติกิาร 
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สํานักอนุรกัษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 

  
นายจติรกร สุวรรณเลิศ 

ผอ.สํานักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 

ใหสัมภาษณเกีย่วกบัความตองการดาน ICT 

ทีมที่ปรึกษา  

สัมภาษณเกีย่วกับความตองการดาน ICT ของสํานกั

สํานักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 
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รายงานการศึกษาองคกร  

(Enterprise Analysis) 
2.  โครงสรางองคกรและสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ

ปจจุบัน 
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2.  โครงสรางองคกรและสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศปจจุบัน 

2.1 โครงสรางภารกิจและการบริหารงานของหนวยงาน 

 

 เนื้อหาในสวนนี้แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกกลาวถึงโครงสรางภารกิจและการบริหารงานของหนวยงาน 

สวนที่ 2 กลาวถึงสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศปจจบุัน ซึ่งประกอบดวย สถาปตยกรรมและระบบสารสนเทศ

ปจจุบัน อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบเครือขายการสื่อสารขอมูล และระบบไฟฟา ระบบงานสารสนเทศของ

หนวยงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค สถานภาพปญหา อุปสรรค และความตองการใชงาน 
 

 

2.1.1 โครงสรางและภารกจิของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

อาศัยความตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผนดิน (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดออกกฎกระทรวงในการแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ําบาดาล พ.ศ. 

2551 ไวดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2551)  มีการแบงโครงสรางองคกรตามภาพที่ 2-1  
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ภาพที ่2-1 โครงสรางองคกรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

(ที่มา : http://www2.dgr.go.th/ เขาถึงเมือ่ 1/2/2559) 

 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทรัพยากรน้าํบาดาล พ.ศ. 2559-2562 | 53 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลแบงโครงสรางภายในเปน 1) หนวยงานที่ตั้งตามกฎกระทรวง แบงสวน

ราชการกรมน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551 และ 2) หนวยงานที่ตั้งขึ้นเปน

การภายใน โดยมีภารกิจเปนองคกรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลแบบบูรณาการเชิงรุก เพื่อนําน้ํา

บาดาลไปใชอยางถูกวิธีและเกิดประโยชนสูงสุด โดยการคงไวซึ่งความสมดุลตามธรรมชาติของทรัพยากรน้ําบาดาล 

ทั้งนี้หนวยงานตางๆ มีภาระหนาที่ดังตอไปนี ้
1.  กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) เปนกลุมงานที่มีหนาที่จัดทํารายละเอียดของคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวช้ีวัดในปงบประมาณทุกป รวมทั้งรายงาน

ประเมินผลตนเองในรอบตาง ๆ รายงานผลการพัฒนาระบบราชการตามแนวทางสํานักงาน ก.พ.ร รวมจัดทําแผน

ยุทธศาสตรกระทรวง กลุมภารกิจ และกรม นอกจากนี้ยังมีภาระหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. เสนอแนะใหคําปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เกี่ยวกับยุทธศาสตร

การพัฒนาระบบราชการ 

2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรมทรัพยากรนํ้า

บาดาล 

3. ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ และ

หนวยงานภายในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

2. กลุมตรวจสอบภายใน (ตสน.) เปนกลุมงานที่มีหนาที่ ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่

เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดานอื่น ๆ 

ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบการดําเนินงาน การวิเคราะหประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของสวนราชการ รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและขอแสนอแนะ นอกจากนี้ยังมีภาระหนาที่

ดังตอไปนี้ 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหารการเงิน การบัญชี ของกรมทรัพยากรน้ํา

บาดาล 

2. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

3.  กลุมนิติการ (กกม.) เปนกลุมงานที่มีหนาที่ ศึกษา วิเคราะห วิจัย ปรับปรุง แกไข และพัฒนา

กฎหมายน้ําบาดาลและกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของให

คําปรึกษาแนะนําการดําเนินการตามกฎหมายน้ําบาดาลและกฎหมายอื่น ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานกฎหมายวา
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ดวยน้ําบาดาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด

ทางแพง อาญา งานคดีปกครองและงานคดอีื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล นอกจากนี้ยังมี

ภาระหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง อาญา งานคดี

ปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

4. ใหคําปรึกษา แนะนําแกบุคลากรและหัวหนาสวนราชการในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เกี่ยวกับ

กฎหมายและระเบียบภาครัฐตาง ๆ ที่เกี่ยวของในกิจการของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และปฏิบัติงานรวมกับสวน

ราชการในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานอื่นของรัฐที่

เกี่ยวของ 

5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

4.  สํานักบริหารกลาง (สบก.) มีหนาที่ ดําเนินการควบคุม จัดระบบงานสารบรรณ งานชวย

อํานวยการ การประสานราชการ และการเผยแพรและประชาสัมพันธภารกิจของกรม ควบคุม ตรวจสอบ จัดทํา

บัญชี การขออนุมัติใช โอนเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ จัดทํางบประมาณการรายได รายจายประจําป 

ควบคุมทะเบียนการเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจสอบใบสําคัญ เบิกจายเงินบําเหน็จ บํานาญ เงินชวยพิเศษ เงินชดเชย 

เงินเดือน จัดหา จัดซื้อ จัดจางตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 วางแผนอัตรากําลัง จัดและพัฒนาโครงสรางสวน

ราชการ จัดระบบงาน กําหนดตําแหนง สรรหาบุคคล จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการและลูกจาง 

จัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนและคาจาง วางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติงานดาน

สวัสดิการเจาหนาที่สัมพันธ ประกอบดวยหนวยงานดังตอไปนี้ 

4.1 ฝายบรหิารทัว่ไป 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของกรม 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานบุคคล งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ 

งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะของสํานัก 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการนักบริหาร 

4. เรงรัดและสนับสนุนงานดานนโยบายติดตอประสานราชการกับหนวยงานภายในและ

ภายนอก รวมทั้งอํานวยการงานราชการอื่นของผูบริหาร ติดตอประสานราชการกับหนวยงานภายในและภายนอก 

รวมทั้งอํานวยการงานราชการอื่นของผูบริหาร 
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4.2 สวนประชาสัมพันธและเผยแพร 

1. ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนแมบท การประชาสัมพันธระยะยาวและระยะสั้นใหสอดคลอง

กับแผนแมบทการบริหารจัดการน้ําบาดาล แนวทาง นโยบาย แผนกลยุทธ แผนงานโครงการตาง ๆ ในความ

รับผิดชอบของกรม 

2. เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร ความรู ความกาวหนาเกี่ยวกับนโยบายและผลงาน

ของกรม ใหภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทราบและเขาใจถูกตอง มุงการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อนําไปสูการ

สรางแนวรวมและการมีสวนรวมในการใชและอนุรักษทรัพยากรน้ําบาดาล 

 

4.3 สวนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

1. ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมให

สอดคลองกับแนวทางนโยบาย แผนกลยุทธ แผนงาน และโครงการตาง ๆ 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากําลัง การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงการสรรหา

และบรรจุแตงตั้ง การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติบุคคล การพิจารณาบําเหน็จความชอบ การขอ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ฌาปนกิจสงเคราะห การจัดสวัสดิการ และการดําเนินการทางวินัย 

3. ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการพัฒนา องคกรและระบบงานตามแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

4. ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหบุคลากรของ

กรมมีสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

5. จัดฝกอบรม รวมทั้งประสานงานจัดสงบุคลากรไปศึกษา ฝกอบรม ทั้งในและตางประเทศ 

 

4.4 สวนการคลัง 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีการงบประมาณของกรม 

2. ควบคุมเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของกรมที่ไดรับจัดสรรจากสํานัก

งบประมาณ ใหเปนไปตามระเบียบในการบริหารงบประมาณ 

3. ศึกษา วิเคราะห และตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับการรับเงิน เก็บรักษาเงินและนําเงิน

รายไดแผนดินและรายไดอืน่สงคลงั การจายเงินงบประมาณ กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล เงินทดรองราชการใหถูกตอง

ตามคําสั่ง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

4. ใหคําปรึกษาดานการบัญชีในระบบอิเล็กทรอนิกส จัดทํางบการเงินประจําปและ

ประจําเดือนของกรม 
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4.5 สวนพสัด ุ

1. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง การออกแบบและควบคุมการ

แลกเปลี่ยน การเชา การจําหนายพัสดุใหเปนไปตามที่กฎหมาย ระเบียบขอบังคับวาดวยการพัสดุที่กาํหนดไวทั้งใน

สวนของเงินงบประมาณประจําปงบกลาง และเงินนอกงบประมาณ 

2. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง การจางที่ปรึกษาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลัง และมติ ครม.ที่เกี่ยวของ 

4. ควบคุม กํากับ ดูแล การบริหารสัญญาโดยการเรงรัดติดตามผูขายใหเปนไปตามสัญญา

หรือขอตกลงโดยเครงครัดรวมทั้งพิจารณาการขอขยายระยะเวลาสัญญาและการสงวนสิทธิการเรียกคาปรับ 

5. ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ดูแล เก็บรักษาพัสด ุครุภัณฑ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ 

เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกําหนดวิธีการควบคุมการใหยืม และการเบิกจายพัสดุ 

 

5.  กองแผนงาน (กผ.) มีหนาที่ จัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการ อนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา

บาดาล จัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาน้ําบาดาล ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล ติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ และเปนหนวยงานกลางเกี่ยวกับขอมูลทรัพยากรน้ําบาดาล

ประกอบดวยหนวยงานดังตอไปนี้ 

 

5.1 งานธุรการ 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไปงานบุคคล งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ 

งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะของกอง 

5.2 ฝายแผนงานและงบประมาณ  

1. พิจารณาและรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานและโครงการตาง ๆ ทั้งแผน

ระยะสั้นและแผนระยะยาว 

2. จัดทําแผนแมบทและประสานแผนปฏิบัติงานกับหนวยงานของกรมใหสอดคลองกับ

นโยบายที่กําหนด 

3. ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ และรวมจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมรวมทั้งวิเคราะห

และจัดทํารายละเอียดงบประมาณตามแผนงานและโครงการ 

4. กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณประจําปของกรม 
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5.3 ฝายติดตามและประเมินผล 

1. ตรวจสอบ รวบรวม ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานตามแผนและโครงการ 

2. เรงรัดติดตามผลการปฏิบัติงาน 

3. เสนอผลงานการติดตามโครงการตาง ๆ ใหหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อรวบรวมเปนสถิติ 

4. จัดทํารายงานสรุปผลสําเร็จของแผนงานโครงการในแตละปใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติ

ราชการของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 

 

5.4 ฝายวิเทศสัมพันธ 

1. ประสานความรวมมือระหวางประเทศดานวิชาการและการมีสวนรวมในพันธกรณีดาน

ทรัพยากรน้ําบาดาล และการใชน้ําอยางบูรณาการ 

2. พิจารณาความเหมาะสมของโครงการความรวมมือระหวางประเทศหรือองคกรระหวาง

ประเทศทุกโครงการ 

3. สนับสนุนหรือปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานหลักตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ

หรือองคกรระหวางประเทศ 

4. ดําเนินงานและประสานงาน เพื่อจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม ศึกษา ดูงานตางประเทศใน

ดานวิชาการน้ําบาดาล 

 

6. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล (ศทส.) มีหนาที่ วางแผนและพัฒนางาน

วิศวกรรมดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจดานทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑทางวิศวกรรม 

ตรวจสอบและประมวลผลการปฏิบัติงานสํารวจและทําแผนที่ภูมิประเทศ กําหนดตําแหนงและระดับบอน้ําบาดาล 

งานรังวัดหาอัตราการทรุดตัวของแผนดิน ควบคุมการกอสราง งานโยธาในโครงการตาง ๆ กํากับ ดูแล บํารุงรักษา

อาคารสถานที่ และครุภัณฑ เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ ระบบไฟฟาประกอบดวยหนวยงาน มีแบงโครงสราง

หนวยงานตามภาพที่ 2-2 ดังนี้ 
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ภาพที ่2-2  โครงสรางหนวยงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 

 

6.1 ฝายบรหิารทัว่ไปและวชิาการ 

1. มีหนาที่อํานวยการและจัดการดานบริหารทั่วไป ไดแก งานธุรการ งานบุคคล งานการเงิน 

งานบัญชี งานงบประมาณ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ รวมถึงงานที่ไดรับมอบหมาย 

2. มีหนาที่ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และตรวจสอบโครงการดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารทางดานตางๆ ทั้งดานฮารดแวร และซอฟตแวร ใหเปนไปตามมาตรฐาน และใชงานรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. มีหนาที่ประสานงาน บริหารงานโครงการ แผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผล

ของโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 

 

6.2 กลุมระบบขอมูลทรัพยากรน้ําบาดาล 

1. วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา บริหารจัดการระบบฐานขอมูล และระบบแผนที่ดานทรัพยากร

น้ําบาดาล 

2. กําหนดมาตรฐานขอมูลดานทรัพยากรน้ําบาดาล 

3. เปนศูนยกลางขอมูลดานทรัพยากรน้ําบาดาล 

4. ใหบริการขอมูลดานทรัพยากรน้ําบาดาลดวยโปรแกรมประยุกต 

5. ใหบริการแผนที่ดานทรัพยากรน้ําบาดาลดวยโปรแกรมประยุกต 
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6.3 กลุมระบบสารสนเทศ 

1. วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลทั้งใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค 

2. พัฒนาระบบงาน เพื่อการประมวลผลเชิงรายการ สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานหลัก

ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและผูบริหาร สําหรับใชเปนกลไกในการดําเนินงานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

3. พัฒนาระบบสนับสนุนการประชาสัมพันธดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส 

4. เผยแพรการใชงานระบบสารสนเทศและการจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

6.4 กลุมระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 

1. ออกแบบและพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรแมขาย และคอมพิวเตอร

ลูกขาย ทั้งในดานซอฟตแวรฮารดแวร ใหใชงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

2. รักษามาตรฐานและซอมบํารุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรแมขาย และ

คอมพิวเตอรลูกขาย ทั้งในดานซอฟตแวร ฮารดแวร ใหใชงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

6.5 กลุมประเมินและตดิตามสถานการณน้ําบาดาล 

1. ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูล เพื่อคาดการณหรือทํานาย (Forecast) สถานการณ

การเกิดพิบัติภัยธรรมชาติ ภัยแลง นํ้าทวม รวมทั้งอุบัติภัยปนเปอนในช้ันน้ําบาดาล ตลอดจนติดตามการขยายตัว

ของสถานการณ เพื่อการบริหารความเสี่ยงจากวิกฤติการณดานน้ําบาดาล 

2. ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูลจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลของ

หนวยงานภายในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพื่อติดตามสถานการณดานความตองการน้ําบาดาล (Demand Side) 

ของภาคสวนตาง ๆ  และปริมาณดานน้ําบาดาลตนทุน (Supply Side) ในแตละแองน้ําบาดาล รวมทั้งคาดการณไป

ในอนาคต เพื่อการจัดทําหรือปรับยุทธศาสตร แผนงานใหทันและเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศ 

3. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพื่อการ

ปฏิบัติภารกิจแกไขปญหาเรงดวนในพื้นที่แองน้ําบาดาล 

4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

7.  สํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล (สคบ.) มีหนาที่ควบคุม กํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ํา

บาดาลตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ.2520 กําหนดหลักเกณฑใหคําปรึกษาดานเทคนิค และวิชาการสําหรับ
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การเจาะน้ําบาดาล การเลิกเจาะน้ําบาดาล การใชน้ําบาดาล การปองกันดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

รวมทั้งการระบายน้ําลงบอน้ําบาดาลกําหนดมาตรฐานน้ําบาดาลที่ใชในการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และ

เกษตรกรรม ฝกอบรมและสัมมนาวิชาการแกผูควบคุม และรับผิดชอบการเจาะ และการอุดกลบอบาดาล จัดใหมี

การขึ้นทะเบียนชางเจาะน้ําบาดาล และผูรับเหมาเจาะน้ําบาดาล รวมทั้งบริหารโครงการตาง ๆ ในกองทุนพัฒนา

น้ําบาดาล ประกาศเขตน้ําบาดาล กําหนดความลึกของน้ําบาดาลและปริมาณน้ําใหเหมาะสมกับสภาพอุทก

ธรณีวิทยา ประกอบดวยหนวยงานดังตอไปนี้ 

 

7.1 ฝายบริหารทั่วไป 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานบุคคล งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ 

งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะของสํานัก 

 

7.2 สวนแผนงานและประเมินผลงาน 

1. วางแผนการจัดสรรทรัพยากรน้ําบาดาลและประเมินผลการควบคุมกิจการน้ําบาดาลและ

แผนงานโครงการของสํานัก 

2. ประสานงานการจัดเก็บขอมูลการประกอบกิจการน้ําบาดาล เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูล 

3. พัฒนาระบบขอมูลบอน้ําบาดาล ขอมูล ทะเบียนชางเจาะน้ําบาดาล วิศวกร และนัก

ธรณีวิทยา และระบบสารสนเทศการประกอบกิจการน้ําบาดาลทั่วประเทศ 

4. ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการประกอบกจิการน้ําบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 

2520 

7.3 สวนจัดการและควบคุมกิจการน้ําบาดาล 

1. กํากับ ดูแล การประกอบกิจการน้ําบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 

2. ดําเนินการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ําบาดาล 

3. คํานวณและจัดเก็บคาใชน้ําบาดาลและคาอนุรักษน้ําบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล 

พ.ศ. 2520 

4. ควบคุม กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาการประกอบกิจการน้ําบาดาล ตามพระราชบัญญัติ

น้ําบาดาล พ.ศ. 2520 

5. ดําเนินการเรื่องการอุทธรณการประกอบกิจการน้ําบาดาล 

6. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการในคณะกรรมการน้ําบาดาล คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล และคณะอนุกรรมการแกไขปญหา    

การใชน้ําบาดาลในเขตวิกฤติการณนํ้าบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 
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7.4 สวนปฏิบัติการดานเทคนิคและฝกอบรม  

1. ดําเนินการฝกอบรมชางเจาะน้ําบาดาลวิศวกร และนักธรณีวิทยา ออกหนังสือรับรองและ

จดทะเบียน เพื่อเปนผูควบคุมรับผิดชอบการเจาะน้ําบาดาลและการอุดกลบบอน้ําบาดาล 

2. ดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่สํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต สํานักงานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการควบคุม กํากับดูแล การ

ประกอบกิจการน้ําบาดาลทั่วประเทศ 

3. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายน้ําบาดาลรวมทั้งเทคนิคการดูแลรักษาบอน้ําบาดาล 

4. ตรวจสอบ ดําเนินคดี และวางมาตรการปองกนัการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ้าํ

บาดาล พ.ศ. 2520 

5. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการในคณะอนุกรรมการทางเทคนิคและวิชาการการเจาะและ

พัฒนาบอน้ําบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 

 

7.5 สวนบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล 

1. บริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล เพื่อใชในการศึกษา วิจัย พัฒนาและอนุรักษแหลงน้ํา

บาดาลและสิ่งแวดลอม และบริหารการจายเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลใหเปนไปตามแผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําบาดาล 

2. จัดทําแผนงาน โครงการ งบประมาณการใชจายเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล 

3. กํากับดูแลบุคลากรและทรัพยสินของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล 

4. ตรวจสอบการใชจายเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อ

การศึกษา การฝกอบรม และการควบคุมติดตามการนําเงินรายไดหักเขากองทุนพัฒนาน้ําบาดาลของพนักงานน้ํา

บาดาลประจําทองที่ทั่วประเทศ 

5. ติดตามและประเมินผลงานโครงการที่ใชจายเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล 

6. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล ตาม

พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 

 

8.  สํานักพัฒนาน้ําบาดาล (สพบ.) มีหนาที่ เสนอแนะแผนงานและกิจการน้ําบาดาล พัฒนาและ

จัดทํามาตรการ ขอกําหนด กลักเกณฑ และคูมือดานการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําบาดาล ฝกอบรม ถายทอด

และเผยแพรความรูเทคนิคตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาน้ําบาดาล ใหการสนับสนุนและคําปรึกษาดานวิชาการ

เกี่ยวกับการพัฒนาน้ําบาดาล กํากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค 1-12

ประกอบดวยหนวยงานดังตอไปนี ้ 
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8.1 ฝายบรหิารทัว่ไป 

1. ดําเนินการเกีย่วกับงานธุรการทั่วไป งานบคุคล งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ 

งานพัสด ุงานอาคารสถานที ่และงานยานพาหนะของสํานัก 

 

8.2 กลุมพัฒนาและจดัทํามาตรฐาน 

1. กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ ขอกําหนดตาง ๆ ไดแก การกอสรางบอบาดาลและการ

ฟนฟูประสิทธิภาพบอ ตลอดจนการอุดกลบบอที่เลิกใช ระบบประปาบาดาล ระบบกระจายน้ํา ระบบปรับปรุง

คุณภาพน้ํา เคร่ืองจกัรและอุปกรณการพัฒนาน้ําบาดาล เคร่ืองสูบ เครือ่งมอื และวัสดกุอสรางบอ 

2. จดัทํารูปแบบและราคากลางของงาน 

3. จดัทําคูมอืการปฏบิตัิงานดานการพัฒนาน้ําบาดาลในสภาพอทุกธรณีวิทยาแบบตาง ๆ 

4. สงเสริมการใชมาตรฐานคูมอืและการใชวัสดอุปุกรณที่มปีระสิทธภิาพไดมาตรฐาน

เหมาะสมกับสภาพทางธรณีวิทยา 

 

8.3 กลุมวศิวกรรมน้ําบาดาล 

1. ศกึษา วจิยั พฒันา รูปแบบ วิธีการพฒันาน้ําบาดาลประเภทตาง ๆ และการฟนฟูบอน้ํา

บาดาล 

2. พัฒนาเคร่ืองจกัรและอุปกรณเคร่ืองมอืใหมคีวามทันสมยัและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

3. คนควาเทคโนโลยีสมัยใหมทีป่ระสิทธิภาพสูงและพลงังานทดแทน 

4. สรางแบบจําลองเพือ่ใชในการศึกษา วจิยั 

5. ออกแบบรายละเอยีดการพัฒนาน้ําบาดาล เฉพาะที่ใหเหมาะสมกับลกัษณะทางอทุก

ธรณีวิทยาของพื้นที ่

6. ออกแบบกอสรางงานดานวิศวกรรมงานกอสรางระบบเตมิน้ํา เขือ่นใตดิน 

7. พัฒนาการใชน้ําบาดาลเพือ่ประโยชนดานตาง ๆ 

 

8.4 สวนสงเสริมและถายทอดเทคโนโลย ี

1. จดัทําหลักสตูร พัฒนาหลกัสตูรดําเนินการฝกอบรมและสมัมนาเพือ่เสริมสรางขดี

ความสามารถของบคุลากรในองคกรและนอกองคกร 

2. พัฒนาบคุลากรใหมคีวามรูดานการพัฒนานํ้าบาดาลที่ทันสมยั 

3. ถายทอดความรูดานเทคนิคไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน 

4. สรางวิทยากรรุนใหมเพือ่ใหสอดคลองกับภารกจิ 
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5. สงเสริมการสรางเครือขายดานความรูภาคประชาชน 

6. ศกึษา พฒันารูปแบบวิธีการใช ผลติและจดัทําสือ่เพือ่ประสิทธิภาพในการฝกอบรม 

 

9.  สํานักสํารวจและประเมินศักยภาพน้ําบาดาล (สสป.) มีหนาที่ดําเนินการสํารวจหาแหลงน้ํา

บาดาลโดยวิธีตรวจสอบทางธรณีฟสิกส ในพื้นที่ขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค และสํารวจสภาพอุทก

ธรณีวิทยาเพื่อหาแหลงน้ําบาดาล เพื่อใชบรรเทาภาวะความแหงแลงในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และสําหรับ

แหลงทองเที่ยว ตรวจวิเคราะห ศึกษา วิจัยจัดเก็บและใชขอมูลตัวอยางดนิ-หิน ปริมาณน้ําบาดาล และคุณภาพน้ํา

บาดาลจากหลุมเจาะบอบาดาลและสภาพทางธรณีวิทยา ในการจัดทําแผนที่น้ําบาดาลรายจังหวัด และแผนที่อุทก

ธรณีวิทยาในระบบสารสนเทศแผนที่น้ําบาดาล เพื่อใชในการวางแผนการเจาะน้ําบาดาล ตลอดจนใชในการบริหาร

จัดการและปองกันการปนเปอนในแหลงน้ําบาดาลอยางมีประสิทธิภาพประกอบดวยหนวยงานดังตอไปนี้ 

 

9.1 ฝายบรหิารทัว่ไป 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไปงานบุคคล งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ 

งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะของสํานัก 

 

9.2 กลุมพัฒนางานสํารวจและประเมินศักยภาพน้ําบาดาล 

1. จัดทําระบบสารสนเทศแผนที่น้ําบาดาลในภาพรวมของประเทศ 

2. จัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่แสดงคุณลักษณะเฉพาะของน้ําบาดาล 

3. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยเีพื่อเพิม่ศกัยภาพและประสิทธิภาพการกักเก็บ เพื่อรักษา

สมดุลทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพ เพื่อการใชน้ําบาดาลรวมกับน้ําผวิดิน เพื่อใหเกิดประโยชนสงูสดุอยางยัง่ยนืของ

แองน้ําบาดาลตาง ๆ ในภาพรวมของประเทศ 

4. เสนอแนะแนวทางและวางแผนเพื่อปองกัน บรรเทา และแกไขปญหาภัยพิบัติดานน้ํา

บาดาลในสภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในแองน้ําบาดาลตาง ๆ ในภาพรวมของประเทศ 

 

9.3 สวนสํารวจและประเมินศักยภาพน้ําบาดาลที่ 1-4 

1. สํารวจธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส 

2. ศึกษา กําหนดขอบเขตแองน้ําบาดาลพื้นที่รับน้ํา (Recharge) วิเคราะหแปลคาเพื่อจาํแนก

ช้ันน้ําบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ 

3. จัดทําแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อคํานวณหาปริมาณน้ําปลอดภัย (Safe Yield) และ

การพยากรณสถานการณนํ้าบาดาล เมื่อมีการใชน้ําในปริมาณตาง ๆ และในระยะเวลาตาง ๆ กัน 
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4. จัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ําบาดาลของพื้นที่รับผิดชอบ 

5. ดําเนินการรวบรวมขอมูล วิเคราะห และจัดทําระบบฐานขอมูล 

6. เผยแพรขอมูลดานศักยภาพน้ําบาดาลและแผนที่ 

 

10.  สํานักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล (สอฟ.) มีหนาที่เสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการและการอนุรักษฟนฟูน้ําบาดาล เฝาระวังระดับน้ําและคุณภาพน้ําบาดาล ปองกันและแกไขวิกกฤต

น้ําบาดาลและผลกระทบตอแหลงน้ําบาดาลและสิ่งแวดลอม ศึกษา วิจัย การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 

ประกอบดวยหนวยงานดังนี้ 

 

10.1 ฝายบริหารทั่วไป 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานบุคคล งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ 

งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะของสํานัก 

 

10.2 กลุมวิจัยและพัฒนางานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 

1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาความรูดานวิชาการน้ําบาดาล เพื่อนํามาประยุกตใชใหเกิดความรู

ทางดานการอนุรักษและฟนฟูน้ําบาดาล 

2. ศึกษา วิจัย เทคโนโลยีในการเติมน้ําลงในแหลงน้ําบาดาล การใชน้ําบาดาลรวมกับน้ําผิวดิน 

3. การศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยาที่เหมาะสมตอการอนุรักษแหลงน้ําบาดาล 

4. จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมดานการศึกษาการปนเปอนและการฟนฟูแหลงน้ําบาดาล การ

ประยุกตใชไอโซโทปในงานดานน้ําบาดาล การจัดทําแบบจาํลองทางคณิตศาสตร ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหมใน

การอนุรักษและฟนฟูน้ําบาดาล 

5. เปนศูนยกลางขอมูลดานการวิจัยและพัฒนางานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 

6. ประสานงานกับหนวยงานภายในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ในการนําเทคโนโลยีไปใช 

 

10.3 สวนเฝาระวังทรัพยากรน้ําบาดาล  

1. ติดตาม ตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําบาดาลและคุณภาพน้ําบาดาล พรอมทั้งจัดเกบ็

ขอมูลที่รวบรวมไดในภาคสนามอยางเปนระบบ ตลอดจนวางแผนติดตั้งเครือขายสังเกตการณนํ้าบาดาลทั่วประเทศ 

2. วิเคราะหขอมลูระดับน้ําบาดาลตามหลักวิชาการ เพื่อทีจ่ะเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของน้าํ

บาดาล ทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพตลอดจนประเมินสถานการณนํ้าบาดาลใหทันสมยั 
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3. ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ในการแลกเปลีย่นงาน

วิชาการและเทคโนโลย ี

4. เปนศูนยกลางใหบริการขอมลูระดับน้ําและคุณภาพน้ําบาดาลของประเทศ 

 

10.4 สวนฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 

1. สํารวจสภาพแหลงน้ําบาดาลทีอ่ยูในเขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล และบริเวณที่มสีภาพเสือ่ม

โทรม อันเนือ่งมาจากการใชน้ําบาดาลเกินสมดลุ และการปนเปอนจากการลกัลอบทิง้สารพษิของเสยี แหลงฝงกลบ

ขยะ 

2. ศึกษาหาแนวทางและปฏิบัติการฟนฟูเพิ่มเติมน้ําบาดาล เพื่อยกระดับน้ําบาดาลในเขต

วิกฤตการณน้ําบาดาล และฟนฟูคุณภาพน้ําบาดาลในบริเวณที่คุณภาพเสื่อมโทรม ใหกลายเปนแหลงน้ําบาดาล

สะอาด และสามารถนํามาใชไดอีก หรือเปนอันตรายนอยที่สุด 

3. ศึกษา ระบุขอบเขตพื้นที่ตนน้ําบาดาลเขตอนุรักษน้ําบาดาลในแองน้ําบาดาลที่สําคญั เขต

ปองกันคุณภาพน้ําบาดาลเสื่อมโทรม ในบริเวณที่สูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชจํานวนมาก ตลอดจนจําแนกเขตออนไหว

ตอการปนเปอน 

 

10.5 สวนวิเคราะหน้ําบาดาล 

1. ตรวจสอบ รับรองคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 

2. กําหนดมาตรฐาน พัฒนารูปแบบและวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 

3. รับรอง ควบคุม กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรฐานสถาบันวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลที่จะใช

บริโภคไดภาคเอกชน 

4. ติดตาม เฝาระวัง และประเมินสถานการณการปนเปอนของมลสารสูแหลงน้ําบาดาล 

5. ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนงานวิชาการดานน้ําบาดาลรวมทั้งเพื่อการ

อุปโภค บริโภคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

6. ศึกษาคุณภาพน้ําบาดาลในพื้นที่เสี่ยงตอการปนเปอนของสารพิษสูแหลงน้ําบาดาล 
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11. สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 ลําปางประกอบดวยหนวยงาน ดังนี้ 

11.1 ฝายบริหารทั่วไป 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานบุคคล งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ 

งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะของสํานัก 

 

11.2 กลุมวิชาการน้ําบาดาล 

1. ศึกษา สํารวจ ประเมินศักยภาพน้ําบาดาลในระดับพื้นที่ 

2. แกไข ปองกัน อนุรักษ และฟนฟูแหลงน้ําบาดาลในระดับพื้นที่ 

3. ใหคําปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําบาดาล ใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน 

4. ใหบริการวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลในเบื้องตน 

5. ประสานและสนับสนุนขอมูลวิชาการน้ําบาดาล เพื่อการเจาะและพัฒนาน้ําบาดาลทกุภาค

สวนในพื้นที่ 

6. วิเคราะหและแปลสภาพขอมูลการทดสอบปริมาณและช้ันน้ําบาดาลในพื้นที่ 

7. สํารวจ ตรวจวัดระดับน้ําบาดาลและคุณภาพน้ํา วิเคราะห แปลคา และติดตามสภาพน้ํา

บาดาล ทั้งปริมาณและคุณภาพในพื้นที่ 

8. สํารวจอทุกธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสเฉพาะแหง 

 

11.3 สวนบริหารจดัการน้ําบาดาล 

1. จัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ แผนงานและงบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

บาดาลในสวนที่รับผิดชอบใหสอดคลองกับเปาหมายและยุทธศาสตรของกรม จังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. สงเสริมและสนับสนุนในการกํากับดูแลควบคุม เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยน้ํา

บาดาล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมและการเผยแพร ประชาสัมพันธ 

4. ใหบริการขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ 

5. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ ทะเบียนแหลงน้ําบาดาล บอน้ําบาดาลระดับพื้นที่และตั้งศนูย

ขอมูลน้ําบาดาล 

6. ประสานงานการฝกอบรมและออกหนังสือรับรองใหชางเจาะ วิศวกร และนักธรณีวิทยา 
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11.4 ศูนยพัฒนาน้ําบาดาลลําปาง 

1. เจาะและพัฒนาแหลงน้ําบาดาลให เกิดประโยชนสู งสุด ทั้ งดานอุปโภค บริโภค

อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

2. สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่

รับผิดชอบ 

4. เจาะสํารวจและบอสังเกตการณนํ้าบาดาล 

5. กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 

6. ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

7. ทดสอบปริมาณน้ําและช้ันน้ําบาดาล 

 

11.5 ศูนยพัฒนาน้ําบาดาลกําแพงเพชร 

1. เจาะและพัฒนาแหลงน้ําบาดาลให เกิดประโยชนสู งสุด ทั้ งดานอุปโภค บริโภค

อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

2. สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่

รับผิดชอบ 

4. เจาะสํารวจและบอสังเกตการณนํ้าบาดาล 

5. กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 

6. ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

7. ทดสอบปริมาณน้ําและช้ันน้ําบาดาล 

 

12. สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ประกอบดวยหนวยงาน ดังนี้ 

12.1 ฝายบริหารทั่วไป 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานบุคคล งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ 

งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะของสํานัก 

12.2 กลุมวิชาการน้ําบาดาล 

1. ศึกษา สํารวจ ประเมินศักยภาพน้ําบาดาลในระดับพื้นที่ 

2. แกไข ปองกัน อนุรักษ และฟนฟูแหลงน้ําบาดาลในระดับพื้นที่ 
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3. ใหคําปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําบาดาล ใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน 

4. ใหบริการวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลในเบื้องตน 

5. ประสานและสนับสนุนขอมูลวิชาการน้ําบาดาล เพื่อการเจาะและพัฒนาน้ําบาดาลทกุภาค

สวนในพื้นที่ 

6. วิเคราะหและแปลสภาพขอมูลการทดสอบปริมาณและช้ันน้ําบาดาลในพื้นที่ 

7. สํารวจ ตรวจวัดระดับน้ําบาดาลและคุณภาพน้ํา วิเคราะห แปลคา และติดตามสภาพน้ํา

บาดาล ทั้งปริมาณและคุณภาพในพื้นที่ 

8. สํารวจอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสเฉพาะแหง 
 

12.3 สวนบริหารจัดการน้ําบาดาล 

1. จัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ แผนงานและงบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

บาดาลในสวนที่รับผิดชอบใหสอดคลองกับเปาหมายและยุทธศาสตรของกรม จังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. สงเสริมและสนับสนุนในการกํากับดูแลควบคุม เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยน้ํา

บาดาล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมและการเผยแพร ประชาสัมพันธ 

4. ใหบริการขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ 

5. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ ทะเบียนแหลงน้ําบาดาล บอน้ําบาดาลระดับพื้นที่และตั้งศนูย

ขอมูลน้ําบาดาล 

6. ประสานงานการฝกอบรมและออกหนังสือรับรองใหชางเจาะ วิศวกร และนักธรณีวิทยา 
 

12.4 ศูนยพัฒนาน้ําบาดาลสุพรรณบุรี 

1. เจาะและพัฒนาแหลงน้ําบาดาลให เกิดประโยชนสู งสุด ทั้ งดานอุปโภค บริโภค

อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

2. สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่

รับผิดชอบ 

4. เจาะสํารวจและบอสังเกตการณนํ้าบาดาล 

5. กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 

6. ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

7. ทดสอบปริมาณน้ําและช้ันน้ําบาดาล 
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12.5 ศูนยพัฒนาน้ําบาดาลราชบุรี 

1. เจาะและพัฒนาแหลงน้ําบาดาลให เกิดประโยชนสู งสุด ทั้ งดานอุปโภค บริโภค

อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

2. สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่

รับผิดชอบ 

4. เจาะสํารวจและบอสังเกตการณนํ้าบาดาล 

5. กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 

6. ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

7. ทดสอบปริมาณน้ําและช้ันน้ําบาดาล 

 

13. สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 3 สระบุรี ประกอบดวยหนวยงาน ดังนี้ 

13.1 ฝายบริหารทั่วไป 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานบุคคล งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ 

งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะของสํานัก 

 

13.2 กลุมวิชาการน้ําบาดาล 

1. ศึกษา สํารวจ ประเมินศักยภาพน้ําบาดาลในระดับพื้นที่ 

2. แกไข ปองกัน อนุรักษ และฟนฟูแหลงน้ําบาดาลในระดับพื้นที่ 

3. ใหคําปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําบาดาล ใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน 

4. ใหบริการวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลในเบื้องตน 

5. ประสานและสนับสนุนขอมูลวิชาการน้ําบาดาล เพื่อการเจาะและพัฒนาน้ําบาดาลทกุภาค

สวนในพื้นที่ 

6. วิเคราะหและแปลสภาพขอมูลการทดสอบปริมาณและช้ันน้ําบาดาลในพื้นที่ 

7. สํารวจ ตรวจวัดระดับน้ําบาดาลและคุณภาพน้ํา วิเคราะห แปลคา และติดตามสภาพน้ํา

บาดาล ทั้งปริมาณและคุณภาพในพื้นที่ 

8. สํารวจอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสเฉพาะแหง 
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13.3 สวนบริหารจัดการน้ําบาดาล 

1. จัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ แผนงานและงบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

บาดาลในสวนที่รับผิดชอบใหสอดคลองกับเปาหมายและยุทธศาสตรของกรม จังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. สงเสริมและสนับสนุนในการกํากับดูแลควบคุม เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยน้ํา

บาดาล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมและการเผยแพร ประชาสัมพันธ 

4. ใหบริการขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ 

5. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ ทะเบียนแหลงน้ําบาดาล บอน้ําบาดาลระดับพื้นที่และตั้งศนูย

ขอมูลน้ําบาดาล 

6. ประสานงานการฝกอบรมและออกหนังสือรับรองใหชางเจาะ วิศวกร และนักธรณีวิทยา 

 

13.4 ศูนยพัฒนาน้ําบาดาลสระบุรี 

1. เจาะและพัฒนาแหลงน้ําบาดาลให เกิดประโยชนสู งสุด ทั้ งดานอุปโภค บริโภค

อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

2. สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่

รับผิดชอบ 

4. เจาะสํารวจและบอสังเกตการณนํ้าบาดาล 

5. กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 

6. ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

7. ทดสอบปริมาณน้ําและช้ันน้ําบาดาล 

 

13.5 ศูนยพัฒนาน้ําบาดาลระยอง 

1. เจาะและพัฒนาแหลงน้ําบาดาลให เกิดประโยชนสู งสุด ทั้ งดานอุปโภค บริโภค

อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

2. สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่

รับผิดชอบ 

4. เจาะสํารวจและบอสังเกตการณนํ้าบาดาล 

5. กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 
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6. ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

7. ทดสอบปริมาณน้ําและช้ันน้ําบาดาล 

 

14. สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 4 ขอนแกน ประกอบดวยหนวยงาน ดังนี้ 

14.1 ฝายบริหารทั่วไป 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานบุคคล งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ 

งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะของสํานัก 

 

14.2 กลุมวิชาการน้ําบาดาล 

1. ศึกษา สํารวจ ประเมินศักยภาพน้ําบาดาลในระดับพื้นที่ 

2. แกไข ปองกัน อนุรักษ และฟนฟูแหลงน้ําบาดาลในระดับพื้นที่ 

3. ใหคําปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําบาดาล ใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน 

4. ใหบริการวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลในเบื้องตน 

5. ประสานและสนับสนุนขอมูลวิชาการน้ําบาดาล เพื่อการเจาะและพัฒนาน้ําบาดาลทกุภาค

สวนในพื้นที่ 

6. วิเคราะหและแปลสภาพขอมูลการทดสอบปริมาณและช้ันน้ําบาดาลในพื้นที่ 

7. สํารวจ ตรวจวัดระดับน้ําบาดาลและคุณภาพน้ํา วิเคราะห แปลคา และติดตามสภาพน้ํา

บาดาล ทั้งปริมาณและคุณภาพในพื้นที่ 

8. สํารวจอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสเฉพาะแหง 

 

14.3 สวนบริหารจัดการน้ําบาดาล 

1. จัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ แผนงานและงบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

บาดาลในสวนที่รับผิดชอบใหสอดคลองกับเปาหมายและยุทธศาสตรของกรม จังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. สงเสริมและสนับสนุนในการกํากับดูแลควบคุม เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยน้ํา

บาดาล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมและการเผยแพร ประชาสัมพันธ 

4. ใหบริการขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ 

5. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ ทะเบียนแหลงน้ําบาดาล บอน้ําบาดาลระดับพื้นที่และตั้งศนูย

ขอมูลน้ําบาดาล 
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6. ประสานงานการฝกอบรมและออกหนังสือรับรองใหชางเจาะ วิศวกร และนักธรณีวิทยา 

 

14.4 ศูนยพัฒนาน้ําบาดาลขอนแกน 

1. เจาะและพัฒนาแหลงน้ําบาดาลให เกิดประโยชนสู งสุด ทั้ งดานอุปโภค บริโภค

อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

2. สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่

รับผิดชอบ 

4. เจาะสํารวจและบอสังเกตการณนํ้าบาดาล 

5. กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 

6. ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

7. ทดสอบปริมาณน้ําและช้ันน้ําบาดาล 

 

14.5 ศูนยพัฒนาน้ําบาดาลอุดรธานี 

1. เจาะและพัฒนาแหลงน้ําบาดาลให เกิดประโยชนสู งสุด ทั้ งดานอุปโภค บริโภค

อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

2. สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่

รับผิดชอบ 

4. เจาะสํารวจและบอสังเกตการณนํ้าบาดาล 

5. กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 

6. ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

7. ทดสอบปริมาณน้ําและช้ันน้ําบาดาล 

 

15. สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 5 นครราชสีมา ประกอบดวยหนวยงาน ดังนี้ 

15.1 ฝายบริหารทั่วไป 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานบุคคล งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ 

งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะของสํานัก 
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15.2 กลุมวิชาการน้ําบาดาล 

1. ศึกษา สํารวจ ประเมินศักยภาพน้ําบาดาลในระดับพื้นที่ 

2. แกไข ปองกัน อนุรักษ และฟนฟูแหลงน้ําบาดาลในระดับพื้นที่ 

3. ใหคําปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําบาดาล ใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน 

4. ใหบริการวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลในเบื้องตน 

5. ประสานและสนับสนุนขอมูลวิชาการน้ําบาดาล เพื่อการเจาะและพัฒนาน้ําบาดาลทกุภาค

สวนในพื้นที่ 

6. วิเคราะหและแปลสภาพขอมูลการทดสอบปริมาณและช้ันน้ําบาดาลในพื้นที่ 

7. สํารวจ ตรวจวัดระดับน้ําบาดาลและคุณภาพน้ํา วิเคราะห แปลคา และติดตามสภาพน้ํา

บาดาล ทั้งปริมาณและคุณภาพในพื้นที่ 

8. สํารวจอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสเฉพาะแหง 

 

15.3 สวนบริหารจัดการน้ําบาดาล 

1. จัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ แผนงานและงบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

บาดาลในสวนที่รับผิดชอบใหสอดคลองกับเปาหมายและยุทธศาสตรของกรม จังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. สงเสริมและสนับสนุนในการกํากับดูแลควบคุม เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยน้ํา

บาดาล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมและการเผยแพร ประชาสัมพันธ 

4. ใหบริการขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ 

5. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ ทะเบียนแหลงน้ําบาดาล บอน้ําบาดาลระดับพื้นที่และตั้งศนูย

ขอมูลน้ําบาดาล 

6. ประสานงานการฝกอบรมและออกหนังสือรับรองใหชางเจาะ วิศวกร และนักธรณีวิทยา 

 

15.4 ศูนยพัฒนาน้ําบาดาลนครราชสีมา 

1. เจาะและพัฒนาแหลงน้ําบาดาลให เกิดประโยชนสู งสุด ทั้ งดานอุปโภค บริโภค

อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

2. สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่

รับผิดชอบ 
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4. เจาะสํารวจและบอสังเกตการณนํ้าบาดาล 

5. กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 

6. ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

7. ทดสอบปริมาณน้ําและช้ันน้ําบาดาล 

 

15.5 ศูนยพัฒนาน้ําบาดาลอุบลราชธานี 

1. เจาะและพัฒนาแหลงน้ําบาดาลให เกิดประโยชนสู งสุด ทั้ งดานอุปโภค บริโภค

อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

2. สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่

รับผิดชอบ 

4. เจาะสํารวจและบอสังเกตการณนํ้าบาดาล 

5. กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 

6. ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

7. ทดสอบปริมาณน้ําและช้ันน้ําบาดาล 

 

16. สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6 ตรัง ประกอบดวยหนวยงาน ดังนี้ 

16.1 ฝายบริหารทั่วไป 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานบุคคล งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ 

งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะของสํานัก 

 

16.2 กลุมวิชาการน้ําบาดาล 

1. ศึกษา สํารวจ ประเมินศักยภาพน้ําบาดาลในระดับพื้นที่ 

2. แกไข ปองกัน อนุรักษ และฟนฟูแหลงน้ําบาดาลในระดับพื้นที่ 

3. ใหคําปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําบาดาล ใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน 

4. ใหบริการวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลในเบื้องตน 

5. ประสานและสนับสนุนขอมูลวิชาการน้ําบาดาล เพื่อการเจาะและพัฒนาน้ําบาดาลทกุภาค

สวนในพื้นที่ 

6. วิเคราะหและแปลสภาพขอมูลการทดสอบปริมาณและช้ันน้ําบาดาลในพื้นที่ 
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7. สํารวจ ตรวจวัดระดับน้ําบาดาลและคุณภาพน้ํา วิเคราะห แปลคา และติดตามสภาพน้ํา

บาดาล ทั้งปริมาณและคุณภาพในพื้นที่ 

8. สํารวจอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสเฉพาะแหง 

 

16.3 สวนบริหารจัดการน้ําบาดาล 

1. จัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ แผนงานและงบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

บาดาลในสวนที่รับผิดชอบใหสอดคลองกับเปาหมายและยุทธศาสตรของกรม จังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. สงเสริมและสนับสนุนในการกํากับดูแลควบคุม เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยน้ํา

บาดาล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมและการเผยแพร ประชาสัมพันธ 

4. ใหบริการขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ 

5. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ ทะเบียนแหลงน้ําบาดาล บอน้ําบาดาลระดับพื้นที่และตั้งศนูย

ขอมูลน้ําบาดาล 

6. ประสานงานการฝกอบรมและออกหนังสือรับรองใหชางเจาะ วิศวกร และนักธรณีวิทยา 

 

16.4 ศูนยพัฒนาน้ําบาดาลตรัง 

1. เจาะและพัฒนาแหลงน้ําบาดาลให เกิดประโยชนสู งสุด ทั้ งดานอุปโภค บริโภค

อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

2. สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่

รับผิดชอบ 

4. เจาะสํารวจและบอสังเกตการณนํ้าบาดาล 

5. กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 

6. ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

7. ทดสอบปริมาณน้ําและช้ันน้ําบาดาล 
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16.5 ศูนยพัฒนาน้ําบาดาลสงขลา 

1. เจาะและพัฒนาแหลงน้ําบาดาลให เกิดประโยชนสู งสุด ทั้ งดานอุปโภค บริโภค

อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

2. สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่

รับผิดชอบ 

4. เจาะสํารวจและบอสังเกตการณนํ้าบาดาล 

5. กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 

6. ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

7. ทดสอบปริมาณน้ําและช้ันน้ําบาดาล 
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2.  โครงสรางองคกรและสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศปจจุบัน 

2.2 สถาปตยกรรมและระบบสารสนเทศปจจุบัน 

 

 ผลการศึกษาวิเคราะหระบบงานปจจุบัน (Existing System Analysis) ซึ่งเปนผลการศึกษาวิเคราะห

ระบบสารสนเทศ (IS: Information System) ที่ใชสนับสนุนการดําเนินภารกิจภายในกรม และเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT: Information Technology) ซึ่ ง เปนโครงสร างพื้นฐานที่ ใชสนับสนุนระบบสารสนเทศ 

ประกอบดวย ฮารดแวร อุปกรณสนับสนุน ระบบการสื่อสาร เปนตน 

 

 

2.2.1 สถาปตยกรรมและระบบสารสนเทศปจจุบัน 

 

(1) สถาปตยกรรมระบบสารสนเทศปจจุบัน 

 เนื่องจากกรมมีการใชงานสูระบบอินเทอรเน็ตเพื่อใหบริการแก ทบ. (บางเขน)  และการเช่ือมโยงจาก

สทบ.เขตจากจังหวัดตาง ๆ จํานวน 12 เขต โดยมีการกําหนดการเช่ือมโยงสูอินเทอรเน็ตของเขตตางๆ ตอง

เช่ือมโยงการสื่อสารผานมาที่ศูนยขอมูล (Data Center)  ทบ. (บางเขน) สวนกลางเทานั้น ลักษณะการสื่อสาร 

เขาถึง และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสํานักงานของ 4 กอง 6 สํานักในสวนกลาง กับศูนยขอมูล และระหวางสทบ. 

กับศูนยขอมูลจงึมีสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย (Centralized) แผนผังการเช่ือมโยงเครือขายจาก

สทบ. เขตทั้ง 12 เขต แสดงดังภาพที่ 2-3 
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ภาพที ่2-3 แผนภาพการเช่ือมโยงเครือขายของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

 

 

(2) ระบบสารสนเทศปจจุบัน (Front and back office) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และระบบ

ฐานขอมูล 

 

1. ระบบสารสนเทศ  (Front and back office) 

 การใชงานระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ทั้งระบบสารสนเทศสําหรับสํานักงานสวนหนา 

(Front Office System) และสํานักงานสวนหลัง (Back Office System) แบงออกเปน 4 สวน ไดแก สนับสนุน

งานวิชาการและวิศวกรรม การบริหารสํานักงานและงานราชการ และงานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล และ

สนับสนุนการสื่อสารและรายงานระหวางกองและ สทบ. เขต 
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1.1) ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานวิชาการและวิศวกรรม 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานวิชาการและวิศวกรรม คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานภารกิจหลกั

ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพื่อการทํางานดานการสํารวจการขุดเจาะ และการบริหารจัดการบอน้ําบาดาล สรุป

ไดดังตารางที่ 2-1  

 

ตารางที่ 2-1 ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานวิชาการและวิศวกรรม 

ช่ือระบบ รายละเอยีด 

ระบบฐานขอมลูทรัพยากรน้ําบาดาล (พสุธารา) ระบบจดัเก็บขอมูลเกีย่วกับการบอน้ําบาดาล 

ระบบฐานขอมลูกองวิเคราะหน้ําบาดาล E-Lab ระบบบันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

ระบบจดัการความรู มีการเผยแพรความรูผานหนาเว็บ 

http://www.dgr.go.th/KM_ssp/km.htm 

ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเพือ่การบริหาร

จดัการน้ําบาดาลในเขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล 

ระบบวิเคราะหเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ สามารถ

แสดงเหตุการณจําลองในอนาคตเพือ่ประกอบการขอ

อนญุาตขดุเจาะน้ําบาดาล สามารถจดัทํารายงาน

ระดับน้ําบาดาลของบอสังเกตการณ เปนตน 

 

 

1.2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสํานักงานและงานราชการ 

ระบบสารสนเทศสําหรับสํานักงานและงานราชการ คือ ระบบสารสนเทศที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลใช

สําหรับการบริหารงานตาง ๆ ไดแก การเงิน บัญชี พัสดุ บุคลากร สารบรรณ กฎหมาย ฯลฯ สรุปไดดังตารางที่ 2-2  

 

ตารางที่ 2-2   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสํานักงานและงานราชการ 

ช่ือระบบ รายละเอยีด 

GF-MIS ระบบบริหารการเงินภาครัฐ เพือ่ตดิตามการใชงบประมาณ การเงิน

และบญัชี ของกรมบัญชีกลาง 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบรับสงหนังสอื ผลสํารวจพบวามีการใชงานทุกกอง และ สทบ.

เขต สวนใหญใชเพื่อรับสงหนังสอืเขาออกเทานั้น ยงัไมมีการใชเพื่อ

เวียนหนังสอืผานอิเล็กทรอนิกส 

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนกิส ระบบเพือ่จดัเก็บเอกสารไวในรูปไฟลคอมพิวเตอร 
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ช่ือระบบ รายละเอยีด 

ระบบ e-Project Tracking ระบบตดิตามและประเมินผลโครงการภาครัฐ บางหนวยงานมีการเขา

ใชงานเพื่อรายงานใหแกรัฐบาล  

ระบบสารสนเทศเพือ่การควบคมุ

กจิการน้ําบาดาล (GCL) 

ระบบสําหรับการจดัเก็บคาใชน้ําบาดาลจากบอทีข่ดุเพือ่ธุรกจิ 

ใหบริการแกบริษัทและหางรานตาง ๆ โดยมีการจดัเก็บคาใชน้ํา 

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล 

(DGR Human Resource 

Information System) 

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล เปนระบบ Intranet ใชเพื่อเขาถงึ

ขอมลูสวนบคุคลของบคุลากรกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และรายงาน

ขอมลูดานตางๆ เกีย่วกับบคุลากรของกรม 

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล

ระดับกรม 

(DPIS: Departmental 

Personnel Information 

System) 

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคลระดับกรม เปนโปรแกรมกลางของ

สํานักงาน กพ. อนญุาตใหบุคลากรของแตละหนวยงานสามารถ

เขาถึงสารสนเทศสวนบคุคลของตนเองได 

ระบบสารสนเทศภายนอก ไดแก 

-PART (สงป.) 

-eBudget (สงป.) 

-eProject Tracking (กส.) 

-eDocuments (ทบ.) 

-DGR Budget (ทบ.) 

เปนระบบสารสนเทศที่หนวยงานภายนอก (ไมรวม GF-MIS) เชน 

สํานักงบประมาณ กรมบญัชีกลาง พฒันาขึ้นเพือ่ใชบริหารจดัการ

และตดิตามระบบงบประมาณ การเงิน การจดัซือ้จดัจาง เปนตน ของ

หนวยงานตางๆ ภาครัฐ โดยมีหนวยงานภายในทบ. ที่เกีย่วของ เปน

ผูใชงานหลัก ไดแก PART eBudget eBidding  เปนตน 

รวมทั้งระบบสารสนเทศที่กระทรวง (กส.) เปนเจาของใหใชงาน

รวมกันทุกหนวยงานในสงักดั ไดแก eProject Tracking 

นอกจากนั้น ยังมีระบบสารสนเทศของกรม (ทบ.) ทีพ่ัฒนาและใช

งานภายในกรม ไดแก ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส 

(eDocuments) ระบบสานสนเทศบริหารงบประมาณ (DGR 

Budget) เปนตน 

 

1.3) ระบบสารสนเทศสําหรับงานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล 

ระบบสารสนเทศสําหรับงานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล คือ ระบบเพื่อการนําขอมูลไดแก ขอมูล

องคกร ขาวสาร กฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานบาดาลไปเผยแพรใหแกประชาชน 

หนวยงานราชการที่ตองปฏิบัติงานเกี่ยวของกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ผานเว็บไซต และเครือขายทางสงัคม สรุป

ไดดังตารางที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสํานักงานและงานราชการ 

ช่ือระบบ รายละเอยีด 

เว็บไซต เว็บไซตทีอ่อนไลนปจจบุนัเพิง่ไดรับการพัฒนามาใหมโดย ศทส.  

นอกจากนีก้ําลังพัฒนาขอมลูบนเว็บไซตใหมทัง้หมดโดยวาจางผูจดัทํา

จากภายนอก(กําลังอยูในกระบวนการพัฒนา) 

Facebook https://www.facebook.com/Groundwaterofthailand/ 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการจดัทํา Facebook เพือ่เปนชองทางใน

การเผยแพรขาวสารกจิกรรมตาง ๆ  

 

1.4) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการสือ่สารและรายงานระหวางกองและสทบ.เขต  

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการสือ่สารและรายงานระหวางกองและ สทบ.เขต  คอื การใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบสารสนเทศเพือ่การสือ่สาร การบญัชาการ การตดิตาม การรายงาน และการสือ่สารระหวาง

กองและ สทบ.เขต  สรุปไดดงัตางที ่2-4  

 

ตารางที่ 2-4 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการสือ่สารและรายงานระหวางกองและ สทบ.เขต 

ช่ือระบบ รายละเอยีด 

Email มีการใชงานอีเมลที ่mail.go.th และฟรีอเีมลใน Gmail และการสราง 

Group Mail ใน Yahoo Mail 

Cloud Storage ใช Dropbox และ Google Drive เพื่อจดัสงรายงานระหวางสทบ.เขต

สูกรม 

Line มีการนําไปใชงานเพื่อการสนทนาและรายงานการออกนอกสถานที่  

ระบบ One Page Summary 

Report 

กรมมีการกําหนดใหสงรายงาน One Page Summary Report โดยให

หนวยงานจดัสงขอมลูและ ศทส.รวบรวม และเปนผูดําเนินการจดัทํา 

One Page Summary เสนอตอ อทบ. (DOC)  ทส. (MOC)  

สํานักนายกฯ (PMOC) 
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2. ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 

 

 2.1) ระบบปฏิบัติการ 

 ระบบปฏิบัติการของเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนใหญใชงาน Microsoft Windows และ มีเพียงบางเคร่ืองใช

งาน Linux Ubuntu ผลการสํารวจระบบปฏิบัติการที่ใชงานในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล พบวามีการใชงาน

ระบบปฏิบัติการ สรุปดังตาราง 2-6 

 

ตารางที่ 2-6 ระบบปฏิบัติการที่ใชงานในเคร่ืองคอมพิวเตอร 

ช่ือโปรแกรม รายละเอยีด 

Microsoft Windows XP ระบบปฏิบตักิารของไมโครซอฟต ซึ่งลาสมยัแลวแตยังมกีารใชงานใน

บางสทบ.เขต เพราะเคร่ืองคอมพิวเตอรรุนเกาสามารถใชงานไดด ี

Microsoft Windows 7 ระบบปฏิบตักิารของไมโครซอฟต รุนที ่7 กําลงัเร่ิมจะลาสมยั 

Microsoft Windows 8 ระบบปฏิบตักิารของไมโครซอฟต รุนที ่8 นิยมใชงาน 

Microsoft Windows 10 ระบบปฏิบตักิารของไมโครซอฟต รุนที ่10 เริ่มใชงาน 

Ubuntu ระบบปฏิบตักิารแบบเปด สามารถใชไดฟรี มกีารใชงานในกลุม

เจาหนาที่ ศทส 

Android ระบบปฏิบตักิารบนสมารโฟนและแทบ็เลต็ทั่วๆ ซึ่งมีการใชงานกัน

อยางกวางขวาง 

IOS ระบบปฏิบตักิารของเคร่ือง Iphone และ Ipad มีการใชงานอยาง

กวางขวาง 

 

 

2.2) ซอฟตแวรประยุกต 

หนวยงานระดับกอง มีการใชงานซอฟตแวรสําหรับจัดการงานเอกสารและระบบในสํานักงาน ไดแก 

Microsoft Office และซอฟตแวรประยุกตที่พัฒนาโดยรัฐบาลและกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเอง อยางไรก็ตาม บาง

หนวยงานมีความจําเปนตองใชงานโปรแกรมเฉพาะ ไดแก โปรแกรมที่เกี่ยวของกับการแสดงแผนที่น้ําบาดาล 

ธรณีวิทยา เปนตน สรุปดังตารางที่ 2-7 

  



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทรัพยากรน้าํบาดาล พ.ศ. 2559-2562 | 83 

ตารางที่ 2-7  โปรแกรมประยุกตที่มีการใชงานในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

ช่ือโปรแกรม รายละเอยีด 

Microsoft Office โปรแกรมสําหรับงานสํานักงานไดแก พมิพงาน ตารางคํานวณ การนําเสนอ  

ARC GIS ในบาง สทบ.เขต มีการตดิตั้งใชงาน ARC GIS เพือ่ใชสํารวจระบบพื้นที่พิกดัน้ํา

บาดาล 

 

 

3. ระบบฐานขอมูล 

 ระบบสารสนเทศที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลใชงานในระบบตางๆ มีความหลากหลาย ตาม Application 

ของระบบงาน หรือตามแตการจัดซื้อระบบในโครงการตาง ๆ  เมื่อสํารวจระบบฐานขอมูลของระบบตาง พบวา มี

การจัดเก็บขอมูลสองประเภท ไดแก  

1) ขอมูลโดยโปรแกรมตารางคํานวณ โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel  

ผลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สทบ.เขต มีการจัดเก็บขอมูลเฉพาะงานที่ตนรับผิดชอบไว

ใน Excel File ตัวอยาง เชน ขอมูลการสํารวจกอนการขุดเจาะ รายงานตาง ๆ ที่ตองจัดสงใหกอง เปนตน 

2) จัดเก็บโดยโปรแกรมจัดการฐานขอมูล  

ระบบงานที่มีซอฟตแวรบริหารจัดเก็บ ประมวลผล รายงาน มีการใชงานผานระบบ DBMS ซึ่งเปน

โปรแกรมสําหรับจัดเก็บขอมูลลงฐานขอมูลอยางเปนระบบ จากการสํารวจพบวา สวนใหญระบบตาง ๆ มีการ

จัดเก็บดวย Microsoft SQL และโปรแกรมประยุกตเฉพาะงานผานเว็บ ใชงาน MySQL จัดเก็บ 
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2.  โครงสรางองคกรและสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศปจจุบัน 

2.3 อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบเครือขายการสื่อสารขอมูล และระบบไฟฟา 

 

 ประกอบดวย อปุกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเซ็นเซอร ระบบเครือขายการสือ่สารขอมูล และระบบไฟฟา/

ไฟฟาสํารอง/ระบบปองกัน/ระบบปองกันฟาผา 

 

1. อุปกรณคอมพวิเตอร 

 ประกอบดวย ครุภัณฑคอมพิวเตอร ระบบปฏบิตัิการ ซอฟตแวรประยุกต เคร่ืองแมขาย อปุกรณเพือ่สาร

สือ่สาร และระบบฐานขอมลู 

(1) ครุภัณฑคอมพวิเตอร 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอรและอปุกรณตอพวงตาง ๆ 

ปจจบุันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมเีคร่ืองคอมพิวเตอรและอปุกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีอ่ยูในระบบควบคมุดวย

รหัสครุภัณฑ ไดแกคอมพิวเตอรแมขาย คอมพิวเตอรตัง้โตะ คอมพิวเตอรโนตบุค เครือ่งพิมพ สแกนเนอร เคร่ือง

สํารองไฟ สรุปไดดงัตารางที ่2-8 

 

ตารางที่ 2-8 ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ใชงานในปจจบุัน 

ช่ือหนวยงาน 
คอมพิวเตอร

แมขาย 

คอมพิวเตอร

ตั้งโตะ 
โนตบุค 

เคร่ือง

พิมพ 

สแกน 

เนอร 

เคร่ือง

สํารองไฟ 

สทบ.1 ลําปาง 1 14 - 18 1  

สทบ.2 สุพรรณบุรี - 4 - 2 - - 

สทบ.3 สระบุรี 1 10 4 7 - 1 

สทบ.4 ขอนแกน - 12 1 6 - - 

สทบ.5 นครราชสีมา - 21 - - - - 

สทบ.6 ตรัง 1 6 4 16 - - 

สทบ.7 กําแพงเพชร - 11 1 6 - - 

สทบ.8 ราชบุรี - 16 2 - - - 

สทบ.9 ระยอง - 12 1 - - - 

สทบ.10 อดุรธานี - 10 1 1 - - 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทรัพยากรน้าํบาดาล พ.ศ. 2559-2562 | 85 

ช่ือหนวยงาน คอมพิวเตอร

แมขาย 

คอมพิวเตอร

ตั้งโตะ 

โนตบุค เคร่ือง

พิมพ 

สแกน 

เนอร 

เคร่ือง

สํารองไฟ 

สทบ.11 อบุลราชธานี - 23 3 12 - - 

สทบ.12 สงขลา - 6 1 5 - - 

สํานักบริหารกลาง - 8 - - - - 

สํานักบริหารทรัพยากรบคุคล - 16 2 14 1  

สวนประชาสัมพันธและเผยแพร - 9 3 16 - - 

สวนพัสด ุ - - - - - - 

สวนการคลงั - 22 - 23  14 

กองแผนงาน - 20 4 13  13 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทรัพยากรน้ําบาดาล 

- - - - - - 

ศูนยควบคุมกจิการน้ําบาดาล - 33 3 13 - 13 

สํานักพฒันาน้ําบาดาล - 21 2 5 - - 

สํานักสํารวจและประเมิน

ศักยภาพน้ําบาดาล 

- 21 18 10 - 4 

สํานักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร

น้ําบาดาล 

- 52 3 18 1 - 

กองวิเคราะหน้ําบาดาล - 18 - 16 - - 

กลุมนติิกร - - - - - - 

กลุมตรวจสอบภายใน - 6 3 10 - 4 

กลุมพฒันาระบบบริหาร - 10 2 9 - 2 

รวม 3 381 58 220 3 51 

 

 

2. อุปกรณเซ็นเซอร  

 อุปกรณเซ็นเซอรที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการใชงาน คือ เคร่ืองทดสอบ E-Logging หรือ E-Log ซึ่งใช

เพื่อการสํารวจน้ําบาดาลดวยวิธีธรณีฟสิกส กลาวคือ มีการใชเคร่ืองมือเพื่อตรวจสอบภาคตดัขวางช้ันดินและช้ันน้ํา

บาดาล ใชการวิเคราะหน้ําบาดาลโดยดูจากคาความแตกตางของพารามิเตอรคุณลักษณะทางไฟฟา และแปลผล
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จากกราฟ ปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีเคร่ืองมือที่สามารถทํางานในระบบดงักลาว ไดทั้งในระบบสัญญาณ

ดิจิทัลซึ่งเปนระบบใหม และระบบเดิมซึ่งทํางานดวยสัญญาณแอนะล็อก ขอมูลที่ไดจากอปุกรณอานสัญญาณนั้น 

หากเปนระบบแอนะล็อก ตองใชเคร่ืองสแกนเนอร เพื่อแปลงภาพสูไฟลคอมพิวเตอรแลวจึงจัดเก็บลงระบบของ

ฐานขอมูลพสุธารา สวนระบบดิจิทัลนั้น ผลที่ไดอยูในรูปไฟลคอมพิวเตอรทันที จึงมีความสะดวกในการจัดเก็บสู

ระบบฐานขอมูลพสุธาราไดทันที  

 อุปกรณเซ็นเซอรอีกชนิดที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการใชงาน คือ การรายงานผลจากบอสังเกตการณ 

ซึ่งดําเนินงานโดยสํานักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล ในอดีตสํานักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล

เคยสรางตนแบบสาํหรับการรายงานบอสังเกตการณออนไลนสูคอมพิวเตอร แตมีคาใชจายสูงจงึยงัไมไดดาํเนินการ

อยางเต็มรูปแบบทั้งระบบ ภาพที่ 2-4 ตัวอยางการแสดงผลการวิเคราะหจากระบบ E-Log 

 

 
ภาพที ่2-4  ตัวอยางผลการวิเคราะห Electronic Logging (ที่มา สทบ.เขตราชบุรี) 
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3. ระบบเครือขายการสื่อสารขอมูล 

 กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการติดตั้งระบบเพื่อการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนและลดคาใชจายในการสื่อสาร

ไดแก 1) ระบบโทรศัพท VoIP และ 2) ระบบ Video Conference 

  ระบบโทรศัพท VoIP  ใชการติดตั้งระบบ PABX เพื่อเช่ือมโยง กรม และ สทบ.เขต ตาง ๆ ใหสามารถ

ติดตอสื่อสารทางไกลโดยไมตองใชการสื่อสารดวยโทรศัพททางไกล การติดตอสื่อสารระหวางเขตและกรม ใช

หมายเลขสี่หลัก ซึ่งใชทั้งโทรศัพทและโทรสาร 

ระบบ Video Conference คือ ระบบการประชุมทางไกลแบบเห็นภาพวีดิทัศน เปนระบบที่เช่ือมโยง 

สทบ.เขต 12 แหง สามารถสื่อสารกับกรมโดยสามารถสื่อสารไดทั้งภาพและเสียงพรอมกัน 

 

 
ระบบ VDO conference ที่สทบ. ใช 

 

 

4. ระบบไฟฟา/ไฟฟาสํารอง/ระบบปองกัน/ระบบปองกันฟาผา 

 การใชงานคอมพิวเตอรนั้น โดยทั่วไปจะตองมีระบบสํารองไฟฟาและระบบปองกันไฟฟากระชาก เมื่อมี

เหตุการณไฟฟาดับ เคร่ืองสํารองไฟฟาจะชวยใหไฟฟาทดแทนแกผูใชงานเพื่อใหมีเวลาในการบันทึกและหรือปด

ระบบอยางปลอดภัย จากการสํารวจผูใชงานเกี่ยวกับระบบไฟฟา/ไฟฟาสํารอง/ระบบปองกัน/ระบบปองกันฟาผา 

มีผลการสํารวจดังนี้ 
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 4.1) ระบบไฟฟา 

 จากการสํารวจและสอบถามเกี่ยวกับระบบไฟฟา ณ สทบ. เขต 1-12 พบวา ผูตอบคําถามสวนใหญระบุวา 

มีเสถียรภาพ บางสวนระบุวามีปญหาเรื่องไฟฟาดับบาง ผลการสํารวจดังตารางที่ 2-9 

 

ตารางที่ 2-9  รอยละของผูตอบเกีย่วกบัเสถยีรภาพของระบบไฟฟา 

รายละเอียด รอยละ (%) 

มีเสถยีรภาพ 50.0 

มีปญหา 3 ครั้งตอสปัดาห 33.3 

มีปญหา 1 ครั้งตอสปัดาห 16.7 

 

 4.2) เครื่องไฟฟาสํารอง (UPS: Uninterruptible Power Supply) 

 เมื่อพิจารณาเคร่ืองไฟฟาสํารอง หรือ UPS ที่มีการใชงานอยูพบวามีใชงานไมครบทุกเคร่ือง สวนเคร่ืองทีม่ี

ใชงานยังมีการบํารุงรักษาไมเพียงพอ ตารางที่ 2-10 แสดงสัดสวนผูมอีปุกรณสํารองไฟฟา และ ตารางที่ 2-11 การ

บํารุงรักษา 

 

ตารางที่ 2-10  รอยละของผูม ีUPS และผูที่ไมมีเครือ่งไฟฟาสํารอง 

รายละเอียด รอยละ (%) 

ไมมี UPS 88.9 

มี UPS แตใชงานไมได 5.6 

มี UPS และไมทํางานในบางคร้ัง 5.6 

 

เนือ่งจากเครือ่งไฟฟาสํารองมคีวามจาํเปนตองเปลีย่นแบตเตอรร่ีและบํารุงรักษา ตรวจเช็ค เมือ่วเิคราะห

ผลจากการสํารวจ พบวา รอยละ 50 ขาดการตรวจเช็ค และยังไมไดมกีารเปลีย่นแบตเตอรร่ี 

 

ตารางที่ 2-11 รอยละของการบํารุงรักษาเคร่ืองไฟฟาสํารอง 

รายละเอียด รอยละ 

มีการตรวจสอบ 50 % 

มีการเปลีย่นแบตเตอรี 0 

ขาดการตรวจสอบ 50 % 
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 4.3) ระบบปองกันไฟฟา (Surge Protection) 

 ปญหาของการสงจายระบบไฟฟา ไดแก การเกิดกระแสไฟฟาเกินจากหลายสาเหตุ เชน ปรากฏการณ

ธรรมชาติ ปญหาจากระบบจายกระแสไฟฟา การเหน่ียวนําจากสนามแมเหล็ก สัญญาณรบกวนตางๆ ซึ่งเปนสาเหตุ

ใหเกิดไฟฟากระโชก มีผลตอระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ซึ่งการเกิดปญหาดังกลาวเปนปญหาที่เกิดขึ้น

ช่ัวขณะ แตอาจทําใหอุปกรณคอมพิวเตอรเสียหายได ผลจากการสํารวจพบวา ทุก สทบ.เขต มีการติดตั้งเคร่ือง

ปองกัน Surge แต สทบ.สระบุรี และ สทบ.กําแพงเพชร มีการติดตั้งอุปกรณปองกันฟาผาดวย ตารางที่ 2-12 

แสดงผลกระทบเมื่อไฟฟาดับ/ไฟฟาตก 

 

 

 
 

ระบบปองกันฟาผาของ สทบ. เขต 3 สระบุรี 

 
 

Surge Protector Device (SPD) แสดงจาํนวน

กระแสไฟฟามีปญหา ตดิตั้งทกุสทบ. เขต 

 

ภาพที ่2-5 (ซาย) ระบบปองกันไฟฟา (ขวา) ระบบปองกันไฟกระโชก 

 

ตารางที่  2-12  รอยละของผลกระทบเมือ่เกดิไฟฟาดบั/ไฟฟาตก 

รายละเอียด รอยละ (%) 

ขอมลู อุปกรณ เสยีหาย 55.6 

ขอมลูเสยีหาย 22.2 

ไมมีความเสยีหาย 22.2 
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4.4) ระบบปองกันฟาผา (Lightning Protection System) 

 ระบบไฟฟาของสทบ.เขตตางๆ ในสวนภูมิภาคแมเกิดไฟฟาดับบางเปนคร้ังคราว แตปญหาเกี่ยวกับฟาผา

พบนอยมาก ยกเวน สทบ.เขต 3 สทบ.สระบุรี และ สทบ. เขต 7 กําแพงเพชร ตารางที่ 2-13 แสดงรอยละของ

ผูตอบเกี่ยวกับระบบปองกันฟาผา 

 

ตารางที่ 2-13  รอยละของจาํนวนผูตอบเกีย่วกบัการมีระบบปองกันฟาผา 

รายละเอียด รอยละ (%) 

มีระบบปองกันฟาผา 55.6 

ไมมีระบบปองกันฟาผา 44.4 

 

 4.5) สรปุระบบไฟฟา/ไฟฟาสํารอง/ระบบปองกัน/ระบบปองกันฟาผา 

 จากการสํารวจระบบไฟฟา ไฟฟาสํารอง ระบบปองกัน และระบบปองกันฟาผา สทบ. เขตตางๆ มขีอสรุป

ดังตารางที ่2-14  

 

ตารางที่ 2-14  ระบบไฟฟา ไฟฟาสํารอง ระบบปองกนั และระบบปองกันฟาผา สทบ. เขต 1-12 

สํานักทรัพยากร 

น้ําบาดาล 

ระบบไฟฟา 

เขาอาคาร 

UPS สําหรบั 

ตูแมขาย 

ระบบปองกัน 

ไฟกระโชก 

ระบบปองกัน

ฟาผา 

เขต 1 ลําปาง 3 เฟส × √ × 

เขต 2 สุพรรณบุรี 3 เฟส × √ × 

เขต 3 สระบุรี 3 เฟส √ √ √ 

เขต 4 ขอนแกน 3 เฟส √ √ × 

เขต 5 นครราชสีมา 3 เฟส × √ × 

เขต 6 ตรัง 3 เฟส × √ × 

เขต 7 กําแพงเพชร 3 เฟส √ √ √ 

เขต 8 ราชบุรี 3 เฟส × √ × 

เขต 9 ระยอง 3 เฟส × √ × 

เขต 10 อดุรธานี 3 เฟส × √ × 

เขต 11 อบุลราชธานี 3 เฟส × √ × 

เขต 12 สงขลา 3 เฟส × √ × 
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2.  โครงสรางองคกรและสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศปจจุบัน 

2.4 ระบบงานสารสนเทศของหนวยงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 

ผลสํารวจการใชงานระบบสารสนเทศระบบตาง ๆ ของ สทบ.เขต พบวาปจจบุัน เขตทั้ง 12 เขต ใชงาน

ระบบสารสนเทศตาง ๆ  แสดงดังตารางที่ 2-15 

 

ตารางที่ 2-15 แสดงการใชงานระบบสารสนเทศตางๆ ของ สํานักงานกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเขตตาง ๆ  

 เขต 

1 

เขต 

2 

เขต

3 

เขต 

4 

เขต 

5 

เขต 

6 

เขต 

7 

เขต 

8 

เขต 

9 

เขต 

10 

เขต 

11 

เขต 

12 

กรม 

ระบบอินเทอรเนต็              
ระบบอินทราเนต็              
ระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกส 
             

ระบบฐานขอมลูน้ํา

บาดาล (พสุธารา) 
             

ระบบเอกสาร

อเิลก็ทรอนิกส 
             

ระบบสารสนเทศ

เพือ่ควบคุมกจิการ

น้ําบาดาล 
             

ระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตรเพือ่การ

บริหารจัดการน้ํา

บาดาลในเขต

วิกฤตการณนํ้า

บาดาล 
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 เขต 

1 

เขต 

2 

เขต

3 

เขต 

4 

เขต 

5 

เขต 

6 

เขต 

7 

เขต 

8 

เขต 

9 

เขต 

10 

เขต 

11 

เขต 

12 

กรม 

ระบบฐานขอมลู

กองวิเคราะหน้ํา

บาดาล 
             

EIS/MIS              
ระบบปฏิทินนดั

หมายผูบริหาร 
             

ระบบบริหารจัดการ

ประชุม อบรม 

สัมมนา 
             

ระบบบริหาร

การเงิน/บญัชี  

(GF-MIS) 
             

 

 จากการสัมภาษณ สทบ.เขต ตาง ๆ พบวามีระบบงานที่ปฏิบัติงานและยังทําดวยมือ และตองการใหมี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในอนาคตไดแก 

 ระบบบริหารงานพัสด ุ 

 ระบบจดัการบคุลากร  
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2.  โครงสรางองคกรและสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศปจจุบัน 

2.5 สถานภาพปญหา อุปสรรค และความตองการใชงาน 

 

สถานภาพปญหา อปุสรรค และความตองการใชงาน ที่สรุปประเด็นไดจากแบบสอบถามผูบริหาร หัวหนา

สวนงาน และผูปฏิบตัิงาน สรุปเปนดานตางๆ ดังตอไปนี ้

 

1. สรุปปญหาอุปสรรค 

 

1. ปญหาหรอือุปสรรคในการใชงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอรทํางานชา 

2. ปญหาไวรัสคอมพิวเตอร 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอรไมเพยีงพอตอการใชงาน 

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรทํางานไมมีเสถยีรภาพ หยดุการทํางาน 

5. จดุเช่ือมตอระบบเครือขายแบบไรสายไมเพยีงพอตอการใชงาน 

6. ขอมลูขาดความทันสมยัไมเปนปจจบุนั 

7. อปุกรณเช่ือมตอระบบเครือขายไมเพยีงพอตอการใชงาน 

8. อปุกรณเครือขายทํางานชา 

9. อปุกรณเครือขายทํางานไมมเีสถยีรภาพ หยดุการทํางาน 

10. ขอมลูสูญหาย 

11. ขอมลูไมถูกตอง ไมนาเช่ือถอื 

12. ระบบสารสนเทศใชงานยาก 

13. การใชงานระบบสารสนเทศเปนการเพิ่มภาระในการปฏิบตัิงาน 

14. ระบบสารสนเทศไมตอบสนองตอการปฏิบตังิานจริง 

15. ขาดการฝกอบรมบคุลากรในการใชงานระบบสารสนเทศ 
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2. ปญหาและอุปสรรคในการใชงานโปรแกรมประยกุตทีจ่าํเปนในการปฏิบตัภิารกจิ 

1. ไมมีลขิสทิธิ์ทีถู่กตองตามกฎหมาย 

2. ไมมีความรูในการใชงานอยางเพยีงพอ 

3. Version ลาสมยั 

4. ไมมีคูมอืการใชงาน 

5. ความยากในการไดซอฟตแวร 

6. โปรแกรมใชงานยาก 

7. โปรแกรมไมสอดคลองกบัความตองการ 
 

 

3. ปญหาหรอือุปสรรคเกี่ยวกับระบบฐานขอมลู 

1. ขอมลูไมเปนปจจบุัน 

2. ขอมลูไมเปนปจจบุัน 

3. ขอมลูไมตรงตอความตองการ 

4. ขาดการประชาสัมพันธ/ไมทราบมากอน 
 

 

 

2. สรุปความตองการใชงาน 

 

ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีการใหความรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. เปลีย่นอุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงตามระยะเวลา 

3. บุคลากรที่มคีวามรูทางดานคอมพิวเตอรโดยตรง เพือ่รับผดิชอบงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่

รับสงขอมลูขาวสารโดยเฉพาะ ไมพวงกับงานอืน่ 

4. Hardware ที่มีหมายเลขครุภัณฑถกูตอง 

5. Software ที่มีลขิสิทธิ์ถกูตอง เชน OS, MS office, ArgGIS 

6. ควรจัดหาคอมพิวเตอรและอปุกรณตอพวงที่ทันสมยัมาใชงานทดแทนเคร่ืองเกา 

7. สํานักไมมเีจาหนาที่รับผดิชอบดาน IT โดยตรง ดงันั้นเวลาเกิดปญหาตองใชบริการจากชางเอกชน ซึ่ง

ทําใหเกิดการลาชา 
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8. ทางสวนกลางเขามาแกไขปญหาเร็วพอสมควร แตเสยีเวลาในการเดินทางประมาณ 1 วัน ปญหา

เล็กนอยหากเจาหนาที่ทีม่คีวามรูแกไขเบือ้งตน เชน การใหบริการทางโทรศพัท 

9. ขาดผูรูหรือบุคลากรชํานาญงานดานคอมพิวเตอร หรือระบบที่เกีย่วของ 
 

 

2. ความตองการดานคอมพวิเตอรและอุปกรณ 

1. เปลีย่นใหมใหทันสมยั 

2. ควรจัดหาอปุกรณคอมพิวเตอรและการตอพวงเพิ่มเติม 

3. ควรเพิ่มประสิทธภิาพ หรือ เปลีย่นอุปกรณตามระยะเวลา 

4. ควรจัดคอมพิวเตอรใหเพยีงพอตอความตองการใช (ตามจํานวนบุคลากรที่ใชงาน) 

5. ตองการเคร่ืองพริ้นเตอร ขนาด A3 เคร่ืองสํารองไฟ สแกนเนอรคุณภาพสูง 

6. ควรจัดหาอปุกรณคอมพิวเตอรและการตอพวงที่ทันสมยัเพิม่เติมใหกับหนวยงาน 

7. ควรมีเจาหนาทีค่อยตรวจสอบระบบ 

8. อปุกรณที่ใชอยูเปนคอมพิวเตอรทีจ่ดัหาเอง และสวนใหญเปนเคร่ืองประกอบ 

 
 

 

3. ความตองการดานระบบฐานขอมลูที่ใชงาน 

1. ตองมีบคุลากรในการปรับปรุงขอมลู โดยยืนยันใหทราบวาปรับปรุงคร้ังลาสดุเมือ่ใด 

2. เพิ่ม Application บนมอืถอื เพือ่งายตอการคนหา 

3. Backup ขอมลูเวลาเกดิปญหาระบบลม 

4. อยากจะใหนําขอมูลตางๆ ทีเ่ปนเอกสารลงในฐานขอมลูใหไดมากที่สดุ เพราะงายตอการคนหา และไม

สิ้นเปลอืงพื้นที่ในการจดัเกบ็ 

5. ฐานขอมลู ตั้งแตป 2550 ลงไปควรมีการสํารวจ ปรับปรุงใหเปนปจจบุนั เนือ่งจากมีฐานขอมลูจาก

หนวยงานเดิมบางแหงหาไมพบแลว ควรตดั หรือ ปรับปรุงใหถูกตอง 

6. ระบบฐานขอมลูพสุธาราควรเช่ือมตอกับระบบ GCL ใหเปนฐานขอมลูเดยีวกันที่สามารถเรยีกดูได 

7. ควร inventory บอน้ําบาดาลทั้งของรัฐ และเอกชน เพือ่ปรับปรุงฐานขอมลูใหเปนปจจบุัน 
 

 

4. ความตองการดานโปรแกรมประยุกต 

1. โปรแกรมทีม่ีลขิสิทธิ์ถกูตอง 
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5. ความตองการดานการฝกอบรมความรูในไอท ี

1. ควรจัดการฝกอบรมอยางตอเนือ่ง ใหกับผูใชงาน 

2. ควรมีแหลงการฝกอบรมหรือหองฝกอบรมของกรม 

3. อยากไดเจาหนาที่ IT มาประจําสํานักงาน เพือ่แกไขปญหาทีเ่กดิขึ้นไดทันท ี

4. จดัฝกอบรมความรูดานไอทแีกเจาหนาทีผู่ใชงาน โดยหมุนเวยีนตามเขตตางๆ ปละ 2 คร้ัง หรือตาม

ความเหมาะสม 

5. วิทยากรที่ใหความรูดานไอท ีตองเปนผูมคีวามสามารถและเต็มใจถายทอดความรูโดยจดัเวลาให

เหมาะสมไมเรงรีบ (1-2 วัน) 
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รายงานการศึกษาองคกร  

(Enterprise Analysis) 
3.  การวิเคราะหสถานภาพระบบสารสนเทศปจจุบัน 

 

 

  



ภาคผนวก ค. | รายงานการวิเคราะหองคกร | 98 

 

 

 

3.  การวิเคราะหสถานภาพระบบสารสนเทศปจจุบัน 

3.1 ผลการศึกษาสภาพแวดลอมองคกร 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร ดวยวิธีวิเคราะห SWOT ประกอบดวย จุดแข็ง (Strengths) เปนการ

วิเคราะหปจจยัหลักของสภาพแวดลอมภายในที่เปนขอดี หรือขอเดน ที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ จุดออน 

(Weaknesses) เปนการวิเคราะหปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายในที่เปนขอดอยซึ่งสงผลเสียตอการดําเนินงาน

ขององคกร โอกาส (Opportunities) เปนการวิเคราะหปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายนอกที่เอื้ออํานวย หรือ

สนับสนุนใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ และอุปสรรค (Threats) เปนการวิเคราะหปจจัยหลักของ

สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนภัยคุกคาม หรือขอจํากัดที่ทําใหการดําเนินงานขององคกรไมประสบความสําเร็จ  

ทั้งนี้ การวิเคราะห SWOT น้ี เปนการพิจารณาและวิเคราะหปจจัยตางๆ ทั้งสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกเฉพาะที่เกี่ยวของกับมิติของการวางแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนําไป

กําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาแผนงานโครงการตางๆ ดานไอซีที เพื่อใชสนับสนุนการดําเนินตาม

ภารกิจของกรมในระยะ 4 ปขางหนา 

 

 

สรุปการวิเคราะห จดุแข็ง-จดุออน และโอกาส-ภยัอปุสรรค 

Strength จดุแข็ง Weakness จดุออน 

มีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล (ศทส.) 

เปนหนวยงานเฉพาะดานทีม่ีภารกจิรับผดิชอบดานไอซีที

โดยเฉพาะ สงผลใหภารกจิดานไอซทีีมคีวามเขมแข็งได 

โครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากร 

น้ําบาดาล (ศทส.) มีฐานะเปนสํานัก มผีูบริหารสูงสดุ

ระดับ 8 มีขอจาํกดัดานอตัรากําลัง ขวัญกําลงัใจ และ

การเตบิโตในสายงาน 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล สามารถของบประมาณจาก 

กองทุนพฒันาน้ําบาดาลเพือ่เพิม่ศกัยภาพระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการปฏิบตังิานได 

โครงสรางพื้นฐานดานไอซีท ีนโยบาย มาตรฐาน 

ระบบบํารุงรักษา ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภยั

ดานสารสนเทศ ระบบจดัการความเสีย่งดาน

สารสนเทศ ระบบการบริหารจดัการทรัพยากร

สารสนเทศที่มีในปจจบุนั ยงัมคีวามขาดแคลน  

สงผลตอขดีความสามารถในการใหบริการไดอยาง

ทั่วถึงและเทาทัน 
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Strength จดุแข็ง Weakness จดุออน 

กรมมีระบบสารสนเทศที่เปนแกนหลักอยูแลว ทําให

สามารถพฒันาไปสูระดับทั่วทัง้องคกร (Enterprise-

wide) ตอไปไดงาย 

ทรัพยากรพื้นฐานดานไอซทีแีละระบบการสือ่สาร

ระหวางสวนกลางกบัสํานักเขตในภูมภิาค มขีอจํากัด

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สงผลตอคุณภาพในการ

ใหบริการตอผูใชในภูมิภาค 

มีการนําระบบสารสนเทศทั่วทัง้องคกร (Back Office 

ERP) มาใชในงานบริหารกองทุน สงผลตอความยอมรับ

และความตองการใชระบบ ERP ขยายไปเปนระบบทั่ว

ทั้งองคกรไดรวดเร็วขึ้น 

ยังขาดระบบสารสนเทศทั่วทัง้องคกร (ERP: 

Enterprise Resource Planning) ที่เปนระบบ

เดยีวกัน สงผลตอคุณภาพของสารสนเทศขององคกร 

กรมมียทุธศาสตรบริหารจดัการทรัพยากรน้ําและแผน

แมบทไอซทีีเปนเข็มทิศแนวทางการพัฒนาดานไอซทีีทํา

ใหมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

ระบบสารสนเทศแกนหลกัของกรม (พสุธารา, GCL, 

E-Lab) ยังขาดบูรณาการเช่ือมโยงกัน สงผลกระทบ

อยางมีนยัสําคญัตอการบริหารจดัการดานบูรณภาพ 

ความซ้ําซอน ความเปนปจจบุัน และการใชประโยชน

ของขอมูลในหลกั รวมทัง้ มาตรฐานการบริหาร

จดัการระบบ 

ผูนําสงูสดุขององคกรมปีระสบการณดานไอซีทแีละให

ความสําคญักับไอซีท ีจึงเปนปจจยัเกือ้หนุนตอการ

ผลักดันสงเสริมแผนงานดานไอซทีีมาสนับสนุนภารกจิ

หลักขององคกรไดมากขึ้น 

แผนงานโครงการตามยุทธศาสตรในแผนแมบทไอซทีี

ไดรับการอนุมตัติ่ํากวาคาเฉลีย่มาตรฐาน 

เจาหนาทีด่านไอซีทขีองหนวยงาน ศทส. ทั้งมาจากสาย

งานภาคสนาม (non-IT) ของกรม ผสมผสานกับผูที่มา

จากสายงานไอทีโดยตรง ทําใหมจีดุเดนในเรือ่งความรู

ความเขาใจภารกจิหลกัขององคกร สามารถปฏสิัมพันธที่

ดตีอหนวยงานอื่น และชวยแลกเปลีย่นถายทอดองค

ความรูในงานภาคสนามกบัความรูดานไอซีทีระหวาง

บุคลากร 

บุคลากรดาน ICT มีจํานวนนอยเมือ่เทยีบสดัสวนตอ

จํานวนบุคลากรดานอื่นๆ สงผลโดยตรงตอ

ความสามารถในการตอบสนองตอผูรับบริการ 

โดยเฉพาะหนวยงานสวนภมูิภาค 

ผูบริหารหนวยงานหลักในกรม มีขดีความสามารถสูงใน

การนําไอซีทมีาใชบริหารจดัการภารกจิของหนวยงาน

ของตน สงผลใหการขบัเคลือ่นแผนงานโครงการดานไอซี

ทีมีความตื่นตัวเพิ่มมากขึ้น 

ผูใชทั่วไปขาดความเขาใจในการโตตอบกบัซอฟตแวร 

หรือ ระบบสารสนเทศ เนือ่งจากขาดการฝกอบรม 

พื้นฐานภาษาอังกฤษ และความรูความเขาใจตอ 



ภาคผนวก ค. | รายงานการวิเคราะหองคกร | 100 

 

 

Strength จดุแข็ง Weakness จดุออน 

 คอมพิวเตอร โดยเฉพาะดานฮารดแวร ซอฟตแวร 

ระบบไฟฟา และระบบสารสนเทศ 

กรม มบีุคลากรที่มอีงคความรูในดานการประยุกตใช ICT 

กับภารกจิหลักสําคญัๆ ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 

 

Opportunity โอกาส Threat ภัยอปุสรรค 

รัฐมีนโยบายผลักดันประเทศเขาสูเศรษฐกจิดจิทิลั 

สงผลดตีอหนวยงานภาครัฐเรงรีบจดัหาทรัพยากร

สารสนเทศมาสนบัสนุนระบบเศรษฐกจิดงักลาว 

นโยบายการจํากดัและลดอตัราขาราชการ สงผล

กระทบตอการหาคนมาทดแทน และเกดิการสูญเสยี

ความเช่ียวชาญ 

รัฐมีนโยบายสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐใหบริการ

ประชาชนผานระบบออนไลน เชน e-Service สงผลดี

ตอการพฒันาบริการใหมๆ ผานระบบออนไลนและโม

บาย 

สภาพเศรษฐกจิตกต่ํา สงผลตอการอนุมตัิโครงการ

ลงทุนดานไอซีท ี

วิกฤติการณภยัแลงคุกคามตอการอปุโภคบริโภคและ

การเกษตรในภาคชนบทไทยอยางรุนแรง และมี

แนวโนมทวคีวามรุนแรงเพิ่มขึ้นทกุป รัฐจึงเริ่มเห็น

ความจําเปนในการนําน้ําใตผิวดินมาใชบรรเทาความ

รุนแรงของปญหา สงผลดตีอการกระตุนใหมีการนํา

ไอซทีีมาสนับสนุนการบริหารจดัการมากขึ้น 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่แตกตางกัน ทําใหการแลกเปลีย่นขอมูลกระทําไมได

ในทันที จะตองจดัหาพัฒนา ปรับปรุงระบบหรือจดัหา

เคร่ืองมอืเพิ่มเตมิ เพือ่ใหสามารถแลกเปลีย่นขอมลู

ระหวางกันได 

สังคมใหการยอมรับตอคุณภาพน้ําบาดาลที่นํามาใชใน

การอุปโภค บริโภค และการเกษตรมากขึ้น สงผลดีตอ

การกระตุนใหมีการบริหารจดัการดวยเทคโนโลยี

สมยัใหม 

นโยบาย กฎ ระเบียบดานเทคโนโลยสีารสนเทศ

ภาครัฐยังขาดความชัดเจน 

เทคโนโลยีสมยัใหม เชน Social Media, Mobile 

Device, Smart Phone, 4G อินเทอรเนต็ความเร็วสงู 

เปนตน เขาถึงงาย ราคาไมแพง ใชงานกันอยาง

แพรหลายในปจจบุนั สงผลดตีอการพัฒนาระบบ 

เทคโนโลยีเปลีย่นแปลงเร็ว สงผลตอปญหามาตรฐาน

ความเขากันไดระหวางอุปกรณเกากบัใหม 
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Opportunity โอกาส Threat ภยัอปุสรรค 

สารสนเทศเพือ่ใหบริการแกประชาชนใหเขาถงึได

หลายชองทางมากขึ้น 

 

การขยายตัวและพัฒนาเทคโนโลยดีาน ICT ของไทย

เปนไปอยางตอเนือ่ง ทําใหการใช ICT เพื่อการบริหาร

จดัการทรัพยากรนํ้าบาดาล ซึ่งมอียูทั่วทุกภูมภิาคของ

ไทยมโีอกาสทีจ่ะเปนไปไดและประสบความสําเร็จ

เพิ่มขึ้น 

ภยัคกุคามทีเ่กดิขึ้นกับไอซีท ีสงผลกระทบตอความ

มั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศของกรม 

การเขารวมประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ทําใหประเทศ

ตองเผชิญกับการแขงขันในดานตางๆ น้ําบาดาลเปน

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชเสริมหรือทดแทนน้ําบนดินได

เปนอยางด ี

การเปลีย่นแปลงดาน ICT มีความรวดเร็วมาก ทําให

เปนอปุสรรคตอการเรียนรูและการพัฒนาศกัยภาพ

ของบคุลากร 

นโยบายรัฐบาลที่สนบัสนุนใหนําเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สารมาใชในการบริหารงานภาครัฐ 

มีเทคโนโลยแีละแนวคดิใหมที่ทันสมยั เชน Social 

Network, Web 2.0, Web Services ทําใหมี

ทางเลอืกในการพฒันาระบบสารสนเทศที่เหมาะสม

มากยิ่งขึ้น 

 

มีการสนับสนุนทางกฎหมายเกีย่วกับเอกสาร

อเิลก็ทรอนิกส เชน พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนกิส พ.ศ.2544 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.

2551) พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผดิทาง

คอมพิวเตอร 2550 
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3.  การวิเคราะหสถานภาพระบบสารสนเทศปจจุบัน 

3.2 ผลการวิเคราะหแผนแมบทไอซีที 

 

การวิเคราะหแผนแมบทไอซีทีนี้เพื่อใหเห็นถึงกรอบแนวคิด ทิศทางของยุทธศาสตร และพัฒนาการของ

แผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําแผนงานที่วางไว

ไปใชงานจริง (implement) ตลอดระยะ 8 ปของแผนฯ จึงไดวิเคราะหสรุปประเด็นสําคัญดังนี้ 

แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ฉบับที ่1 ป 2545-2549 

แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ฉบับที ่1 ป 2554-2558 
 

ตารางที่ 3-1  เปรียบเทยีบระหวางแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศฉบบัที ่1 และฉบับที่ 2 

แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบบัที่ 1  

ป 2545-2549 

แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศฉบบัที่ 2 

ป 2554-2558 

วิสัยทัศน วิสัยทัศน 

“ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารอยางเต็ม

รูปแบบในเชิงบูรณาการ เพือ่การบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําบาดาลใหเกดิประโยชนสูงสดุอยางยั่งยืน” 

“เปนองคกรที่ใชเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงบูรณาการ ใน

การสํารวจและประเมินศักยภาพ พฒันาบริหารจดัการ 

กํากับ ดแูล เฝาระวัง อนุรักษ และฟนฟู เพือ่เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรน้ําบาดาล” 

ยุทธศาสตรที ่1 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

ยุทธศาสตรที ่1 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและขอมูลของกรม

ทรัพยากรน้ําบาดาลทันสมยัและเปนเอกภาพสามารถ

ใหบริการประชาชนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

แผนงาน

ที่ 1.1 

การพัฒนาบคุลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร 

กลยุทธ

ที่ 1.1 

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและขอมลู

ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหสามารถ 

ตอบสนองความตองการของประชาชนทั่วไป

และผูประกอบกจิการน้ําบาดาล 

แผนงาน

ที่ 1.2 

นโยบาย แผน และงบประมาณ กลยุทธ

ที่ 1.2 

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและขอมลู

ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหเปน เอกภาพ 

มีประสิทธิภาพ เสถยีรภาพและความทันสมยั 

แผนงาน

ที่ 1.3 

การพัฒนามาตรฐานโครงสรางขอมลู

สารสนเทศดานทรัพยากรน้ําบาดาล 
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ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบสือ่สารขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่2 

การปฏิบตังิานดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ของกรมสอดคลองตามมาตรฐานพระราชบัญญัติ

กฎหมายจริยธรรมของไทยและตามมาตรฐานสากล 

แผนงาน

ที่ 2.1 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบสือ่สาร

ขอมลู 

กลยุทธ

ที่ 2.1 

พัฒนาและจดัทํามาตรฐานการปฏิบตังิานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนการกํากบั 

ดแูลหนวยงานภายใตสังกดักรมทรัพยากรนา

บาดาลใหสอดคลองตามมาตรฐาน 

พระราชบัญญัต ิกฎหมาย จริยธรรมของไทย

และตามมาตรฐานสากล 

แผนงาน

ที่ 2.2 

การบํารุงรักษา กลยุทธ

ที่ 2.2 

เสนอแนะนโยบายการบริหารจดัการและ

โครงสรางองคกรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสือ่สารใหสามารถปฏิบตังิานตาม

มาตรฐานที่วางไวได 

 

ยุทธศาสตรที่ 3   

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 

ยุทธศาสตรที ่3  

การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สารใหเกดิประโยชนสูงสดุตอสิง่แวดลอมการบริหาร

จดัการองคกรและการบริการประชาชนอยางยั่งยืน 

แผนงาน

ที่ 3.1 

การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนและ

อํานวยการ 

กลยุทธ

ที่ 3.1 

จดัทําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่

สนับสนุนภารกจิดานการสํารวจและการ

ประเมิน ศักยภาพ การพฒันา การบริหาร

จดัการ การกํากบัดแูล การเฝาระวัง การ

อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 

แผนงาน

ที่ 3.2 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริการ กลยุทธ

ที่ 3.2 

จดัทําระบบภูมศิาสตรสารสนเทศเพือ่

สนับสนุนการตดิตาม การประเมินผลและการ 

ตดัสินใจเพือ่ชวยบริหารจดัการตามนโยบาย

และยุทธศาสตรการบริหารจดัการทรัพยากร

น้ําบาดาล และภารกจิอื่นๆ ตามที่รัฐบาล

มอบหมาย 
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ยุทธศาสตรที่ 4   

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเพือ่การจดัการ

ทรัพยากรน้ําบาดาล 

ยุทธศาสตรที ่ 4  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเปนองคกรแหงการเรยีนรูของ

ผูปฏิบตังิานหนวยราชการและประชาชนอยางยัง่ยืน 

แผนงาน

ที่ 4.1 

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

กลยุทธ

ที่ 4.1 

รวบรวมและจดัทําองคความรูในเชิงพื้นที่ดวย

สือ่มลัติมีเดยีเพือ่ใชศึกษาประกอบ การ 

ปฏบิตัิงานของบคุลากร และเผยแพร

ประชาชน 

แผนงาน

ที่ 4.2 

แผนงานพฒันาระบบฐานขอมูลน้ําบาดาล

ขอมลูสารสนเทศภูมศิาสตร 

กลยุทธ

ที่ 4.2 

2 ฝกอบรมผูบริหารและผูปฎิบตักิารดาน

ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ให

สามารถ แกปญหาเองไดในเบือ้งตน และ

ฝกอบรมเจาหนาทีศู่นยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหมีความสามารถที่เพิ่มขึ้น 

แผนงาน

ที่ 4.3 

แผนงานพฒันาระบบงานและการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิาสตร 

กลยุทธ

ที่ 4.3 

แกปญหาและใหคําปรึกษาดานการใชงาน

ระบบหรืออปุกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสือ่สารอยางเปนเอกภาพ และ

รวบรวมปญหาที่พบบอยเพือ่จดัการฝกอบรม 

และปองกัน ปญหาในระยะยาว 
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 เมื่อเปรียบเทียบประเด็นยุทธศาสตรระหวางแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศระหวางฉบับที่ 1 และฉบบัที่ 

2 พบวา ในฉบับที่ 1 มีการกําหนดทิศทางของประเด็นยุทธศาสตร เนนที่การสรางและพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนหลัก เนื่องจากตองการตอบสนองตอภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลทีเ่พิ่งจดัตัง้ขึน้มาในป 

พ.ศ. 2545 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3-1 ทศิทางของยุทธศาสตรในแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศฉบับที ่1 

 

 ในขณะที่แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับที่ 2 มีทิศทางของยุทธศาสตรที่แตกตางไป เนื่องจากมีไอซี

ทีซึ่งไดจัดหาหรือพัฒนามาใชงานแลว 4 ป  จึงมีแนวทางการกําหนดยุทธศาสตรเนนใหมีการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูนั้น ใหทํางานกับไอซีทีที่จะพัฒนาเพิ่มใหม ใหทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและ

สอดคลองจริยธรรมและเปนสากล โดยมุงหวังใหเกิดเปนองคความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนตอการตัดสินใจ

ขององคกรตอไป 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3-2  ทิศทางของยุทธศาสตรในแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศฉบับที ่2 

 

  

การพฒันา

โครงสราง

พื้นฐาน

ระบบสื่อสาร

ขอมูล 

การพฒันา

สารสนเทศ

เพื่อการ

จัดการ 

การพฒันา

สารสนเทศ

ภูมศิาสตรเพ ือ่การ

จดัการทรพัยากร

น้าํบาดาล 

การบรหิาร

จัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 การปฏบิัตงิาน 

      ICT สอดคลอง

จรยิธรรม และ 

เปนสากล 

การบูรณา

การไอซีท ี

องคกร

แหงการ

เรยีนรู 

ไอซีทีและ 

ขอมูลของกรม  

ที่ทันสมัย 
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ตารางที่ 3-2  เปรียบเทยีบโครงการตาง ๆ ของแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศระหวางฉบบัที ่1 และฉบับที่ 2 

แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศฉบบัที่ 1 แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศฉบบัที่ 2 

ชื่อโครงการ สถานะ ชื่อโครงการ สถานะ 

1. โครงการฝกอบรมเจาหนาที่ปฏิบตังิาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

√ ก.1 แผนงานปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

√ 

2. โครงการฝกอบรมผูใชงานและบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

× ก.2 แผนงานปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการฐานขอมลู

กลาง 

× 

3. โครงการจดัจางทีป่รึกษาจดัทําแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

√ ก.3 แผนงานพฒันาบคุลากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

× 

4. โครงการจดัจางทีป่รึกษาบริหารจดัการและ

กํากับดแูลโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สาร 

× ก.4 แผนงานพฒันาระบบสารสนเทศ

ชวยเหลอืกลาง (Help Desk) ดานการ

บริหารจัดการ ICT 

× 

5. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบ

คอมพิวเตอรและเครือขาย 

√ ก.5 แผนงานปรับปรุงระบบสํานักงาน 

(Back Office) ใหมีประสิทธิภาพเพือ่

สนับสนุนการบริหารจดัการ (ERP) 

× 

6. โครงการจดัทําระบบประชุมระยะไกลผาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

× ก.6 แผนงานปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพือ่ควบคมุ

การประกอบกจิการ/การใชน้ําบาดาล 

√ 

7. โครงการจดัจางทีป่รึกษาดานการรักษา

ความปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร 

× ก.7 แผนงานระบบสารสนเทศเพือ่การเฝา

ระวังตรวจสอบระดับ/คุณภาพน้ําและการ

ทรุดตัวของผิวดิน 

× 

8. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอํานวยการ × ก.8 แผนงานจดัทําระบบสารสนเทศเพือ่

สํารวจดานอปุสงค (Demand) และ

บริหารจัดการแกไขภาวะวิกฤต 

× 

9. โครงการจดัทําระบบสารสนเทศการ

ประกอบกจิการน้ําบาดาลทั่วประเทศ 

√ ก.9 แผนงานสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการ

จดัทําแผนที่แหลงน้ําบาดาลจาก

เทคโนโลยี SkyTem 

× 
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แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศฉบบัที่ 1 แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศฉบบัที่ 2 

ชื่อโครงการ สถานะ ชื่อโครงการ สถานะ 

10. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การ

วิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล 

√ ก.10 แผนงานระบบสารสนเทศเพือ่

รวบรวม เปรียบเทยีบผลการศึกษา วจิยั 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ สํารวจและ

จดัทําแผนที่แหลงน้ําบาดาล 

× 

11. โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการ

ศูนยกลางขอมลูทรัพยากรน้ําบาดาล 

× ก.11 แผนงานจดัทําและรวบรวมองค

ความรูดานการปฏบิัตงิานทีเ่กีย่วของกบั

ทรัพยากรน้ําบาดาลโดยใช เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

× 

12. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตรโครงสรางพื้นฐาน 

× ก.12 แผนงานเผยแพรและบริการองค

ความรูดานการปฏบิัตงิานทีเ่กีย่วของกบั

ทรัพยากรน้ําบาดาลโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

× 

13. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมลู

สารสนเทศภูมศิาสตรและฐานขอมลูทรัพยากร

น้ําบาดาล 

× ก.13 แผนงานจดัทําระบบสารสนเทศ

บริหารกองทุนพฒันาน้ําบาดาล 

√ 

14. โครงการพัฒนาระบบแผนทีอ่เิล็กทรอนิกส

ดานทรัพยากรน้ําบาดาล 

√ ก.14 แผนงานปรับปรุงระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตรเพือ่การบริหารและสนับสนุน

การตดัสินใจ 

√ 

15. โครงการพัฒนาขดีความสามารถการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิาสตร 

×   

รวมโครงการในแผน 15 รวมโครงการในแผน 14 

โครงการที่ไดรับอนุมตั ิ 6 โครงการที่ไดรับอนุมตั ิ 4 

 

หมายเหต ุ √ หมายถึง  ไดรับอนุมตังิบประมาณแลว 

  × หมายถึง  ไมไดรับงบประมาณ 
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3.  การวิเคราะหสถานภาพระบบสารสนเทศปจจุบัน 

3.3 ผลการประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ในการวิเคราะหความเหมาะสมของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชงานในกรม

ทรัพยากรน้ําบาดาล ไดวิเคราะหจากการสัมภาษณผูบริหาร ประชุมระดมความคิดเห็นหัวหนาสวนงานและ

ผูปฏิบัติงาน และสรุปจากแบบสอบถาม สามารถสรุปออกเปนประเด็นดานตาง ๆ ดังนี้  

 

รายการประเมิน ความเหมาะสม 

1. ความสะดวกในการเขาใชงานระบบเครือขายฯ ปานกลาง 

2. ความเร็วของการสื่อสารสูเครือขายฯ ปานกลาง 

3. ความมีเสถียรภาพของเครือขายฯ ปานกลาง 

4. จํานวนจุดของการเขาใชงานแบบไรสาย (WIFI) ปานกลาง 

5. ความเร็วในการสื่อสารของการใชงานแบบไรสาย (WIFI) ปานกลาง 

6. ความปลอดภัยของการใชงานเครือขายฯ มาก 

7. การกําหนดสิทธิในการเขาใชงานเครือขายฯ ปานกลาง 

8. ความพึงพอใจในภาพรวมของการใหบริการของเจาหนาที่  

ที่เกี่ยวของกับการใชงานเครือขายฯ 

ปานกลาง 

9. ความพึงพอใจตอภาพรวมการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ

เครือขาย 

ปานกลาง 

10. ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพโดยรวมทุกดาน ปานกลาง 

 

 จากการสํารวจระดับความคิดเห็นตอเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชงานเพื่อใหบริการในปจจุบัน พบวา ในทุก

ดานมีระดับของความพึงพอใจตอความเหมาะสมในระดับปานกลาง ยกเวนดานความปลอดภัยของการใชงานมีที่มี

ความคิดอยูในดับ มาก  

 ผลจากการสัมภาษณผูบริหารสทบ. เขตตาง ๆ มีประเด็นเพิ่มเติมดังนี้  

 -เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชงานสวนใหญมีอายุการใชงานเกินกวา 7 ป อยากไดเคร่ืองคอมพิวเตอรใหม

ทดแทน อยางไรก็ตามในปงบประมาณ พ.ศ.2559 กรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเคร่ือง

คอมพิวเตอรใหมเพื่อทดแทนบางสวน 
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 -การแกไขปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ตองติดตอเพื่อสอบถามและขอความชวยเหลือจาก 

ศทส. หากมีบุคลากรดานไอทีประจําที่ สทบ.เขต เพื่อใหการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศทําไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น หากเกิดปญหาสามารถแกไขปญหาไดทันที  
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3.  การวิเคราะหสถานภาพระบบสารสนเทศปจจุบัน 

3.4 สรุปความตองการของผูใชงานในปจจุบันและอนาคต 

 

ความตองการของผูใชงานในปจจุบันและอนาคต วิเคราะหและสรุปประเด็นไดจากสัมภาษณผูบริหาร

ระดับสูง ผูอํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย ในสวนกลาง ผูอํานวยการสํานักเขต 1-12 ประกอบกับการประชุมระดม

ความคิดเห็นหัวหนาสวนงานและผูปฏิบัติงาน สรุปเปนปญหาอุปสรรคและความตองการดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

 

สรุปปญหา อุปสรรค 

ดานระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 

1. ขอมูลมีปริมาณมาก ขาดขอมูลเชิงสรุปสําหรับผูบริหาร หรือระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 

2. ขาด war room ศูนยบัญชาการที่มีระบบสารสนเทศตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉิน 

3. ขอมูลไมเปนปจจุบันโดยเฉพาะการติดตามโครงการเรงดวน 

4. แตละหนวยงานมีการสรางระบบตนเองทําใหกระจัดกระจาย ขาดการเชื่อมโยงบูรณาการ 

 

ระบบพสุธารา/GCL/E-Lab 

1. พสุธารา การเรียกใชรายงานตางๆ มีความยุงยากเพราะตองเรียกใชคนที่มีความรูมาชวย 

2. ระบบที่ดึงขอมูลจากพสุธาราไปแลว ไมมีการยอนกลับมาปรับปรุงใหพสุธาราทําใหไมมีความเปนปจจุบัน 

3. พสุธาราลงขอมูลไปแลว หากบอชํารุดก็ยังไมมีระบบติดตามตรวจสอบ 

4. จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนขอมูลใหเปนปจจุบัน เพราะไมมีหนวยที่ออกพื้นที่ลงสํารวจจริงที่เพียงพอ หรือหนวยที่พบไมได

แจงกลับมาที่พสุธารา 

5. ปจจุบันมีบออยูประมาณ 3 แสน ใชไดประมาณ แสนเกา แตขอมูลเหลานี้ยังไมมีใครสามารถยืนยันความถูกตองได 

6. ขอมูลที่หนวยงานทองถิ่นสงมาไมรูถูกผิด ควรมีการสํารวจอีกรอบ 

7. ขอมูลพสุธารา จําแนกบอไดยาก ไมมีความมั่นใจวา มีความถูกตองหรือไม 

8. ขณะสํารวจและการขุดเจาะ มีการใช พสุธารา ซึ่งมีขอมูลที่ไดนอยกวาขอมูลที่ทางเขตมี   

9. พสุธารา ไมยอมใหแกหมายเลขบอ 

10. ขอมูลการสํารวจที่แตละเขตมีมากกวาที่จัดเก็บบนพสุธารา หากพสุธารามีระบบการนําขอมูลจาก Excel ไดก็จะมีประโยชน

มาก 

11. ระบบการปอนขอมูล GCL เขาใชงานไดชา บางครั้งปอนขอมูลไมทัน ระบบตัดเวลาไปแลว 

12. GCL ไมรองรับระบบชําระเงินผานเขต และไมมีระบบบริการใบเสร็จให 

13. ระบบ GCL ทํางานชาหรือบางทีระบบหยุดชะงักไปมักเกิดในกรณีถึงรอบการชําระเงินคานํ้าพรอมๆ กัน เมื่อระบบหยุดไป 

ตองเริ่มกลับมาปอนขอมูลเดิมใหมอีก 

14. ระบบ E-Lab ยังไมมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางพสุธารากับ E-Lab 
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ระบบสารสนเทศอื่นๆ 

1. ปจจุบันหนังสืออิเล็กทรอนิกสยังไมเชื่อมโยงกับกระทรวง  

2. ระบบการจองยานพาหนะ จองหองประชุม ยังไมมี  

3. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศผานอุปกรณเคลื่อนที่ใหมากขึ้น (Mobile Application) 

4. ใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสแตยังไมครบทุกฟงกชั่น ใชเพียงรับเขาสงออก แตยังตองมีการถายเอกสารเวียนหนังสือ

อยู เอกสารบางอยางมีการสแกนเก็บเปนไฟล แตยังไมมีการใชโปรแกรมควบคุมการและบริการการคนหา 

 

เว็บไซต 

1. การเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตยังไมคอยดีเทาใด กําลังปรับปรุง 

2. เว็บไซตสวนภูมิภาค แทบจะไมมีความเคลื่อนไหว 

3. ยังไมมีระบบใหบริการผานเว็บไซต (e-service) 

 

ดานบุคลากร 

1. ไมมีบุคลากรไอซีทีโดยตรงใหชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาการใชงานโดยเฉพาะสวนภูมิภาค 

2. ใชบุคลากรดานอื่นมาชวยแกปญหาไอที 

3. ตองการใหมีการอบรมความรูดานไอทีใหผูปฏิบัติงาน ทั้งเรื่องแกปญหาพื้นฐาน การใชงานระบบสารสนเทศที่กรมมีใหใช 

4. ปญหาในการขาดชวงของบุคลากร การถายทอดความรู  

5. การจางลูกจางชั่วคราวเปนลูกจางโครงการฯ มีปญหาประสบการณความรู 

6. ยังไมมีหองอบรมดานไอทีโดยตรง ไวอบรมทั้งเจาหนาที่ไอทีใหมีความรูขั้นสูง และอบรมผูใชงานทั่วไป 

 

ระบบสื่อสาร/อินเทอรเน็ต/ระบบไฟฟา 

1. บางเขตมีปญหาไฟฟาดับบอย ไฟฟากระชาก 

2. การใชงานผานอินเทอรเน็ตสวนภูมิภาคจะพบปญหาดานความเร็ว เสถียรภาพ 

3. ไมมีระบบสํารองไฟฟาเลย 

4. มีปญหาไฟฟาดับ สงผลตอระบบอื่นๆ ที่สําคัญ เชน ระบบการเงินผาน GF-MIS ระบบจัดซื้อผาน GF-MIS เปนตน 

5. ระบบ VDO Conference สวนภูมิภาค ใชงานไดไมสมบูรณสักครั้งเดียว ไมเปนปจจุบัน บางทีไดยินแตเสียง ไมเห็นภาพ 

ภาพที่เห็นลาชามาก ไมสามารถสื่อสารได 2 ทางได 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องแมขาย การบํารุงรักษา 

1. สวนภูมิภาค ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอรมาก เครื่องพิมพ สแกนเนอร มีไมเพียงพอตอการใชงาน ที่มีอยูก็เกามาก 

2. มีปญหาการซอมบํารุงเครื่อง 

3. ยังไมมีโครงการจัดการใหบริการศูนยขอมูล ไมมีแผนเซิรฟเวอรกลาง 

4. ไมมีโครงการจัดหาระบบสํารองไฟ 
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ความตองการ 

 อยากใหการนําขอมูลในพสุธาราออกเปนรายงานแลว สามารถดูไดงาย เปนกราฟ เปนเชิงภาพ ที่ดูแลวเขาใจสาระสําคัญ

ไดงาย เชน แบบ Infographic หรือดูผานมือถือ 

 รายงานแตละโครงการมีรูปแบบรายงานคลายกัน ตองปอนขอมูลอยางเดียวกันหลายรายงาน นาจะรวมปอนชุดเดียว

ทีเดียว 

 ควรมีระบบสารสนเทศที่สามารถใชงานงายผานอุปกรณเคลื่อนที่ 

 ควรมีการทํารายงานในมุมมองใหมๆ ใหผูบริหารบาง 

 ตองการใหฐานขอมูลสกัดออกมาเปนรายงาน 1-page ไดงาย 

 การติดตามประเมินผลเพื่อรายงานผูบังคับบัญชา ตองการใหรวดเร็วและเปนปจจุบัน  

 การรายงานเขากรมฯ ใชทั้งอีเมล โปรแกรมสําเร็จรูปผาน Google Drive ปญหาในปจจุบันคือไฟลเหลานี้ใครๆ ก็สามารถ

แกไขได อาจมีปญหาได เพราะยังไมมีระบบจัดการสิทธิในการใชงาน  

 มีการรายงานหลังจากขุดบอเสร็จทันทีเพื่อแสดงยอดความคืบหนา  มีรายงานรายสัปดาหดวย Excel File 

 การจัดทํารายงานโดยใชขอมูลจากไลนกลุม ยุงยาก เสียเวลา ควรมีระบบการการรับขอมูลที่ปอนขอมูลไดงาย 

 การ inventory ขอมูลบอ 5 ป หรือ 8 ป ครั้ง เพื่อใหขอมูลเปนขอมูลที่ใหม อาจจะไมเรงดวนแตควรมีในแผนสี่ป อยาก

ใหเอาขอมูลบอที่ใชงานไมไดออกไป 

 ควรปรับเปลี่ยนจาก web application เปน mobile app. ควรวิเคราะหวาตองมีอะไรบาง เชน รับขอรองเรียนรองทุก

ผานโมบาย  ระบบบริการขอมูลน้ําบาดาล  พัฒนาระบบรวมรวมและเผยแพรความรู เปนตน 

 จัดทํากลุมสังคมออนไลนของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเอง เพื่อใชเปนการสวนตัว ขอมูลที่เขตไดจัดทําใน excel และเก็บ

ไวเอง   

 ใชไลนรายงาน ถายรูปสถานที่ เขาสํานักงาน แลวจึงมีการสรุปเพื่อรายงานใหกับกรมฯ อีกรอบ อยากไดพื้นที่จัดเก็บ

เฉพาะแตละเขตโดยที่เขตไมตองดูแลเองก็ได  

 ระบบ Excel Online บน Google Drive เรียกวา Executive Report เพื่อใหมีการรายงานโครงการตาง ๆ แตยังคงเปน

ภาพรวม แตรายละเอียดตองมีการปอนเขาสู พสุธาราตามปกติ ระบบไมเชื่อมกัน 
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3.  การวิเคราะหสถานภาพระบบสารสนเทศปจจุบัน 

3.5 สรุปการวิเคราะหองคกร 

 

การวิเคราะหองคกรในบทนี้เปนขั้นตอนการศึกษาวิเคราะหองคกร (Enterprise Analysis: EA) มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษา วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเฉพาะ

ประเด็นที่เกี่ยวของ เพื่อใหมองเห็นภาพรวมของการดําเนินกิจการขององคกรในปจจุบัน 

เนื้อหาโดยสรุปของบทนี้ เปนผลการศึกษาวิเคราะหองคกร แบงออกเปน 3 สวน  

สวนแรก 1. การสํารวจ ศึกษา และวิเคราะหขอมูลดานอุปสงค ประกอบดวย (1.1) ผลการสํารวจ ศึกษา 

และวิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และ (1.2) ผลการสํารวจและวิเคราะหขอมลู

จากแบบสํารวจ 

สวนที่ 2. โครงสรางองคกรและสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศปจจุบัน ประกอบดวย (2.1) โครงสราง

ภารกิจและการบริหารงานของหนวยงาน (2.2) สถาปตยกรรมและระบบสารสนเทศปจจุบัน (2.3) อุปกรณ

คอมพิวเตอร ระบบเครือขายการสื่อสารขอมูล และระบบไฟฟา (2.4) ระบบงานสารสนเทศของหนวยงานทั้งใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค และ (2.5) สถานภาพปญหา อุปสรรค และความตองการใชงาน 

สวนที่  3. การวิเคราะหสถานภาพระบบสารสนเทศปจจุบัน ประกอบดวย (3.1) ผลการศึกษา

สภาพแวดลอมองคกร (3.2) ผลการวิเคราะหแผนแมบทไอซีท ี(3.3) ผลการประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และ (3.4) สรุปความตองการของผูใชงานในปจจุบันและอนาคต 

 

 ผลที่ไดจากการวิเคราะหองคกรนี้จะนําไปประกอบกับการศึกษาธุรกิจในปจจุบัน (Current Business 

Environment Analysis: CBEA) ในขั้นตอนถัดไป จากนั้น จะนําผลการวิเคราะหทั้งสองสวนนี้ไปสังเคราะหเพื่อ

จัดทํารางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในขั้นตอนตอไป 
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1. สถาปตยกรรมระบบสารสนเทศใหม 

  
1.1 ทิศทางการออกแบบและวางแผนการปรับปรุงและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT infrastructure) 

 
 เมื่อพิจารณาผลการสํารวจกรมทรัพยากรน้ําบาดาลทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ในสวนของระบบ

คอมพิวเตอรและการปฏิบัติงานของหนวยงานจากแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกนั้น จากสภาพปญหา

ตางๆ ที่พบ จึงขอกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลให

สามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของหนวยงาน โดยทิศทางที่จะนําเสนอจะใชการแสดงปญหาที่มีอยู

และแนวทางการแกไข นอกจากนี้ ยังรวมถึงขอเสนอดานเทคโนโลยีใหมในอนาคต ที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลควร

ตองปรับปรุงเพื่อใหเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานมีความทันสมัยดวย 

 

 

1.2 สถาปตยกรรมโครงขายองคกรและระบบสารสนเทศใหม 

 แนวทางการออกแบบและวางแผนการปรับปรุงและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT infrastructure) ทั้งดานระบบสารสนเทศ (Information System: IS) และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology: IT) ที่ ใชสนับสนุน อันประกอบดวยระบบหลักไดแก 

คอมพิวเตอรฮารดแวร ระบบเครือขายบริเวณกวาง (Wide Area Network: WAN) และเครือขายบริเวณเฉพาะที่ 

(Local Area Network: LAN) รวมทั้งอุปกรณเครือขาย (network devices) ระบบการสื่อสารผานวีดิทัศนและ

เสียง (Video & Voice Communication)  และระบบไฟฟา/ระบบปองกันไฟฟา ใหสามารถใชงานรวมกันอยางมี

ประสิทธิภาพภายในองคกร และสามารถเชื่อมโยงขอมูลภายนอกองคกรได โดยการออกแบบและการจัดลําดับงาน

ตองเนนความเหมาะสมและความสําคัญของงาน โดยเนนที่การพัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบการเชื่อมโยง

เครือขาย  

การออกแบบดังกลาว ยึดตามกรอบผลการศึกษาในขั้นตอนที่ผานมา ซึ่งสรุปสถาปตยกรรมโครงขาย

ปจจุบันของกรม ดังแสดงในภาพที่ 1-1 ในขณะที่สถาปตยกรรมโครงขายองคกรแบบใหมที่ออกแบบไว แสดง     

ดังภาพที่ 1-2 และภาพที่ 1-3 แสดงสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศที่ควรจะเปน 
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ภาพที่ 1-1  สถาปตยกรรมระบบโครงขายองคกรปจจุบันของกรมทรพัยากรน้ําบาดาล 
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ภาพที่ 1-2  สถาปตยกรรมระบบโครงขายองคกรแบบใหม 

 

สถาปตยกรรมระบบสารสนเทศท่ีควรจะเปน 

การปรับปรงุระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ควรมีการดําเนินการเปนเฟสดงัตอไปนี ้

1. ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศ 3 ระบบหลัก ไดแก GCL Pasutara และ E-Lab โดยจัดหาระบบประสานขอมูล

(Middle Ware) เพื่อเช่ือมโยงฐานขอมูลทั้งสามใหสามารถเรียกใชไปมาระหวางกันได และใหบริการขอมูลระบบ

อื่น ๆ ควบคูไปกับระบบหลักทั้งสาม 

 
การประสานขอมูลของ GCL Pasutara และ E-Lab 
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การใหบริการหลังบูรณาการในระยะแรก 

 

เคลื่อนยายขอมูลสูระบบใหม 

 ทายที่สุดแลวระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลจะตองบูรณาการและมีใหบริการระบบเดียว

เทานั้นคือ ระบบ Enterprise Resource Planning ซึ่งทําหนาที่จัดการระบบงานทั้งหมดขององคกร โดยมีการ 

บูรณาการกับระบบฐานขอมูลพสุธารา อาจเรียกวาระบบ Smart PASUTARA 

 

 
ระบบสมารทพสธุารา 

  



 

 
ภาพที่ 1-4  สถาปตยกรรมระบบสารสนเทศแบบใหมเพื่อรองรับ Smart PASUTARA  



1.3  คอมพิวเตอรฮารดแวร 

 กรมทรัพยากรน้ําบาดาลตองใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ใหเพียงพอ 

ไดแก งานในสํานักงาน งานการพัฒนาบอบาดาล งานวิชาการ และงานบริหารตาง ๆ แตผลการสํารวจพบปญหา

ดานเครื่องคอมพิวเตอร ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรเกา มีจํานวนไมเพียงพอตอการใชงาน นอกจากนี้ยังพบปญหา

ดานการจัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ซึ่งปญหาการใชงานซอฟตแวรไมมีลิขสิทธิ์นั้น อาจสงผลทําใหเครื่องคอมพิวเตอร

หยุดทํางานเพราะความผิดพลาดของซอฟตแวร รวมถึงปญหาไวรัสที่มากับซอฟตแวรที่จัดหามาแบบไมถูกตองอาจ

มีการเขามาทําลายขอมูลหรือกอกวนทําใหเครื่องคอมพิวเตอรหยุดการทํางาน ปญหาการถูกโจมตีจากเครือขาย  

 จากปญหาดังกลาวทั้งในดานเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอ และปญหาดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ จึงขอเสนอ

แนวทางที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลควรดําเนินงาน ดังนี้  

1.ควรจัดหาคอมพิวเตอรทดแทนเครื่องเกาใหทันเวลาและกําหนดแนวทางการรับประกันใหครอบคลุม

ตลอดอายุการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอร โดยทั่วไปควรครอบคลุม 4 ป (อายุการใชงาน) โดยผูขายตอง

รับประกันและบริการการซอมแบบ Onsite Service ณ จุดที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน จะทําใหลดภาระ

การซอมบํารุง และไดเครื่องคอมพิวเตอรพรอมใชงานอยูเสมอ 

2.การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อทดแทน ควรมีรอบระยะเวลาของการทดแทนอยางตอเนื่อง ไดแก ซื้อ

ทดแทนปริมาณ 1 ใน 4 ของรายการครุภัณฑทั้งหมด เปนอยางนอย หากครบสี่ปขางหนา คอมพิวเตอรทุกเครื่อง

ในหนวยงานอยูในระยะรับประกันและการซอมบํารุงโดยผูขายภายใตสัญญารับประกันทั้งหมด และรอตัดจําหนาย

เครื่องที่ครบ 4 ปออกไปจากระบบทะเบียนครุภัณฑ 

3.จัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ์แบบเหมาองคกร จะทําใหไดราคาถูก และสามารถ Upgrade ใหเปนปจจุบันได

เสมอ ทําใหลดความเสียงจากภัยจากไวรัสและภัยจากเครือขายคอมพิวเตอรตาง ๆ ได 

 4.ควรมีการจัดซื้อระบบปองกนัไวรัสแบบบริหารทั้งองคการ ซึ่งนอกจากจะมีคุณสมบัติปองกันไวรัสแลวยงั

มีความสามารถในการจัดการงานดานสํารวจเครื่องที่ใชงานอยู สามารถติดตั้งซอฟตแวร และตั้งคาตาง ๆ ผาน

ทางไกล นอกจากนี้ยังมีความสามารถแสดงคาสถิติตาง ๆ การใชงานของคอมพิวเตอรแตละเครื่องดวย  

 

1.4 เครือขายคอมพิวเตอร 

 ปจจุบันเครือขายคอมพิวเตอรในกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการสื่อสารดวยสื่อนําสัญญาณหลากหลาย

ไดแก เสนใยนําแสง สาย UTP สัญญาณไรสาย (Wi-Fi) และระบบ MPLS (Multiprotocol Label Switching  

ระหวาง ทบ. กับ สทบ.เขต) จากผลการสํารวจพบวา สทบ.เขต มีปญหาการเขาใชงานอินเทอรเน็ตมาก ซึ่งปญหา

การใชงานอินเทอรเน็ตเปนปญหาที่สงผลตอปญหาอื่น ๆ ตามมาหลายประการ ไดแก การประชุมทางไกลผาน 
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Video Conference การนําเขาและนําออกขอมูลของระบบฐานขอมูลตาง ๆ ของกรม และยังรวมถึงระบบดาน

การบัญชีและการเงินของสํานักงบประมาณดวย ดังนั้นปญหาการเขาใชงานอินเทอรเน็ตลาชา ถือเปนปญหาที่มี

ความสําคัญและตองรีบไดรับการปรับปรุงแกไขดวน  

 

1) ระบบเครือขายบริเวณกวาง (Wide Area Network: WAN) 

 การเชื่อมตอเครือขายระหวาง ทบ. ไปสู สทบ.เขต ใชการเชาเครือขาย MPLS ความเร็ว 20 Mbps ซึ่ง

เครือขายนี้ตองใหบริการแกการเขาใชงานอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต การสื่อสาร VoIP และการประชุมทางไกล ใน

บางชวงเวลาอาจมีภาระการใชงานสื่อสารในเครือขายมากเกินไป 

แนวทางที่ควรมีการวางแผนไว คือ การเพิ่มชองทางของการสื่อสารใหสูงขึ้นซึ่งระบบ MPLS ที่เชาใชใน

ปจจุบันนี้ มีความเร็ว 20 Mbps แตสามารถเพิ่มความเร็วไดสูงสุดได โดยพิจารณาจากความจําเปนของแตละ

หนวยงาน   

 นอกจากนี้ อาจมีปญหาที่อุปกรณการเชื่อมตอ ณ จุดสื่อสารและเครือขายภายในของแตละ สทบ.เขต ซึ่ง

ตองมีการพิจารณาประกอบดวยในขอถัดไป 

 

2) เครือขายบริเวณเฉพาะที่ (Local Area Network: LAN) 

 ปญหาในระดับเครือขายแลน สามารถแยกออกเปนสองสวน ไดแก 1)เครือขายที่เชื่อมตอดวยสายสัญญาณ

ซึ่งมีปญหาลาชาเฉพาะ สทบ.เขต เทานั้น และ 2) ปญหาดานการใชงานเครือขายไรสายซึ่งมีปญหาการใชงานลาชา

ทั้งใน ทบ. และ สทบ.เขต   

ปญหาที่เกิด ณ สทบ.เขต ไดแก ขาดบุคลากรที่มีความรู หากมีการหาอุปกรณเครือขายมาเชื่อมตอเองโดย

ไมมีการรายงานใหกับ ศทส. ปญหาดังกลาวอาจทําใหมคีอขวดการสื่อสาร หรือ การติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณ

ที่มีประสิทธิภาพต่ํา หรือ การใชสายสัญญาณที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งเปนปญหาที่ทําใหเครือขายแลนทํางาน

ไดชาเชนกัน 

 แนวทางการแกไขปญหาเครือขายแลน ณ สทบ.เขต กรมทรัพยากรน้ําบาดาลควรปรับปรุงจุดใหบริการ  

ณ ปลายทางที่ สทบ.เขต  โดยเพิ่มจุดใชงานปลายทางออกเปนพื้นที่อยางชัดเจน กลาวคือ จัดทําโครงการปรับปรงุ

และเพิ่มเติมจุดแยกไปสูสํานักงานอยางนอย 4 จุด ไดแก 1) สํานักงานทั่วไป 2) ฝายการบัญชีและการเงิน           

3) สําหรับสื่อสารอุปกรณ VoIP (Voice over Internet Protocol) และ Video Conference และ 4) ผูบริหาร  

เพื่อจัดการ QoS (Quality of Service) และ Load Balancing และการ Remote Configuration อยางเหมาะสม 



รายงานความกาวหนา ฉบับที่ 2 (Progress Report 2) | 9 

โดยอุปกรณเครือขายที่จัดหานั้นตองตั้งคาใหรองรับการรายงานขอมูลเครือขายผาน SNMP (Simple Network 

Management Protocol) เพื่อนําไปประกอบการวิเคราะหขอมูลเครือขายดวย  

 สําหรับเครือขายคอมพิวเตอรไรสายที่มีใหบริการ ณ ทบ. และ สทบ.เขต นั้น ยังทํางานไดประสิทธิภาพไม

ดีนัก และไดรับสะทอนปญหาจากผูใชงานวามีทํางานชา บางครั้งไมสามารถใชงานได ซึ่งปญหาดังกลาวอาจเกิด

จากมีผูเขาใชงานปริมาณมากหรือการบริหารจัดการไมสะดวกหรืออุปกรณยังมีประสิทธิภาพไมดีพอ ดังนั้นกรม

ทรัพยากรน้ําบาดาลควรจัดหาอุปกรณสื่อสารไรสายที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับการใชงานในระดับองคกรมา

ทดแทน จึงควรมีแผนงบประมาณจัดซื้อระบบเครือขายไรสายความเร็วสูงมาใหบริการพื้นที่ของอาคารสํานักงาน

ทั้งหมด โดยอุปกรณสื่อสารไรสายที่ควรจัดหาตองเปนระบบที่มีการบริหารดวย Wireless Network Controller 

เพื่อควบคุมอุปกรณ Access Point แตละตัว จะทําใหการบริหารเครอืขาย การติดตาม การซอมบํารุงทําไดสะดวก 

และ หากเกิดปญหาใดๆ ในอนาคตจะทําใหการแกไขปญหาสามารถแกไขไดรวดเร็ว 

 

1.5 อุปกรณเครือขาย (network devices) 

 ถึงแมวาปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีเครือขายคอมพิวเตอรที่สามารถใหบริการได อยางไรก็ตามควร

มีการจัดทําแผนงบประมาณเพื่อจัดซื้อมาทดแทนและปรับปรุงใหมีความทันสมัยและพรอมใชงานไดอยางตอเนื่อง 

 

1.6 ระบบการสื่อสารผานวีดิทัศนและเสียง (Video & Voice Communication) 

 เนื่องจากการสื่อสารวีดิทัศนสําหรับการประชุมทางไกล มีปญหาการใชงานในปจจุบัน เนื่องจากขาดการ

บํารุงรักษา ดังนั้นกรมทรัพยากรน้ําบาดาลควรปรับปรุงจัดหางบประมาณมาบํารุงรักษาอุปกรณ  และ/หรือ 

ปรับปรุงใหระบบมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อการใชงานไดทันสมัยมากขึ้น โดยอาจเพิ่มเติมการเชาใชจาก Business 

Solution ตาง ๆ ซึ่งระบบใหม ๆ ในปจจุบันมีคุณสมบัติที่ทํางานผานคอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ ผาน

หนาจอเว็บบราวเซอร และสามารถบันทึกเพื่อดูยอนหลัง การแสดงภาพหนาจอที่นําเสนอกอนหนาเวลาปจจุบนั ซึ่ง

หากมีคุณสมบัติใหม ๆ จะทําใหการสื่อสาระหวางหนวยงานสามารถทําไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

1.7 ระบบไฟฟา/ระบบปองกันไฟฟา 

 ระบบไฟฟาถือเปนแหลงพลังงานที่ตองมีความเสถียรเพราะหากมีปญหา อาจสงผลตอความเสียหายของ

อุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย ปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดติดตั้งระบบปองกันฟาผาและระบบปองกัน

ไฟฟาใหแก สทบ.เขต 3 จ.สระบุรี และ สทบ.เขต 7 จ.กําแพงเพชร แลว ซึ่งระบบปองกันดังกลาวมีความจําเปน 

และควรติดต้ังในลําดับถัดไปใหครบทุกเขต  
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สวน สทบ.เขตอีก 10 เขตที่เหลือ สามารถสรุปสภาพปญหาและแนวทางแกไขออกเปน 3 กลุม ไดดังนี้ 

 

กลุมที่ 1 ประกอบดวย เขต 1 จ.ลําปาง เขต 4 จ.ขอนแกน เขต 5 จ.นครราชสีมา เขต 6 จ.ตรัง เขต 9  

จ. ระยอง เขต 10 จ.อุดรธานี เขต 11 จ.อุบลราชธานี และ เขต 12 จ.สงขลา 

 

สรุปสภาพปญหา แนวทางแกไข 

1. ระบบไฟฟาไมมีการติดตั้งอปุกรณปองกันไฟ

กระโชกบรเิวณตูเมนจายไฟฟาของอาคารสํานัก

ทรัพยากรน้ําบาดาล อาคารสวนบรหิารจัดการน้ํา

บาดาล อาคารฝายแผนงานติดตามและ

ประเมินผล อาคารพสัดุ และอาคารบานพกัอาศัย 

8 อาคาร เมื่อมีไฟกระโชกเขามาจะทําใหอปุกรณ

ไฟฟาตางๆ ที่เชื่อมกับระบบไฟฟาเกิดความ

เสียหายได 

2.  ระบบสายดินของระบบไฟฟาไมไดทําการติดตั้ง

ระบบกราวด  

3.  ระบบโทรศัพทไมมีการติดต้ังอุปกรณปองกันไฟ

กระโชกทางคูสายโทรศัพททั้ง 4 คูสาย 

4.  ระบบ Data Line (LAN / Network) ไมมีการ

ติดต้ังอุปกรณปองกันไฟกระโชกทางสายสัญญาณ 

(LAN / Network)  

1.  ควรจะมีการติดตั้งระบบปองกันไฟกระโชกทาง
สายไฟฟา , คูสายโทรศัพท และทางสายสัญญาณ                           
(LAN/Network) เพื่อเปนการปองกันไฟกระโชกที่

ทําใหเกิดความเสียหายกับอุปกรณตางๆในระบบ                            
ใหมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

2.  ทําการติดตั้งกราวดของระบบไฟฟาเพิม่เตมิ และ

ควรเปนกราวดแทงเดียวทีป่กลึกไปในช้ันดิน 
เพื่อใหไดคาความตานดินที่ต่ําเมือ่วัดเทียบกับ 
Common Earth ซึ่งชวยใหการถายเทของประจุ

ไฟฟาลงสูดินไดดียิ่งขึ้นและเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสงูสุดในการปองกัน 

3.  ติดต้ังบอ Hand Hole พรอมฝาเปด-ปด ที่

ตําแหนงของแทงกราวด เพื่อสามารถตรวจสอบคา
ความตานทานดินของแทงกราวดน้ันๆ ได 
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กลุมที่ 2 ประกอบดวย สทบ. เขต 2 จ. สุพรรณบุรี 

 

สรุปสภาพปญหา แนวทางแกไข 

1. ระบบกราวดของอาคารสํานักงาน เปนกราวดแบบ

ตอขนานกันอยูบริเวณขางอาคาร 

2. แทงกราวดไฟฟาของอาคารสํานักงาน เปนแทง

เหล็กชุบทองแดง ขนาด 5/8 นิ้ว 

3. ไมมีกราวดของระบบไฟฟาของอาคารพัสดุ และ

โรงผลิตน้ํา 

4. ไมมี  Main Ground Bar ที่ตู เมนจายไฟฟาของ

อาคารสํานักงาน อาคารพัสดุ และโรงผลิตน้ํา 

5. ไมมีบอทดสอบ Hand Hole 

 

1. กราวดของระบบไฟฟา ควรเปนกราวดแทงเดียวที่

ปกลกึไปในช้ันดิน เพื่อใหไดคาความตานดินที่ต่ํา
เมื่อวัดเทียบกบั Common Earth ซึ่งชวยใหการ
ถายเทของประจุไฟฟาลงสูดินไดดีย่ิงขึ้นและเพื่อให

เกิดประสทิธิภาพสูงสุดในการปองกัน โดยกราวด
ของระบบไฟฟาหรือกราวดของโครงสรางเสา
อากาศจะตองแยกออกจากกันกับกราวดของระบบ

ฟาผา 
2. แทงกราวดไฟฟา ควรเปนแทงกราวดที่ทําจากวัสดุ

ที่ทนตอการผุกรอน เชนทอเหล็กกลาไรสนิม 

(Stainless steel pipe) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 
นิ้ว เปนตน 

3. ควรติดตั้งระบบกราวดของระบบไฟฟา ที่อาคาร

พัสดุ และโรงผลิตน้ํา เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพของ
ระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจากไฟกระโชก 
ฯลฯ 

4. ควรติดตั้ง Main Ground Bar ที่ตูเมนจายไฟฟา
ของอาคาร เพื่อเปนจุดรวมของระบบสายดินตางๆ 
และสะดวกตอการตรวจเช็คและซอมบํารงุ 

5. ติดต้ังบอ Hand Hole พรอมฝาเปด-ปด ที่
ตําแหนงของแทงกราวด 
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กลุมที่ 3 ประกอบดวย 1. สทบ. เขต 8 ราชบุรี 

 

สรุปสภาพปญหา แนวทางแกไข 

1. ระบบกราวดของอาคารสํานกังาน และอาคารโรง

กรองน้ํา เปนกราวดแบบตอขนานกันอยูบรเิวณขาง

อาคาร 

2. ไมมี Main Ground Bar ที่ตูเมนจายไฟฟาของ

อาคาร 

3. แทงกราวดไฟฟา เปนแทงเหล็กชุบทองแดง ขนาด 

5/8 น้ิว 

4. ไมมีบอทดสอบ Hand Hole 

1. กราวดของระบบไฟฟา ควรเปนกราวดแทงเดียวที่

ปกลกึไปในช้ันดิน เพื่อใหไดคาความตานดินที่ต่ํา

เมื่อวัดเทียบกบั Common Earth ซึ่งชวยใหการ

ถายเทของประจุไฟฟาลงสูดินไดดีย่ิงขึ้นและเพื่อให

เกิดประสทิธิภาพสูงสุดในการปองกัน โดยกราวด

ของระบบไฟฟาหรือกราวดของโครงสรางเสา

อากาศจะตองแยกออกจากกันกับกราวดของ

ระบบฟาผา 

2. ควรติดตั้ง Main Ground Bar ที่ตูเมนจายไฟฟา

ของอาคาร เพื่อเปนจุดรวมของระบบสายดินตางๆ 

และสะดวกตอการตรวจเช็คและซอมบํารงุ 

3. แทงกราวดไฟฟา ควรเปนแทงกราวดที่ทําจากวัสดุ

ที่ทนตอการผุกรอน เชนทอเหล็กกลาไรสนิม 

(Stainless steel pipe) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 

นิ้ว เปนตน 

4. ติดต้ังบอ Hand Hole พรอมฝาเปด-ปด ที่

ตําแหนงของแทงกราวด 
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1.8 ระบบฐานขอมูล 

 จากปญหาเรื่องฐานขอมูลไมสามารถเชื่อมโยงหรือจัดเก็บเปนศูนยกลาง ทําใหการเรียกใชขอมูลไม

สามารถทําไดอยางสมบูรณและขาดความเชื่อมั่นความเปนปจจุบัน ระบบฐานขอมูลหลักทีก่รมทรัพยากรน้ําบาดาล

ใชงานไดแก พสุธารา GCL และ E-Lab ซึ่งแยกกันจัดเก็บคนละระบบ  

 กรมทรัพยากรน้ําบาดาลควรมีแนวทางในการแกไขปญหาสองประการไดแก 

1) การจัดทําระบบใหมโดยเคลื่อนยายขอมูลรวมกันและใชงานระบบเกาเปน Legacy System และ  

2) การใชงานทั้งสามระบบเดิมตอไป โดยจัดทําระบบ Middleware มาทําการเชื่อมโยงระบบเขาดวยกัน  

 นอกจากนี้หากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีความจําเปนตองสรางระบบฐานขอมูลใหม ตองมีกฎเกณฑที่

ชัดเจนเพื่อใหเชื่อมรวมกับฐานขอมูลเดิม และระบบใหมจะตองรองรับการเรียกใชงานผานเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส

เปนตน 

  

1.9 เทคโนโลยีปจจุบันและในอนาคต 

 ปจจุบันอุปกรณสือ่สารไรสายไดรับความนิยม ขาราชการและเจาหนาที่ของกรมลวนแตมีอุปกรณสือ่สารไร

สายเปนของตนเองเกือบทั้งสิ้น โดยอุปกรณสื่อสารไรสายสวนใหญมีคุณสมบัติดานการตรวจสอบตําแหนงโดยใช

สัญญาณดาวเทียมผาน GPS ทําใหรูไดวาอยู ณ ตําแหนงพื้นโลก เนื่องจากการทํางานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

มีความเกี่ยวของกับพิกัดแผนที่ และมีความจําเปนตองการรูขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับบอน้ําบาดาล หรือขอมูลที่เคย

สํารวจในพื้นที่ดังกลาว เพื่อนํามาใชประกอบการวางแผนและตัดสินใจ จึงเปนสิ่งที่เหมาะสมเปนอยางยิ่งที่กรม

ทรัพยากรน้ําบาดาลควรมีระบบการบริการขอมูลโดยผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ ดังนั้น จึงควรจัดทําระบบบรกิาร

ขอมูลโดยใชตําแหนงพิกัดของอุปกรณสื่อสารไรสายเปนเงื่อนไขในการเรียกใชขอมูล 

 



ตารางสรุปการวิเคราะหสภาพปญหาปจจุบัน แนวทางที่ควรดําเนินการ 

รายการ สภาพปญหาปจจุบัน แนวทางการแกไข แผนงาน/โครงการที่ควรมี 

คอมพิวเตอรและ

ฮารดแวร 

คุณสมบัติของเครื่อง

คอมพิวเตอรตอง

เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน 

1. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ประจํากรม

ทรัพยากรน้ําบาดาลมีภาระหนาที่แตกตางกัน 

จึงทําใหความตองการใชเครื่องคอมพิวเตอร

แตกตางกันไป เมื่อวิเคราะหภาระหนาที่ของ

เจาหนาสามารถแบงออกเปน 4 กลุม 

1) เจาหนาที่ปฏิบัติงานระดับสํานักงาน 

คอมพิวเตอรที่เหมาะสมไดแก All In one 

Computer โดยมีซอฟตแวรที่ใชงานทั่วไป 

ไดแก Windows 8/10 , Microsoft Office 

และตองมีระบบปองกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพ

และทันสมัยอยูเสมอ เนื่องจากตองปฏิบัติงาน

และรับสงไฟลเอกสาร ไฟลมีเดียตาง ๆ 

ระหวางเครื่องคอมพิวเตอร ตองติดตอสื่อสาร

กับบุคคลตาง ๆ ผานอินเทอรเน็ต 

2) เจาหนาที่วิชาการและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 

ตองจัดหาคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง 

เพราะตองใชงานซอฟตแวรดานการประมวล

ความเร็วสูง เชน ArcView 

3) เจาหนาที่บัญชีและการเงิน ตองการ

คอมพิวเตอรที่มีความทนทาน และ

อินเทอรเน็ตที่มีความเร็วสูงและมีความเสถียร  

1.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานดานสํานักงาน 

   รายละเอียดโดยสังเขป 

      -ชนิด All In One 

2. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูงสําหรับงานประมวลผลชั้นสูง 

      -CPU และ RAM สําหรับประสิทธิภาพสูง 

3. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหาร 

      -ชนิด All In One จอภาพขนาดใหญ เมาส และ คียบอรด ชนิดไรสาย 

   

ขอแนะนําเพิ่มเติม 

      - รับประกัน 4 ป ชนิด Onsite Service (ติดปายระยะเวลา เงื่อนไขรับประกันไว

ขางเครื่องคอมพิวเตอรชัดเจน หากใชเวลาซอมเกินกวา 3 ตองมีเครื่องใหมทดแทน

ระหวางซอม และหากเสียมากกวา 3 ครั้งตอป ตองเปลี่ยนเครื่องใหม) 

       -ควรกําหนดวาผูขายตองมีศูนยบริการ(ชื่อของตราสินคา)ภายในประเทศไมนอย

กวา 10 แหง จะทําใหไดเครื่องคอมพิวเตอรแบรนดแนม ซึ่งมีความเชื่อใจในความ

ทนทานสูงกวาเครื่องประกอบ 

       -ควรจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาดไมนอยกวา 500 VA มาพรอมกับเครื่อง

คอมพิวเตอรทุกเครื่องและกําหนดเงื่อนไขประกัน 4 ป โดยผูขายตองเปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อใชงานครบ 2 ป ผูขายตองมีการติดปายชื่อบริษัท วันรับประกัน และวันที่ตองเปลี่ยน

แบตเตอรี่ไวขางเครื่องอยางชัดเจน 

       -ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรใหไดจํานวน 1 ใน 4 ของเครื่อง

คอมพิวเตอรที่ใชงานในปจจุบัน และตองซ้ือทดแทนทุกปในสัดสวนดังกลาว เมื่อผานไป
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รายการ สภาพปญหาปจจุบัน แนวทางการแกไข แผนงาน/โครงการที่ควรมี 

4) ผูบริหารหนวยงาน ใชคอมพิวเตอรที่มี

ระดับประสิทธิภาพระดับเดียวกับเจาหนาที่

สํานักงาน แตจอภาพตองมีขนาดใหญเห็นได

ชัดเจน 

4 ปขางหนาจะทําใหองคกรมีคอมพิวเตอรที่ทันสมัยอยูในเงื่อนไขรับประกันทุกเครื่อง 

ชวยลดภาระการจัดซื้อวัสดุซอมบํารุง และลดปญหาเครื่องคอมพิวเตอรเสียหรือลาสมัย  

4.โครงการจัดซื้อซอฟตแวรระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรสําหรับจัดการสํานักงานแบบ 

Enterprise License 

5.โครงการจัดซื้อระบบปองกันไวรัสแบบองคกร  

     โดยมีคุณสมบัติ ไดแก สามารถ Inventory , Remote Configuration, Software 

Management and Deployment, และแสดงสถิติการใชงานของคอมพิวเตอรได 

 การบํารุงรักษา คูมือ 

 

2. จากการสํารวจพบวา 

2.1 เครื่องคอมพิวเตอรมีปญหาเสีย และขาด

งบประมาณการซอมบํารุง และใชงานมานาน

มากแลว นั้น หากมีการจัดซื้อในครั้งตอไป 

ควรกําหนดใหมีระยะประกันใหครอบคลุม

ตลอดอายุการใชงานและการซอมบํารุงหาก

เสียหาย ณ สถานที่ติดตั้ง 

2.2 การใชงานคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ

ฮารดแวร ตองมีการจัดทําคูมือการใชงานและ

บํารุงรักษา เพื่อใหการใชงานเปนไปอยาง

ถูกตองตามวิธี และชวยใหอุปกรณ

คอมพิวเตอรมีอายุใชงานทนทาน ควรมอบ

ภาระนี้ใหแกผูขายจัดทําขั้นตอนการใชงาน

และบํารุงรักษา สงมอบพรอมกับเครื่องที่

จัดซื้อมาใหม 

แนวทางแกปญหาดานการบํารุงรักษา 

ระยะเฉพาะหนา กลยุทธ R&R (Repair and Replace) 

1. เจาหนาที่ ศทส. ทําการรวบรวมขอมูลครุภัณฑที่ตองการซอมบํารุง โดยอาศัย

ฐานขอมูลครุภัณฑที่เพิ่งเก็บรวบรวมไวลาสุดที่เปนปจจุบันมาก จากนั้นแบงออกเปน 3 

เกรด  

-เกรด A ครุภัณฑมีคุณสมบัติที่สามารถใชงานตอไปได (ไมตองดําเนินการใดๆ) 

-เกรด B ครุภัณฑที่ตองอัพเกรด (ดูแผน Repair) ใหวางแผนดําเนินการภายใน 2-4 

เดือน 

-เกรด C ครุภัณฑที่ควรซื้อทดแทน (ดูแผน Replace) ใหวางแผนดําเนินการทุกป 

2. วางแผนอัพเกรด (Repair Plan) เฉพาะอุปกรณหลัก เชน HDD RAM เปนตน สวน 

จอภาพ การดจอ เมนบอรด ซีดีรอม เปนตน ควรเวนไวกอน วิธีการนี้จะใชเวลานอย 

งบประมาณไมมาก และการปฏิบัติงานไดรวดเร็ว มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาปญหา

เฉพาะหนา รอจนกวาจะถึงรอบการนําเครื่องใหมมาทดแทน 
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รายการ สภาพปญหาปจจุบัน แนวทางการแกไข แผนงาน/โครงการที่ควรมี 

ระยะกลาง-ยาว ใชกลยุทธเชาเหมาพรอมการบํารุงรักษา 

1. วางแผนซ้ือทดแทนครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณรอบขาง (Replace Plan) โดย

ใชวิธีเชาเหมา 4 ปพรอมบํารุงรักษาแบบบริการในสถานที่ (on-site service) จะชวย

แกปญหาดานการบํารุงรักษาไดครบรอบอายุการใชงานของคอมพิวเตอรแตละรอบการ

สั่งซื้อไดโดยปริยาย ทําใหเจาหนาที่ ศทส. สามารถใชเวลาในการวางแผนการบํารุงรักษา

เชิงปองกันและเชิงแกไขกับคอมพิวเตอรที่ขาดอายุรับประกัน และปญหาอ่ืนๆ เพื่อสง

มอบการบริการที่เปนเลิศแกผูรับบริการไดอยางเต็มที่  

2. ทั้งนี้ ใหคํานึงถึง 

-จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรพรอมซอฟตแวรพื้นฐาน และอุปกรณตอพวง ควรคํานึงถึง

ความเพียงพอตอการปฏิบัติงานสนับสนุนไดทุกภารกิจขององคกร ทั้งสวนกลางและสวน

ภูมิภาค เนื่องจากปจจุบันคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลักในการปฏิบัติงานแทบทุก

ภารกิจ และมีราคาไมแพง ไมเปนภาระตองบประมาณ 

-คุณลักษณะครุภัณฑ ใหอางอิงตามขอเสนอดานเกณฑขอกําหนดมาตรฐานตามแบบ

ของกระทรวงไอซีที แตสามารถเพิ่มเติมคุณลักษณะครุภัณฑคอมพิวเตอรตาม

ขอเสนอแนะขางตน  

-วางขอกําหนดการรับประกันตลอดอายุการเชาเหมา 4 ป แบบ on-site service โดย

กําหนดระดับการใหบริการไวใหรัดกุม (SLA: Service Level Agreement) 

-การเลือกคุณลักษณะทั้งฮารดแวร ระบบปฏิบัติการ ซอฟตแวร อุปกรณเครือขาย เปน

ตน ใหอางอิงตามนโยบายมาตรฐานฯ ที่นําเสนอไว 

 คอมพิวเตอรลาสมัย มี

จํานวนไมเพียงพอ 

 

3. ควรทําแผนการทดแทน รอบ 4 ป  

หมายถึง ทุกปตองมีการจัดซื้อคอมพิวเตอร

จํานวน 1 ใน 4 ของที่จําเปนตองมีใชงาน 

พรอมรับประกัน 4 ป  หากปฏิบัติเชนน้ีจน

ครบรอบ จะทําใหมีเครื่องคอมพิวเตอรใหม
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รายการ สภาพปญหาปจจุบัน แนวทางการแกไข แผนงาน/โครงการที่ควรมี 

ทดแทนและมีเครื่องเกาจําหนายออกไป โดย

ทุกเครื่องที่ใชงานอยูในระยะเวลารับประกัน 

onsite ทั้งหมด 

 ซอฟตแวรไมมีลิขสิทธิ์ 4. เนื่องจากการซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ์ทําใหมี

ภาระคาใชจายสูง อยางไรก็ตามการใชงาน

ซอฟตแวรลิขสิทธิ์จะชวยทําใหระบบ

คอมพิวเตอรมีความเสถียรและลดปญหาไวรัส 

มัลแวร และการโจมตีของผูบุกรุกจาก

เครือขายอินเทอรเน็ต ดังนั้น ทบ. จึงควรมีการ

จัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธ์ิในระดับกรม แบบ 

Enterprise License กลาวคือ จายเงิน

คาลิขสิทธ์ิเพื่อใหคอมพิวเตอรทั้งองคกร

สามารถใชงาน Microsoft Windows และ 

Microsoft Office ไดทุกเครื่อง  

 

 

 ปญหาไวรัส 5.ปญหาที่สํารวจและพบวาสําคัญมากคือ

เครื่องติดไวรัส เพราะทําใหเครื่องทํางานชา 

ขอมูลสูญหาย เครื่องหยุดชะงัก และอาจทําให

เครือขายคอมพิวเตอรทํางานชา การแกไข

ปญหาอาจทําไดดังนี้   

1) จัดหาซอฟตแวรปองกันไวรัส  

2) หลังจากติดตั้งซอฟตแวรแลวติดตั้ง

โปรแกรมล็อกฮารดดิสก Drive C ใหระบบคง

สภาพตลอดทุกครั้งที่มีการเปดใหม และใหใช

 



โครงการจัดทําแผนแมบทไอซีที ฉบับที่ 3 ป 2559-2562 | กรมทรัพยากรน้ําบาดาล | 18 

 

รายการ สภาพปญหาปจจุบัน แนวทางการแกไข แผนงาน/โครงการที่ควรมี 

งาน Drive D สําหรับจัดเก็บขอมูล หรือ

สงเสริมใหมีการจัดเก็บไฟลดวยระบบ ไฟล

เซิรฟเวอร หรือ คลาวดสตอเรดจ แทน 

ระบบเครือขาย

บริเวณกวาง 

อินเทอรเน็ตชา  6.1 ปจจุบัน ทบ. มีระบบวิเคราะหเครือขาย

โดยใช FortiAnalyzer ใชงานอยู ตองมีการ

ปรับปรุงโดยสํารวจวาปจจุบันมีการติดตาม

แสดงสถานะของเครือขายในระดับใดบาง 

และควรจัดทํารายงานวิเคราะหสถานะ 

วิเคราะหปญหาที่เกิด ทุก ๆ สัปดาห หรือตอง

มีการจัดซื้อฟงกชั่นเพิ่มเติมเพื่อใหการบริหาร

เครือขายอินเทอรเน็ตไดดีขึ้น และหากเปนไป

ไดควรตั้งคาอุปกรณ Switch ทุกตัวที่มี 

protocol SNMP รองรับการสงคาเพื่อการ

ตรวจติดตามในระบบ FortiAnalysis ใหครบ

ทุกตัว 

6.2 เนื่องจากการใชงานอินเทอรเน็ตเปนสิ่ง

สําคัญและเปนพื้นฐานของทุก ๆ ระบบ

ฐานขอมูล จึงควรจัดเตรียมบุคลากร ระบบรับ

แจงขาว/ปญหา และปฏิบัติงานทั้งเชิงรุกและ

เชิงรับ ตองมีวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อ

บํารุงรักษาเครือขายอินเทอรเน็ตใน ทบ. และ 

สทบ.เขต อยูตลอดเวลา 

6.โครงการ Inventory Network Equipment เพื่อปรับปรุงระบบ Firewall และ 

Network Analyzer  

  -สํารวจ วิเคราะห แบงโซนพื้นที่ใน สทบ.เขต ใหม 

  -จัดหาอุปกรณเพิ่มเติมตามพื้นที่ 

  -ปรบัปรุงระบบตั้งคาระบบ Firewall และ ระบบวิเคราะห Network Analyzer 

เพิ่มเติมการตั้งคาอุปกรณที่รองรับ SNMP ทุกตัวทั้งในพื้นที่ ทบ. และ สทบ.เขต 

  -จัดตั้งศูนยพรอมบริการเพื่อแกไขปญหา และศูนยบริการเชิงรุกเพื่อบํารุงรักษาตาม

ระยะเวลาเพื่อใหระบบเปนปจจุบันอยูเสมอ  

7.โครงการเชาคูสาย ADSL สําหรับใหบริการงานดานการบัญชีและการเงิน 
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รายการ สภาพปญหาปจจุบัน แนวทางการแกไข แผนงาน/โครงการที่ควรมี 

 ปจจุบันมีการรายงาน

ขอมูลผาน

อินเทอรเน็ตจํานวน

มาก 

 

7. เนื่องจากการจัดทําระบบเพื่อนํารายงาน

เสนอใหแก กรม กระทรวง รัฐบาล มีการ

จัดทําไวโดยใหรายงานผานอินเทอรเน็ต ดังนั้น

ระบบอินเทอรเน็ตจึงมีความสําคัญมาก ผล

จากการสํารวจระบบที่มีความสําคัญมากคือ 

ระบบ GFMIS ซึ่งตองรายงานดานบัญชีและ

การเงินประกอบการเบิกจายตาง ๆ และระบบ

ใชการ upload ไฟลที่มีขนาดใหญ และหาก

ไมสําเร็จตองเริ่มทําใหมทั้งหมด ซึ่งปญหาเกิด

เฉพาะ สทบ.เขต  แนวทางการแกไข 2 

แนวทาง ไดแก 

 1) ตองจัดทําระบบเครือขายที่กําหนด First 

Priority ใหแกเครื่องคอมพิวเตอรฝายการ

บัญชีการเงินของ สทบ.ทุกเขต  หรือ 

 2) ทบ. ควรจัดหาคูสาย ADSL สําหรับแผนก

การเงินเพิ่มเติมอีกหนึ่งชองทาง  

 

 ระบบเซิรฟเวอรและ

ระบบฐานขอมูลสวน

ใหญใหบริการและ

จัดตั้งเครื่องไว ณ ทบ. 

 

8. การเขาถึงระบบการใหบริการสวนกลาง 

เปนการรวบรวมระบบไวเพื่อการบริหาร

จัดการที่สะดวกและปลอดภัย แตหากการใช

งานอินเทอรเน็ตลาชา จะทําใหการบริการ

หยุดชะงักทันที  
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รายการ สภาพปญหาปจจุบัน แนวทางการแกไข แผนงาน/โครงการที่ควรมี 

เครือขายบริเวณ

เฉพาะที่ 

ระบบเครือขายที่

ใหบริการ ณ สทบ.เขต 

ยังไมเปนระบบ

มาตรฐาน ดูแลและ

ปรับปรุงโดยเจาหนาที่

เขตเอง  

9.1 เนื่องจาก ศทส. ติดตั้งและดูแลเครือขาย

เพื่อใหบริการแกหนวยตาง ๆ โดยมีจุดบริการ 

Switch หลักเทาน้ัน ควรมีการขยายจุดเชื่อม

ตอไปสูการบริการเฉพาะสามแผนกเปนสําคัญ

ไดแก 1)สํานักงานทั่วไป 2)บัญชีและการเงิน 

3) ระบบวีดีโอคอมเฟอรเรน 4)ผูบริหาร

หนวยงาน 

9.2 ควรกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการเพิ่ม

จุดเชื่อมตอเครือขายตองไดรับการเห็นชอบ

จาก ศทส กอนเทาน้ัน 

8. โครงการจัดทําเครือขายไรสายความเร็วสูง  

-จัดหาเครือขายไรสายความเร็วสูงชนิดบริหารดวย Wireless LAN Controller 

-จุดการใหบริการ ณ อาคารสํานักงานของกองตาง ๆ ชั้นละ 4 จุด 

-จุดการใหบริการ ณ อาคารสํานักงานของ สทบ.เขต เขตละ 2 จุด 

9.โครงการปรับปรุงและเพิ่มจุดการใหบริการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต สทบ.เขต 

-จัดหาอุปกรณเครือขาย 

-เพิ่มเติมจุดการใหบริการเชื่อมตอ แบงพื้นที่เปน 3 กลุม ไดแก สํานักงานทั่วไป ฝายการ

บัญชีและการเงิน และกลุมอุปกรณประชุมทางไกล  

-สามารถกําหนด Quality of Service ได 

 ระบบไวไฟ สวนกลาง  

ณ อาคารสํานักงาน 

และ สทบ.เขต ทํางาน

ชาและไมพอเพียง 

 

10. ระบบไวไฟที่ใหบริการยังทํางานไดชา โดย

ปจจุบันผูใชงานมีทั้งการเชื่อมตอผาน

คอมพิวเตอร และมีการใชงานโนตบุคและ

อุปกรณเคลื่อนที่ตาง ๆ มากขึ้น จึงควรติดตั้ง

เครือขายไรสายเพื่อใหบริการแกอุปกรณ

ดังกลาวดวย ควรมีการลงทุนจัดซื้ออุปกรณ

บริการเครือขายไรสายความเร็วสูงใหบริการใน

อาคารสํานักงานของ ทบ.  และสํานักงานของ 

สทบ.เขต เปนแบบ Enterprise Wi-Fi ซึ่งตอง

มีการบริหารจัดการ Access Point หลายตัว

ดวยเซิรฟเวอร จึงจะมีความเหมาะสมและใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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รายการ สภาพปญหาปจจุบัน แนวทางการแกไข แผนงาน/โครงการที่ควรมี 

อุปกรณเครือขาย เกา และ ทํางานชา 11. ทบ. ตองมีการจัดทําแผนการจัดซื้อ

อุปกรณเครือขายเพื่อทดแทนทุก  4 ป หรือใช

การเชาโดยกําหนดใหผูใหบริการเชาจัดหามา

ทดแทนเพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพอยู

เสมอ 

10. โครงการจัดซื้ออุปกรณเครือขายเพื่อทดแทน 

-ตองจัดซื้อทดแทนทุก ๆ 4 ป 

 

การสื่อสารผานวีดิ

ทัศนและเสียง 

1.ทํางานชามาก 

 

12.1 ควรมีแผนการจัดซื้อมาทดแทน แตควรมี

การปรับปรุงชองทางการสื่อสารเพื่อใหบริการ

เฉพาะสําหรับการสื่อสารดังกลาวนี้ เพื่อใหการ

ใชงานสามารถดําเนินงานไปไดกอน  

12.2 ควรใหระบบการสื่อสารผานวีดิทัศน 

สามารถทํางานผานเว็บบราวเซอรและอุปกรณ

สื่อสารเคลื่อนที่ได  

12.3 ควรมีระบบการสื่อสารผานวีดิทัศน แบบ

กระจายสัญญาณทิศทางเดียว(Broadcast) 

เพื่อใหทุกคนในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

สามารถรับชมผานอินเทอรเน็ตไดดวย 

11.โครงการจัดซื้อระบบประชุมทางไกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการประชุม

ทางไกลดวยเทคโนโลยีใหม ๆ เชน ใชงานผานเว็บบราวเซอร  ผานอุปกรณโมบาย 

สามารถบันทึก สามารถดูยอนหลัง สามารถกระจายสัญญาณแบบ Broadcast ไปสู

เจาหนาที่ทุก ๆ คนของกรมได 

 

ระบบไฟฟา/ระบบ

ปองกันไฟฟา 

-เครื่องสํารองไฟฟา 

เกา ไมไดบํารุงรักษา 

-ไฟฟากระชาก 

-ฟาผา 

13.1 ควรมีการจัดซื้อ UPS ขนาดเล็ก 500 VA 

มาพรอมกับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหม

ทุกเครื่องและกําหนดไวในเงื่อนไขการ

รับประกันดวยวาผูเสนอขายตองรับประกัน 4 

ป พรอมเปลี่ยนแบตเตอรรี่ เมื่อใชงานไปเปน

ระยะ 2 ป โดยตองติดปายเงื่อนไขการประกัน

12.โครงการติดตั้งระบบปองกันไฟฟากระชาก ฟาผา  
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รายการ สภาพปญหาปจจุบัน แนวทางการแกไข แผนงาน/โครงการที่ควรมี 

และวันเวลาสําหรับการเปลี่ยนเบตเตอรี่ไวใน

ปายขางเครื่องโดยชัดเจน 

13.2 ปญหาไฟฟากระชาก ฟาผาใหนํา

แผนงานที่มีการตั้งไวมาปฏิบัติตอใหครบทุก 

สทบ. 

ระบบฐานขอมูล และ

การเชื่อมโยง

ฐานขอมูล 

1.การไมบูรณาการ

ของฐานขอมูลตาง ๆ  

 

 

 

1.2 เนื่องจากมีการนําฐานขอมูลเดิมของพสุธา

ราไปพัฒนาเปนระบบอื่นๆ เพิ่มเติม และมีการ

ติดตั้งเปนฐานขอมูลใหมนั้น ทบ. จําเปนตองมี

การจัดทําระบบที่จะเชื่อมโยง โดยการ

เชื่อมโยง อาจเปนแบบ Hyperlink ขามไปมา

ระหวางระบบ หรือทําเปน Data Mart ที่

บูรณาการเปนรายเดือน 

1.2 ตองมีการกําหนดเงื่อนไขไวกอนจัดทํา

ระบบฐานขอมูลเพื่องานตาง ๆ ไววา หากเปน

ฐานขอมูลที่ใชสําเนาจากระบบพสุธารา ตองมี

ระบบรองรับการทํางาน web service เพื่อให

ซอฟตแวรในอนาคตสามารถเขาถึงเพื่อเรียกใช

งานเพื่อบูรณาการในอนาคตได 

13.โครงการบูรณาการฐานขอมูล Pasutara GCL และ E-Lab 

 

 2. ฐานขอมูลพสุธารา

ไมเปนปจจุบัน 

2. ตองมีการ Inventory ใหม 14. โครงการ Inventory บอบาดาล 

 3. ตองการให E-

Form เขาสู พสุธารา 

 

3. จัดทําระบบรับคํารองตาง ๆ ผานระบบ

อินเทอรเน็ตเพื่อใหการปฏิบัติงานของ ทบ. ทํา

ไดอยางรวดเร็วและแมนยํามากขึ้น ตัวอยาง

15. โครงการพัฒนาระบบ E-Form เพื่อ 

-รับคํารองขอเก่ียวกับการบริการน้ําบาดาลจากประชาชน   

-การรายงานปญหาตาง ๆ ระหวาง ทบ. กับ สทบ.  
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รายการ สภาพปญหาปจจุบัน แนวทางการแกไข แผนงาน/โครงการที่ควรมี 

ของระบบ E-Form ที่สามารถนํามาใชเปน

ตัวอยางไดแก ระบบลงทะเบียนคนไขกอนเขา

รักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลไดขอมูล

แมนยําถูกตอง และเพิ่มความสะดวกใหแกผู

ขอใชเปนตน 

-การรายงานขอมูลตาง ๆ  

ตองการใหกรม

ทรัพยากรน้ําบาดาล

มีการนําเทคโนโลยี

ปจจุบันเขามาใชงาน 

 1. ควรพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อ

การบริการสารสนเทศเพื่อการบริหารผาน

อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ 

16. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ GIS เพื่อการบริการสารสนเทศเพื่อการบริหารผาน

อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ 

-รองขอสารสนเทศจากพิกัดตําแหนงของอุปกรณ 

-การแสดงผลเปนแบบ Responsive กับอุปกรณ 

-ขอมูลบอบาดาล ขอมูลเพื่อประกอบการวางแผนขุดเจาะ ขอมูลเพื่อรายงานวัสดุตองใช

งานและเกี่ยวของกับการตัดสินใจเพื่อการขุดเจาะ  

17. โครงการจัดซื้อเครื่องประมวลผลแมขายกลุมเมฆ 

ตองการใหกรมมี

ระบบสารสนเทศ

สําหรับบริหารงาน

ดานบริหาร 

 1. ควรมีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม

ระบบบริหารจัดการองคกร 

เชื่อมโยงเปนระบบเดียวกันเพื่อ

สามารถใชในการบริหารจัดการ

ภารกิจตางๆ ได 

 

 

 

 

 

18. โครงการจัดซื้อระบบ ERP 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. แนวทางและขอเสนอแนะทางเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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6. แนวทางและขอเสนอแนะทางเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

6.1 การกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 
 

 

6.3.4 ขอ 3) กําหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณคอมพิวเตอรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และระบบสารสนเทศภูมิศาสตรคอมพิวเตอร และระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลในโครงการตางๆ 

 

 เนื้อหาในบทนี้จะนําเสนอแนวทาง และขอเสนอแนะทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑมาตรฐาน

ในการกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณคอมพิวเตอรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรคอมพิวเตอรและระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลในโครงการตางๆ ที่จะดําเนินการ

จัดซื้อจัดหาภายในแผนแมบทฉบับนี้รวมทั้งในระยะตอไป มีความเปนมาตรฐาน (Standardization) มีความ

ยืดหยุน (Flexibility) สามารถปฏิบัติงานรวมกันได (Interoperability) และสามารถบริหารจัดการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

แนวทางและขอเสนอแนะทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมแบงออกเปน  

กลุมที่ 1  อุปกรณคอมพิวเตอรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุมที่ 2  ระบบเครือขายการสื่อสารขอมูล การบริหารจัดการ และระบบความปลอดภัย 

กลุมที่ 3  ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 

กลุมที่ 4   ระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management System) 

กลุมที่ 5  ภาษาในการพัฒนาระบบงาน (Programming Language) 

กลุมที่ 6  ทางเลือกสําหรับลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 

กลุมที่ 7  เทคโนโลยีการออกแบบระบบสารสนเทศ 

กลุมอื่นๆ 
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กลุมที่ 1 อุปกรณคอมพิวเตอรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

1. เครื่องแมขายและการใหบริการ  

  แนวโนมของการวางระบบเครือขายขนาดใหญ สําหรับองคกรเริ่มเปลี่ยนแปลงจากระบบแบบรวมศูนย 

(Centralize) เปนระบบแบบกระจาย (Distributed) โดยกระจายงานประมวลผลไปตามคอมพิวเตอรตางๆ ที่

เชื่อมตอกันผานเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกรและ เครือขายอินทราเน็ต ซึ่งการพัฒนาซอฟตแวรตามแนวนี้

จะใชสถาปตยกรรมการประมวลผลที่เรียกวาไคลเอนตเซอรฟเวอร คือ แบงโปรแกรมเปน 2 สวน ดังรูป 

 
 

 เครื่องแมขายเปนสวนจัดการทรัพยากรของระบบไว เชน ฐานขอมูล, ไฟล, เครื่องพิมพ สวนเครื่องลูกขาย 

(Client) เปนสวนจัดการโปรแกรมที่นําเอาทรัพยากรมาใช โดยเครื่องลูกขายจะขอใชทรัพยากรตาง ๆ ผาน

เครือขายคอมพิวเตอรไปยังเครื่องแมขาย ซึ่งจะสงสิ่งที่ตองการมาใหเครื่องแมขายถูกแบงออกเปนประเภทตาม

หนาที่การทํางานตางๆ ดังนี้  

 Web server  

 DNS server  

 FTP server (File Transfer Protocol) 

 Mail server  

 SMTP server  

 POP server  

 Database server 

 Proxy หรือ NAT server 

 DHCP server 
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แนวทางเทคโนโลยี 

  ระบบตางๆ ลวนมีความสําคัญกับองคกรทั้งสิ้น ดังนั้น องคกร จึงควรพิจารณาจากความสําคัญแลวจึงจัด

จางหนวยงานภายนอกดําเนินการและสงเสริมใหมีการอบรมบุคลากรดาน IT  ในการจัดการและแกปญหาตางๆ 

ของระบบ  โดยเนนถึงทักษะและความรู 5 ประเด็นดังนี้ 

 ความรูดาน Hardware และ Software เพื่อศึกษาถึงกลุมบุคลากรที่มีทักษะและความรู ในการ

บริหารจัดการดานเครือขาย (Network Administration) ความรู ด านระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร (Operating System) และการติดตั้ง Software ตางๆ ในหนวยงานของตน

ตลอดจนการบํารุงรักษาอุปกรณเบื้องตน 

 ความรูดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อศึกษาถึงกลุมบุคลากรที่มีทักษะและความรูในการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ อยางมีประสิทธิภาพในระดับกลุมผูใช 

 ความรูดาน Internet เนื่องจาก Internet เปนเครื่องมือที่มีแนวโนมที่จะพัฒนาไปในทุกสาขาวิชา 

ตลอดจนนําไปประยุกตใชในหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีความรูดาน 

Internet จะไดเปรียบในการพัฒนางานในหนวยงานของตนเองมากยิ่งขึ้น 

 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ในปจจุบันการจัดเก็บรวบรวมขอมูลของหนวยงาน

ตางๆ มีมากมาย การจัดเก็บขอมูลอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ในลักษณะของระบบ

ฐานขอมูล (Database System) ยอมทําใหการนําเสนอขอมูลการทํางานของหนวยงานนั้นๆ 

ถูกตองนาเชื่อถือและรวดเร็ว หนวยงานที่มีบุคลากรดานนี้ จึงนับวาไดเปรียบกวาหนวยงานอื่นๆ 

 ดานอื่นๆ การเขารับการอบรมสัมมนา ในทางวิชาการตางๆ นับเปนชองทางหนึ่งที่จะเสริมสราง

โลกทัศนของบุคลากร ใหเห็นถึงความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาประยุกต

หรือวางแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 

 คุณลักษณะของเครื่องแมขายที่ใหบริการดานตางๆ ดังที่กลาวมาแลวนั้น องคกร จะตองใหความสําคัญใน

การจัดหาใหเหมาะสมกับภารกิจ โดยไดกําหนดแนวทางในการเลอืกอปุกรณ Hardware แตละชนิด และคุณสมบัติ

ตางๆที่จําเปนสําหรับการใหบริการของเครื่องแมขาย  

 



โครงการจัดทําแผนแมบทไอซีที ฉบับที่ 3 ป 2559-2562 | กรมทรัพยากรน้ําบาดาล | 28 

 

2. เครื่องแมขายสําหรับระบบงานประยุกต (Application Servers) 

  เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการระบบสารสนเทศ ตางๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ

ขององคกรใหกับผูใชงานจํานวนมาก ซึ่งตองสามารถเชื่อมตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายประเภทตางๆ ดังที่

กลาวมาได องคกร ควรกําหนดมาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการเพื่อใชงานเฉพาะอยางดังกลาวนี้ใน

ระบบเปด ซึ่งทําให องคกร สามารถลดภาระที่ตองบูรณาการ Applications ตางชนิด ตาง Platform กัน, ลด

ชองวางการสํารองขอมูลบน Platform ที่ตางกัน, มุงเนนที่ทักษะการใชงานแบบเดียว นอกจากนั้นผูพัฒนายัง

สามารถรับผิดชอบการซอมบํารุงและสนับสนุนไดอยางตอเนื่อง 

  องคกร จําเปนอยางยิ่งที่จะตองบริหารเครื่องคอมพิวเตอรแมขายบนระบบปฏิบัติการแบบเปดและ

ใหบริการไดอยางตอเนื่องและสม่าํเสมอ โดยเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ทําหนาที่เปน Application Server ควรมี

คุณลักษณะดังตอไปนี้ 

 

 รองรับการทํางานแบบ High Availability 

 รองรับ Platform และ Applications ที่เปนที่นิยมในการใชงานในทองตลาด 

 รองรับการพัฒนาซอฟตแวรที่มีความซับซอนสูง มีการเปลี่ยนแปลงบอย  และมีผูใชจํานวนมาก 

 

  อัตราสวนราคาตอประสิทธิภาพเปนเรื่องที่สําคัญในการพิจารณาในการรองรับการใชงานที่สูงขึ้นไดอยาง

ตอเนื่อง ดังนั้นขีดความสามารถในการตอขยายสมรรถนะและประสทิธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร จึงเปนสิ่งที่ควร

พิจารณาในลําดับถัดมา ลําดับสุดทายที่ควรพิจารณาคือเรื่องของราคา และการผูกขาดการใชงานของ

ระบบปฏิบัติการแตละระบบ 

  ตารางดานลางนี้แสดงถึงขนาดขั้นต่ําสุดที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขายตองการในแตละ Applications 

อยางไรก็ตาม applications ที่ตองการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายขนาดเล็ก ก็สามารถทํางานบนเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายขนาดใหญไดเชนกัน 
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ขนาด Application ที่ใชงาน 

ใหญมาก (VL) ระบบสารสนเทศดานขอมูลภาพและเสียง เชน ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร, ระบบการประชุมทางไกล, ระบบสื่อการสอนมัลติมีเดีย ซึ่ง

รองรับภาระของขอมูลไดทั่วประเทศ 

ใหญ (L) ระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการองคกร เชน ระบบบริหาร

ทรัพยากรองคกร ระบบบริหารองคกรและโซอุปทาน 

กลาง (M) ระบบสารสนเทศดานการวิเคราะห/วิจัย เชน ระบบสารสนเทศสําหรับ

ผูบริหาร, ระบบบริหารจัดการขอมูล/ขาวสาร, ระบบบริหารจัดการ

ความรู 

เล็ก (S) ระบบสารสนเทศดานวิศวกรรมเฉพาะดาน เชน ระบบออกแบบดาน

วิศวกรรม, ระบบบริหารสํานักงานภาค/สาขา 

เล็กมาก (SS) ระบบสารสนเทศระดับกลุมงาน เนนการใชงานในระบบสารสนเทศขนาด

เล็กสําหรับจัดเก็บขอมูลเฉพาะแตละพื้นที่  

 

แนวทางเทคโนโลยี 

  การกําหนดขนาดของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใชงานเปนเพียงการประเมินความตองการในเบื้องตน 

ดังนั้น ในการจัดหาเครื่องแมขายในแตละระบบงาน/โครงการ จําเปนจะตองมีการคํานวณปริมาณการใชงาน/

ขอมูล ในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
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ขอเสนอแนะ 

  เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายนั้น องคกร สามารถแยกเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายในการใหบริการ Applications และ ฐานขอมูลออกจากกันได 

 

ขนาดเครื่อง

คอมพิวเตอรแม

ขาย 

Platform จํานวนหนวย

ประมวลผล 

หนวยความจํา ขนาดฮารดดสิก 

ใหญมาก (VL) UNIX 8-16 >= 32 GB > 8 TB 

ใหญ (L) UNIX 4-8 >= 16 GB > 1 TB 

กลาง (M) UNIX/Windows 2-4 >= 4 GB > 600 GB 

เล็ก (S) Windows 2-4 >= 2 GB > 400 GB 

เล็กมาก (SS) Windows 1-2 >= 1 GB > 200 GB 

 

3. ขนาดของเครื่องแมขาย (Server Sizing) 

  ปจจัยในการคํานวณหาขนาดของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่นําเสนอขางตนเปนคุณสมบัติพื้นฐานของแต

ละ Server ซึ่งถูกกําหนดโดยหนาที่การทํางาน รูปแบบการใหบริการและความเหมาะสมในการทํางานในแตละ

หนาที่ ดังนั้นคุณสมบัติที่นําเสนอขางตนนั้นสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดแลวแตความเหมาะสม โดยปจจัยพื้นฐานที่

จะนํามาพิจารณาในการเลือกขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร ดังนี้ 

 ปริมาณ Transactions การพิจารณาเลือกฮารดแวรขึ้นอยูกับปริมาณ Transaction ที่สูงสุดโดย

สามารถวัดจากคา TPM (Transaction per Minute)  

 รูปแบบของ Transactions โดยแตละธุรกิจจะมีรูปแบบของ Transaction ไมเหมือนกัน จํานวน 

Transaction ที่เกิดขึ้นจึงแตกตางกันตามไปดวย เชน transaction ในการคํานวณดานภาษี ยอมมี 

transaction ที่เกิดขึ้นซับซอนมากกวา transaction การนําเสนอของขอมูลทั่วๆ ไป ทั้งนี้ ปจจัยที่

สงผลใหเกิดความแตกตางนั้นขึ้นอยูกับ ผูพัฒนาซอฟตแวรแตละราย ดังนั้นจึงเปนการยากในการ

ประมาณขนาดของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่แมนยํา แตในปจจุบัน ไดมีผูคิดคนหาวิธีการประเมิน

ขนาดของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ดวยการเปรียบเทียบกับผูผลิตฮารดแวรแตละราย วิธีการหนึ่งที่

เปนที่นิยมคือการใช TPC ซึ่ งมีอยูสามประเภทคือ TPC-A, TPC-B และ TPC-C การประมาณ 
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Transaction ของธุรกิจอยางงาย ใหใช ประเภท TPC-A, แตหากเปน transaction ของธุรกิจที่มีความ

ซับซอนก็ใหใช TPC-C และหากเปนธุรกิจที่มี Transaction ประเภท Batch ก็ใหใช TPC-B 

 จํานวนของผูใชงานระบบไดพรอมกัน ขนาดของหนวยความจําจะมีผลตอจํานวนผูใชงานระบบพรอม

กัน ซึ่งแตกตางกันไปตามประเภทของ Application โดยคํานวณอยางงายๆ จาก ขนาดหนวยความจํา

ตอผูใชงานหนึ่งคน คูณกับจํานวนผูใชงานระบบไดพรอมๆ กันสูงสุด 

 ขนาดของฐานขอมูล หนึ่งในปจจัยในการคํานวณหาขนาดของฐานขอมูลคือ Data model ที่ใช หาก

ตองการคํานวณหาขนาดของดิสกทั้งหมดที่ใช ตองนําคาอื่นๆ มาใชในการคํานวณดวยเชน temporary 

working area, transactions, swapping and paging, print spooling size ทั้ งพื้ นที่ สํ าหรับเก็บ

ขอมูลระบบปฏิบัติการ และระบบเครือขาย 

  ในการกําหนดขนาดของเครื่องแมขายเพื่อใชงานใน องคกร ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ

ทั้งในสวนของผูใชและผูปฏิบัติงานนั้น องคกร จําเปนจะตองมีเครื่องมือในการตรวจจับการใชงานของแตละ

ระบบงาน เพื่อใหสามารถบริหารจดัการขนาดและจํานวนการใชงานที่เกิดขึ้นในแตละระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แนวทางเทคโนโลยี 

  แนวทางในการบริหารจัดการระบบเครือขายใหสามารถรองรับการดําเนินงานภายในแตละหนวยงานได

นั้น ควรทราบหนาที่การทํางานโดยละเอียดของแตละอุปกรณ ดังนี้ 

 CPU Performance 

สวนใหญของการพิจารณาการเลือก Platform ที่ใชจะคํานึงถึง ประสิทธิภาพของหนวยประมวลผล ซึ่งผูผลิต

แตละรายจะมีคาของประสิทธิภาพของหนวยประมวลผลแตกตางกัน ซึ่งโดยสวนใหญจะคํานวณจากความเร็ว

ของหนวยประมวลผลที่ทําไดดวยวิธีการตางๆ เชน การคํานวณที่ใชจุดทศนิยม ความเร็วในการสงคําสั่งสูงสุด 

และ ขอมูลที่ประมวลผลไดสูงสุด เปนตน  

 Memory 

ประเภทหนวยความจําที่ใชขึ้นอยูกับ Platform ที่ใชแตปริมาณขึ้นอยูกับจํานวนของผูใชงานในระบบ, 

ระบบปฏิบัติการ และ application ที่ องคกร เลือกใช 

 Disk Storage 

ประเภทดิสกที่ใชเก็บขอมูลที่ใชข้ึนอยูกับ Platform ที่ใชแตปริมาณของดิสกที่ตองการขึ้นอยูกับ application 

ที่ องคกร เลือกใช 

 Expansion Capability 
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แมวาจะไมมีการวัดความสามารถในการตอขยายโดยทั่วไป แตเปนสิ่งที่จําเปนในการคัดเลือก Platform 

เพื่อใหรองรับการเจริญเติบโตของขอมูล, ผูใชงาน และ application ที่ใชใน องคกร โดยทั่วไปการรองรับการ

เจริญเติบโตโดยสวนใหญจะมีการเพิ่มปริมาณหนวยความจํา และพื้นที่เก็บขอมูล แตทางเลือกหนึ่งคือการ

ปรับเปลี่ยนหนวยประมวลผล และแนวทางการถายโอนระบบสูระบบใหมที่มีทรัพยากรสงูขึ้นและประสทิธิภาพ

ที่ดีขึ้น ในทางปฏิบัติไมวาจะเปนอุปกรณใดๆ ที่มีการตอขยายนั้นตองมีความเสี่ยงที่จะมีการปดระบบใหนอย

ที่สุดหรือไมมีเลย 

 Vendor Market  

หลังจากการเลือก Platform และปจจัยอื่นๆ แลว ลําดับถัดมาคือการพิจารณาแนวโนมและทิศทางของตลาด

ผูผลิตวาใครคือผูนําในตลาด ซึ่งเปนปจจัยที่จะสงผลตอการดูแลรักษาและการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอรใน

อนาคต 

 System Software Platform 

ระบบปฏิบัติการที่ใชในการไฟฟาฯ ควรเปนไปตามมาตรฐาน POSIX 1003.1 ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่

ใหบริการงานดานฐานขอมูลและ Application นั้นควรใชประเภท UNIX ซึ่งในทองตลาดมีหลายผูผลิตที่

ใหบริการ อาทิ HP/UX  Solaris AIX และ Linux 

ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลควรใช Microsoft Windows ซึ่งนาจะเปนมาตรฐานของ

เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลทั้งหมดภายใน องคกร และควรใชในเวอรชั่นเดียวกันและ Patch เดียวกันอีก

ดวย นอกจากนั้นควรคํานึงถึงเรื่องการอัพเกรดสูระบบปฏิบัติการใหมของ Microsoft ดวยคือ Windows 10 

และสําหรับหนวยงานที่ใหบริการดานไอซีที ควรจะมีการทดลองใชระบบปฏิบัติการที่เปน Opensource เพื่อ

เปนตนแบบในการใชงานใหกับหนวยงานอื่นๆ 

 Execution Environment & Analysis Framework for the Execution Environment 

ภาวะแวดลอมของการสนองตอยุทธศาสตรแบงออกเปนสองดานคือ ฮารดแวร และซอฟตแวร ภาวะแวดลอม

ในดานฮารดแวรไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย, เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย, อุปกรณตอพวง ,และอุปกรณที่

มีคุณลักษณะพิเศษ สําหรับภาวะแวดลอมในดานซอฟตแวร คือ การรวบรวมการใหบริการงานดาน 

Applications ทั้ งหมดรวมทั้ งการควบคุมซึ่ งตองรองรับกับ  application ตางๆทั้ งที่ เปนประเภท 

Customization และ Package ตลอดจนซอฟตแวรสําหรับผูใชงานโดยตรง 
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ขอเสนอแนะ 

  ในการคํานวณหาขนาดของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่นําเสนอขางตนเปนคุณสมบัติพื้นฐานของ

แตละ Server ซึ่งถูกกําหนดโดยหนาที่การทํางาน รูปแบบการใหบริการและความเหมาะสมในการทํางานใน

แตละหนาที่ ดังนั้นคุณสมบัติที่นําเสนอขางตนนั้นสามารถกําหนดเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดแลวแตปจจัยอื่นๆ โดย

ปจจัยพื้นฐานที่จะนํามาพิจารณาในการเลือกขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร คือ ปริมาณของจํานวนขอมูล/

รายการ รูปแบบของขอมูล จํานวนผูใชงาน และขนาดของฐานขอมูลในระบบ 

 

4. คอมพิวเตอรสําหรับผูใชบริการ (Client) และการขอใชบริการ 

  เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายเปนอุปกรณคอมพวิเตอรทีท่ําหนาทีเ่ชื่อมตอกบัคอมพิวเตอรแมขายที่ศูนยของผู

ใหบริการอินเทอรเน็ตหรือเครื่องแมขายที่ใหบริการ เครื่องลูกขายจึงเปนอุปกรณที่ปฏิสัมพันธกับผูใชโดยตรงผาน 

Applications ที่ ห ล ากห ล ายแล ะ โป ร แก ร มป ร ะยุ ก ต ต า ง ๆ  เ ช น  Word processing, Spreadsheet, 

Presentations, Graphics, อิเล็กทรอนิกสเมล และ e-Content โดย บุคลากรผูใชงานอุปกรณนี้สามารถใชงาน

โปรแกรมประยุกตตางๆไดอยางอิสระ นอกจากนั้นตองสามารถติดตอเขาสูระบบเครือขายไดเพื่อที่จะแชรขอมูล

ตางๆ ภายในกลุมผูใชเดียวกัน และตางกลุมกัน ซึ่งรวมทั้งการใชบริการอินเทอรเน็ต 

 

  แนวทางเทคโนโลยี 

  ความหลากหลายของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลเปนสาเหตุหนึ่งของปญหาในการดูแลรักษาและการ

ซอมบํารุง แกไขรวมกับระบบเครือขาย การหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาวนี้ องคกร ควรตั้งมาตรฐาน Configurations 

ในการติดต้ังคอมพิวเตอรสวนบุคคลมากเทาที่เปนไปได และมีการใชงานอยูในปจจุบัน โดยการเลือกรับบริการจาก

คูคาคอมพิวเตอรสวนบุคคลนอยรายที่สุด ผานกระบวนการคัดสรรดังตอไปนี้ 

 ความมีชื่อเสียงในทองตลาด 

 สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร 

 ความสามารถในการตอขยาย 

 การเพิ่มสมรรถนะของหนวยประมวลผลใหสูงขึ้น 

 การรับประกัน 

 การบริการหลังการขาย 

 ราคาตอประสิทธิภาพ 
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 สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมจําเปนตองใชงานในการคํานวณ หรือโปรแกรมประยุกตมากนัก 

ควรคงไวใหนานที่สุดเทาที่เปนได โดยไมควรเพิ่มสมรรถนะเครื่องโดยไมจําเปน 

 

ขอเสนอแนะ 

  ในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายที่ใชในสํานักงานหรือเครื่องคอมพิวเตอรพกพานั้น เนื่องจาก

เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว ดังนั้น ในการจัดหาแตละครั้งควรกําหนดคุณลักษณะที่สามารถปรับเปลี่ยนให

สอดคลองกับเทคโนโลยีในแตละชวง เพื่อให องคกร ไดเครื่องคอมพิวเตอรที่เต็มประสิทธิภาพ สําหรับประเภทของ

เครื่องคอมพิวเตอรควรกําหนดใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยแบงเปน เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร

ประจําสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูบริหารหรือบุคลากรที่ตองปฏิบัติงานนอกสถานที่ และ

คอมพิวเตอรหรืออุปกรณเขาถึงระบบงาน/สารสนเทศขององคกรในกรณีที่ตองปฏิบัติงานนอกสถานที่ เชน 

SMART Phone, PDA ซึ่งจะตองกําหนดใหเหมาะสมกับการใชงาน รวมถึงการจัดหาซอฟตแวรชวยบริหารจัดการ

เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายที่เหมาะสม (Desktop Management) โดยเกณฑในการพิจารณาจัดสรรประเภท

คอมพิวเตอร เปนดังนี้ 

 ระดับการทํางาน หากเปนระดับบริหารจะมีความจําเปนในการนําเสนอขอมูลและติดตอสื่อสาร

กับบุคลากรและในการประชุมในความถี่ที่สูง จึงควรจัดหา PDA และ Notebook โดยไมตองมี 

Desktop ประจําโตะทํางาน 

 เจาหนาที่ปฏิบัติงานที่ตองมีการเดินทางบอย และตองพกพาขอมูลจํานวนมากไปดวย มีความ

จําเปนที่จะตองจัดสรรคอมพิวเตอรแบบ Notebook 

 เจาหนาที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งมีความตองการขอมูล และ การสื่อสารขอมูล ณ ไซตงาน        

มีความจําเปนที่จะตองจัดสรร PDA ให 

 

5. Desktop/Server Management 

  Desktop Management เปนซอฟตแวรสําหรับชวยในการควบคุมหนาจอ, แกปญหา และใหความ

ชวยเหลือแกเครื่องลูกขายทุกเครื่องไดงายขึ้น และฟงกชั่น Software Distribution จะชวยใหการติดต้ังโปรแกรม

ตางๆ ไปยังเครื่องลูกขายทําไดสะดวก นอกจากนี้ยังสามารถตรวจดูการทํางานของเครื่องหลายเครื่องไดพรอมกัน

ได ชวยใหสามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรทําไดอยางรวดเร็ว  

  จํานวนคอมพิวเตอรของ องคกร มีเปนจํานวนมากและกระจัดกระจายอยูทั่วประเทศ ทําใหยากแกการ

บริหารจัดการ ดังนั้น ทางออกหนึ่งซึ่งจะชวยให องคกร สามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย และการ
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แกไขปญหาที่เกิดจากการใชงานไดอยางรวดเร็ว และสามารถควบคุมและปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดลวงหนา 

ระบบ Desktop/Server Management นี้ สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร

ของ องคกร ไดเปนอยางดี 

 

  แนวทางเทคโนโลยี 

  Desktop Management ปจจุบันมี  Software ให เลื อกใชหลายแบบ โดยแตละรูปแบบขึ้นกั บ

ระบบปฏิบัติการ และฟงกชั่นการทํางาน เชน KDE, Gnome บน Linux มีฟงกชั่นการใชงานและมีขนาดใหญ  flux 

box มีขนาดเล็กและเร็ว เหมาะกับเครื่องที่มีประสิทธิภาพต่ํา และไมมี User Interface ที่สวยงามแตถาตองการ

รันโปรแกรมที่สนับสนุน Graphic ดวย จะมี Software ชื่อ Twm ซึ่งมีขนาดเล็กและเร็ว แตเปน Software ที่เกา

มาก xfce คลาย windows สวน JavaDesktop ซึ่งเขียนดวยจาวาจะทํางานชาเหมาะกับ Solaris เนื่องจากเปน

ผูผลิตเดียวกัน และ Vistron ซึ่งใชงานงาย โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 

 การเก็บภาพหนาจอ (Screen Capture) 

 การสงไฟล (Put file) และรับไฟล (Get file) 

 การติดตั้งโปรแกรม (Remote Install) ไปยังเครื่องลูกขาย 

 การสงและตั้งคา Registry ที่เครื่องปลายทาง (Remote Registry) 

 การแสดงระบบโดยรวม (System Overview) 

 การแสดงรายงานทรัพยากรระบบ (Inventory Report) 

 การแสดงรายการโปรเซสการทํางาน (Processes list) 

 การแสดงรายการซอฟตแวร (Installed Application) 

 การดู Application ที่กําลังประมวลผลอยู (Running Application) 

 การ Block หามไมใหโปรแกรมทํางาน (Block Application) 

 การ รับ-สง ขอความแบบอัตโนมัติ (Chat) 

 การสงขอความ (Send Message) 

 การ เปด/ปด/เครื่องคอมพิวเตอร (Power on/Turn Off/Restart) 

 การตั้งคา Private Key 
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ขอเสนอแนะ 

 เครื่องแมขายสําหรับบริหารจัดการเครื่องลูกขาย (Desktop Management Server) 

 ซอฟตแวรสําหรับบริหารจัดการเครื่องลูกขาย (Desktop Management) 

 ซอฟตแวรสําหรับบริหารจัดการเครื่องแมขาย  (Server Management) 

 นโยบายและมาตรฐานในการจัดการการใชงาน เชน นโยบายหามเลนเกมสออนไลน การหาม

ติดตั้งโปรแกรมเอง การกําหนด PC Configuration มาตรฐาน เปนตน (Management Policy 

and Standard Procedure) 

  

6. RFID Reader (Radio Frequency Identification) 

  RFID Reader คือระบบบงชี้เฉพาะอัตโนมัติ (Automatic Identification) แบบไรสาย (Wireless) ระบบ

นี้จะประกอบดวยอุปกรณสองสวน คือ สวนเครื่องอาน (Reader) และสวนปายชื่อ (Tag) โดยการทํางานนั้นเครื่อง

อานจะทําหนาที่จายกําลังงานในรูปคลื่นความถี่วิทยุใหกับตัวบัตร ยังผลใหวงจรอิเล็กทรอนิกสภายในสามารถสง

ขอมูลจําเพาะที่แสดงถึงวัตถุกลับมาประมวลผลที่ตัวอานได ดังรูป 

 
แสดงการใชงานของ RFID ทํางานรวมกับระบบคอมพิวเตอร 

 

  RFID Reader เปนผลิตภัณฑวงจรรวมชิพเดี่ยวเพื่อใชในบัตรอัจฉริยะ (Smartcard Chip) ชนิดไรสัมผัส 

(Contact less) เพื่อองคกร นําไปพัฒนาตอในเชิงพาณิชย เปนการยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนา 

ออกแบบ และผลิตระบบการจัดการสินคาและครุภัณฑ ซึ่งชวยเพิ่มความสามารถในการจัดการอยางมากใหกับ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดย RFID Reader ควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้  

 รองรับ Applications และระบบในปจจุบันและอนาคตขององคกรได 

 สามารถทํางานไดในภาวะวิกฤตตางๆ เชน ไฟดับ และ Database Server ขัดของ เปนตน 

 สามารถกําหนด ID ของขอมูลได 

 สามารถควบคุมการปรับปรุงยอดในคลังวัสดุ 

 ทํางานไดทั้งแบบ Real Time และ Batch 
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 ตรวจสอบยอดและออกรายงานประจําวันได 

 สนับสนุนการอานขอมูลทั้ง RFID และ UPC (Barcode + Serial No.) 

 

แนวทางเทคโนโลยี 

 ประโยชนในการนํา RFID มาใชมีมากมาย เชน ระบบบริหารทรัพยสิน ระบบบริหารการซอมบํารุง ระบบ

บริหารยานพาหนะ ระบบบันทึกเวลาทํางานของบุคลากร ระบบเก็บเงินคาใชนํ้าบาดาล ระบบจัดการพัสดุ ระบบ

จดหนวยการใชนํ้าบาดาล ระบบการสํารวจและพัฒนาขุดเจาะบอน้ําบาดาล ระบบ Partol Management เปนตน 

ซึ่งสามารถนําระบบ RFID ไปใชงานไดอีกมากมายกวาในงานบํารุงรักษา การพิจารณานําระบบ RFID มาใชงาน

ยังคงตองคํานึงถึงขอจํากัดตางๆ ในการใชงานไมวาจะเปนเรื่องของระยะเวลาใชงานแบตเตอรี่ในแตละครั้ง ควรจะ

ครอบคลุมเวลาในการปฏิบัติงานภาคสนาม ขอจํากัดของสภาพสนามแมเหล็กไฟฟาในสภาพแวดลอม หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับระเบียบการใชคลื่นความถี่วิทยุและกําลังสงของแตละประเทศ ซึ่งองคกรตองกําหนด

มาตรฐานของ RFID โดยมาตรฐานของ RFID สามารถแบงออกเปน 2 สวนไดแก 

คลื่นความถี่ (RF spectrum) คลื่นความถี่ที่จะใชสําหรับอุปกรณ RFID นี้ คอนขางยากที่จะกําหนดใหเปน

มาตรฐานสากล เนื่องจากแตละประเทศเปนเจาของและเปนผูควบคุมการใชคลื่นความถี่เอง ดังนั้น จึงขึ้นอยูแตละ

ประเทศที่จะเปนผูพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับการใชงานประเภทตางๆ 

มาตรฐาน RFID (RFID Standards) บริษัทผูผลิตตางๆ ไดพัฒนาและผลิตระบบ RFID ออกมาโดยมี

มาตรฐานที่ใชในการสงถายขอมูลระหวางเครื่องอานกับแท็กที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้ ข้ึนกับความตองการของ

ตลาดเปนสําคัญ องคกรที่จะเลือกนําระบบ RFID ไปใชตองคํานึงถึงมาตรฐานและความเขากันไดระหวางเครื่อง

อาน (RFID Reader Device) และแท็ก (RFID Tag) ดวย 

 

ขอเสนอแนะ 

  เทคโนโลยี RFID นี้ตอไปจะถูกติดตั้งมากขึ้นกับระบบตางๆ ดังนั้นควรมีการกําหนดมาตรฐานเดียวกันทั้ง

องคกร และควรพิจารณาคุณสมบัติที่สามารถทํางานเขากับระบบไดและเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน  

  การพัฒนาระบบ  RFID มิไดมีจุดประสงคเพื่อมาแทนที่ระบบอื่นที่มีการพัฒนามากอนหนา เชน ระบบ

บารโคด และเปนการเสริมจุดออนตางๆ ของระบบอื่น สิ่งที่ควรมีการพิจารณาปรับปรุง เกี่ยวกับระบบ RFID ก็คือ

เรื่องมาตรฐานของระบบ ปจจุบันผูผลิตตางก็มีมาตรฐานเปนของตัวเอง ไมวาจะเปนความถี่ที่ใชงาน หรือ

โปรโตคอล (Protocol) เรายังไมสามารถนําแท็ก จากผูผลิตรายหนึ่งมาใชกับตัวอานขอมูลของผูผลิตอีกรายหนึ่ง
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หรือในทางกลับกันได นี่เปนอุปสรรคสําคัญของการเลือกยี่หอของ RFID ดังนั้นการเลือก RFID ตองพิจารณาถึงสิ่ง

เหลานี้ 

 มาตรฐานที่ใชใน Hardware แตละยี่หอ 

 สลอต CF Card Type II อานและเขียน RFID Tag แบบมาตรฐาน ISO 15693 HF 13.56MHz 

รวมทั้ง ICode SLI/SL2, LRI512, my-d, Tag-It HF-I และ PicoTag สําหรับการใชงานทั่วไป 

 ใชไดกับ Windows  Mobile Pocket PC, Windows XP, Tablet PC และ Palm OS 

 หัวอานบารโคตเปนแบบ Laser Class 1 เพื่อใหสามารถอานไดทั้ง Barcode และ RFID Tag ได 

 Application ที่ใชงานตองสามารถเชื่อมตอกับระบบหลักๆ ของ องคกร ได 

 การเชื่อมตอระหวาง RFID Reader กับ Computer ผาน Gen 2 standard 

 

กลุมที่ 2  ระบบเครือขายการสื่อสารขอมูล การบริหารจัดการ และระบบความปลอดภัย 

 

1.  เทคโนโลยีระบบเครือขาย 

10Base-T 

  10Base-T ไดรับความนิยมสูงสุด เนื่องจากติดตั้งงาย บํารุงรักษาก็งาย หากมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิด

ปญหาแลว ก็ไมเปนการรบกวนเครื่องคอมพิวเตอร (node) อื่นๆ ตางกับ 10Base-2 ซึ่งตอกันเปนแบบโซ หากจุด

ใดมีปญหา จะทําให LAN ทั้งวงไมทํางาน การตอ LAN แบบ 10Base-T จะมีอุปกรณเชื่อม ที่เรียกวา Hub ซึ่งตอ

กับเครือขายภายนอกโดยผาน Router และ Switch 

  Fast Ethernet เปนระบบเครือขาย Ethernet ที่จัดอยูในมาตรฐาน IEEE 802.3u เปนระบบเครือขายทีม่ี

ความเร็วสูงกวาระบบ Ethernet แบบ 10 Mbps ทั่วไปถึง 10 เทา บนสายสัญญาณทําจากสายทองแดงและสายใย

แกวนําแสง มีวิธีการเขารหัสและถอดรหัสสัญญาณ และมียานความถี่ในการทํางานสูงกวา  

100BASE-TX  

  100BASE-TX ถูกออกแบบมาบนพื้นฐานของมาตรฐาน TP-PMD (ANSI Developed Copper FDDI 

Physical Layer Dependent Sub layer Technology) มีขอดีดังนี้  

 ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น  

 ใชสาย PAIR มากกวา  

 ประสิทธิภาพในการเขารหัส  

 เพิ่ม Baud Rate  
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 Throughput ที่เพิ่มขึ้น  

 การทํา Full-Duplex 

 Gigabit Ethernet (IEEE802.3z) 

  Gigabit Ethernet (IEEE802.3z) เปนมาตรฐานใหมของ LAN ( Local Area-Network) ที่พัฒนามาจาก 

เครือขายแบบ Ethernet แบบเกาที่มีความเร็ว 10 Mbps ใหสามารถรับสงขอมูลไดที่ระดับความเร็ว 1 Gbps ทั้งนี้

เทคโนโลยีนี้ ยังคงใชกลไก CSMA/CD ในการรวมใชสื่อเหมือน Ethernet แบบเกา หากแตมีการพัฒนาและ

ดัดแปลงใหสามารถรองรับความเร็วในระดับ 1 Gbps ได Gigabit Ethernet เปนการขยายจาก 10 Mbps เปน 

1,000 Mbps Ethernet (มาตรฐาน IEEE 802.3 และ IEEE802.3u ตามลําดับ) โดยยังคงความเขากันไดกับ

มาตรฐานแบบเกาได 100% Gigabit Ethernet ยังสนับสนุนการทํางานใน full-duplex mode โดยจะเปนการ

ทํางานในการเชื่อมตอระหวาง Switch กับ Switch และระหวาง Switch กับ End Station สวนการเชื่อมตอผาน 

Repeater, Hub ซึ่งจะเปนลักษณะของShared-media (ซึ่งใชกลไก CSMA/CD) Gigabit Ethernet จะทํางานใน 

mode Half-duplex ซึ่งสามารถจะใชสายสัญญาณไดทั้งสายทองแดงและเสนใยแกวนําแสง  

  ขนาดของเฟรมที่เล็กที่สุดของ Gigabit Ethernet ซึ่งมีคาเทากับ 512 ไบตนั้นจะทําใหสามารถตรวจจับ

การชนกันของขอมูลไดที่ความเร็วในการสงขอมูลเทากับ 1 Gbps และระยะหางสูงสุดที่ 200 เมตร ทั้งนี้ทาง

คณะทํางานที่กําหนดมาตรฐาน IEEE802.3z ไดลดจํานวน repeater hop ลงจาก 100Base-T(IEEE802.3u) ที่

อนุญาตใหมีได 2 hop (และ 4 hop ใน 10Base-T) ลงเหลือเพียง 1 hop เทานั้น ทั้งนี้เพื่อเหตุผลในเรื่องการลด

เวลาในการตรวจสอบการชนกันของขอมูล นอกจากนี้คาพารามิเตอรอื่นๆทางวิศวกรรมไฟฟา ใน IEEE802.3z จะ

ไมมีการเผื่อ Safety Factor อีกดังนั้นหากผูผลิตแตละรายไมไดใชคาพารามิเตอรที่ตรงกันจริงๆ ก็จะทําใหเกิด

ปญหาเมื่อนําเอา อุปกรณ Gigabit Ethernet ของตางผูผลิตมาตอเชื่อมกันได 

 

 FDDI 

  FDDI (Fiber Distributed-Data Interface) เปนมาตรฐานสําหรับการสงขอมูลบนสายใยแกว ที่สามารถ

ขยายชองไดถึง 200 กิโลเมตร โดยโปรโตคอล FDDI มีพื้นฐานจากโปรโตคอล token ring และไดทําการพัฒนาถึง

จุดที่จะนํามาใชกันอยางกวางขวาง และมีการกําหนดมาตรฐานสําหรับการสงขอมูลบนสายใยแกว  โดยเครือขาย 

FDDI มี 2 token ring โดยตัวหนึ่งเปนตัวสํารองกรณีที ่primary ring ไมทํางานโดย primary ring มีความสามารถ

สงขอมูลได 100 Mbps ถาไมใช secondary ring ในการสํารองแลวการสงขอมูลจะขยายเปน 200 Mbps การใช

ชุดเดียวสามารถขยายไดเต็มระยะทาง แตถาใชชุดคูการทํางานจะเปน 100 กิโลเมตร  
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  ในระบบการติดตอชองสื่อสารแตละรูปแบบจะมีโปรโตคอลใชงานแตกตางกัน จึงตองเลือกใชงาน 

Protocol ตามระบบของ Network และการใชงาน เชน การทํา Video Conference ดังนั้นการเลือก Protocol 

และ Topology ข้ึนกับการใชงานขององคกร 

  เทคโนโลยีที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วระบบเครือขายไฟเบอรออฟติคที่ถูกกลาวถึงในปจจุบัน คือ 

SDH และ DWDM ซึ่งเทคโนโลยี SDH เปนมาตรฐานทางดวนขอมูลขาวสารที่จะรองรับระบบเครือขายโทรศัพททีม่ี

อัตราการสงสัญญาณกันเปน T1, T3, หรือ E1, E3 ขณะเดียวกันก็รองรับเครือขาย ATM (Asynchronous 

Transfer Mode) ที่ใชความเร็วตามมาตรฐาน STM ดังที่กลาวแลว โดยที่  SDH สามารถเปนเสนทางใหกับ

เครือขาย ATM ไดหลาย ๆ ชองของ ATM ในขณะเดียวกัน SDH จึงเสมือนถนนขอมูลขนาดใหญที่ใชเสนใยแกวนํา

แสงเพื่อรองรับแถบกวางของสัญญาณสูงไดเปนจํานวนมาก ขณะเดียวกันก็ใชงานโดยการรวมสัญญาณขอมูลตาง ๆ 

เขามารวมใชทางวิ่งเดียวกันได SDH จึงเปนโครงสรางพื้นฐาน เสมือนหนึ่งเปนถนนเชื่อมโยงที่ตาง ๆ เขาดวยกัน ที่

สําคัญคือ ถนนเหลานี้จะเปนทางดวนที่รองรับการประยุกตใชงานที่มีปริมาณการจราจรขอมูลจํานวนมากไดใน

อนาคต  

 

แนวทางเทคโนโลยี 

  เทคโนโลยีการเพิ่มปริมาณการสงขอมูลปจจุบันอยูในระดับเทอราบิตตอวินาที ซึ่งในอนาคตการเพิ่ม

ปริมาณการสงขอมูลตองถูกพัฒนาขึ้นมา ดังนั้นการใชเทคโนโลยีตางๆ ตองพิจาณาคุณสมบัติตางๆ ของแตละ

เทคโนโลยี  และนํามาใชประโยชนรวมกัน เชน DWDM เปนเทคโนโลยีการทํางานในระดับ PHYSICAL แต 

SONET/ SDH เปนการจัดการในระดับ NETWORK ที่สูงขึ้น  

 

ขอเสนอแนะ 

  เทคโนโลยี DWDM นี้ จะทําให องคกร สามารถมีความเร็วระบบเครือขายไฟเบอรออฟติคที่สามารถ

รองรับสัญญาณได 160 ชองสัญญาณใน 1 คูของไฟเบอร ทําใหสามารถสงขอมูลได 1.6 เทอราบิตตอวินาที ดังนั้น 

องคกร จึงควรประยุกตใชเทคโนโลยี DWDM ควบคูไปกับเทคโนโลยี DWDM เพื่อชวยขยายประสิทธิภาพบน

เครือขายไฟเบอรออฟติคของ องคกร ใหสามารถรองรับความตองการการเขาถึงระบบงาน ขอมูลขาวสารของ

องคกรไดอยางรวดเร็วและมีเสถียรภาพ อีกทั้งยังมีชองสัญญาณเพียงพอตอการทาํภารกิจดานการสื่อสาร เพื่อสราง

มูลคาเพิ่มบนเครือขายของ องคกร ไดอีกดวย ทั้งนี้ องคกร จะตองทําการจัดหาอุปกรณควบคุมและกระจาย

สัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงทดแทนอุปกรณในปจจุบัน ซึ่งก็คือจะตองทําการเปลี่ยน Router และ Switch เปน

จํานวนมาก จึงจะสามารถใชประโยชนจากเครือขายใยแกวนําแสงไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคา 
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2. การบริหารจัดการระบบเครือขาย (Network Management System) 

  ระบบเครือขาย องคกร จะตองสามารถรองรับจํานวนของผูใชงาน และ Applications ตางๆ เปนจํานวน

มาก ดังนั้นในการบริหารระบบเครือขายจึงจําเปนตองจัดหาเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานใหกับผูดูแลระบบ

เครือขายดวยซอฟตแวรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใตสภาพแวดลอมของระบบเครือขายของ องคกร ซึ่งเปน

สิ่งจําเปนตอ โดยจะครอบคลุมปจจัยตางๆดังนี้ 

 Reliability of Network Services 

การบริหารระบบเครือขายจะตองมีความเชื่อถือไดโดยเมื่อเกิดปญหาขึ้นในระบบเครือขายแลวจะตองสามารถ

คลี่คลายปญหาไดอยางรวดเร็วที่สุดเทาที่เปนไปได โดยจะตองมีกระบวนการที่จะสืบคนถึงสาเหตุปญหาตางๆ

ดวย ซอฟตแวรการบริหารงานของระบบเครือขายซึ่งมักจะขึ้นอยูกับอุปกรณเครือขายของแตละผูผลิต 

 Network Backups and Disaster Recovery 

ความเชื่อมั่นตอระบบเครือขาย และการเก็บรักษาขอมูลในระบบเครือขาย การที่จะสรางความไววางใจตอ

ความมั่นคง ความถูกตองของระบบเครือขายนั้นจะตองมีการรับประกันขอมูลที่จดัเก็บผานระบบเครือขายดวย

วิธีการสํารองและกูคืนขอมูล เมื่อเกิดเหตุเครื่องแมขาย หรือระบบเครือขายเกิดความเสียหาย 

 Network Inventory Control and Maintenance 

ผูบริหารระบบเครือขายจะตองมีเครื่องมือชวยในการจัดเตรียม และควบคุมขอมูลอุปกรณและการเชื่อมตอ

ของทั้งระบบการสื่อสารฮารดแวรและซอฟตแวร 

 Exploration and Evaluation of New Network Technologies 

ทีมบริหารระบบเครือขายจะตองมีสามารถระบุเทคโนโลยีใหมที่เหมาะสมกับองคกร ในการพัฒนาการ

ใหบริการระบบเครือขายใหดีขึ้น 

 Network Security 

  ผูใชงานจะเชื่อมั่นกับระบบเครือขายโดย ในการจัดการขอมูลของทีมบริหารระบบเครือขายซึ่งจะตอง

สามารถชวยเหลือ และสนับสนุนระดับความปลอดภัยของระบบเครือขายไดในระดับที่เหมาะสม 

  เครื่องคอมพิวเตอรในการจัดการบริหารงานระบบเครือขายตองสามารถบูรณาการระบบการจัดการระบบ

เครือขายของทุกๆ ผลิตภัณฑไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น User Interfaces ในการบริหารระบบเครอืขายของแต

ละผลิตภัณฑตองสามารถเชื่อมตอเขาสูศูนยกลางได 
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แนวทางเทคโนโลยี 

  แมวาเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการบริหารงานคอมพิวเตอรสวนใหญจะอยูใชระบบปฏิบัติการประเภท 

UNIX แตซอฟตแวรการบริหารงานระบบเครือขายที่ใชระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ก็สามารถใชงานได

ดีเชนกันซึ่งเหมาะสมสําหรับการบริหารระบบเครือขายในระยะแรกๆ เนื่องจาก ไมตองการทรัพยากรระบบ

เครือขายสูง, ราคาไมสูง และไมตองการทักษะความรูของการใชงานบนระบบปฏิบัติการ UNIX ซึ่งมีแนวทางในการ

ดําเนินการ 3 วิธี  

 องคกรจัดตั้งหนวยงานเฉพาะทางใหศึกษาและดําเนินการ เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศโดย

บุคลากรขององคกรเองทั้งหมด แตคุณสมบัติบางประการของระบบจะขาดหายไป และใชเวลานาน  

 องคกรใหหนวยงานภายนอกดําเนินการทั้งหมด เปนการจัดจางหนวยงาน/องคกรเอกชนหรือ หนวย

ราชการรับไปดําเนินการทุกอยาง โดยองคกรเปนผูกํากับใหระบบสารสนเทศพัฒนาไปในทิศทางและ

ความตองการขององคกร วิธีการนี้เหมาะสําหรับกรณีที่องคกรมีบุคลากรจํากัด องคกรสามารถ

คาดการณไดวา จะไดระบบมาใชงานเมื่อใด นอกจากนี้บุคลากรขององคกรอาจไดรับการถายทอด

ความรูทางเทคนิคที่กาวหนาจากหนวยงาน/องคกรเอกชน 

 ซื้อบริการจากหนวยงาน/องคกรเอกชน (Application Service Providers) วิธีการนี้เปนวิธีการที่

องคกรไมตองลงทุนจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมากทั้งทางดานฮารดแวร ซอฟตแวร และ

บุคลากร ซึ่งคาใชจายที่หนวยงาน/องคกรจะเก็บจากองคกรจะมีสองลักษณะใหญๆ คือ คิดคาใชจาย

จากจํานวนธุรกรรม (Transactions) ที่องคกรใชบริการ หรือคิดคาใชจายจากจํานวนผูใชบริการ และ

ยังสามารถที่จะเลือกหนวยงาน/องคกรเอกชนที่มีระบบสารสนเทศสอดคลองกับความตองการ ถามี

บางสวนที่แตกตาง องคกรอาจจะจางใหหนวยงาน/องคกรปรับปรุงระบบสารสนเทศให 

  องคกร อาจหาบุคลากรภายนอกเขามารวมดําเนินการ โดยเปนกลยุทธที่ผสมผสานระหวาง 3 กลยุทธที่

กลาวขางตน บุคลากรขององคกรเปนผูบรหิารจดัการ แตอาจจางบุคคลภายนอก มาชวยในงานบางสวน  กลยุทธน้ี

องคกรจะไดระบบตรงกับความตองการ และเร็วขึ้นกวากลยุทธแรก แตคาใชจายอาจจะมากกวา อยางไรก็ตาม

คาใชจายจะนอยกวากลยุทธที่สอง โดยจะตองจัดตั้งหนวยงาน เพื่อควบคุมดูแลโดยเฉพาะ โดยมีหองดําเนินการ

ควบคุมเครือขายเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ 

 

ขอเสนอแนะ 

 จัดทําหองดําเนินการควบคุมเครือขาย (Network Operation Control Room) เฉพาะเพื่อใชใน

การติดตามดู และเฝาระวังในระบบเครือขาย 
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3.  ระบบบริหารจัดการความมั่นคง (Security Management) 

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการ องคกร มีความสําคัญอยางยิ่งยวด เนื่องจากบางระบบเกี่ยวพันกับ

ระบบการเงิน ซึ่งตองมีระบบรักษาความมั่นคงที่ดี อยางไรก็ดีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดก็ไมสามารถ

ออกแบบใหไดครบถวน ซึ่งในเบื้องตนตองจัดทําเอกสารทั้งในสวนของ ฮารดแวร, ซอฟตแวร, โครงสรางเทคโนโลยี

พื้นฐาน, ระบบ Application และขอมูลเพื่อประกอบการบริหารจัดการ 

  ความปลอดภัยและความยืดหยุนนั้น จะแปรผกพันตอกัน กลาวคือยิ่งความปลอดภัยสูงขึ้น ความยืดหยุน

ยอมลดลง ในทางตรงขามระบบที่มีความยืดหยุนในการเชื่อมตอสูง โดยผูใชสามารถเขาถึงขอมูลจากที่ใดๆ ไดอยาง

สะดวกยอมจะทําใหความปลอดภัยของขอมูลต่ําตามไปดวย ดังนั้น เปาหมายของการรักษาความปลอดภัยจึงควร

เลือกใชระดับการรักษาความปลอดภัยใหเหมาะสมกับระบบซึ่งในแตละระบบจะมีความสําคัญแตกตางกันไป  

  องคกร ควรจัดหาระบบปองกัน รักษาความปลอดภัยที่สามารถบริหารจัดการและปองกันการบุกรุกจากผู

ไมประสงคดี ความประมาทหรือความรูเทาไมถึงการณ หรือการใชงานที่ไมถูกวิธีของบุคลากร อีกทั้งตองสรางความ

ตระหนักในการใชงานใหกับบุคลากร และผลรายที่จะเกิดขึ้นกับองคกร ดังนั้น การใหความรูแกบุคลากรจึงเปนสิ่ง

สําคัญที่ องคกร จะตองจัดฝกอบรมอยางตอเนื่อง  

 

แนวทางเทคโนโลยี 

  ทิศทางในการปองกันและรักษาความปลอดภัยของระบบมีหลากหลายชองทาง อาทิเชน การจัดหาระบบ

ปองกันไวรัสสําหรับเครื่องแมขาย เครื่องลูกขาย หรือซอฟตแวรดานการบริหารจัดการดานการปรับปรุงโปรแกรม

ปองกันไวรัสอัตโนมัติ เมื่อใหองคกรมั่นใจไดวา จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย ซึ่งระบบปองกันและรักษา

ความปลอดภัยจําเปนจะตองมีคุณสมบัติในเบื้องตน ดังนี้ 

 การปองกัน 

 การควบคุมการเขาออกทางกายภาพ 

 ประตูที่มีระบบลอคอัตโนมัติ 

 เครื่องคอมพิวเตอรที่ปราศจากดิสกไดรฟแบบถายขอมูลได 

 การควบคุมการเขาออกโดยระบบ 

 รหัสผูใชสําหรับผูใชภายใน 

 การเขาใช ระบบ Application ขามระบบ 

 รหัสผูใชสําหรับผูใชภายนอก 

 ระบบตอตานไวรัสคอมพิวเตอร 
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 ความปลอดภัยของฐานขอมูลดวยการควบคุมการเขาถึงขอมูลในลักษณะตางๆ  

 การเขาถึงและการใชงานแฟมขอมูลผานระบบปฏิบัติการ 

 ระบบรักษาความปลอดภัยในการเปดและปดการใหบริการ 

 เมนูการเลือกใชสําหรับผูใชงานควรเปดใหเฉพาะผูมีสิทธิและหนาที่ในการใชงานเทานั้น 

 อํานาจและสิทธิของผูใชและการปกปองคุมครองขอมูลของลูกคาและผูใช 

 การเฝาระวังกิจกรรมการใชงานอินเทอรเน็ต 

 ระบบปองกันภัยอินเทอรเน็ตผานระบบ Firewall 

 การจํากัดความพยายามอันไมพึงประสงค 

 การเขารหัสในระดับฮารดแวรกอนขอมูลจะถูกนําสงออกขามผานระบบเครือขายทางไกล 

 มีระบบการตรวจสอบยอนกลับในระบบ application และระบบเทคโนโลยีพื้นฐาน 

 มีวิธีการเพื่อตรวจสอบยอนกลับตามปกติคือเปนไปตาม Service Level Agreement 

 มีระบบการควบคุมขอผิดพลาดและการเตือนไปยังผูรับผิดชอบ 

 การทําใหกลไกตางๆ ทํางานไดอยางถูกตอง 

 มีการสํารองขอมูลอัตโนมัติทุกๆ ระยะของเวลาอัตโนมัติที่เปนไปได เชน ทุกวัน, ทุกอาทิตย, ทุก

เดือน หรือทุกไตรมาส 

 มีวิธีการเก็บขอมูลที่ภายใน องคกร และภายนอกทั้งระยะไกล และระยะใกล 

 

ขอเสนอแนะ 

 เครื่องแมขายปองกันไวรัสคอมพิวเตอร (Antivirus Gateway)  

 ระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรควรมีซอฟตแวรทําหนาที่ปองกันไวรัส  

 ซอฟตแวร Anti-virus สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและลูกขาย   

 ระบบโปรแกรมแมขายเพื่อการบริหารจัดการการอัพเดทไวรัสคอมพิวเตอร 

 Firewall Server พรอมซอฟตแวร 

 นโยบายดานความมั่นคงตลอดจนกระบวนการควบคุมและเฝาระวัง 

 การเขารหัสในระดับฮารดแวรกอนขอมูลจะถูกนําสงออกขามผานระบบเครือขายทางไกล 

 มีระบบการตรวจสอบยอนกลับในระบบ application และระบบเทคโนโลยีพื้นฐาน 

 มีวิธีการเพื่อตรวจสอบยอนกลับตามปกติคือเปนไปตาม Service Level Agreement 

 การกําหนดนโยบายความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27000 
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ขอเสนอแนะ 

 ระบบปองกันความมั่นคงของระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน The CIA Triad Extension หรือ 

ISO/IEC 27000 

 การพิสูจนตัวจริงโดยใชหลักฐานที่มี 2 องคประกอบ (Two-factor authentication--TFA or 

2FA) หรือมากกวา  (multi-factor authentication) 

 ระบบการป องกันแบบหลายชั้ น  ( defense in depth) โดยใช  Token-based ร วมกับ 

Knowledge-based 

 การปองกันระบบสารสนเทศที่ผสมผสานตามมาตรฐาน Security Pyramid ประกอบดวย 

Authentication -> Authorization -> Encryption -> Integrity -> Audit 

 ระบบปองกันทรัพยากรสารสนเทศแบบองครวม ประกอบดวย การควบคุมทางกายภาพ 

(physical control) การควบคุมการเขาถึง (control of access) การควบคุมการตรวจสอบ 

(audit control) การควบคุมบุคคล (people control)  นโยบายความปลอดภัย (security 

policy) เปนตน ที่ทํางานรวมกันแบบองครวม 

 การปองกันระบบสารสนเทศที่ผสมผสานตามมาตรฐาน Security Pyramid ประกอบดวย 

Authentication -> Authorization -> Encryption -> Integrity -> Audit 

 ระบบปองกันภัยคุกคามชนิดตางๆ เชน มัลแวร การบุกรุก การโจมตี เปนตน 

 เครื่องแมขายปองกันไวรัสคอมพิวเตอร (Antivirus Gateway)  

 เครื่องแมขายปองกันไวรัสคอมพิวเตอร (Antivirus Gateway)  

 ระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรควรมีซอฟตแวรทําหนาที่ปองกันไวรัส  

 ซอฟตแวร Anti-virus สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและลูกขาย   

 ระบบโปรแกรมแมขายเพื่อการบริหารจัดการการอัพเดทไวรัสคอมพิวเตอร 

 Firewall Server พรอมระบบปองกันการบุกรุก (IPS) 

 นโยบายดานความมั่นคงตลอดจนกระบวนการควบคุมและเฝาระวังตามมาตรฐาน ISO/IEC 

27000 
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4.  Backup and Recovery Management 

  ภัยพิบัติสามารถเกิดขึ้นไดทุกเมื่อและทําใหการดําเนินธุรกิจหยุดชะงักไปได การเตรียมและการวางแผน

เพื่อรองรับกับกรณีฉุกเฉิน สามารถลดเวลาในการกูคืนระบบใหกลับขึ้นมาใชงานไดอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งการวาง

แผนการกูคืนในกรณีฉุกเฉินควรมุงเนนไปที่ระบบที่ผลกระทบกับระบบธุรกิจเปนหลัก 

  การวางแผนรองรับการกูคืนกรณีฉุกเฉินควรระบุถึงแนวทางการสนับสนุนและวิธีการดําเนินธุรกิจไดอยาง

ตอเนื่องทั้งแบบอัตโนมัติและแบบกําลังคนซึ่งรวมถึงการเชาสถานที่เพื่อดําเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรที่

รองรับกับระบบสํารองและกูคืนขอมูล การโยกยายระบบเครือขายไปใชสถานที่ที่เชาหรือเตรียมไว การกูคืนขอมูล

จากสื่อที่ไดสํารองขอมูลเก็บไวภายนอกทั้งระยะใกลและระยะไกลจาก องคกร การกูคืนขอมูลจากสิ่งพิมพตาม

วิธีการแบบใชกําลังคนระบุวิธีการตรวจสอบ Transaction ที่เกิดขึ้นยอนหลัง 
 

แนวทางเทคโนโลยี 

  องคกร ควรพิจารณาแผนการกูคืนจากภัยพิบัติในแนวทางเดียวกับการประกันภัยและควรทําเปนเอกสาร

ทั้งในรูปแบบนโยบาย และวิธีการอยางละเอียด รวมไปถึงในระดับ Application ตางๆ ที่มีนัยสําคัญตอภารกิจหลกั

ขององคกรดวย มีการฝกซอม ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงแผนปฏิบัติการวามีขอบกพรองในทางปฏิบัติและ

แนวทางแกไขอยูเปนประจํา โดยใชตามแนวทางของมาตรฐาน ISO/IEC 27000 และแผนแมบทความมั่นคงระบบ

สารสนเทศแหงชาติ  
 

ขอเสนอแนะ 

  องคกรควรมีการจัดหาอุปกรณ Hardware และ Software ตลอดจนนโยบายและแผนงานตางๆ เพื่อ

รองรับการดําเนินงานดานการสํารองและกูคืนระบบดังนี้ 

 เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ Disk เพื่อใชในการทํา Recovery 

 เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ Tape Library 

 ซอฟตแวรจัดการสํารองขอมูลแบบรวมศูนย (Centralized Backup System) 

 นโยบายความมั่นคงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามมาตรฐาน ISO/IEC 27000 

และตามแผนแมบทความมั่นคงระบบสารสนเทศแหงชาติ 

 แผนบริหารความตอเนื่องของกิจการ (BCP: Business Continuty Planning / BCM: Business 

Continuty Management) 

 แผนการกูคืนระบบจากภัยพิบัติ  

 ศูนยขอมูล และ ศูนยสํารองขอมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ DR-C (Disaster Recovery Center) 
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5. Backup and Recovery Procedure 

  กระบวนการหรือระบบในการสํารองและกูคืนขอมูล (Backup and Recovery Procedures) เปนการกู

คืนขอมูลอันเนื่องมาจากผลกระทบจากภัยพิบัติตางๆ ซึ่งมีความแตกตางจาก NON-DISASTER กลาวคือ NON-

DISASTER เปนการที่ระบบหยุดทํางาน เนื่องจาก ความผิดพลาดบางประการของระบบเองโดยมีผลกระทบกับ

ระบบบางสวน เราตองมีการเตรียมการรองรับเหตุการณ เพื่อใหระบบของเราสามารถทํางานตอไดโดยไมสะดุด แต 

DISASTER ตัวอยางเชน ไฟไหม หรือน้ําทวม นั้นทําใหระบบของเราหยุดทํางานไปทั้งระบบ และ เปนระยะเวลา

นานซึ่งอาจตองใช OPERATION PROCESSING FACILITY สํารองแทนระบบจริงที่ยังไมสามารถใชงานได ซึ่งเรา

มักจะเรียกวา "OFFSITE BACKUP" ไดแก HOT SITE, WARM SITE และ COLD SITE ซึ่งวิธีการทํางานตางกัน 

ดังนี้  

 Cold Backup เปนการ Backup ในระหวางที่ ปด Service การทํางาน ซึ่งแบบนี้เปนวิธีที่งาย

และประหยัดที่สุด  

 Warm Backup จะมีอุปกรณที่ใชสําเนาขอมูลอีกชุดเพื่อใชในการกูคืนระบบ  

 Hot Backup เปนการเก็บขอมูลทั้งระบบไวสองชุดโดยระหวางที่ Service ยังคงทํางานอยู และ 

User ก็ยังคงใชงานไดอยางปกติ การ Backup แบบนี้จะมีความซับซอนกวาแบบ Cold Backup 

ซึ่งก็เหมาะกับงานที่ไมสามารถปดบริการได 

  Network Attached Storage (NAS) เปนอุปกรณเพื่อรองรับการจัดเก็บขอมูลที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

อยางไรก็ตาม การสํารองขอมูลจํานวนมหาศาลของอุปกรณ NAS ทําไดชามากเมื่อทํางานผานระบบเครือขาย 

ในชวงหลายปที่ผานมา NAS ไดชวยใหองคกรตางๆ สามารถเพิ่มระบบจัดเก็บขอมูลใหแกสภาพแวดลอมของ

ตนเอง ไดอยางงายๆ โดยเทคโนโลยีชนิดนี้มีรูปแบบการทํางานที่เรียบงาย เพียงแตตออุปกรณ NAS เขาไปใน

เครือขาย TCP/IP เทานั้นเอง ในชวงยุคตนๆ NAS มักถูกใชโดยมุงเนนไปที่เรื่องของบริการไฟลขอมูลเปนหลัก แต

ในปจจุบันมันสามารถรองรับการทํางานของแอพพลิเคชัน และฐานขอมูลดวย ดังนั้นจึงมีบริษัทตางๆ จัดเก็บขอมูล

สําคัญสําหรับธุรกิจเอาไวในอุปกรณจัดเก็บขอมูลเหลานี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  

  บุคลากรไอทีขององคกรเปนผูที่ทําหนาที่ในการสํารองขอมูล และมักจะใชระบบตั้งเวลาใหเซิรฟเวอรทํา

การสํารองขอมูลโดยอัตโนมัติในเวลากลางคืน เพราะเปนชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลนอยที่สุด และ

บอยครั้งที่เทปที่เตรียมเอาไวจะมีขนาดไมเพียงพอกับขอมูลที่จะแบ็กอัพ แตก็ไมมีการเปลี่ยนเทปเพราะไมมี

บุคลากรอยูคอยเปลี่ยนเทป ทําใหขอมูลที่แบ็กอัพไวไมสมบูรณ เมื่อตองการใชงานก็ไมสามารถใชงานได ดังนั้นใน

บางบริษัทที่ใหความสําคัญกับขอมูลมากๆ จึงมีนโยบายที่จะใหบุคลากรไอทีนําเทปที่แบ็กอัพไวออกมาทดสอบการ
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กูขอมูลดวยเทปที่ที่ไดสํารองขอมูลเอาไวเปนระยะๆ เพื่อที่จะไดมั่นใจวาขอมูลที่สํารองไวน้ันพรอมที่จะใชงานเมื่อ

ตองการจริงๆ 

 ประโยชนเพิ่มเติมของการใชฮารดดิสกในการแบ็กอัพ 

 ความเร็วในการแบ็กอัพของฮารดดิสกจะสูงกวาเทปทั้งการแบ็กอัพและกูขอมูล พบวาการสํารอง

ดวยฮารดดิสกจะเร็วกวาเทป 7 เทา และการกูขอมูลคืนดวยฮารดดิสกจะเร็วกวาเทป 20 เทา 

เพราะฮารดดิสกมีการเขาถึงขอมูลแบบ Random access ในขณะที่เทปจะตองใชวิธีกรอเทปไป

ยังตําแหนงที่เก็บขอมูลกอนซึ่งตองใชเวลามากกวา จะเห็นไดวาฮารดดิสกชวยใหผูใชลด 

downtime ของระบบที่เกิดจากความสูญเสียขอมูลของระบบ  

 ผูใชสามารถที่จะแบ็กอัพขอมูลไดบอยและถี่ขึ้น เพราะฮารดดิสกมีความยืดหยุนและรวดเร็วใน

การบันทึกขอมูลสูงกวาเทป 

 ความนาเชื่อถือของฮารดดิสกในเรื่องอายุการใชงานและการเก็บรักษาที่มากกวาเทป  ก็เปน

ปจจัยที่สงเสริมใหเวลาพิจารณาเรื่องราคา ควรนําอายุการใชงานของอุปกรณมาเปรียบเทียบดวย

เหมือนซื้อของที่แพงกวาแตใชไดนานกวา ยอมมีความคุมคาในระยะยาว หรือพิจารณาคาใชจาย

โดยรวมในการเปนเจาของระบบตามหลักการ TCO (Total Cost of Onwership) 

 ในกรณีที่มีการแบ็กอัพแบบเครือขาย และมีเซิรฟเวอรตาง OS กัน เราสามารถที่จะแบ็กอัพ File 

systems ที่แตกตางกันอยาง NTFS ของ Windows และ ext3 ของ Linux ลงในสื่อเดียวกันได

ดวย นอกจากนี้การใชแบ็กอัพผานระบบเครอืขายยังลบขอเสียของฮารดดิสกในเรือ่งความสะดวก

ในการเคลื่อนยายที่เทปมีเหนือกวาฮารดดิสก ทําใหผูใชฮารดดิสกสามารถแบ็กอัพไปยังที่อื่นใน

ระบบเครือขายเดียวกันไดดวย แตก็มีขอระวังในเรื่องของขนาดชองสัญญาณใชงานวาเพียงพอตอ

การสงขอมูลจํานวนมากไดหรือไมดวยเชนกัน 

  เพื่อการจัดการขอมูลของ องคกร เปนไปอยางเปนระบบ ตองมีเตรียมพรอมในการจัดตางๆ เมื่อเกิดภัย

พิบัติขึ้น องคกรจะมีแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ดังนี้ 

จัดการเหตุการณตางๆ ที่กอใหเกิดภัยพิบัติตอระบบ 

 วางแผนปองกันภัยพิบัติตอระบบในรูปแบบตางๆ 

 กําหนดผูรับผิดชอบและเงื่อนไขในการตัดสินใจเมื่อมีการเกิดภัยพิบัติ 

 สามารถจัดลําดับการปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินอยางเปนระบบ โดยควรมีการฝกซอมเปนประจําทุกป 

 ตารางการสํารองขอมูลและตารางของผูรับผิดชอบ  

 ลําดับเหตุการณที่ตองทําในการสํารอง และกูคืนระบบ 
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 ระบบ Disaster Recovery Site ควรจะทําใหงานกูระบบทํางานกลับคืนไดภายใน 1-3 ชั่วโมง ใน

กรณีที่เกิดอุบัติภัยซึ่งทําลายระบบทั้งหมดของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง 

 ระบบ Service Re-location ทําใหบริการของ องคกร มี High Availability รวมถึงความรวดเร็ว 

ปลอดภัยและความเสถียร 

 มีการตรวจสอบจากผูใชระบบจากในเครือขาย องคกร และจากขางนอก เพื่อความเชื่อมั่นและความ

พึงพอใจในบริการ  

 แผนฟนฟูเมื่อสถานการณกลับสูภาวะปกติ 

 

แนวทางเทคโนโลยี 

  ปจจุบันภาพการทํางานของการสํารอง และกูคืนขอมูล ของ องคกร ยังเปนการใชงานลักษณะดั้งเดิม คือ

ใชระบบสํารองขอมูลดวยเทป ในการสํารองขอมูล ซึ่งทําใหใชเวลาในการสํารอง และการกูคืนขอมูลมาก อีกทั้งยัง

ตองใชเจาหนาที่ในการจัดการและบริหารระบบ Tape ซึ่งในระยะยาว การที่ องคกร มีขอมูลอันมีความสําคัญมาก

ขึ้นกวานี้ แผนการสํารอง และการจัดเก็บขอมูล และการกูคืน ตองมีความรวดเร็วและนาเชื่อถือ  

  ในหนวยงานสารสนเทศ ของ องคกร  ปจจุบันไดเริ่มมีการเปลี่ยนจากระบบที่แตละ Server มีหนวยเก็บ

ขอมูลของตัวเอง และ ระบบสํารองขอมูลของตัวเอง มาเปน ระบบ SAN มากขึ้น แตยังไมไดรวมไปถึงระบบสํารอง

ขอมูล ซึ่งในขั้นตอไปของการเพิ่มจํานวน Server ตาม Application ใหมๆ ที่จะเกิดขึ้น คงตองมองถึงระบบ ILM 

ไปดวยแตแรก และในสวนของระบบเดิมที่กําลังมีแผนขยาย ปรับเปลี่ยน หรือลดการใชงาน คงตองมีการเริ่มคิดนํา

ระบบ ILM มาใชดวย ทั้งนี้ แผนการปรับเปลี่ยนนี้ จะตองสอดคลอง กับนโยบายการบริหารขอมูลสารสนเทศ ของ 

ศูนยขอมูลสารสนเทศ โดยใหคํานึงถึงความสําคัญตอเรื่อง HA (High Availability), DRC (Disaster Recovery 

Center), และ Compliance 

 

ขอเสนอแนะ 

  ในการจัดการสํารองขอมูลและการกูคืนระบบ สิ่งสําคัญที่สุดคือแผนการปองกันและเตรียมพรอมของ

หนวยงาน จึงตองพัฒนาแผนออกเปน 3 ระบบคือ 

 แผนการทํางานสําหรับภายใน แผนนี้เปนขอเสนอแนะใหคนภายในองคกรเองปฏิบัติเพื่อปองกัน

ปญหาการทํางานผิดพลาด  และการแกปญหาลาชาจนกระทบตอภารกิจหลักของหนวยงาน 

ดังนั้น องคกรควรเตรียมรับสถานการณตางๆ เชน อัคคีภัย อุทกภัย เปนตน โดยจะตองกําหนด

แนวทางในการกูคืนระบบ เพื่อใหสามารถบริการไดตอเนื่อง เปนตน 
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 แผนสําหรับภายนอก หรือคูมือสําหรับคูคา ประชาชน บริษัทที่ใหบริการซอฟตแวร และ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถเตรียมพรอมรับสถานการณ ในกรณีเกิดภัยพิบัติตางๆ  

 แผนฟนฟูเมื่อสถานการณกลับเขาสูภาวะปกติ 

 โดยองคกรสามารถติดตามและประเมินผลของระบบได ดังนี้ 

 ประเมินจากความรวดเร็ว (High Throughputs / Response Time) จากภายในองคกร  

 ประเมินจากความตอเนื่องและความเสถียรของระบบ ในแตละสวนและในองครวม  

 ประเมินจากความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผูใชงาน 

 ระบบซึ่งสมควรทํา DR Site Backup ไดแก ระบบพอรทัล ระบบเว็บเซอรวิส SAP Application 

GIS ระบบอีเมล และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เปนระบบที่สรางมูลคาเพิ่ม ความนาเชื่อถือและความ

พอใจของผูใชที่มีแกองคกร  ความเร็ว ความเสถียรและความปลอดภัยของระบบเหลานี้  

 

กลุมที่ 3  ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 

  ระบบปฏิบัติการเปนซอฟตแวรที่ใชควบคุมการทํางานหลักดานตางๆของเครื่องคอมพิวเตอร  ทั้งดาน

ฮารดแวรและซอฟตแวร ระบบปฏิบัติการมีหลายประเภทมีทั้งที่เปนผลิตภัณฑทางการคาหรือและแบบเปดเผย

รหัส โดยในที่นี้จะกลาวถึงระบบปฏิบัติการเฉพาะที่มีการใชงานอยางแพรหลายและเปนทางเลือกที่เหมาะสม

สําหรับ องคกร ไดแก ระบบปฏิบัติการตระกูลวินโดวส (Microsoft Windows) และระบบปฏิบัติการตระกูลยนูกิซ 

(Unix) เปนหลัก 

 

1.  ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวส (Microsoft Windows)  

 

 บริษัทไมโครซอฟทไดพัฒนาระบบปฏิบัติการวินโดวสองกลุมคือ วินโดวสสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขาย (Server) และวินโดวสสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลทั่วไป (Client PC) โดยแตละกลุมไดแบงออก

ไดอีกหลายรุนซึ่งมีขีดความสามารถและวัตถุประสงคการใชงานที่มีแตกตางกัน ในที่นี้จะกลาวถึงรุนที่ใชงานกัน

แพรหลายในปจจุบัน 

 

1) ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องแมขาย 

Windows 2000 Server และ  Windows Server 2003 (Standard Edition) เหมาะสํ าหรั บ เครื่ อง

คอมพิวเตอรแมขายที่ทําหนาที่เปน Web Server, FTP Server, Mail Server, Printer Server, File Server 
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และ Database Server ทั้งนี้ระบบปฏิบัติการรุนนี้จะรองรับจํานวนผูใชงานไดในระดับหนึ่งเทานั้น ถาตองการ

ใหรองรับจํานวนผูใชงานจํานวนมาก ๆ ตองใชระบบปฏิบัติรุนที่สูงขึ้น 

Windows 2000 Advanced Server แล ะ  Windows Server 2003 (Enterprise Edition) ร อ ง รั บ

เทคโนโลยีคลัสเตอรและเน็ตเวิรคโหลดบาลานซิง (MS Cluster and Network Load Balancing) โดย

เทคโนโลยีคลัสเตอรซึ่งใชเครื่องแมขายต้ังแต 2 เครื่องขึ้นไปรวมกันทํางาน ทําใหรองรับปริมาณงานไดมากขึ้น

และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น MS Windows 2000 Server เหมาะสําหรับระบบงานที่ตองรองรับผูใชงานจํานวน

มาก ๆ เชน เครื่องแมขายฐานขอมูล 

Windows2000 Data Center และ Windows Server2003 (Datacenter Edition) เปนระบบปฏิบัตกิาร

รุนใหญที่สุดของไมโครซอฟทรองรับเทคโนโลยีคลัสเตอรและเน็ตเวิรคโหลดบาลานซิง สามารถใชงานเครื่องแม

ขายรวมกันไดจํานวนมาก และรองรับหนวยความจําไดถึง 512 GB (รุน 64 Bit) เหมาะสําหรับระบบงานที่มี

การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเชน Data Mining และ Data Warehouse เปนตน 

 

2)  ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

บริษัทไมโครซอฟทไดผลิตวินโดวสําหรับเครื่องใชงานทั่วไปหลายรุน โดยในที่นี้จะกลาวถึงบางรุนเทานั้นไดแก 

ระบบปฏิบัติการ MS Windows ตระกูล Professional หรือ Business เปนระบบปฏิบัติการที่มีเสถียรภาพดี

พอสมควร ใชทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอรไมมากนัก และถาตองการใหมีระบบรักษาความปลอดภัยดีขึ้น

ควรใชระบบไฟลแบบ NTFS แทนการใชระบบไฟลแบบ FAT  

 

3)  ระบบปฏิบัติการตระกูลยูนิกส (UNIX) 

 ระบบปฏิบัติการยูนิกสไดรับการพัฒนามาเปนเวลานาน มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และใชทรัพยากร

เครื่องคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันมีหลายหนวยงานที่ผลิตระบบปฏิบัติการใหคลายคลึงกับ

ระบบยูนิกส (UNIX Compatible) ออกมาและอนุญาตใหนํามาใชงานโดยไมคิดคาลิขสิทธิ์ เชน Linux Red 

Hat, FreeBSD, OpenBSD นอกจากนี้ยังให Source Code ของโปรแกรมมาดวย เพื่อใหผูใชงานสามารถ

แกไขเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการใหเหมาะกับความตองการหรือแกไขขอบกพรองของระบบปฏิบัติการใหดี

ขึ้นได 
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4)  ระบบปฏิบัติการอื่นๆ 

 นอกเหนือจากระบบปฏิบัติการวินโดวสและตระกูลยูนิกสแลว ยังมีระบบปฏิบัติการอีกหลายชนิด แต

สวนมากไมไดรับความนิยมเนื่องจากผูกติดกับฮารดแวรเฉพาะ เชน ระบบปฏิบัติการแมค (MacOS) ของ

บริษัทแอปเปลคอมพิวเตอรสําหรับใชงานกับเครื่องแมคอินทอรช ซึ่งใชซีพียูตระกูลพาวเวอรพีซี (PowerPC) 

หรือระบบปฏิบัติการตระกูลยูนิกซบางตัว เชน ระบบปฏิบัติการ Sun Solaris ใชกับเครื่องซีพียูตระกูลสปารค 

(SPARC), ระบบปฏิบัติการเอชพียูเอกซ (HP-UX) ใชกับซีพียู PA-RISC ซึ่งระบบปฏิบัติการเหลานี้จะตองจาย

คาลิขสิทธิ์ในการนํามาใชงาน 

 สําหรับระบบปฏิบัติการ Linux ในปจจุบันมีฐานผูใชเปนจํานวนมากและมี Application ตางๆ จํานวน

มากที่ใชงานแพรหลาย และผูผลิตซอฟตแวรรายใหญหลายรายไดลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนา เพื่อผลิต

ซอฟตแวรตางๆ มากขึ้น ทําใหเปนกลุมทีน่าสนใจเปนอยางมาก ดังนั้น หนวยงานควรจะไดมีการใชงาน Linux 

บน Desktop PC ในการทํางานกอนที่จะเผยแพรไปยังกลุมผูใชในระยะตอไป 
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ขอเปรียบเทียบระบบปฏิบัติการยูนิกสและระบบปฏิบัติการวินโดวส 

 

ประเด็น/ 

ระบบปฏิบัติการ 

MS Windows ตระกูล Unix 

การติดตอกับผูใช  (User 

Interface) 

มีระบบติดตอกับผูใชงานที่ดี งายตอการใชงาน 

ผูใชสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว มีระบบ

ชวยเหลือผูใชที่ดี 

ระบบติดตอกับผูใชงานใชงานยากและไมมี

ระบบชวยเหลือที่ดีพอ แตปจจุบันมีการ

พัฒนาและปรับปรุงใหดีขึ้นตามลําดับ 

จํานวนโปรแกรม

ประยุกตท่ีรองรับ 

มีโปรแกรมประยุกตขนาดเล็กมากมายใหใชงาน 

แตโดยมากตองจายคาลิขสิทธิ์ในการใชงาน

โปรแกรมเหลานั้นในราคาสูง 

มีโปรแกรมประยุกตขนาดใหญมากแต

โปรแกรมสวนมากจะไมมีคาลิขสิทธิ์ในการใช

งาน 

รองรับการทํางานของ

อุปกรณฮารดแวร  

รองรับอุปกรณตางๆ ไดเกือบทุกรุนทุกประเภท 

ติดตั้งโปรแกรมไดรฟเวอรเพื่อรองรับการทํางาน

ไดงาย 

รองรับอุปกรณไดไมมากเทากับที่ระบบ

วินโดวสรองรับ การติดตั้งโปรแกรม

ไดรฟเวอรก็ยุงยากกวา 

การติดต้ัง, การจัดการ, 

การแกปญหา 

สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ, จัดการและ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดงาย 

การดูแลจัดการและแกไขปญหาสําหรับผูใช

ทั่วไปทําไดคอนขางยากผูใชตองมีความรู

เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการยูนิกสพอสมควร  

เสถียรภาพและความ

ปลอดภัย  

 

มีจุดออนและขอบกพรองของหลายแหง ถูก

เจาะระบบหรือถูกโปรแกรมไวรัสรบกวน สราง

ความเสียใหกับระบบและขอมูลการทํางานได

งาย 

ระบบมีความปลอดภัยและเสถียรภาพสูง

เนื่องจากมีการพัฒนามานานและเปนโอเพน

ซอรทที่ผูใชสวนมากชวยกันพัฒนาและแกไข

ขอบกพรอง 

การใชทรัพยากรเคร่ือง

คอมพิวเตอร 

ใชทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร

คอนขางมาก โดยเฉพาะหนวยความจําและ

กําลังการประมวลผลของซีพียู 

ใชทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอรนอย 

และจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คาลิขสิทธิ์ มีคาลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติที่แพงโดยเฉพาะ

ระบบปฏิบัติการวินโดวสสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย 

ไมตองเสียคาใชจายในเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟทแวร

ของระบบปฏิบัติการมากเทากับวินโดวส 

 

 

แนวโนมการพัฒนา 

  การแขงขันของระบบปฏิบัติการในปจจุบันแบงออกเปน 2 ฝายอยางชัดเจน คือฝายบริษัท

ไมโครซอฟท (ระบบปฏิบัติการวินโดวส) และฝายโอเพนซอรท (Open Source และระบบปฏิบัติการตระกูล 
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Unix/Linux) ทั้งสองฝายมีการพัฒนากันอยางตอเนื่องแตมีรูปแบบที่แตกตางกัน ไมโครซอฟทซึ่งคิดคาลิขสิทธิ์

ระบบวินโดวสมีเงินทุนจํานวนมากที่ใชสนับสนุนการพัฒนาวินโดวสใหเปนไปอยางรวดเร็ว และมีคุณสมบัติ

เพิ่มขึ้น ในขณะที่ฝายโอเพนซอรทเปนการรวมตัวขององคกรหนวยงานที่มีอุดมการณรวมกันในการพัฒนา

ซอฟทแวรใหกับผูใชทั่วไปโดยไมหวังรายไดหรือผลกําไร การพัฒนาของฝายโอเพนซอรทซึ่งไมมีงบประมาณ

มากจึงเปนการพัฒนาไปอยางชาๆ แตมีความมั่นคงเนื่องจากมีหลายฝายชวยกันพัฒนา  

 แนวโนมการพัฒนาของวินโดวสจะเปนการเพิ่มเติมคุณสมบัติใหมๆ เนนความใชงานงายและความ

สวยงาม ซึ่งทําใหระบบปฏิบัติการนี้ไดรับความนิยมตอไป ถึงแมวาจะมีคาลิขสิทธิ์คอนขางสูง 

 แนวโนมการพัฒนาของระบบปฏิบัติการตระกูลยูนิกซจะเปนการเสริมจดุออนของระบบคือการพัฒนา

ใหสามารถใชงานและจัดการไดงาย มีระบบติดตอผูใช (User Interface) ที่ดีขึ้น แตยังคงหลักการเดมิ

คือการเปดเผยซอรทโคตและไมคิดคาลิขสิทธิ์การใชงาน 

  ในอนาคตแนวโนมของระบบปฏิบัติการแบบเปดในตระกูลยูนิกซจะเขามามีบทบาทในวงการคอมพิวเตอร

มากขึ้นเรื่อยๆ  เนื่องจากบริษัทซอฟทแวรที่มีชื่อเสียงหลายบริษัท เชน Sun Microsystems, IBM, Oracle, 

Netscape  ไดพยายามผลักดันสรางโปรแกรมที่รองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติแบบเปดมากขึ้น อีกทั้งบริษัทที่

พัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับระบบปฏิบัติการวินโดวสก็เริ่มหันมาพัฒนาโปรแกรมเพื่อใหใชงานบน

ระบบปฏิบัติการตระกูลยูนิกซไดมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแรงผลักดันจากรัฐบาลของหลายประเทศที่สนับสนุนการ

พัฒนาระบบปฏิบัติการตระกูลยูนิกซและโปรแกรมประยุกตแบบเปดอยางเปนทางการ เชน ประเทศจีน, ญี่ปุน, 

เกาหลี สําหรับประเทศไทยนั้นกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดประกาศใหระบบปฏิบัติการ

ตระกูลยูนิกซเปนระบบปฏิบัติการแหงชาติเมื่อป พ.ศ. 2546 

 

ความเหมาะสมในการเลือกใชงาน 

(1) ระบบปฏิบัติการวินโดวสสําหรับเครื่องลูกขาย (สวนบุคคล) เหมาะสําหรับเครื่องลูกขายสําหรับใช

งานระบบงาน เนื่องจากระบบงานสวนใหญของ องคกรจะมีแนวโนมเปนแบบเว็บเบส (Web-Based 

Application) ซึ่งโปรแกรมเว็บบราวเซอรที่เปนมาตรฐานที่กรมฯ ควรใชคือ Internet Explorer  

Fire Fox และ Chrome 

(2) สําหรับเครื่องลูกขายที่ใชงานภายในสํานักงาน (Back Office) หรือใชเกี่ยวกับงานเอกสาร องคกร

อาจเลือกใชระบบปฏิบัติการตระกูลยูนิกซ หรือวินโดวสสําหรับเครื่องลูกขายก็ได และควรใช

โปรแกรมจัดการเอกสารที่ไมคิดคาลิขสิทธิ์ เชน OpenOffice เปนตน ซึ่งจะชวยประหยัดคาใชจาย

ไดอยางมาก  
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(3) สําหรับเครื่องแมขาย องคกรควรพิจารณาเลือกใชระบบปฏิบัติการตามวัตถุประสงคของเครื่องแม

ขายดังนี้  

 ระบบงานขนาดเล็กและกลาง  ใชระบบปฏิบัติการวินโดวส  

 ระบบงานขนาดใหญ เลือกใชระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซได  

 สําหรับเครื่องแมขาย องคกร ควรพิจารณาระบบปฏิบัติการตระกูลยูนิกซเปนอันดับแรก ตาม

นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการใชซอฟทแวรแบบโอเพนซอรท (Open source) นอกจากนี้

ระบบปฏิบัติการตระกูลยูนิกซซึ่งถูกพัฒนาเพื่อใชงานกับเครื่องแมขายมาตั้งแตตน มีความปลอดภัยสูงกวา

ตระกูลวินโดวส และมีฟงกชั่นการใหบริการแบบเครื่องแมขาย (Server Services) ครบถวน, มีใหเลือก

หลายตัวและสวนมากจะสามารถนําไปใชไดโดยไมตองเสียคาลิขสิทธิ์   

 

กลุมที่ 4   ระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management System) 

1.  รายละเอียดและประเภทของระบบการจัดการฐานขอมูล 

    ฐานขอมูลสามารถแบงประเภทไดดังนี้ 

(1) Relational Database เปนรูปแบบฐานขอมูลที่ดั้งเดิมแตยังคงไดรับความนิยมอยูในปจจุบัน  

เนื่องจากมีความสามารถในการจัดการและคนหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว  นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือ 

(Tools) และ API (Application Programming Interfaces) ที่สนับสนุนการทํางานจํานวนมาก 

ทุ กวันนี้  RDBMS  ( Relational database management system)  ทั้ ง หมดใชภาษา  SQL 

(Structured Query Language) เปนมาตรฐานในการดึงขอมูลจากฐานขอมูล  โปรแกรมจัดการ

ฐานขอมูลที่ทํางานโดยอาศัยหลักการของ Relational Database ไดแก Oracle, Informix, DB2, 

MS SQL Server, MS-Access, MySQL และ Sybase เปนตน 

(2) Object Oriented Database เปนรูปแบบฐานขอมูลที่พัฒนามาจากหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 

(Object-Oriented Programming) โดยขอมูลจะไมถูกเก็บในลักษณะของตารางเหมือน 

Relational Database แตถูกเก็บในลักษณะของวัตถุ (Object) ซึ่งอางอิงดวยคลาส (Class) 

ฐานขอมูลแบบนี้มักใชกับขอมูลที่มีขนาดใหญและลักษณะขอมูลไมเหมาะสมที่จะเก็บดวย 

Relational Database  ปจจุบันฐานขอมูลประเภทนี้ยังไมไดรับความนิยมมากนัก เนื่องจากใชงาน

ยากไมมีภาษามาตรฐานในลักษณะ SQL หรือโปรแกรมสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อใชสําหรับจัดการ

ขอมูล ซึ่งอาจตองพัฒนาขึ้นมาเองหรือติดตอหรือขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นที่มีการใชงาน

ในลักษณะเดียวกัน  ในปจจุบันมีหลายหนวยงาน  เชน  CERN  ซึ่งพยายามที่จะพัฒนาให
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ฐานขอมูลประเภทนี้ใชงานไดงายขึ้น โปรแกรมฐานขอมูลที่ทํางานโดยอาศัยหลักการของ 

Objected Oriented Database ไดแก Jasmine Object Database , XDb และ VOSS  เปนตน 

(3) Object Relational Database เปนรูปแบบฐานขอมูลที่ นํ า เอาหลักการของ Relational 

Database มาผสมกับหลักการของ Objected Oriented Database  โดยมีจุดประสงคเพื่อ

จัดเก็บขอมูล (Data type) ที่ Relational Database ไมสามารถเก็บและจัดการได  เชน ขอมูลที่

เปนรูปภาพ, เสียง, วีดีโอ  หรือชนิดของขอมูลที่ผูใชตองการกําหนดข้ึนมาเอง  โปรแกรมฐานขอมลู

ประเภทนี้ไดแก Oracle, DB2, Cloudscape และ TITANIUM  เปนตน 

 

ในปจจุบันบริษัทตางๆ ไดผลิตโปรแกรมจัดการฐานขอมูลที่สามารถรองรับขนาดฐานขอมูลและมี

ประสิทธิภาพแตกตางกัน ในที่นี้จะกลาวถึงโปรแกรมจัดการฐานขอมูลที่ไดรับความนิยมไดแก 

(1) Oracle ของบริษัท Oracle และ DB2 ของบริษัท IBM 

รองรับฐานขอมูลขนาดใหญและมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง และสามารถทํางานบนเครื่อง

คอมพิวเตอรหลายแพลทฟอรม (Platform) จึงทําใหมีความยืดหยุนในการเลือกใชงานและงายตอ

การปรับเปลี่ยนเพื่อใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในอนาคต ไมวาจะอยูบน

แพลทฟอรมเดียวกันหรือไมก็ตาม โดยสามารถรองรับฐานขอมูลขนาดใหญมากไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เชน ฐานขอมูลผูเสียภาษี  

(2) MS SQL Server ของบริษัท Microsoft 

มีระบบการติดตอกับผูใชงานที่งาย รองรับฐานขอมูลขนาดกลางได แตไมสามารถทํางานบนเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายที่มีระบบปฏิบัติการอื่นนอกเหนือจากวินโดวสไดจึงทําใหขาดความยืดหยุนใน

การปรับเปลี่ยนในอนาคต และไมมีผลการทดสอบยืนยันแนชัดถึงประสิทธิภาพในกรณีที่มี

ฐานขอมูลขนาดใหญมาก 

(3) MS Access ของบริษัท Microsoft 

เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูลแบบประยุกตที่มีขนาดเล็ก ทํางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส

เทานั้น มีจุดเดนคือ ผูใชสามารถพัฒนาระบบงานที่ตองใชฐานขอมูลอยางงายไดดวยตนเอง มี

ระบบการติดตอกับผูใชที่ดี ใชงานไดงาย แตมีประสิทธิภาพและคุณสมบัติดานการจัดการ

ฐานขอมูลไมเทากับโปรแกรมอื่นๆ 

(4) โปรแกรมจัดการฐานขอมูลที่ไมคิดคาลิขสิทธิ์  
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เชน MySQL และ PostgreSQL โปรแกรมเหลานี้อาจมีความสามารถและคุณสมบัติตางๆ ไม

เทากับโปรแกรมที่คิดคาลิขสิทธิ์การใชงานแตก็มีความสามารถในระดับที่ดี  นิยมใชในบริษัทหรือ

หนวยงานที่มีจํานวนผูใชและขอมูลขนาดเล็กจนถึงปานกลาง 

 

แนวโนมการพัฒนา 

ระบบฐานขอมูลมีการแขงขันการพัฒนาตอเนื่อง โดยมีทิศทางการพัฒนาหลักสองดานคือ 

(1) การพัฒนาดานเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เปาหมายคือทําใหโปรแกรมสามารถใหบริการขอมูล

ไดเร็วที่สุดเมื่อมีการรองขอขอมูล ถึงแมวาจะมีขอมูลที่เก็บอยูในระบบปริมาณมากก็ตาม 

(2) การพัฒนาเทคนิคคุณสมบัติที่เสริมการทํางานตางๆ เชน การพัฒนาสวนติดตอผูใชใหใชงานไดงาย 

การทําสําเนาฐานขอมูลเพือ่ใหบริการ (Database Replication) การสํารองฐานขอมูล (Database 

Backup) เปนตน 

 

ความเหมาะสมในการเลือกใชงาน 

โปรแกรมจัดการฐานขอมูลที่มีในทองตลาดมีคุณสมบัติตางกันหลายดาน องคกรควรเลือกใชโดย

พิจารณาดังนี้ 

(1) Oracle หรือ DB2 มีคาลิขสิทธิ์สูงมากเมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่นๆ จึงควรใชกับระบบงานขนาด

ใหญ ระบบงานที่มีขอมูลมากหรือมีความสําคัญมาก เชน ระบบงานที่ใหบริการลูกคา หรือ

ระบบงานหลักที่ใชเก็บขอมูล  

(2) MS SQL เหมาะกับระบบงานขนาดกลางหรือระบบงานเสริมการทํางานตางๆ ที่เก็บขอมูลไมมาก

นักและมีจํานวนผูใชปานกลาง 

(3) MS Access เหมาะกับระบบงานขนาดเล็ก ที่ตองการความรวดเร็วและงายในการพัฒนา มีผูใช

จํานวนนอยและใชงานเฉพาะในสํานักงาน 

(4) MySQL และ PostgreSQL เปนโปรแกรมที่ไมตองเสียคาลิขสทิธิ์เหมาะสําหรับระบบงานขนาดเลก็

ถึงขนาดกลาง ที่ใชเฉพาะงานภายใน มีผูใชปานกลาง  
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กลุมที่ 5  ภาษาในการพัฒนาระบบงาน (Programming Language) 

  ภาษาที่ใชในการเขียนชุดคําสั่งเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร (Programming language) เกิดขึ้นพรอมๆ 

กับคอมพิวเตอร บางภาษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและยังคงไดรับความนิยมจนถึงปจจุบัน เชน ภาษาที่

พัฒนาบนพื้นฐานของภาษาเบสิค (Basic language) ไดแก Visual Basic, ภาษาที่พัฒนาบนพื้นฐานของภาษาซี (C 

language) เชน C++, C# และภาษาที่พัฒนาบนพื้นฐานของภาษาปาสคาล (Pascal language) เชน Delphi เปน

ตน ขณะเดียวกันบางภาษาก็ถูกพัฒนาขึ้นใหมและไดรับความนิยมสูงเชน ภาษาจาวา (Java language)  

1) ประเภทและรายละเอียดของภาษา 

 ปจจุบันภาษาที่ใชในการพัฒนาระบบงานสวนมากไดปรับเปลี่ยนจากภาษารูปแบบดั้งเดิม (Conventional 

Language) มาเปนภาษาเชิงวัตถุ (Object-Oriented) เนื่องจากมีคุณสมบัติตางๆ ดีกวา สามารถเขียนและ

ปรับปรุงแกไขโปรแกรมไดงาย มีแนวคิดและเทคนิคที่ดี นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมแวดลอมและเครื่องมือตางๆ 

ที่ชวยใหการพัฒนาระบบงานทําไดงาย (Integrated Development Environment - IDE) ไมวาจะเปนการ

พัฒนาสวนหนาจอ การตรวจสอบความถูกตองของไวยากรณ การแปลงโปรแกรม (Compile) และการติดตาม

การทํางานเพื่อแกไขขอบกพรอง (Debugging) เปนตน จึงทําใหการพัฒนาระบบงานไมเปนเรื่องยากเหมอืนใน

อดีต 

ภาษาที่ใชในการพัฒนาระบบงานมีหลายภาษา ในที่นี้จะกลาวเพียงภาษาที่มีการใชงานแพรหลายและมีทิศ

ทางการพัฒนาอยางตอเนื่องในระยะยาว 

(1) ภาษา  Delphi เปนภาษาที่พัฒนาตอเนื่องมาจากภาษาปาสคาล (Pascal) ซึ่งเดิมเปนภาษาแบบ

ดั้งเดิม (Conversional Language) และไดรับการปรับปรุงใหเปนภาษาเชิงวัตถุ (Object-Oriented) 

ปจจุบันภาษา Delphi ไดรับความนิยมลดลงและไมมีการพัฒนาตอเนื่องมากนัก 

(2) ภาษา Visual Basic เปนภาษาที่พัฒนาตอเนื่องจากภาษาเบสิก (Basic Language) โดยบริษัท

ไมโครซอฟท ไดรับการปรับปรุงใหเปนภาษาเชิงวัตถุ สามารถใชงานไดงาย มี IDE ที่ดีและมีโปรแกรม

สําเร็จ (Library) ตางๆ ใหใชงานจํานวนมาก ภาษา Visual Basic สามารถพัฒนาโปรแกรมใหใชงาน

บนระบบปฏิบัติการวินโดวสไดอยางสะดวกรวดเร็ว อยูในแพลทฟอรมดอตเนต (.NET Platform) 

ของไมโครซอฟท 

(3) ภาษา C++ ถือเปนภาษาเชิงวัตถุ (Object-Oriented) ตัวแรกๆ ที่เกิดขึ้น โดยพัฒนาจากภาษา C 

ปจจุบันมีผูพัฒนา IDE หลายราย เชน Borland, GNU, IBM เปนตน ภาษา C++ มีจุดเดนคือสามารถ

พัฒนาโปรแกรมใหใชทรัพยากรของเครื่องนอยและมีประสิทธิภาพสูงจึงเปนที่นิยม ระบบปฏิบัติการ

วินโดวสและโปรแกรมที่ใชงานบนวินโดวสสวนมากก็พัฒนาจากภาษา C/C++  แตขอเสียของภาษานี้
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คือพัฒนาไดยาก ผูพัฒนาตองมีความรูความเขาใจดานโครงสรางขอมูลและกระบวนการตางๆ (Data 

Structure/Algorithm) และตองมีประสบการณในการใชงานพอสมควร นอกจากนี้ยังไมมีชุด

โปรแกรมสําเร็จ (Library) ใหเลือกใชมากเทาภาษาอื่นๆ  

(4) ภาษา Java เปนภาษาที่เกิดข้ึนใหม มีโครงสรางเปนภาษาแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented) บุกเบิก

พัฒนาโดยบริษัท Sun Microsystem ปจจุบันบริษัทซอฟทแวรชั้นนําเกือบทุกบริษัท เชน IBM, 

Oracle, Novell, BEA, Borland (ยกเวนไมโครซอฟท) ไดผลักดันและใหการสนับสนุน โดยสราง

ผลิตภัณฑและมาตรฐานมากมายออกมารองรับ จึงทําใหภาษา Java มีการพัฒนาอยางรวดเร็วและใช

งานกันอยางแพรหลาย  จุดเดนของ Java คือสามารถทํางานไดกับทุกแพลทฟอรม (Platform) ไมวา

จะเปนระบบปฏิบัติการแบบใด หรือเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชซีพียูแบบใดก็ตาม (แมกระทั้งพอกเกตต

พีซีหรือโทรศัพทมือถือบางรุนก็ใชงานภาษา Java ได) โปรแกรมที่เขียนดวยภาษา Java สามารถ

ทํางานบนแพลทฟอรมใดก็ไดโดยไมตองทําการปรับปรุงหรือแปลง (Compile) ใหม 

(5) ภาษา C# เปนภาษาที่บริษัทไมโครซอฟทพัฒนาขึ้นใหมโดยมีเคาโครงหลักมาจากภาษา Java แตใช

ไวยากรณแบบภาษา C ซึ่งทางไมโครซอฟทกําหนดใหเปนภาษาหลักในแพลทฟอรมดอตเนต (.NET 

Platform) โปรแกรมที่เขียนดวยภาษา C# ทํางานไดดีบนระบบปฏิบัติการวินโดวส แตสําหรับ

ระบบปฏิบัติการอื่นจะตองม ี.NET Virtual Machine ซึ่งปจจุบันทางไมโครซอฟทใหทุน Ximian Inc. 

เพื่อทําการพัฒนาในสวนนี้  
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ความงายในการพัฒนา 

(Ease of Programming) 

เปนภาษาที่พัฒนาไดง าย

และรวดเร็วเมื่อเทียบกับ

ภาษาอื่นๆ  

พั ฒ น า ไ ด ย า ก เ นื่ อ ง จ า ก

ลักษณะภาษามีระดับต่ํา (Low 

Level) ผูเขียนตองมีความรู , 

ค ว า ม ชํ า น า ญ แ ล ะ มี

ประสบการณ 

เปนภาษาที่มีโครงสรางที่ดี ใชงาน

งาย มีผูผลิต IDE ที่ ใชงานไดทุก

ระบบปฏิบัติการจํานวนมาก 

เปนภาษาที่เขาใจงาย มีโปรแกรม IDE ที่ใชงานไดสะดวก

และครอบคลุม สามารถเชื่อมกับระบบปฏิบัติการตระกูล 

Windows ได ดี  สามารถเขี ยนโปรแกรมให เรี ยก ใช

ความสามารถบนวินโดวสไดงายและมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบงานแบบ

หลายชั้น  

(Multi-tier Programming) 

Borland ไดพัฒนาเทคนิค 

MIDAS, DataSnap สําหรับ 

การเขี ยนโปรแกรมแบบ

Multi-tier ขณะเดียวกันก็

สามารถใชมาตรฐานอื่นๆ ได 

เชน .NET Framework ได 

มีมาตรฐานและเทคนิคให

เลือกใชไดหลายแบบ เชน 

DCOM, CORBA หรื อ  Web 

Service เปนตน 

ภาษา Java มีวัตถุประสงค เพื่ อ

พัฒนาระบบงานแบบ Multi-tier 

ตั้งแตตน กลุมผูผลักดัน Java ไดมี

การพัฒนา J2EE Framework ซึ่ง

ครอบคลุมมาตรฐานและเทคนิค

การพัฒนาระบบงานแบบ Multi-

tier อยางตอเนื่อง 

มี  .NET Framework ของไมโครซอฟทซึ่งใชเทคโนโลยี 

Web Service เปนพื้นฐานในการพัฒนาระบบงานแบบ 

Multi-tier 

การทํางานขามแพลทฟอรม 

(Cross Platform) 

มีตัวแปลงภาษา (Compiler) ทั้งบน OS ตระกูล Windows 

และตระกูล Unix หากจะใชงานจะตองนําซอรทโคดไปแปลง 

(Compile) ใหมดวยตัวแปลงของ OS นั้นๆ ปจจุบัน Borland 

อยูในชวงพัฒนาให Delphi ทํางานบน .NET แพลทฟอรมได 

(ทํางานบน .NET Virtual Machine) 

ภาษา Java ถูกออกแบบใหสามารถ

ใชงานไดอยางสมบูรณบนทุกระบบ

ปฏิบัติ  และทุกสถาปตย กรรม

ฮารดแวร  

ใช ง านได ดี บนระบบปฏิบัติ การวิน โดวส  บนเครื่ อง

สถาปตยกรรม Intel - x86 ในปจจุบัน .NET แพลทฟอรม

มี  Virtual Machine ที่ ส า ม า ร ถ ทํ า ใ ห ทํ า ง า น บ น

ระบบปฏิบัติการตระกูลยูนิกซบางตัวได แตยังไมสมบูรณ 

(พัฒนาโดย Ximian Inc.) 

ประสิทธิภาพของโปรแกรมที่

แปลงแลว 

(Resource Optimization) 

ทํ า ง า น ไ ด เ ร็ ว แ ล ะ ใ ช

ทรัพยากรนอย 

มีขนาดเล็กและทํางานไดเร็วมี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ กิ น

ทรัพยากรนอยกวาโปรแกรมที่

พัฒนาดวยภาษาอื่นๆ  

 

มีขนาดใหญ และใชทรัพยากรมากกวาภาษาที่พัฒนาดวย C/C++  ในขณะที่ความเร็วและ

ประสิทธิภาพในการทํางานต่ํากวา แตสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีความเร็วสูงและมีทรัพยากร

มากในปจจุบันจะไมพบวาเปนปญหามากนัก 
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กา รสนั บสนุ นของผู ผ ลิ ต

ซอฟทแวร  

(Vendor Support) 

บ ริ ษั ท  Borland เ ป น

ผูสนับสนุนและพัฒนาหลัก 

เปนภาษาที่มีมานานและไดรับ

ความนิยมกอนที่จะมี  Java 

หรือภาษาใน .NET จึงมีผูผลิต

ใหการสนับสนุนจํานวนมาก 

แตปจจุบันส วนใหญ ไป ให

ความสํ าคัญกับ Java และ

ภาษาใน .NET 

 

ผู ผ ลิ ต ซ อ ฟ ท แ ว ร ชั้ น นํ า  เ ช น       

Sun Microsystem, IBM, Oracle, 

Novell, BEA, Borland, Sybase, 

iPlanet (Netscape) และผู ผ ลิ ต

รายยอยอื่นๆ  

บริษัท ไมโครซอฟท เปนผูผลิต, พัฒนาและผูสนับสนุน

หลัก 

ส ว น โปรแกรมสํ า เ ร็ จ รู ป

สําหรับการพัฒนาระบบ 

(Library Support) 

มี  Library ใ ห เ ลื อ ก ใ ช

พอสมควร  แตนอยกวา

ภาษาอื่นๆ Library สวนมาก

จะไมเปดเผยซอรทโคต และ

คิดคาลิขสิทธิ์ 

เปนภาษาที่มีมานานและไดรับ

ความนิยมกอนที่จะมี  Java 

หรือภาษาใน .NET จึงมีผูใช

จํานวนมาก และมี Library 

มากมาย 

มี Library ตางๆ จํานวนมากและ

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากเปน 

Open Source จึงมีการพัฒนากัน

อย า ง แพร หล ายและ เป ด เ ผ ย 

สามารถนําไปใชไดไมมีคาลิขสิทธิ์  

 

มี Library จํานวนมาก เนื่องจากเปนภาษาที่ไดรับความ

นิยมจากการสนับสนุนของไมโครซอฟท แต  Library 

สวนมากจะไมเปดเผยซอรทโคต และคิดคาลิขสิทธิ์ซึ่งใน

ปจจุบันก็เร่ิมจะมีการไมคิดคาลิขสิทธิ์ในบางสวน 

การรันโปรแกรมเพื่อใชงาน

จริง (Run Time) 

โปรแกรมที่แปลง (Compile) สําหรับ OS หนึ่งๆ แลว สามารถ

ใชงานบน OS นั้นไดทันทีโดยไมตองติดตั้งอะไรเพิ่มเติม แตจะ

ไมสามารถนําไปใชงานบน OS อื่นๆ ได 

โปรแกรมที่แปลงแลวสามารถใช

ง านบน OS ไดทุ กประ เภท แต

เครื่องที่จะใชงานตองติดตั้ง Java 

Virtual Machine (JVM)  

โปรแกรมที่แปลงแลวจะสามารถใชงานบนเครื่องที่ ใช

ระบบปฏิบัติการวินโดวสไดทันที แตสําหรับเครื่องที่ใช OS 

ประเภทอื่นจะตองติดตั้งโปรแกรมรันไทม เชน .NET 

Runtime จึงจะใชงานได 

การชวยเหลือ,ขอมูลบนเว็บ

ไซทรวมถึงการฝกอบรม 

(Programmer Support) 

เนื่องจากเปนภาษาที่พัฒนา

ง า ย  จึ ง มี ห ลั ก สู ต ร ก า ร

ฝกอบรมคอนขางมาก แต

ขณะเดียวกันเนื่องจากเปน

ภาษาที่มีความนิยมนอยลง

ใ น ป จ จุ บั น จึ ง มี ข อ มู ล

เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

ในเว็บไซดไมมากนัก 

ภาษา C++ พัฒนาคอนขาง

ย าก เนื่ อ ง จากต อ ง เ ข า ใ จ

โครงสรางขอมูลและการเขียน

โปรแกรมจึงจะพัฒนาไดดี จึง

มีการเปดอบรมไมมากนัก แต

มีขอมูลในเว็บไซดจํานวนมาก 

ภาษา Java กําลังไดรับความนิยม

สูง จึงมีการเปดสอนอบรมทั่วไป 

ขณะเดียวกันเนื่องจากเปนโอเพน

ซอรท จึงมีผูใชงานและใหขอมูล

ตางๆ ไวในเว็บไซดเพื่อแนะนําหรือ

ชวยเหลือในการเขียนโปรแกรม

จํานวนมาก 

ภาษา  Visual Basic เป น

ภาษาที่ ใช ง ายและไดรับ

แ ร ง ผ ลั ก ดั น จ า ก

ไมโครซอฟท จึงไดรับความ

นิยม หลักสูตรการฝกอบรม

จึงเกิดขึ้นมาก สวนขอมูล

ชวยเหลือหรือแนะนําใน

การเขียนโปรแกรมมีมาก

พอสมควรแตสวนมากจะ

เปนของไมโครซอฟทเอง 

ภาษา C# เปนภาษาใหมที่

เพ่ิงเกิดขึ้น จึงยังมีหลักสูตร

ฝ กอบรมรวมถึ ง ข อมู ล

ชวยเหลือบนเว็บนอย แต

เนื่ องจากไมโคร ซอ ฟท

ต องการผลักดั นให เปน

ภาษาหลักใน .NET เอง 

คาดวาในอนาคตจะมีการ

ใชงานมาก, มีหลักสูตรและ

ขอมูลมากขึ้น 
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คาลิขสิทธิ์ (License) มีโปรแกรมที่ใชพัฒนาจํานวนมาก ทั้งจากบริษัทที่มีชื่อเสียงที่ไดรับความนิยมและมีคาลิขสิทธิ์สูง ไป

จนถึงโปรแกรมพัฒนาแบบแชรแวร (Shareware) ที่คิดคาลิขสิทธิ์ในราคาถูก และโปรแกรมพัฒนา

แบบฟรีแวร (Freeware) ซึ่งสามารถนําไปใชงานไดโดยไมคิดมูลคา บางโปรแกรมเปนแบบโอเพน

ซอรท (Open source) ที่ใหซอรทโคตแกผูใชอีกดวย 

โปรแกรมพัฒนาสวนมากเปนของบริษัทไมโครซอฟท 

(Visual Studio .NET) ซึ่งในผลิตภัณฑมีโปรแกรมพัฒนา

หลายภาษา (Visual Basic, Visual C#, Visual C++ และ 

Visual J#) พรอมทั้งผสานแพลทฟอรม .NET ไวในตัว มี

คาลิขสิทธิ์คอนขางสูง 

 

 

 



แนวโนมการพัฒนาของภาษา 

 ทิศทางของการพัฒนาภาษาในระยะยาวมีแนวโนมไปสู 2 ฝายคือ ภาษา Java และ .NET ของไมโครซอฟท 

เนื่องจากทั้ง 2 ภาษาไดรับความนิยมสูง และไดรับการสนับสนุนที่ดี   

 ภาษา Java ไดรับการผลักดันจากกลุมผูผลิตซอฟทแวรจํานวนมาก เปนภาษาที่สามารถใชงานได

บนเครื่องคอมพิวเตอรทุกสถาปตยกรรมและทุกระบบปฏิบัติการ และเปน Open Source จึงมีผู

รวมพัฒนาจํานวนมาก ทําใหภาษา Java กาวหนาอยางรวดเร็ว มีมาตรฐานและมีโปรแกรม

สนับสนุนตางๆ มากมาย 

 .NET ไดรับการผลักดันจากไมโครซอฟทซึ่งเปนผูผลิตซอฟทแวรรายใหญที่สุด และเปนเจาของ

ระบบปฏิบัติการตระกูลวินโดวสจึงไดรับการสนับสนุนจากผูผลิตซอฟทแวรเกือบทุกราย  สําหรับ

ภาษาใน .NET ที่ทางไมโครซอฟทสนับสนุนใหเปนภาษาหลักคือ C# ซึ่งไดนําโครงสรางและ

แนวคิดของภาษา Java มาปรับปรุงใหใชไวยากรณแบบภาษา C/C++  

การแขงขันระหวาง 2 ฝายเกิดขึ้นอยางรุนแรง ผูพัฒนาฝาย Java ไดรวมกันคิดคนแพลทฟอรมที่ชื่อเจทูอีอี 

(J2EE)  ซึ่งรวบรวมมาตรฐานโครงสรางและเทคนิคตางๆในการพัฒนาระบบงานในระดับองคกร (Enterprise) 

จนไดรับการยอมรับอยางกวางขวางใหเปนมาตรฐานในการพัฒนาระบบงาน ในขณะที่แพลทฟอรมดอตเน็ต 

(.NET) ของไมโครซอฟทก็มีคุณสมบัติตางๆ เทียบเคียงกันและผสานเขากับระบบปฏิบัติการวินโดวสไดอยาง

สมบูรณ จึงเปนที่นิยมใชงานทั่วไป  ทั้ง 2 แพลทฟอรมมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเปนแนวโนมที่สําคัญใน

การพัฒนาระบบงานในอนาคต ในขณะที่ภาษาอื่นๆ จะไดรับความสนใจและมีการสนับสนุนนอยลงเรื่อยๆ   

 

ความเหมาะสมในการเลือกใชภาษา 

  เนื่องจากภาษาที่ใชในการพัฒนาระบบงานมีจํานวนมาก องคกรควรกําหนดภาษาหลักที่จะใช 

เพื่อใหสามารถดูแลจัดการไดงาย โดยเลือกภาษาที่มีแนวโนมการพัฒนาที่ยาวไกลและมีผูสนับสนุนมากเปน

หลัก 

 การพัฒนาระบบงานหลักที่มีขนาดใหญและระบบงานสําคัญที่ตองมีการใชงานในหลายสํานักงาน 

และมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบ (สถาปตยกรรมแบบหลายชั้น – Multitier) ควรใชภาษา 

Java เนื่องจากมีความยืดหยุนสูงสามารถทํางานไดบนเครื่องทุกประเภทและทุกระบบปฏิบัติการ 

นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานและโครงสรางการพัฒนาระบบงานที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง 

 การพัฒนาระบบงานขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง เพื่อใชงานในสํานักงานเดียวกัน และไมใช

ระบบงานหลักของกรมฯ และเปนสถาปตยกรรมแบบ 2 ชั้น (2-Tiers Client Server) ควร
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เลือกใชภาษา Java เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งกรมฯ แตอาจใชภาษาใดภาษาหนึ่งในกลุม

ของไมโครซอฟทซึ่งจะชวยใหพัฒนาระบบไดงายและรวดเร็วกวา (ควรพิจารณาภาษา C# กอน

เปนอันดับแรกเพราะจะเปนภาษาหลักของ .NET ในอนาคต) 

 การพัฒนาระบบงานที่ใชงานสวนบุคคลหรือใชอยูบนเครื่องๆ เดียว (1-Tier) อาจใชภาษาในขอ 

4.1 (2) หรืออาจใชโปรแกรมสาํเรจ็รปูอืน่ๆ เชน MS Access หรือ MS Excel ซึ่งจะชวยใหพัฒนา

ระบบงานอยางงายๆ ไดสะดวกและใชเวลานอย 

 

กลุมที่ 6  ทางเลือกสําหรับลิขสิทธิ์ซอฟตแวร  

 ซอฟตแวรตางๆ ที่องคกรไดพัฒนาขึ้นมาในอดีตจนกระทั่งปจจุบันนั้นมีปญหาดานลิขสิทธิ์การใชงาน เนื่องจาก

ซอฟตแวรในปจจุบันมีการคิดคาลิขสิทธิ์ที่หลากหลาย โดยสามารถจําแนกได  4 แบบ คือ  

 Name User คือ คิดตามบัญชีรายชื่อ ในระบบนี้จะคิดตามจํานวนรายชื่อของผูใช    การใชบัญชี

รายชื่อเดียวกันสําหรับหลายผูใช ก็จะทําใหเกิดปญหาดานความรับผิดชอบในการทํางานดวย

บัญชีรายชื่อหนึ่งซึ่งมีหลายผูใช ทางออกของปญหานี้ก็คือการทบทวนและกําหนดบัญชีรายช่ือ

ตามความจําเปนจริงๆซึ่งตองใชเวลาในการสํารวจเก็บขอมูลในแตละโครงการเปนเวลานานมาก  

 Concurrent User คือ คิดตามจํานวนผูใชพรอมกัน ซึ่งนับวาเปนวิธีการคิดคาลิขสิทธิ์ที่ดีที่สุด คือ

พิจารณาวา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะมีจํานวนผูใชมากที่สุดเทาใด ซึ่งปญหาก็คือการประมาณการ

วา จํานวนผูใชสูงสุดตอเวลาเปนเทาใด ซึ่งก็ทําไดยาก 

 ขนาดของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย โดยมีทั้งที่คิดตามจํานวน CPU บางซอฟตแวรใช คิดตาม

ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ดังนั้นในการจัดซื้อซอฟตแวรจึงตองทราบขนาดของ

เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่เหมาะสม  

 ขนาดขององคกร โดยใชแนวคิดของความสามารถในการจายคาลิขสิทธิ์ โดยนับจากจํานวน

บุคลากรทั้งหมดขององคกร ซึ่งในกรณีนี้ องคกรจะมีความเสียเปรียบในการคิดคาลิขสิทธิ์มาก ซึ่ง

ในหลายซอฟตแวรจะมีการคิดคาลิขสิทธิ์ ระดับองคกร หรือ Corporate License โดยไมจํากัด

จํานวนผูใช  

 

  ปญหารวมของการคิดคาลิขสิทธิ์ คือ ผูผลิตซอฟตแวรมีการเปลี่ยนหลักการในการคิดคาลิขสิทธิ์ ใน

หลากหลายวิธี และ มีการปรับเปลี่ยนขอมูลประกอบในการคิดคาลิขสิทธิ์ อยูเสมอ นอกจากนี้ยังจะตองมีคาใชจาย
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เปนคาบํารุงรักษารายปอีกไมนอยกวา 15% และทุกๆ 4-5 ปก็จะมีการออกซอฟตแวรเวอรชั่นใหม ซึ่งจะตองมี

คาใชจายในการปรับเปลี่ยนเวอรชั่นอีก  

 

แนวทางเทคโนโลยี 

  ทิศทางของการคิดคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรตามที่ไดกลาวในขางตน พบวาก็ยังจะมีการคิดคาลิขสิทธิ์ทั้ง 4 วิธี

ตอไป ซึ่งในแตละซอฟตแวรอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดตามแบบที่ใชเปนแบบใหม ซึ่งนอกจากการคิด

คาลิขสิทธิ์ตามวิธีการทั้งหลายดังกลาวแลว ก็มีซอฟตแวรบางคายที่เปลี่ยนวิธีการไปเลย นั่นคือเปนการคิดคาเชาใช

ซอฟตแวรรายป ซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากในการจัดซื้อซอฟตแวรนั้นถือไดวาเปนงบประมาณเพื่อ

การลงทุน แตหากเปลี่ยนเปนการเชาใชรายป ก็จะเปลี่ยนไปเปนคาใชจาย ซึ่งก็จะมีขอดีคือสามารถทยอยชําระเงิน

เปน งวดๆไป ไมจําเปนที่จะตองทุมงบประมาณในปแรกทีเดียว สําหรับปญหาของการเลือกซอฟตแวรที่คิด

คาลิขสิทธิ์การใชงานรายปก็คือการตอสัญญาในทุกสิ้นป ซึ่งหากหนวยงานจัดซื้อไมสามารถดําเนินการตอสัญญาได

ทันก็จะสงผลตอซอฟตแวรที่ใช บางซอฟตแวรอาจจะมีขอความเตือน บางตัวอาจจะไมสามารถทํางานได อันจะ

สงผลตอการทํางานประจําได 

 นอกจากกลุมซอฟตแวรทีค่ิดคาลิขสิทธิ์แลว กลุมซอฟตแวรอีกกลุมหน่ึงทีน่าสนใจ ก็คือ ซอฟตแวรแบบเปดเผย

รหัส หรือ Open Source ซึ่งจะไมคิดคาลิขสิทธิ์การใชงาน แตอาจจะตองมีคาบริการ ซึ่งการเลือกใช Open 

Source Software นั้นคงจะตองพิจารณาถึงกลุมผูพัฒนา และ เวอรชั่นที่ใช การเลือกควรเลือกจากคายที่มีทีม

พัฒนาที่แข็งแกรง มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีเอกสาร และ ขอมูลประกอบที่ดี ซอฟตแวรกลุมนี้จะมีคาใชจายต่ํา 

แตคุณภาพของซอฟตแวรในปจจุบันนั้นเปนที่ยอมรับไดเนื่องจากเปนการชวยกันพัฒนาและทดสอบโดยกลุมคน

จํานวนมาก ทวาปญหาหลักก็คือการจดัการกบัภาษาไทย ทั้งนี้เนื่องจากในกลุม Open Source Software นั้นกลุม

ของนักพัฒนาซอฟตแวรสวนใหญจะพัฒนาจากตางประเทศ ทําใหการจะตองใชงานภาษาไทยนั้นอาจจะตองมี

งบประมาณในการแกไขปรับปรุงซอฟตแวรเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมกับสภาพการทํางานจริง   

 

  ขอเสนอแนะ 

  สําหรับแนวทางในการเลือกลิขสิทธิ์ซอฟตแวรนั้น หากเปนซอฟตแวรหลักที่จะตองใชในการสนับสนุนการ

ทํางานหลักๆขององคกร และมีผลกระทบตอการบริหารองคกร ก็ควรจะเลือกซอฟตแวรที่คิดคาลิขสิทธิ์ มีทีมงาน

สนับสนุนเต็มที่ แตสําหรับงานที่ไมไดเปนงานหลกัขององคกร หรืองานที่มผีลกระทบนอยตอกลุมผูใช ก็ควรเลือกใช 

Open Source ซึ่งควรจัดตั้งทีมงานขึ้นเพื่อทําการศึกษาและวิจัย Open Source Software เพื่อใหสามารถ

เลือกใช Open Source Software ที่เหมาะสมกับองคกรได 
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กลุมที่ 7  เทคโนโลยีการออกแบบระบบสารสนเทศ 

  แนวโนมการพัฒนาระบบบริการทางธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น ควรคํานึงถึงรูปแบบของบริการ

มากกวาหนาที่ตามภารกิจขององคกร ดังนั้น ในการออกแบบบริการ และกระบวนการใหบริการจะถูกกําหนดโดย

สถาปตยกรรมการออกแบบบริการ (Service Oriented Architecture: SOA) เพื่อใหไดบริการที่สนองตอบตอ

ความตองการของกลุมผูรับบริการ โดยบริการที่จัดสรางขึ้น จะตองสามารถสนองตอความตองการในกระบวนการ

ภารกิจขององคกร (Business Process Management: BPM) ซึ่งบริการที่กําหนดภายใตกระบวนการใหบริการ

ขององคกร จะผูกรอยกันโดยใชมาตรฐานการเชื่อมโยง (Enterprise Service Bus: ESB และ Web Service) 

เพื่อใหแตละสวนที่ถูกออกแบบไวสามารถเชื่อมโยงกันไดภายใตขอบเขตและมาตรฐานเดียวกัน 

 

1. สถาปตยกรรมการบริการ (Service Oriented Architecture: SOA) 

 Services Oriented Architecture (SOA) เปนสถาปตยกรรมการออกแบบบริการ ซึ่งจะสนับสนุนใหการ

บริการสามารถเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ระหวางกันไดอยางเปนระบบ โดยมีมาตรฐานการชี้บงตัวตนของบริการเว็บ 

(Web Services) ทําหนาที่เชื่อมตอขอมูลดวยสถาปตยกรรม SOA ไมวาขอมูลนั้นจะอยูในแพลตฟอรมหรือ

แอพพลิเคชั่นชนิดใดก็ตาม การออกแบบระบบโดยการแบงโครงสรางพื้นฐานทั้งระบบออกเปนสวนๆ จะทําให    

แตละระบบงานสามารถใชงานรวมกันหรือผสมกันเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคที่ตองการได  

 

แนวทางเทคโนโลยี 

 จุดมุงหมายระยะยาวของการนําบริการตางๆ มาใชซ้ํานั้นก็เพื่อลดฟงกชั่นที่เกินความจําเปนในหนวยงาน/

องคกร ลดความซับซอนของโครงสรางพื้นฐาน และลดคาใชจายในการบํารุงรักษา ทําใหสามารถเชื่อมโยงระบบได

อยางรวดเร็วและยืดหยุน องคกรสามารถตรวจสอบระบบไดอยางรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการใชงาน

แบบเดิม ซึ่งการออกแบบระบบงานโดยอาศัยมาตรฐานการพัฒนาของ Web Services ซึ่งมีการจัดวางมาตรฐาน

เอาไวเรียบรอยแลว สามารถจะนํามาใชเพื่อติดต้ังสถาปตยกรรมเพื่อการบริการ XML และ XML Schema ซึ่งเปน

มาตรฐานมาตั้งแตป 1998 และ 2001 ตามลําดับ SOAP 1.2 ก็เปนมาตรฐานมาตั้งแตมิถุนายน 2003 UDDI ก็

ไดรับการจัดใหเปนมาตรฐานเมื่อกลางป 2003 WS-Security ก็เปนมาตรฐานเมื่อ เมษายน 2004 

 

ขอเสนอแนะ 

 ในการพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศตามแนวทางของ SOA ควรเริ่มตนแบบคอยเปนคอยไปจาก

จุดเล็กๆ เพื่อการพัฒนางานในจุดที่ยังไมดีพอ เชน คอมพิวเตอรสองเครื่องทํางานรวมกัน โดยเครื่องหนึ่งตอง
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ปรับปรุงขอมูลใหตรงกับอีกเครื่องหนึ่ง โดยการบันทึกขอมูลเขาไปสูอีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งใชเวลาและตนทุนสูงมาก มี

โอกาสผิดพลาดไดมาก และไมไดขอมูลที่ถูกตอง แตสําหรับ SOA พื้นฐานเปน Web Services จะเชื่อมตอโดยตรง

กับขอมูล สงขอความโดย SOAP (Simple Object Access Protocol) ใหกับอีกเครื่องของระบบโดยไมจาํเปนตอง

บันทึกขอมูลซ้ํา 

 การเริ่มตนจากจุดเล็กๆ ชวยใหหนวยงาน/องคกรสามารถวัดผลตอบแทนจากการลงทุนไดกอนที่จะเริ่ม

โครงการขนาดใหญ ทั้งยังไดประสบการณกอนที่จะดําเนินการกับโครงการขนาดใหญตอไป 

 ดังนั้น กอนจะดําเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ ผูที่รับผิดชอบควรสอบถามผูพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบการ

พัฒนาระบบ ใหสอดคลองกับ Web Services และ SOA เพื่อประกอบการพิจารณาจัดหา/จัดซื้อซอฟตแวร และ

ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหมๆ ควรไดรับการตรวจสอบเพื่อพิจารณาฟงกชั่นของแอพพลิเคชั่นวาสามารถทํางาน

อยางอื่นไดหรือไม และควรสนับสนุน Web Service เพื่อการเชื่อมตอกับระบบงาน/บริการอื่นๆ ในอนาคตดวย 

 

2. บัสบริการสําหรับองคกร (Enterprise Service Bus: ESB) 

 การทํางานสวนใหญที่สนับสนุนการทํางาน เพื่อผลักดันระบบธุรกิจขนาดใหญใหบรรลุผลสําเร็จ ควร

เริ่มตนโดยการติดตั้ง Enterprise Service Bus ซึ่งเปนแกนหลักหรือระบบประสาทของ SOA ทําใหสามารถเพิ่ม

จํานวนผูใหบริการและผูขอรับบรกิารเขาสู ESB ไดมากขึ้นตามตองการ หาก SOA เปนตัวชวยเรงความเติบโตใหแก

วงการไอที ESB ก็เปนเหมือนตัวกลางในการรวบรวมแอพพลิเคชั่นในระดับบริการ และจัดการกับลําดับการรับสง

ขอความเพื่อประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบ 

 

แนวทางเทคโนโลยี 

 Enterprise Service Bus หรื อ  Message Bus เป นการรวบรวม  Service ที่ ให บ ริ ก าร  Message-

Oriented Middleware หรือ EAI (Enterprise Application Integration) เพื่อใชในการรวบรวม Service และ

ใหบริการแกผูใชงาน โดยการหาผลิตภัณฑเฉพาะทางที่ใชบริการและทํางานตามแนวทางที่กําหนดไวใน ESB 

 

ขอเสนอแนะ 

ESB เปนทั้งโปรแกรมและเปนรูปแบบของการจัดการของ SOA ซึ่งตองพัฒนาควบคูกันไป โดยโครงการที่

ไดกําหนดไวสําหรับการเชื่อมโยง/บูรณาการระบบงานและขอมูลตางๆ เขาดวยกัน คือ โครงการบูรณาการระบบ

สารสนเทศขององคกร  
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3. Web Services 

  Web Services คือ Web Application ยุคใหม ที่ประกอบดวยสวนยอยๆ ซึ่งมีความสมบูรณในตัวเอง 

สามารถติดตั้ง คนหา เริ่มทํางานไดผานเว็บ Web Service สามารถโปรแกรมไดตั้งแตงานงายๆ เชนดึงขอมูล 

จนถึงกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซอน เมื่อ Web Service ตัวใดตัวหนึ่งเริ่มเปลี่ยนไปสู Web Service ก็จะตอง

ปรับใหตัวอื่นใหสามารถรับรูและเริ่มทํางานไปพรอมกัน โดยพื้นฐานของ Web Service จะประกอบดวยมาตรฐาน

เทคโนโลยี  XML, HTTP, SOAP, WSDL และ UDDI  

  Web Service สามารถทํางานหรือใหบริการบางอยางจากการรองขอจาก Server อื่นๆได ดวยเหตุนี้ทํา

ใหเทคโนโลยี Web Service เอื้อตอแนวคิด Distributed Processing มากกวา Web Application และเมื่อ

ประกอบกับการที่ Web Service มี UDDI ทําให Web Service สามารถคนหาบริการตางๆ ที่ตองการไดจากทั่ว

ทุกมุมโลก ในอนาคตอาจเปนไปไดวาโปรแกรมตางๆอาจเปนเพียงแคการรวม Service ที่แตละ Web Service มี

บริการมาใหใชเทานั้นเอง 

 

  แนวทางเทคโนโลยี 

 ในการพัฒนา Web Service จําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรูในมาตรฐาน ดังนี้ 

 XML (The Extensible Markup Language 1.0) XML เปนภาษา Markup ที่เปน text-based 

ซึ่งไดกลายเปนมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลบนอินเทอรเน็ตอยาง โดยผูที่ทําหนาที่รับผิดชอบ 

และกําหนดมาตรฐานของ XML คือ World Wide Web Consortium (W3C) ความแตกตาง

ระหวาง XML กับ HTML คือ HTML ถูกนํามาใชในการสราง เว็บเพจ ที่สามารถแสดงผลไดโดย

โปรแกรมบราวเซอร แต XML จะใส tags ไดอยางอิสระ แลวทําการสง XML ชุดนี้ไป ประมวลผล

ยังแอพพลิเคชั่นใด ๆ ที่สามารถใชขอมูลใน XML น้ี 

 SOAP (Simple Object Access Protocol) SOAP กลายเปนสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับ Web 

Services อยางมากดวย เปนโปรโตคอลที่ผูจัดหา Web Services เลือกใชเพื่อ message ระหวาง 

Web Services SOAP เปน Transport Protocol ที่ มี  XML เปนพื้นฐานและใช  HTTP เปน

โปรโตคอลรวมในการสงผานเครือขาย SOAP จะระบุวิธีในการเขารหัสสวนหัว (Header 

Encoding) ของทั้ ง  HTTP และไฟล  XMLไวอย างชัดเจนทั้ งใน ส วนของการติดตอไปยัง

คอมพิวเตอรอีกเครื่องหนึ่งและสงผานขอมูลไปให รวมถึงระบุวิธีที่โปรแกรมซึ่งถูกเรียกนั้นจะสงคา

คืนกลับมาดวย 
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 WSDL (Web Services Description Language) WSDL เปนภาษาที่ใชอธิบายคุณลักษณะการ

ใชบริการของ Web Services และวิธีการติดตอกับ Web Services ความตองการของนิยามนี้

เกี่ยวเนื่องกับความตองการของ distributed system ที่จะกําหนด Interface Definition 

Language (IDL) โดยใชภาษา XML, WSDL เกิดจากการรวมแนวคิดของ NASSL (The Network 

Accessible Service Specification Language), WDS (Well-Defined Services) ของไอบีเอ็ม, 

SDL (The Service Description Language) และ SCL (the SOAP Contract Language) ของ

ไมโครซอฟต ซึ่งในปจจุบัน WSDL เปนภาษา ที่อยูในการดูแลของ W3C (World Wide Web 

Consortium)  

 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration protocol) เปนมาตรฐานที่ใหชุด 

APIs (Application Programming Interface) พื้นฐานของ SOAP ที่สามารถนํามาใชในการ

พัฒนาเปนตัวแทนของผูใหบริการ (Service broker) UDDI ใชสําหรับคนหา Service ที่ตองการ

และเมื่อไดมาแลว UDDI ยังจัดหาขอตกลงในวิธีการที่จะใชงานเปรียบไดกับสมุดหนาเหลือง เปน

มาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นโดยซึ่งในไอบีเอ็ม ไมโครซอฟต และอารีบา (Ariba) ปจจุบันมีหนวยงาน/

องคกรที่รวม กันกําหนดมาตรฐานของ UDDI มากกวา 70 หนวยงาน และมาตรฐานของ UDDI ถูก

กําหนดใหเปนมาตรฐานสําหรับ B2B interoperability  

 

  ขอเสนอแนะ 

  องคกร ตองกําหนดคุณลักษณะในการจัดพัฒนาระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับสถาปตยกรรมการ

ออกแบบบริการ (SOA) ซึ่ง จะตองใชมาตรฐานการพัฒนาระบบ Web Service เพื่อกําหนดรูปแบบการเชื่อมโยง

บริการตางๆ ใหสามารถเชื่อมตอกันไดภายในระบบและระหวางระบบ 

 

4. กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร (Software Development Process)  

แนวทางเทคโนโลยี 

 แนวโนมของแบบจําลองกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 

 ในปจจุบันมีแนวโนมที่จะมีการพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุมากขึ้น และมีแนวโนมที่จะตองการพัฒนา

ซอฟตแวรในระยะเวลาที่สั้นลง ดังนั้นทิศทางของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรจึงนาจะเปน การ

พัฒนาแบบ Unified Process  
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 องคกรจะตองใหความระมัดระวังในกรณีที่ซอฟตแวรที่ใชในการควบคุมและใชในการปฏิบัติงาน

ประจํามีปญหาอันอาจสงผลตอชีวิตและทรัพยสินได กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรในกลุมนี้จะตองทาํ

การตรวจสอบหลายครั้ง การพัฒนาซอฟตแวรตามกระบวนการ Spiral Model จึงนาจะเหมาะสมกบั

กรณีน้ี 

 การพัฒนาซอฟตแวรจากซอฟตแวรสําเร็จรูป ในปจจุบันมีแนวโนมจะเปนการพัฒนาแบบ 

Component มากขึ้น  (Component-Based Softwaree Engineering) โดยจะเปนการนําเอา 

Component ตางๆ มารวมกันและพัฒนาโปรแกรมเชื่อมตอ  

 การพัฒนาซอฟตแวรตนแบบ (prototyping) จะเหมาะสําหรับซอฟตแวรที่ผูใชยังไมตัดสินใจชัดเจน

ในการกําหนดความตองการจนกระทั่งไดเห็น User interface  

มาตรฐานการพัฒนาซอฟตแวร 

 มีมาตรฐานหลายอยางใหเลือกใช โดยแนวโนมในประเทศไทยมี 2 แนวทาง คือ การเลือกใช 

international standard ซึ่งสวนมากจะเลือกใชโมเดลของ CMMi   (Capability Maturity Model 

Integration) หรือ ISO หากเปนมาตรฐานระดับประเทศก็อาจเลือกใชโมเดลของ Thai Quality 

Software ซึ่งไดมาจากการปรับปรุงมาตรฐาน ISO 12207 และ PSP (Personal Software Process) 

ซึ่งเปนกระบวนการวัดความสามารถสวนบุคคลของนักพัฒนาซอฟตแวร 

 

ขอเสนอแนะ 

 การเลือกกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรใหชัดเจนลงไปสําหรับ องคกร เปนเรื่องที่สืบเนื่องจากปจจัยที่

เกี่ยวของหลายปจจัย ดังนั้นการสรุปเลอืกแนวทางใดเลยจงึเปนเรือ่งทีไ่มถูกตอง จึงไดกําหนดกระบวนการประกอบ

กับเงื่อนไขในการเลือกใช ดังนี้ 
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ลําดับ เงื่อนไข กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 

1. ซอฟตแวรที่พฒันาเปนซอฟตแวรที่

พัฒนาเอง และ ผลของความผิดพลาด

ของซอฟตแวรมีผลตอชีวิตและทรัพยสิน

ในระดับสูง 

Unified Process โดยกําหนดใหมีการประเมิน

ซอฟตแวรอยางนอย 3 ครั้ง คือ เมื่อไดมีการพัฒนาใน

ระดับแนวคิดแลวเสรจ็  เมื่อตนแบบแลวเสรจ็ และ เมื่อ

พัฒนาซอฟตแวรแลวเสรจ็และผานการทดสอบแลว 

2. ซอฟตแวรที่พฒันาเปนซอฟตแวรที่

พัฒนาเองและใชเวลาในการพฒันานอย 

Unified Process ที่แบงงานออกเปนระบบยอยๆ และ

พัฒนาแบบคูขนานกัน  

3. เปนการพัฒนาซอฟตแวรจากซอฟตแวร

สําเร็จรูป 

ทําการพฒันาตามแบบ Prototyping 

  

  สําหรับมาตรฐานการพัฒนาซอฟตแวรนั้น ควรจะดําเนินโครงการ มาตรฐานซอฟตแวรตามโมเดล CMMi 

เนื่องจากเปนโมเดลที่เหมาะกับองคกรขนาดใหญ นอกจากนี้ องคกรยังมีประสบการณในการดําเนินมาตรฐานนี้อยู

บางแลว ซึ่งหากเลือกใช ISO ก็จะมีคาใชจายมากและตองสรางความเขาใจกับบุคลากรใหม หากใชมาตรฐาน TQS 

ก็จะไมเหมาะเนื่องจากเปนโมเดลที่ไดปรับปรุงใหเหมาะกับหนวยพัฒนาซอฟตแวรที่มีขนาดเล็ก  

 

กลุมอื่นๆ    

1) เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ 

การออกแบบ พัฒนา การใชงาน การจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของกรมทรัพยากร

น้ําบาดาล ตองเปนไปตามเกณฑขอกําหนดและมาตรฐานตามที่กําหนดไวในแผนแมบทภูมิสารสนเทศแหงชาติ 

ของ สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติ (สกภช.) 

 

2) ระบบการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมลูอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานภายนอก  

ใหอางอางอิงตามเกณฑขอกําหนดของมาตรฐานและหนวยงานตอไปนี้เปนสําคัญ 

 กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลแหงชาติ เวอรชั่น 2.0  (TH e-GIF) 

 พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549  

 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
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3) คุณลักษณะทางเทคนิคของครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 ใหอางองิตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรลาสุด และทีจ่ะประกาศใชแต

ละป เปนหลัก และใหกําหนดใหสอดคลองกบัขอเสนอแนะทางเทคโนโลยีแตละกลุมที่แนะนําไวขางตน 

 

 4) การบริหารความมั่นคงปลอดภัย 

 ใหยึดตามแนวนโยบายและแนวปฏบิัติดานความมั่นคงปลอดภัยดานไอซีทีของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่

ไดประกาศใช ซึ่งควรมีการอางอิงตามแผนแมบทความมั่นคงปลอดภัยดานไอซีทีแหงชาติ และตามมาตรฐานความ

มั่นคงสารสนเทศของ IEC/ISO 27000 Information Security 

 

 ทั้งนี้ แนวทางและขอเสนอแนะทางเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมนีจ้ะนําไปเปนกรอบมาตรฐานในการกําหนด

รายละเอียดขอกําหนดทางเทคนิคของอปุกรณและครุภัณฑที่ตองใชในแตละโครงการตอไป 
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ป 2561 - 2564 ป 2565 - 2569

เปาหมาย แนวทางการดําเน ินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเน ินงาน เปาหมาย แนวทางการดําเน ินงาน เปาหมาย แนวทางการดําเน ินงาน

- ปรับปรุงและเพ่ิม

ประสิทธิภาพโครงสราง

พื้นฐานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและการ

สื่อสารเพ่ือรองรับ IPv6

- จัดทําแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล ระยะ 3 ป

- ปรับปรุงคลังขอมูลบอ

น้ําบาดาลทั่วประเทศ 

(Inventory)

- บูรณาการฐานขอมูล

กลางทรัพยากรน้ําบาดาล

- จัดทําแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล ระยะ 3 ป

- พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือเชื่อมโยงและ

แสดงผลขอมูลทรัพยากร

น้ําบาดาลรูปแบบเชิงพ้ืนที่

มีโคร งสร าง

พื้นฐานดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร  ที่

ทันสมัย มี

ปร ะสิทธ ิภาพ 

และใช งานได

อยางสะดวก 

รวดเร ็ว

- จัดทําแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล ระยะ 3 ป

- ปรับปรุงคลังขอมูลบอ

น้ําบาดาลทั่วประเทศ 

(Inventory)

- เพ่ิมประสิทธิภาพ

ฐานขอมูลทรัพยากรน้ํา

บาดาล

มีโคร งสร าง

พ ื้นฐานดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร  ที่

ท ันสมัย มี

ปร ะสิทธ ิภาพ 

และใช งานได

อยางสะดวก 

ร วดเร ็ว

- จัดทําแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล ระยะ 3 ป

- พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือเชื่อมโยงและ

แสดงผลขอมูลทรัพยากร

น้ําบาดาลรูปแบบเชิงพื้นที่

- เพ่ิมประสิทธิภาพ

ฐานขอมูลทรัพยากรน้ํา

บาดาล

- จัดทําระบบฐานขอมูล

กลางของกรมทรัพยากร

น้ําบาดาล

- จัดทําระบบสารสนเทศ

หลักทรัพยากรน้ําบาดาล 

(ERP)

- จัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอรเพ่ิมเติม 

และทดแทนท้ัง 

- พัฒนาระบบ

สารสนเทศหลัก

ทรัพยากรน้ําบาดาล 

- จัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอรเพิ่มเติม 

และทดแทนทั้ง 
- จัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอรเพิ่มเติม 

และทดแทนทั้ง 

Hardware และ 

Software

- จัดทําระบบสารสนเทศ

เพ่ือติดตามและเฝาระวัง

สถานกาณน้ําบาดาล

- พัฒนาศักยภาพดาน

ไอซีทีของบุคลากร

เพ ิ่มปร ะสิทธ ิภาพ

ระบบฐานขอมูล

ทร ัพยากรน้ํา

บาดาล

- พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือติดตามและเฝาระวัง

สถานกาณน้ําบาดาล

เพิ่มปร ะสิทธ ิภาพ

ร ะบบฐานขอมูล

ทร ัพยากรน้ํา

บาดาล

- พัฒนาศักยภาพดาน

ไอซีทีของบุคลากร

-ปรับปรุงเว็บไซตเพื่อ

ประชาสัมพันธ รูปแบบ 

Info Graphic เพ่ือใช

เผยแพรขอมูล และสังคม

ออนไลน

- จัดทําระบบบริการ

ทรัพยากรน้ําบาดาลแบบ

สมารทเซอรวิส

- จัดทําระบบวิเคราะห

และติดตามแผนการ

ดําเนินงานโครงการ

- พัฒนาระบบบริการ

ทรัพยากรน้ําบาดาลแบบ

สมารทเซอรวิส

- เพ่ิมประสิทธิภาพ

โครงสรางพ้ืนฐานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร

และการสื่อสาร

- ปรับปรุงประสิทธิภาพ

โครงสรางพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือ

สนับสนุนระบบ

สารสนเทศทรัพยากรน้ํา

- เพ่ิมประสิทธิภาพ

โครงสรางพื้นฐานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร

และการสื่อสาร

มีร ะบบ

สารสนเทศที่

ตอบสนองภารกิจ

การใหบร ิการ  

และบร ิหาร

จัดการทร ัพยากร

- ปรับปรุงประสิทธิภาพ

โครงสรางพ้ืนฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือ

สนับสนุนระบบ

สารสนเทศทรัพยากรน้ํา

มีร ะบบ

สารสนเทศที่

ตอบสนองภารกิจ

การ ใหบร ิการ  

และบร ิหาร

จัดการทร ัพยากร

- ปรับปรุงระบบความ

ม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศ 

(Information Security)

- ปรับปรุงระบบความ

ม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศ 

(Information Security)

ปจจุบัน ป 2560

ภายใตเปาหมายยุทธศาสตร การบร ิหารจัดการทร ัพยากรน้ําป 2560 - 2569 และเสนอ

เพ ิ่ม*

(ยุทธศาสตร ท ี่ 6 การบร ิหารจัดการ )

เพิ่มเติม*

ป 2575 - 2579ป 2570 - 2574

มีโครงสร าง

พื้นฐานดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร  ที่

ท ันสมัย มี

ประสิทธิภาพ 

และใชงานได

อยางสะดวก 

ร วดเร ็ว

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ร ะบบ

ฐานขอมูล

ทร ัพยากรน้ํา

บาดาล

มีร ะบบ

สารสนเทศที่

ตอบสนอง

ภารกิจการ

ใหบร ิการ  และ

บร ิหารจัดการ

ทร ัพยากรน้ํา

บาดาลไดอยาง

มีปร ะสิทธ ิภาพ

- ปรับปรุงระบบปองกัน

ไฟฟาและฟาผา

บุคลากรมีความร ู

ความสามารถดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

- ปรับปรุงระบบปองกัน

ไฟฟาและฟาผา

บุคลากรมีความร ู

ความสามารถดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

บุคลากรมี

ความร ู

ความสามารถ

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทรัพยากรน้ําบาดาล พ.ศ. 2559-2562 

 

ป 2561 - 2564 ป 2565 - 2569

เปาหมาย แนวทางการดําเน ินงาน แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเน ินงาน เปาหมาย แนวทางการดําเน ินงาน เปาหมาย แนวทางการดําเน ินงาน

ปจจุบัน ป 2560

ภายใตเปาหมายยุทธศาสตร การบร ิหารจัดการทร ัพยากรน้ําป 2560 - 2569 และเสนอ

เพ ิ่ม*

(ยุทธศาสตร ท ี่ 6 การบร ิหารจัดการ )

เพิ่มเติม*

ป 2575 - 2579ป 2570 - 2574

- จัดทําระบบประชุม

ทางไกลเพื่อรองรับเว็บ

และอุปกรณเคลื่อนท่ี 

(Web/Mobile/Smart 

Devices)

- พัฒนาระบบประชุม

ทางไกลเพื่อรองรับเว็บ

และอุปกรณเคลื่อนที่ 

(Web/Mobile/Smart 

Devices)

- จัดทําระบบบริการ

โครงสรางพื้นฐานผาน

คลาวดแบบสวนตัว 

(laaS:Infrastructure as 

a Service)

'- พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อเชื่อมโยง

และแสดงผลขอมูล

ทรัพยากรน้ําบาดาล

รูปแบบเชิงพื้นท่ี

- ปรับปรุงคุณภาพการ

ใหบริการและบริหาร

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ

- ปรับปรุงโครงสรางและ

พัฒนาศักยภาพดานไอซี

ทีของบุคลากร

- ปรับปรุงโครงสรางและ

พัฒนาศักยภาพดานไอซี

ทีของบุคลากร

- จัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอรเพิ่มเติม 

และทดแทนทั้ง 
- ระบบฐานขอมูลอุทก

ธรณีวิทยาในรูปสามมิติ

เพ่ือบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําบาดาล

- ปรับปรุงคุณภาพการ

ใหบริการและบริหาร

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ

- ระบบฐานขอมูล

คุณภาพนํ้าบาดาลและ

ความเสี่ยงตอการ

ปนเปอนสูชั้นน้ําบาดาล 

และปองกันแหลงน้ํา

บาดาล (Well Head 

Protection)

- พัฒนาระบบ 

e-learning เพ่ือทดสอบ

ความรูความเขาใจในการ

ขอใบอนุญาต ชางเจาะ

น้ําบาดาล วิศวกร และ

นักธรณีวิทยา

- จัดทําระบบติดตาม

และควบคุมกิจการน้ํา

บาดาล

- จัดทําระบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (E-Form)

- จัดทําระบบโทร

มาตรการใชน้ําบาดาล

-ระบบบริหารจัดการ

เว็บไซต เพ่ือดูแลเว็บไซต

ของกรมทรัพยากรน้ํา

บาดาล และบริหารจัด

กาผูดูเลเว็บไซตยอย

- พัฒนาระบบหองสมุด

ออนไลน เพ่ือเผยแพร 

โครงการของกรม

ทรัพยากรน้ําบาดาล 

และผลงานทางวิชาการ

สารสนเทศ
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