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สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 ผลการจัดการประชุม
1. ผลจากการประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากบุคลากร
ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กันยายน 2564 ณ กรมทรัพยากรน้าบาดาล
2. ผลจากการประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากบุคลากร
ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 2 บทนา
บทที่ 3 พันธกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
บทที่ 4 ข้อมูลสาคัญของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
บทที่ 5 บทวิเคราะห์สถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
บทที่ 6 สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ทั้งภายนอกภายใน ความเสี่ยงและโอกาสของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
บทที่ 7 โครงสร้างภาพรวมของข้อมูล กรอบการใช้ข้อมูลร่วมกัน และความเชื่อมโยง
ของระบบสารสนเทศทั้งหมด
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
บทที่ 8 นโยบายการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่จาเป็นของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
บทที่ 9 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
บทที่ 10 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัล กรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
บทที่ 11 โครงสร้างอัตรากาลังของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
ที่เหมาะสม
บทที่ 12 แผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พร้อมหลักสูตรฝึกอบรม
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัล กรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี (ต่อ)
บทที่ 13 แผนความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บทที่ 14 แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
บทที่ 15 แผนบริหารความเสี่ยงต่อสถานการณ์วิกฤติด้านทรัพยากรน้า (น้าแล้ง น้าท่วม)
บทที่ 16 แผนการบริหารทรัพยากรน้าบาดาลแบบมีส่วนร่วม
บทที่ 17 แนวทางการบริหารความเสี่ยง การติดตามและประเมินผล
ส่วนที่ 6 ภาคผนวก รายละเอียดโครงการตามเป้าหมาย
1. โครงการศึกษาและปรับปรุงฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาล (Data Cleansing)
2. โครงการพัฒนาและจัดทาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล
4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล
5. โครงการศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มกลางการบริการภาครัฐ
(Government e-Service platform) ด้านทรัพยากรน้าบาดาลโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล
6. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านน้าบาดาลเพื่อบริการประชาชน
7. โครงการปรับปรุงระบบติดตามการปฏิบัติงานเจาะบ่อบาดาลผ่านระบบ GPS
เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
8. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล
ในภาวะวิกฤติ
9. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบบริการแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาล
เพื่อยกระดับการบริการภาครัฐ
10. โครงการศึกษาและจัดทาระบบสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้าบาดาล
3 มิติ แบบพลวัต
11. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล
12. โครงการจัดหาแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์รองรับการประชุมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานที่ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (e-Meeting Online)
13. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการให้บริการ
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สารบัญ
14. โครงการจัดทาระบบจัดการทรัพยากรในการบริการระบบสารสนเทศส่วนกลาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การ (Data Center Consolidate)
15. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(DR-Site: Disaster Recovery Site)
16. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
17. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล
(ระยะที2่ )
18. โครงการปรับปรุงระบบกาเนิดไฟฟ้าสารองแบบอัตโนมัติ ในกรณีฉุกเฉินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า สาหรับสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต
19. โครงการศึกษาและจัดทาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์
20. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนให้พนักงานทางานทุกที่ทุกเวลา
21. โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
สาหรับกระบวนการทางานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
22. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล
23. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพิสูจน์ตัวตนในการใช้งานระบบสารสนเทศ
แบบรวมศูนย์ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล (SSO Authentication Service)
24. โครงการศึกษาการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) กรมทรัพยากรน้าบาดาล
เพื่อจัดทาข้อมูลเปิด (Open Data)
25. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
(ESS: Executive Support System) ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
26. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล
27. โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับการบริการการประกอบกิจการ
น้าบาดาลออนไลน์
28. โครงการศึกษาการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการดาเนินงาน
น้าบาดาลเพื่อการเกษตร
29. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)
30. โครงการศูนย์การบริหารจัดการและเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการน้าบาดาล
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สารบัญ
31. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกอบรมและฐานข้อมูลบุคลากรในวิชาชีพ
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
32. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) และถ่ายทอดความรู้
ด้านทรัพยากรน้าบาดาลโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบเสมือนจริง
(Augmented Reality: AR)
33. โครงการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ (Communication of Practice)
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างคลังปัญญาด้านทรัพยากรน้าบาดาล
34. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
35. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ www.dgr.go.th
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1-1 ระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในปัจจุบัน
ตารางที่ 4-1 ระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในปัจจุบัน
ตารางที่ 4-2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานวิชาการและวิศวกรรม
ตารางที่ 4-3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสานักงานและงานราชการ
ตารางที่ 4-4 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ตารางที่ 4-5 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการสื่อสารและรายงานระหว่างกองและ สทบ.เขต
ตารางที่ 4-6 การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาล (ส่วนกลาง)
และสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต (ส่วนภูมิภาค)
ตารางที่ 9-1 แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้าบาดาล และสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2560-2564
ตารางที่ 9-2 แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
ตารางที่ 9-3 แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้าบาดาลระยะ 5 ปี
(วาระแรก 3 ปี พ.ศ.2563-2565)
ตารางที่ 9-4 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ปี พ.ศ. 2559-2562
ตารางที่ 9-5 สรุปโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแผนแม่บทฯ
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สารบัญภาพ
รูปที่ 1-1 เป้าหมายของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี
รูปที่ 1-2 วิธีวิทยาที่ใช้ในการจัดทาแผน
รูปที่ 1-3 กระบวนการทางานศึกษาและจัดทาแผนตามวิธีวิทยาของ SISP
รูปที่ 1-4 แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล
รูปที่ 1-5 ระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในปัจจุบัน
รูปที่ 1-6 ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
รูปที่ 1-7 โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร
รูปที่ 1-8 อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกัน
รูปที่ 1-9 แผนภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
รูปที่ 1-10 แผนผังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สทบ. เขต 4 ขอนแก่น
รูปที่ 1-11 SWOT ANALYSIS
รูปที่ 1-12 TOWS Matrix
รูปที่ 1-13 สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
รูปที่ 1-14 สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
รูปที่ 1-15 สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล
รูปที่ 1-16 สถาปัตยกรรมระบบบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
รูปที่ 1-17 สถาปัตยกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
รูปที่ 3-1 โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
รูปที่ 4-1ระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในปัจจุบัน
รูปที่ 4-2 System Software & Application Software ในปัจจุบัน
รูปที่ 4-3 การประสานข้อมูลของ GCL Pasutara และ E-Lab
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ส่วนที่ 1 ผลการจัดการประชุม
ผลการจัดการประชุ ม สัมมนา เพื่อรับ ฟั ง ข้ อสนอแนะ และความคิ ดเห็ นจากบุ คลากรของ
กรมทรัพยากรน ้า บาดาลที่ป ฏิบ ั ติงานด้ านสารสนเทศและการสื่ อสาร พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น

1. ผลจากการประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากบุคลากร
ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กันยายน 2564 ณ กรมทรัพยากรน้าบาดาล
การประชุ ม สั มมนา เพื ่ อ รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะและความคิ ด เห็ นจากบุ ค ลากร ครั ้ ง ที ่ 1 วันที่
14 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ กรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากร
น้าบาดาล เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกรมทรัพยากรน ้าบาดาลจ านวนทั้งสิ้น
59 คน จากส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล กลุ่มนิติการ กองบริหาร
กองทุน พัฒ นาน ้าบาดาล ส่ว นแผนงานและประเมินผล ส่ว นฝึกอบรม ตรวจสอบภายใน ส่ว นระบบ
สารสนเทศ ฝ่ายบริห ารทั่ว ไป ส่ว นภูมิส ารสนเทศ ประกอบด้ว ย ส านักทรัพยากรน ้า บาดาลเขต 2
สุพรรณบุร ี ส านักทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 3 สระบุรี ส านักทรัพยากรน ้า บาดาลเขต 4 ขอนแก่ น
ส านั ก ทรั พ ยากรน ้ า บาดาลเขต 5 นครราชสี ม า ส านั ก ทรั พ ยากรน ้ า บาดาลเขต 7 ก าแพงเพชร
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 10 อุดรธานี และ สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 12 สงขลา โดยมีสรุป
เนื้อหาการประชุม ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น และสรุปผลจากการประชุมสัมมนา (ข้อเสนอแนะ และ
การปรับปรุงแก้ไข) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 สรุปเนื้อหาการประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในโครงการศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาล ระยะ 3 ปี คณะที ่ ป รึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล (คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์ หิรัญ
(รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) และรองศาสตราจารย์ ดร.อัคครั ตน์
พูลกระจ่าง (ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรรมการ สมศ. กรรมการคุรุสภาด้านอาชีวศึกษา)
ได้นาเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์องค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.2 ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น
จากการนาเสนอรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์องค์กร กาหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผลการวิเคราะห์องค์กรจาก SWOT Analysis กลยุทธ์ รวมถึง
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม เพื่อนาไปวิเคราะห์ ประมวล และสังเคราะห์ เพื่อกาหนดเป็นแผนกลยุทธ์
แผนงาน โครงการ แผนเงิน แผนคน และตัวชี้วัด นาไปสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากร
น้าบาดาล ระยะ 3 ปี ฉบับสมบูรณ์ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จาก 2 ประเด็น
หลัก ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการจัดการประชุม
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1) พิจารณาผลการวิเคราะห์องค์กร จาก SWOT Analysis นาไปสู่การวิเคราะห์ TOWS Matrix
เพื่อจัดทากลยุทธ์
2) พิจารณาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 4 เป้าหมาย สามารถตอบโจทย์กลยุทธ์ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
กับกรมทรัพยากรน้าบาดาลหรือไม่ โดยสามารถสรุปประเด็นการให้ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ ดังนี้
นายบรรจง พรมจันทร์ ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้ให้
แนวทางในการนา Digitalization มาช่วยในการขับเคลื่อนองค์กร ก้าวไปสู่การดาเนินงานแบบ One Stop
Service และการนารูปแบบการทางานแบบ Agile Management ที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว วิธีการ
ด าเนิ น โครงการ อยากให้ เ น้ น ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานของแต่ ล ะโครงการ โดยน าเอาเทคนิค Agile
Management มาเขียนในขั้นตอนการด าเนินงาน โดยจะเห็น output / outcome ในการดาเนินงาน
แต่ละโครงการ มีตัวเลือกระหว่างทางเพื่อน าไปสู่เ ป้าหมายหลักที่ก าหนด การกาหนด Platform ของ
การประชุมเชิงปฏิบัติการในอนาคต และหาแนวทางในการให้แผนนาไปสู่การปฏิบัติจริงได้
การกาหนดโครงการในแผน เนื่องจากเป็นแผนระยะ 3 ปี ทาให้ไม่สามารถดาเนินการโครงการ
ทั้ง 55 โครงการได้ ควรทบทวนโครงการที่มีลักษะเดียวกัน ให้รวมเป็นโครงการใหญ่
นางสาวใบพร ปาวรีย์ ผู้อ านวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน ้าบาดาล ได้เสนอข้อคิดเห็ น
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
แผนบริห ารความเสี่ย งต่อสถานการณ์ วิกฤติ ด้านทรัพยากรน ้าบาดาลไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน
ตามข้อเสนอโครงการที่กาหนดอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน เสนอให้ทบทวนความสอดคล้องของ
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด และประโยชน์ที่ได้รับ ให้สอดคล้องกับ ข้อเสนอโครงการ สามารถตอบโจทย์
TOR ที่กาหนดไว้ ควรเพิ่มค าอธิบาย และวิธีคิดค่า PNI ให้ชัดเจน เพื่อเกิดความเข้าใจในการได้มาซึ่ ง
กลยุทธ์ – โครงการ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการจัดทาแผนด้านต่าง ๆ ในอนาคต และควรมีแผน
หรือแนวทางสารอง ในแผนงานที่มีผลกระทบสูง เช่น แผนอัตรากาลัง แผนงบประมาณ เป็นต้น
นางวาสนา สาทถาพร ส านักอนุรัก ษ์ และฟื้ น ฟู ทรั พ ยากรน ้ าบาดาล ได้ให้ข้อคิด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะ เสนอเพิ่มเติมในส่วนของการให้บริการขั้นพื้นฐานในเรื่องการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ควรเพิ่ม Outsource ในการให้บริการพื้นฐาน เนื่องจากมีบุคลากรในด้านนี้ไม่เพียงพอ และ
โปรแกรม/ครุภัณฑ์เฉพาะทางที่จาเป็นพื้นฐาน ไม่ควรบรรจุในโครงการ ควรบรรจุในโครงสร้างของแผน
นายมานพ สาทถาพร หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห ารทั ่ ว ไป ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศทรั พ ยากร
น้าบาดาล ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ เป้าหมายที่ 3 เรื่องมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูง มีแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล และมีแอปพลิเคชัน
สนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน ผ่าน e-Service เป็นการดึง Data Base มาพัฒนาเป็น
Information การเขียนแผนงาน-โครงการ จึงควรคานึงถึงผู้ใช้เป็นสาคัญ การวิเคราะห์การได้มาในแต่ ละ
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ระบบ ควรมีขั้นตอน (Work Flow) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานในแต่ละระดับเพื่อให้ได้มาซึ่ง
Outcome
นายบรรจง พรมจันทร์ ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล ได้เสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้ ในส่วนของการพัฒนาไม่ควรจบที่ Output ควรมี Process และเทคนิคในการการนาไป
ปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติในการดาเนินโครงการ ควรมีการการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเมืองกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้าบาดาล การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ข้อจากัด หรือการ
ดาเนินการต่าง ๆ ไม่ให้ผิดข้อกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการ
นายมานพ สาทถาพร หัวหน้าฝ่ายฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากร
น้าบาดาล ได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ดังนี้ เสนอให้เพิ่มบทสรุปผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทาง
เชิงนโยบายทางด้าน Digital Platform ในการบริห ารจัดการ จุด อ่อน (W11) ระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟท์แวร์ ไม่มีการขึ้นทะเบียน โดยในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ กรมทรัพยากรน้าบาดาล สามารถขึ้นทะเบียน
เป็นครุภัณฑ์ได้ แต่ยังขาดซอฟท์แวร์ ที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้
ระบบสารสนเทศ/Application ควรผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ
สามารถจ้างซ่อมแซม/บารุงรักษาตามข้อเสนอแนะของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินโดยไม่ควรมองแค่ระบบ
ที่จับต้องได้
นางสาวใบพร ปาวรีย์ ผู้อ านวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน ้าบาดาล ได้เสนอข้อคิดเห็ น
ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ดังนี้ จุดอ่อน (W11) คาว่า “ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไม่มีการขึ้นทะเบียน
เป็นครุภัณฑ์” จะเป็นการขัดกับการดาเนินงานตามระเบียบพัสดุ เสนอให้ปรับเป็น ผู้รับผิดชอบขาดความ
เข้าใจในการขึ้นทะเบียนระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นครุภัณฑ์ ภาวะคุกคาม (T1) ไม่ควรใช้คาว่า
“ระเบียบพัสดุไม่เอื้ออ านวย ในการจัดหาอุปกรณ์ด้านดิจิทัลอย่างทันเหตุการณ์ ต้องว่าจ้างหน่วยงาน
ภายนอกเป็นผู้ดูแล” โดยข้อจากัด และเงื่อนไขไม่ได้อยู่ที่ระเบียบ เพราะขัดกับสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
และสานักงบประมาณ
นางวาสนา สาทถาพร ส านั ก อนุ ร ั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรน ้ า บาดาล ได้ เ สนอข้ อ คิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ดังนี้ การวิเคราะห์ จุดแข็ง – จุดอ่อน รวมถึงความต้องการของแต่ละภาคส่วน
ในเรื่องของโครงการที่สนับสนุน การจัดลาดับความสาคัญของโครงการ ยังไม่เห็นในส่วนของการวิเคราะห์
ความคาดหวัง ความต้องการจาเป็นต่าง ๆ ยังไม่เห็นมีผลการวิเคราะห์ที่สะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจน
นายสุชาติ ชินวรรณโชติ ส านักควบคุมกิจการน้าบาดาล ได้เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ดังนี้
จุดอ่อน (W9) “ปัจจุบันยังไม่มีการให้บริการด้วย e-Service” โดยจะมีการให้บริการ ด้วย e-Service
ซึ่งจะเปิดตัวในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เสนอให้เพิ่มโครงการ –แผนงาน รองรับในการจัดหาระบบ/
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการขับเคลื่อน และให้บริการ เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคาร 9 ชั้น
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เป็น อาคารเรีย นรู้และประกอบกิจ การน ้าบาดาล ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริห ารและประกอบกิจการ
น้าบาดาล โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 8 เดือน ข้างหน้า
นายศุภกรณ์ หอมจันทร์ กองแผนงาน ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ดังนี้ จากการวิเคราะห์
จุดแข็ง-จุดอ่อน ในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ต่างๆ ในอีก 3 ปี ประกอบกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน ควรมีแผนรองรั บการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต น าไปสู่การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
นางวาสนา สาทถาพร ส านั ก อนุ ร ั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรน ้ า บาดาล ได้ เ สนอข้ อ คิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ในส่วนแผนงาน-โครงการ ควรระบุเป็นแผนงาน-โครงการหลัก ที่ครอบคลุมการ
ดาเนินงานในแต่ละด้าน บรรจุไว้ในในแผนแม่บท เพื่อประโยชน์ในการขอจัดสรรงบประมาณโครงการ
ภายใต้ แผนงาน-โครงการ หลักในอนาคต
นางสาวกรรณิการ์ สถาวร กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ดังนี้ เสนอ
ข้อคิดเห็นในเรื่องการขับเคลื่อน Agile Management ควรปรับ Mindset ของคนในองค์กร เช่น Digital
Mindset ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการใช้ Digital technology และ Growth Mindset
เพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
1.3 สรุปผลจากการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงแก้ไข
1. ควรเพิ่มคาอธิบาย และวิธีคิดค่า PNI ให้ชัดเจน 1. มีการเพิ่มคาอธิบาย และวิธีคิดค่า PNI ใน
เพื่อเกิดความเข้าใจในการได้มาซึ่ง กลยุทธ์ –
เอกสารการประชุม เพื่อเกิดความเข้าใจในการ
โครงการ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการจัดทา ได้มาซึ่ง
แผนด้านต่าง ๆ ในอนาคต
กลยุทธ์ – โครงการ สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการจัดทาแผนด้านต่าง ๆ ในอนาคต
2. เสนอให้ทบทวนความสอดคล้องของ เป้าหมาย 2. มีการทบทวนและปรับความสอดคล้องของ
โครงการ ตัวชี้วัด และประโยชน์ที่ได้รับ ให้
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด และประโยชน์ที่ได้รับ
สอดคล้องกับ ข้อเสนอโครงการ สามารถตอบ
ให้สอดคล้องกับ ข้อเสนอโครงการ สามารถตอบ
โจทย์ TOR ที่กาหนดไว้
โจทย์ TOR ที่กาหนดไว้
3. ควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเมือง3. มีการวิเคราะห์ด้านการเมือง-กฎหมาย
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้าบาดาล ที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้าบาดาลเพิ่มเติม
การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ข้อจากัด หรือ เพื่อการดาเนินการต่าง ๆ ไม่ให้ผิดข้อกฎหมาย
การดาเนินการต่าง ๆ ไม่ให้ผิดข้อกฎหมาย
เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการ
เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการ
ส่วนที่ 1 ผลการจัดการประชุม
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4. จุดอ่อน (W11) ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
ไม่มีการขึ้นทะเบียน โดยในส่วนของ ฮาร์ดแวร์
กรมทรัพยากรน้าบาดาล สามารถขึ้นทะเบียนเป็น
ครุภัณฑ์ได้ แต่ยังขาดซอฟท์แวร์ ที่ยังไม่สามารถ
ขึ้นทะเบียนได้
5. ระบบสารสนเทศ/ Application ควรผลักดัน
ให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ
จ้างซ่อมแซม / บารุงรักษาได้ ตามข้อเสนอแนะ
ของ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
6. จุดอ่อน (W11) คาว่า “ระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ไม่มีการขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์”
จะเป็นการขัดกับการดาเนินงานตามระเบียบพัสดุ
เสนอให้ปรับเป็น ผู้รับผิดชอบขาดความเข้าใจ
ในการขึ้นทะเบียนระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
เป็นครุภัณฑ์
7. ภาวะคุกคาม (T1) ไม่ควรใช้คาว่า “ระเบียบ
พัสดุไม่เอื้ออานวย ในการจัดหาอุปกรณ์ด้านดิจิทัล
อย่างทันเหตุการณ์ ต้องว่าจ้างหน่วยงานภายนอก
เป็นผู้ดูแล” โดยข้อจากัด และเงื่อนไขไม่ได้อยู่ที่
ระเบียบ เพราะขัดกับ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
และสานักงบประมาณ
8. การวิเคราะห์ จุดแข็ง – จุดอ่อน รวมถึง
ความต้องการของแต่ละภาคส่วน ในเรื่องของ
โครงการที่สนับสนุน การจัดลาดับความสาคัญของ
โครงการ ยังไม่เห็นในส่วนของการวิเคราะห์ความ
คาดหวัง ความต้องการจาเป็นต่าง ๆ ยังไม่เห็นมี
ผลการวิเคราะห์ที่สะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจน
9. เสนอให้เพิ่มโครงการ –แผนงาน รองรับในการ
จัดหาระบบ / อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อรองรับ
การขับเคลื่อน และให้บริการ เนื่องจากมีการ

การปรับปรุงแก้ไข
4. มีการผลักดันซอฟท์แวร์ ให้มีการขึ้นทะเบียน

5. การผลักดันให้ระบบสารสนเทศ/ Application
ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ
จ้างซ่อมแซม / บารุงรักษาได้ ตามข้อเสนอแนะ
ของ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
6. ปรับแก้ข้อความในจุดอ่อน (W11)
ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะเป็น “ผู้รับผิดชอบ
ขาดความเข้าใจในการขึ้นทะเบียนระบบฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์เป็นครุภัณฑ์”

7. ปรับแก้ไขเป็น “การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ด้าน
ดิจิทัลยังไม่ทันเหตุการณ์ จึงต้องว่าจ้างหน่วยงาน
ภายนอกให้เป็นผู้ดูแล บารุงรักษาระบบ/
โปรแกรม ซึ่งต้องใช้งบประมาณจานวนมาก”

8. มีการการวิเคราะห์ จุดแข็ง – จุดอ่อน รวมถึง
ความต้องการของแต่ละภาคส่วนและมีการ
จัดลาดับความสาคัญของโครงการโดยโครงการ
ไหนที่สาคัญมากจะอยู่ในปีแรก ๆ ของการจัด
โครงการ
9. มีจัดทาโครงการ
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
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ข้อเสนอแนะ
ก่อสร้างอาคาร 9 ชั้น เป็นอาคารเรียนรู้และ
ประกอบกิจการน้าบาดาล ซึ่งเป็นศูนย์กลางการ
บริหารและประกอบกิจการน้าบาดาล โดยคาดว่า
จะแล้วเสร็จในอีก 8 เดือน ข้างหน้า

การปรับปรุงแก้ไข
- โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
- โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนของกรมทรัพยากร
น้าบาดาลให้มีความทันสมัยเท่าทันเทคโนโลยี
10. จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง-จุดอ่อน ในส่วนของ 10. จัดทาแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในอีก 3 ปี ประกอบกับ เทคโนโลยี ทั้งในส่วนฮาร์ตแวร์ และซอฟต์แวร์
การพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ควรมีแผน
เพื่อนาไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต
นาไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
11. ในส่วนแผนงาน-โครงการ ควรระบุเป็น
11. มีการบรรจุแผนงาน-โครงการครอบคลุมการ
แผนงาน-โครงการหลัก ที่ครอบคลุมการ
ดาเนินงานในแต่ละด้าน บรรจุไว้ในแผนแม่บท
ดาเนินงานในแต่ละด้าน บรรจุไว้ในแผนแม่บท
เพื่อประโยชน์ในการขอจัดสรรงบประมาณ
โครงการภายใต้ แผนงาน-โครงการ หลักใน
อนาคต
12. เรื่องการขับเคลื่อน Agile Management
12. เพิ่มวัตถุประสงค์โครงการโดยเน้นการปรับ
ควรปรับ Mindset ของคนในองค์กร เช่น Digital Mindset ของคนในองค์กร เช่น Digital Mindset
Mindset ให้ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้
ให้ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ Digital
Digital technology และ Growth Mindset
technology และ Growth Mindset
เพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ส่วนที่ 1 ผลการจัดการประชุม
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2. ผลจากการประชุ ม สั มมนา เพื ่ อ รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะและความคิ ด เห็ น จากบุ คลากร
ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ กรมทรัพยากรน้าบาดาล
การประชุ ม สั มมนา เพื ่ อ รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะและความคิ ด เห็ นจากบุ ค ลากร ครั ้ ง ที ่ 2 วันที่
23 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ กรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากร
น้าบาดาล เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกรมทรัพยากรน้าบาดาลที่เป็ นบุคลากร
กลุ่มเดิมที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 เพื่อให้มีความต่อเนื่องของการร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล จานวนทั้งสิ้น 59 คน จากส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
กลุ ่ ม นิ ต ิ ก าร กองบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาน ้ า บาดาล ส่ ว นแผนงานและประเมิ น ผล ส่ ว นฝึ ก อบรม
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนระบบสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนภูมิสารสนเทศ ส านักทรัพยากร
น้าบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี ส านักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 3 สระบุรี สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 4
ขอนแก่น ส านักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 5 นครราชสีมา สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 7 กาแพงเพชร
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 10 อุดรธานี และ สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 12 สงขลา โดยมีสรุป
เนื้อหาการประชุม ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น และสรุปผลจากการประชุมสัมมนา (ข้อเสนอแนะ และ
การปรับปรุงแก้ไข) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 สรุปเนื้อหาการประชุม
นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาล ประธาน ได้เปิดประชุม และให้นโยบาย
การจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี ที่ใกล้จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
ทันใช้ในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมากรมน้าบาดาล ได้ มีบทบาทในการแก้ปัญหาในภาวะ
วิ ก ฤต (ภั ย แล้ ง /น ้ า ท่ ว ม) และด้ ว ยภาวะวิ ก ฤติ ใ นปั จ จุ บ ั น (สถานการณ์ COVID-19) ที ่ ผ ่ า นมา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล จึงมีบทบาทสาคัญในการทางานอยู่ที่บ้าน (Work From
Home : WFH) ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการประชุม Online ผ่าน Application ต่าง ๆ
ทั้งนี้ ประธาน ได้เสนอแนวทางในการยกระดับในการสื่อสารรองรับ วิกฤติ COVID-19 เช่น
การมีระบบอุปกรณ์ที่จะช่วยส่งเสริมการทางานของเจ้าหน้าที่เป็นการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน
รวมถึงระบบที่รองรับการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มประชาชนผู้ใช้น้า ที่
จะสามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ได้ ตลอดเวลา (Any Where Any
Time) รวมถึงการพัฒนาระบบ e-Service ในการให้บริการยื่นคาขอต่ออายุ/ขอเจาะ/ขอใช้น้าบาดาล
แต่ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ยังต้องมีการลงส ารวจพื้นที่ จึงควรพิจารณาลดขั้นตอนดังกล่าวโดยหา
แนวทางในการดาเนินงานตรวจสอบผ่าน Application เช่น Zoom, Line และมีการบันทึกวิดีโอ เพื่อเป็น
หลักฐาน เป็นต้น ซึ่งเห็นควรให้พิจารณาบรรจุในแผนปฏิบัติการในครั้งนี้ และขอให้ที่ประชุมร่วมกัน
ส่วนที่ 1 ผลการจัดการประชุม
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พิ จ ารณาโครงการให้ ค รอบคลุ ม รองรั บ การท างานตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว นของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
นาเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล
คณะที ่ ป รึ ก ษาจากมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญ บุรี โดย ดร.ศิ ร ะเชษฐ์ โพธิ ์ห ิรัญ
(รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) และรองศาสตราจารย์ ดร.อัคครั ตน์
พูลกระจ่าง (ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรรมการ สมศ. กรรมการคุรุสภาด้านอาชีวศึกษา)
ได้น าเสนอวิสัยทัศน์ ทิศทางของแผนระยะ 3 ปี ทิศทางและเป้าหมายของแผน รวมทั้งสรุปจ านว น
โครงการจาแนกตามประเภทโครงการและเป้าหมายของแผน จานวน 35 โครงการ และการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมทั้งอธิบายความเชื่อมโยง
ของแผน ทิศทางของแผน เป้าหมายของแผน แผนงาน ตัวชี้วัดของแผน ลงไปสู่โครงการที่รองรับการ
ดาเนินงานของแผน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการจัดการประชุม
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2.2 ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น
นางสาวใบพร ปาวรีย์ ผู้อานวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้าบาดาล ได้ให้ข้อคิดเห็นในส่วน
ของร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี ครอบคลุมยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านแล้ว
แต่รายละเอียดตัวชี้วัดของแผนงานอยากให้ระบุในเชิงตัวเลข ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
นายบรรจง พรมจันทร์ ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้ให้
ข้อเสนอแนะ จากแผนงานจะเชื่อมโยงไปสู่ภารกิจของศูนย์ สานัก กอง ควรมีการจัดลาดับความสาคัญ
และกาหนดงบประมาณในแต่ละแผนงานโครงการให้ชัดเจน
นางสาวชรินทิพย์ กองศิลป์ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เสนอความคิดเห็น ในสิ่งที่
กพร. อยากให้มีนอกจากการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ อยากเห็นแผน/โครงการ ของ กพร. ที่เป็น
นวัตกรรม สามารถส่งไปชิงรางวัลเลิศ รัฐได้ โดยมีโครงการที่มีความน่าสนใจ เช่น โครงการพัฒนาชุมชน
นักปฏิบัติมีความสอดคล้องกับความต้องการของ กพร.จึงอยากให้จัดลาดับความสาคัญเป็นลาดั บต้น ๆ
ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการดาเนินการมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม กพร. จะผลักดันโครงการดังกล่าว
เพื่อส่งไปชิงรางวัลเลิศรัฐต่อไป
นางสาวกัญญา เดือนนวล ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เสนอแนะให้เพิ่มเติมในเรื่องของ
ระบบรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเพื่อรองรับการทางานในภาวะวิกฤติ ให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 1 ผลการจัดการประชุม
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นางวาสนา สาทถาพร ส านักอนุรั ก ษ์ และฟื ้น ฟู ท รั พยากรน ้ าบาดาล ได้ให้ข้ อคิด เห็น และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
มีบางแผนงาน/โครงการที่ยังไม่ตอบยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่กาหนด เช่น เรื่องเครือข่ายระบบ
สารสนเทศการเฝ้าระวังของสานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล ยังไม่ตอบโจทย์การบริหารจัดการ
ในภาวะวิกฤติ แต่สอดคล้องในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทัพยากรน้าบาดาล
พิจารณา/ทบทวนโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น และสิ่งที่ควรพัฒนา ให้ชัดเจนตรงตามเป้าหมายที่
กาหนด โดยเห็นว่าเป้าหมายมีความชัดเจน แต่รายละเอียดภายในเป้าหมายที่กาหนดยังไม่ชัดเจน
พิจารณา/ทบทวนการใช้ Application ที่มีจานวนมากเกินไป ให้มีความจาเป็น และเหมาะสมกับ
ทางานของกรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยอาจยุบรวม หรือพัฒนาเป็น Application เดียวกัน อยากให้มี
ข้อแนะน าในการใช้งานในแต่ล ะ Application เพื่อประโยชน์ส ูงสุดในการให้บริการ และรองรั บ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
พิจารณาโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ที่ครอบคลุมการด าเนินงานของกรมน ้าบาดาลทั้ง 13 เขต
ควรประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT อะไรบ้าง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการ maintenance
โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT, ครุภัณฑ์ , ระบบงาน , Software เป็นต้น
เสนอแนะให้เพิ่มคาอธิบาย หรือเชิงอรรถ ให้ครอบคลุมแต่ละประเด็น เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้นาไปใช้
เสนอแนะให้ปรับว่า “ธรรมาภิบาล” ซึ่งเป็นนามธรรม เป็น “การบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ”
โดยขอให้พิจารณาขยายความให้ชัดเจน
นางสาวชรินทิพย์ กองศิลป์ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เสนอแนะเพิ่มเติม โครงการ
ด้ า นบริ ห ารความเสี ่ ย งต่ อ ภั ย พิ บ ั ต ิ (น ้ า แล้ ง /น ้ า ท่ ว ม) เป้ า หมายที ่ 1 เกี ่ ย วเนื ่ อ งกั บ การบริ ห าร
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานหยุดชะงักในการให้บริการ
ควรกาหนดเป้าหมาย หรือแผนการดาเนินงานให้ชัดเจน
นางสาวกัญญา เดือนนวล ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เสนอแนะให้เพิ่มเติม ในส่วนของ
โครงการในเป้าหมายที่ 4 แผนงานที่ 1 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ
ด้านมาตรฐานดิจิทัล ควรเพิ่มขอบเขตในเรื่องของ การตระหนัก การใช้งานให้ดิจิทัลให้ปลอดภัย และ
ควรพัฒนา Soft Skill / Digital Mindset สอดรับกับประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และควรเพิ่มโครงการศึกษาวิเคราะห์ร ะบบความมั่น คงปลอดภัยในการด าเนิน การด้านสารสนเทศ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายบรรจง พรมจันทร์ ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล เสนอเพิ่มเติม
อยากให้มีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อ Up Skill/ Re Skill ให้กับบุคลากรของกรม/เขต ทุกระดับ
ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 1 ผลการจัดการประชุม
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นายมานพ สาทถาพร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้เสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่ ผอ.กพร. เสนอ
เรื่องภัยพิบัติ โดยมองเป็น 2 แบบ 1. ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีดิจิทัล 2. ภัยพิบัติที่ส ่งผล
กระทบต่อทรัพยากรน้าบาดาล ทั้งเรื่องภัยแล้ง/น้าท่วม แยกประเภทตามแต่ละเป้าหมายอย่างชัดเจน
นางสาวใบพร ปาวรีย์ ผู้อานวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้าบาดาล ได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม
ในเรื่องชื่อโครงการที่ซ ้าซ้อนกับโครงการเคยด าเนินการไปแล้ว จะมีผลกระทบกับการตรวจสอบของ
กลุ่มตรวจสอบภายใน - ตสน. หรือไม่ โดยนางสาวกัญญา เดือนนวล (ผอ.ตสน.) ได้เสริมในประเด็น
ดังกล่าว ถ้าขอบเขต / แนวทางการดาเนินโครงการ ไม่ซ้าซ้อนกัน หรืออาจเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการ
ดาเนินการโครงการเดิมก็สามารถชี้แจงได้ โดยเสนอให้มีการทบทวนโครงการให้ชัดเจนอีกครั้ง
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง ได้หารือในเรื่องของชื่อโครงการ โดยนามาจาก
แผนปฏิบัติราชการของกรม ระยะ 3 ปี ซึ่งอาจจะซ ้าซ้อน ใกล้เคียงกับโครงการที่มีอยู่เดิม โดยกอง
แผนงาน กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการจะกาหนดชื่อโครงการ
ครอบคลุมทุกภารกิจไว้ แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในโครงการ เพื่อเป็นทิศทางในการจัดทาแผนในวาระ
แรก 3 ปี โดยสามารถพิจารณาโครงการที่สามารถนาไปดาเนินการได้เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้อง
กับแผนในระดับต่าง ๆ ได้
นางวาสนา สาทถาพร สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล ได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมในส่วน
ของเป้าหมายของแผน ในหนึ่งเป้าหมาย ที่ประกอบด้วยหลายเป้าหมาย เช่น เป้าหมายที่ 3 ด้านที่ 3
(1. มีระบบสนับสนุนการตัดสินในของผู้บริหารระดับสูง 2. มีแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาล 3. มี Application การบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล) จึงขอเสนอให้ทบทวน
เป้าหมายในการตอบโจทย์แต่ละด้านควรรวมเป็นเป้าหมายเดียวกัน แต่ตัวชี้วัดสามารถมีหล ายตัวใน
เป้าหมายเดียวกันได้
ทักษะของบุคลากรด้าน IT ที่ควรมีสมรรถนะพื้นฐานดิจิทัลด้านไหนบ้าง และควรพิจารณาระดับ
ความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรที่แตกต่างกันร่วมด้วย เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และวางแผนการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีสมรรถนะทางดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล พั ฒ นาสารสนเทศ ในส่ ว นของตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ เ ป็ น จ านวนฐานข้ อ มู ล
บ่อน้าบาดาลควรเปลี่ยนข้อความครอบคลุมการดาเนินงานทั้ง 4 ฐานให้ชัดเจน เกิดความเข้าใจได้ง่าย และ
ตรงตามวัตถุประสงค์
เสนอแนะให้ตัดตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาได้ชี้แจงในการ
พิจารณาการดาเนินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ จะพิจารณาตัดตัวชี้วัดที่วัดระดับความพึงพอใจ
ออก แต่การแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการจะยังคงใช้ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานไว้
ในการนี้ คณะที่ปรึกษา จะนาผลการพิจารณาให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ไปประมวลผล
วิเคราะห์ และจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี ฉบับสมบูรณ์ต่อไป
ส่วนที่ 1 ผลการจัดการประชุม
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2.3 สรุปผลจากการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงแก้ไข
1. แผนฯ ครอบคลุมยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านแล้ว
1. มีการระบุรายละเอียดตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ
แต่รายละเอียดตัวชี้วัดของแผนงานอยากให้ระบุ และเชิงคุณภาพ ในแผนเป็นที่เรียบร้อย
ในเชิงตัวเลข ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
2. แผนงานจะเชื่อมโยงไปสู่ภารกิจของศูนย์ สานัก 2. มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการตาม
กอง ควรมีการจัดลาดับความสาคัญ และกาหนด ปีงบประมาณที่จัดโครงการ
งบประมาณในแต่ละแผนงานโครงการให้ชัดเจน
3. แผน/โครงการ ของ กพร. ที่เป็นนวัตกรรม
3. มีการปรับโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สามารถส่งไปชิงรางวัลเลิศรัฐได้ โดยมีโครงการ
แบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยนวัตกรรม
ที่มีความน่าสนใจ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการดาเนินการ
ดิจิทัล สนับสนุนให้พนักงานทางานทุกที่ทุกเวลา
มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม กพร. ให้เป็นโครงการที่มีนวัตกรรม
จะผลักดันโครงการดังกล่าวเพื่อส่งไปชิงรางวัล
เลิศรัฐต่อไป
4. ระบบรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน 4. มีการจัดทาโครงการเพื่อรองรับการทางานใน
เพื่อรองรับการทางานในภาวะวิกฤติ ให้สามารถ ภาวะวิกฤติให้สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
5. บางแผนงาน/โครงการที่ยังไม่ตอบยุทธศาสตร์ 5. พิจารณาปรับแผนงาน/โครงการให้มีความ
และเป้าหมายที่กาหนด เช่น เรื่อง เครือข่ายระบบ สอดคล้องกับเป้าหมายมากขึ้น
สารสนเทศการเฝ้าระวังของ สอฟ. ยังไม่ตอบโจทย์
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ แต่สอดคล้อง
ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าบาดาล
6. พิจารณา/ทบทวนโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น
6. มีการพิจารณา/ทบทวนโครงสร้างพื้นฐานที่
และสิ่งที่ควรพัฒนา ให้ชัดเจนตรงตามเป้าหมายที่ จาเป็น และสิ่งที่ควรพัฒนา ให้เป็นไปตาม
กาหนด โดยเห็นว่าเป้าหมายมีความชัดเจนชัด แต่ เป้าหมายที่กาหนด
รายละเอียดภายในเป้าหมายที่กาหนดยังไม่ชัดเจน
7. พิจารณา/ทบทวนการใช้ Application ที่มี
7. มีการยุบรวมโครงการที่สามารถรวบได้ เพื่อให้
จานวนมากเกินไป ให้มีความจาเป็น และ
เหมาะสมกับทางานของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
เหมาะสมกับทางานของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
โดยอาจยุบรวม หรือพัฒนาเป็น Application
ส่วนที่ 1 ผลการจัดการประชุม
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ข้อเสนอแนะ
เดียวกัน อยากให้มีข้อแนะนาในการใช้งานในแต่
ละ Application เพื่อประโยชน์สูงสุดในการ
ให้บริการ และรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร
8. เสนอแนะให้เพิ่มคาอธิบาย หรือเชิงอรรถ ให้
ครอบคลุมแต่ละประเด็น เพื่อสร้างความเข้าใจ
และเป็นประโยชน์ต่อผู้นาไปใช้
9. เสนอแนะให้ปรับว่า “ธรรมาภิบาล” ซึ่งเป็น
นามธรรม เป็น “การบริหารจัดการข้อมูลที่ดี”
โดยขอให้พิจารณาขยายความให้ชัดเจน

10. โครงการด้านบริหารความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ
(น้าแล้ง/น้าท่วม) เป้าหมายที่ 1 เกี่ยวเนื่องกับ
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นการ
บริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อหน่วยงาน
หยุดชะงักในการให้บริการ ควรกาหนดเป้าหมาย
หรือแผนการดาเนินงานให้ชัดเจน
11. ในส่วนของโครงการในเป้าหมายที่ 4 แผนงาน
ที่ 1 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ให้มีความรู้ทักษะด้านมาตรฐานดิจิทัล ควรเพิ่ม
ขอบเขตในเรื่องของ การตระหนัก การใช้งานให้
ดิจิทัลให้ปลอดภัย และควรพัฒนา Soft Skill /
Digital Mindset สอดรับกับประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ
ควรเพิ่มโครงการศึกษาวิเคราะห์ระบบความมั่นคง
ปลอดภัยในการดาเนินการด้านสารสนเทศ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ควรเพิ่มโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อ Up
Skill/ Re Skill ให้กับบุคลากรของกรม/เขต
ทุกระดับ ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

การปรับปรุงแก้ไข

8. เพิ่มคาอธิบายให้ครอบคลุมแต่ละประเด็น
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
9. “ธรรมาภิบาลข้อมูล” เป็นคาเฉพาะที่สื่อ
ให้เห็นถึงการกาหนดสิทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหาร
จัดการข้อมูลเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูล
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10. มีการระบุวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
หรือการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อ
หน่วยงานหยุดชะงัก

11. มีการเพิ่มขอบเขตโครงการเกี่ยวกับการ
ตระหนัก การใช้งานให้ดิจิทัลให้ปลอดภัย และ
ควรพัฒนา Soft Skill / Digital Mindset
สอดรับกับประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ

12. แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ส่วนที่ 1 ผลการจัดการประชุม
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ข้อเสนอแนะ

การปรับปรุงแก้ไข
ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานไว้ครอบคลุม
การพัฒนาความรู้เพื่อ Up Skill/ Re Skill
13. เรื่องชื่อโครงการที่ซ้าซ้อนกับโครงการเคย
13. ชื่อโครงการ โดยนามาจากแผนปฏิบัติราชการ
ดาเนินการไปแล้ว จะมีผลกระทบกับการ
ของกรม ระยะ 3 ปี ซึ่งอาจจะซ้าซ้อน ใกล้เคียง
ตรวจสอบของ ตสน. หรือไม่ ซึง่ ในประเด็น
กับโครงการที่มีอยู่เดิม โดยกองแผนฯ ได้ชี้แจง
ดังกล่าว ถ้าขอบเขต / แนวทางการดาเนิน
เพิ่มเติม ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการจะกาหนด
โครงการ ไม่ซ้าซ้อนกัน หรืออาจเป็นการพัฒนา
ชื่อโครงการครอบคลุมทุกภารกิจไว้ แต่ยังไม่ได้ลง
ต่อยอดจากการดาเนินการโครงการเดิม ก็สามารถ รายละเอียดในโครงการ เพื่อเป็นทิศทางในการ
ชี้แจงได้ โดยเสนอให้มีการทบทวนโครงการให้
จัดทาแผนในวาระแรก 3 ปี โดยสามารถพิจารณา
ชัดเจนอีกครั้ง
โครงการที่สามารถนาไปดาเนินการได้เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ ได้
14. ในส่วนของเป้าหมายของแผน ในหนึ่ง
14. มีการทบทวนเป้าหมายของแผนในการตอบ
เป้าหมาย ที่ประกอบด้วยหลายเป้าหมาย เช่น
โจทย์แต่ละด้านควรรวมเป็นเป้าหมายเดียวกัน แต่
เป้าหมายที่ 3 ด้านที่ 3 (1. มีระบบสนับสนุน
ตัวชี้วัดสามารถมีหลายตัวในเป้าหมายเดียวกันได้
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
2. มีแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาล 3. มี Application
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล) จึงขอ
เสนอให้ทบทวนเป้าหมายในการตอบโจทย์แต่ละ
ด้านควรรวมเป็นเป้าหมายเดียวกัน แต่ตัวชี้วัด
สามารถมีหลายตัวในเป้าหมายเดียวกันได้
15. การบูรณาการฐานข้อมูลพัฒนาระบบ
15. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
สารสนเทศ ในส่วนของตัวชี้วัดที่เป็นจานวน
ฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาลควรเปลี่ยนข้อความ
ครอบคลุมการดาเนินงานทั้ง 4 ฐานให้ชัดเจน
เกิดความเข้าใจได้ง่าย และตรงตามวัตถุประสงค์
16. ควรตัดตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของ
16. การดาเนินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ผู้ใช้งาน
จะพิจารณาตัดตัวชี้วัดที่วัดระดับความพึงพอใจ
ออก แต่การแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการจะ
ยังคงใช้ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานไว้
ส่วนที่ 1 ผลการจัดการประชุม
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ข้อเสนอแนะ

การปรับปรุงแก้ไข
เพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้เห็นถึงคุณภาพของ
การให้บริการ

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2564

ส่วนที่ 1 ผลการจัดการประชุม
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ส่วนที่ 1 ผลการจัดการประชุม
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ส่วนที่ 2
ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

บทที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
1.1 ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล (Department of Groundwater Resources) เป็นหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลักในการเสนอแนะจัดทานโยบายและแผน
ตลอดจนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้าบาดาล รวมทั้งการสารวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์
ฟื้น ฟู วิเคราะห์ ควบคุมและก ากับ ดูแลทรัพยากรน ้าบาดาลของประเทศ ในปัจจุบันกรมทรัพยากร
น ้าบาดาลได้มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication
Technology: ICT) มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาลและให้บริการประชาชน
ตามภารกิจดังกล่าวข้างต้น
ในปีงบประมาณ 2558 ศูน ย์เทคโนโลยีส ารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาลได้รับการสนับ สนุ น
งบประมาณจากกองทุ น พั ฒ นาน ้ า บาดาล ด าเนิ น การจั ด ท าแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารกรมทรัพยากรน้าบาดาล ประจาปี 2559 – 2562 เป็นผลให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีแนวทาง
และแนวปฏิบ ัต ิ ในการพั ฒ นาด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารที ่ส อดคล้อ งกั บบริ บทของ
การพัฒ นาประเทศให้สามารถตอบสนองการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล การบริห ารจัดการ
ทรัพยากรภายในองค์กร และการให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งขณะนี้แม่บทฯ ดังกล่าวได้ถึง
ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องมีการศึกษา ทบทวนและจัดท าขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทฯ และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จึงมีความจาเป็นที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
พัฒนาน้าบาดาล ในการจัดท าโครงการฯ ดังกล่าวในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการ
พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาลต่อไป
เหตุผลที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ
(ไทยแลนด์ 4.0) ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และปรับเปลี่ยนภาครัฐ
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559 ในทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ
3 ปีของหน่วยงาน แทนการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม และให้ยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงานอิสระ จัดทาแผนแม่ บท
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยจัดทาแผน 3 ปี และปรับทุกปีตามความเหมาะสม และให้เสนอ
แผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงบประมาณ
รายจ่ายประจาทุกปี
ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งความต้องการการใช้งาน
ทั้งภายในและภายนอกของระบบสารสนเทศ แอปพลิเคชัน ระบบสื่อสาร และอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ
รวมถึงปริมาณข้อมูลมากขึ้นทุกปี จึงท าให้กรมทรัพยากรน ้าบาดาลจ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีดิจ ิทัล ที่ ทั น สมัย เหมาะสมตามสถานการณ์ ที ่เปลี่ย นแปลง ซึ่ งจะใช้เป็น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นกลไกสาคัญขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศได้อย่างสมดุล และยั่งยืน

1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา ทบทวน และจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลทรัพยากรน ้าบาดาล ระยะ 3 ปี ที่มีทิศ
ทางการพัฒนาสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ ให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของประชาชนในการให้บริการ

1.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
แผนแม่บทฯ
1.3.1 พระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 7 เบญจ (1)
การศึกษา สารวจ วิจัย และวางแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้าบาดาลและสิ่งแวดล้อม
1.3.2 แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์น้าบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์ 2: การสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาน้าบาดาลของ
ประเทศ
มาตรการ 2.4: การสนับสนุนการดาเนินโครงการศึกษา สารวจ และวิจัย เพื่อส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการศึกษา สารวจ และวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้าบาดาล
1.3.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.
2561-2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
1.3.4 แผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ตุลาคม 2561 ถึง พ.ศ. 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 6.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการกากับ
ติดตามการบริหารจัดการน้าของประเทศ

ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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1.4 เป้าหมายโครงการ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ประจ าปี พ.ศ. 2566-2568 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ประจาปี พ.ศ. 2566-2568
ดังรูปที่ 1-1

รูปที่ 1-1 เป้าหมายของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี

1.5 ขอบเขตของการดาเนินงาน
การศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี มีขอบเขตดาเนินการ
ศึกษาวิจัย ประเมินผล และจัดทารายงาน ดังนี้
1.5.1 รายงานการวางแผนด าเนินงานขั้นต้น (Inception Report) รายละเอียดประกอบด้ว ย
การกาหนดขอบเขต ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการดาเนินงาน ระยะเวลาการดาเนินงาน โครงสร้างการบริหาร
จัดการโครงการ และประวัติบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมโครงสร้าง และค าอธิบายแนวคิด
การออกแบบ และแผนการด าเนิ น งานทั ้ ง หมดของโครงการศึ ก ษาจั ด ท าแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารดิ จ ิ ทั ล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
1.5.2 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report 1) แสดงผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ตามผลการดาเนินงาน รายละเอียดประกอบด้วย
1.5.2.1 ส ารวจ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ ส ั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์ และกลยุ ท ธ์ การ
ดาเนินงานของกรมทรัพยากรน้าบาดาล พระราชบัญญัติน้าบาดาลฯ รวมทั้งแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและ
อนุร ักษ์แหล่งน ้าบาดาล และสิ่งแวดล้อม แผนยุทธศาสตร์บริห ารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล แผน
ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของ
ประเทศ (สทนช.) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์ ของ
ประเทศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและรองรับ
15.2.2 ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนความเหมาะสมของระบบในปัจจุบันของ
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล (Existing System Analysis) โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก/
ภายใน ความเสี่ยงและโอกาส รวมถึ งความต้องการขององค์กร (Requirement Definition) ด้วยการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร และบุคลากรของกรมทรัพยากรน้าบาดาล พร้อมจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของกรมทรัพยากรน้าบาดาล และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในทุกภาคส่วน สาหรับการดาเนินการ เพื่อสนองประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซี่งมีรายละเอียดดังนี้
1) โครงสร้ า งภารกิ จ และการบริ ห ารงานของหน่ว ยงานที่ ร ับ ผิด ชอบและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) ระบบสารสนเทศปัจจุบัน ทั้งที่เป็ นระบบบริหารด้านต่าง ๆ (Front and
Back Office) ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร (Operating System) ระบบฐานข้ อ มู ล (Database System) และ
โปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) ในทุก Platform
3) ระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ระบบ
ป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล ระบบไฟฟ้า/ไฟฟ้ าสารอง รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่างๆ
4) ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพปัญหา อุป สรรค และความต้องการใช้งาน พร้อมทั้งวิธ ีการปรับปรุงและ
แก้ปัญหาของระบบต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ
5) ก าหนดและประยุกต์ใช้ระบบวิธ ี (Methodology) ก าหนดกลยุทธ์และ
แผนงาน/โครงการที่ต้องดาเนินงานภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนด
6) ประเมินความเสี่ยง ความคุ้มค่า และบริบทของเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล
1.5.3 รายงานความก้าวหน้าฉบับ ที่ 2 (Progress Report 2) แสดงผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ตามผลการดาเนินงาน รายละเอียดประกอบด้วย
1.5.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน ้าบาดาล
ระยะ 3 ปี ให้ส อดคล้องกับ แผนพัฒ นาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นไปตาม
มาตรฐาน ข้อกาหนดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสนอแนะและจัดทามาตรการควบคุม กากับ ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในเชิงนโยบาย เชิงสถาปัตยกรรม และแนวทางปฏิบัติของกรมทรัพยากรน้าบาดาล รวมถึง
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้
ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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1) แผนพั ฒ นาองค์ ก ร และหน่ ว ยงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
2) กรอบโครงสร้างบุคลากรของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลที่เหมาะสมและ
แผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรม และวางแผนการปรับปรุงและการ
พัฒ นาเกี่ย วกับ ระบบคอมพิว เตอร์ (Hardware & Software) ระบบฐานข้อมูล (Database System)
ระบบสารสนเทศ (Information System) โปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) ในทุก Platform ระบบ
เครื อ ข่ า ยในพื ้ น ที่ ก ว้ า งและท้อ งถิ ่ น (Wide Area Network: WAN and Local Area Network: LAN
Systems) ระบบการสื่อสารทั้งภาพและเสียง (Video & Voice Communication) ระบบป้องกันและ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล และระบบไฟฟ้า/ไฟฟ้าสารอง ระบบป้องกันไฟฟ้า ให้สามารถใช้งาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรได้ โดยการออกแบบ
และการจัดลาดับงานต้องเน้ นความเหมาะสมและความสาคัญของงาน โดยเน้นที่การพัฒนาและเชื่อมโยง
ข้อมูลและระบบฐานข้อมูล และระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย รวมทั้งแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใน
อนาคตที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่
3.1) Internet of Things หรื อ IoT เช่ น การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบ
สถาปัตยกรรมการเชื่อมโยงอุปกรณ์เซ็นเซอร์ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบ
คุณภาพน้า ปริมาณการใช้น้า ปริมาณน้าบาดาล ปริมาณน้าใต้ดิน เป็นต้น หลังจากนั้นจะส่งข้อมูลดังกล่าว
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cloud-Based) เพื่อนาไปจัดเก็บในรูปแบบของ Big Data ต่อไป
3.2) Big Data เช่ น การออกแบบโครงสร้ า งในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จาก
หลากหลายประเภทหรือ หลากหลายแหล่งที่มา ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้เพื่ อนาข้อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ ในรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ (AI)
3.3) AI (Artificial Intelligence) เช่น การนาข้อมูลจาก IoT ที่ถูกจัดเก็บไว้
ใน Big Data มาวิเคราะห์แนวโน้มการใช้น ้า บาดาล หากพบว่าจุดใดมีการใช้น ้าบาดาล (น ้าใต้ดิ น )
ในปริมาณมากเกินไปจะทาการแจ้งเตือน เป็นต้น
4) แผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่กรมทรัพยากรน้าบาดาล
จะต้องดาเนินการตามลาดับความสาคัญ
5) ก าหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) ระบบภูมิสารสนเทศ
(GIS) และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การสื่อสาร (Network And Communication)
1.5.3.2 ศึกษาแนวทางการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์วิกฤติด้าน
ทรัพยากรน้า (น้าแล้ง น้าท่วม) เช่น การใช้เทคโนโลยี Big Data และ Data Science โดยใช้ Big Data ใน
ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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การจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย
กระบวนการของ Data Science เพื่อค้นหาองค์ความรู้ในการจัดการน้าแล้ง น้าท่วม ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศและรองรับกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีแนวทางดังนี้
1) จัดทาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ทันสมัย ด้วยการทาให้
เข้าถึงข้อมูล ที่ส ามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนได้ส ะดวก รวดเร็ว และท าให้การตัดสินใจ
แก้ปัญหารับมือกับสถานการณ์น้าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) จัดทาแผนงาน/งบประมาณโครงการสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้บริหารความเสี่ยงต่อสถานการณ์วิกฤติด้านทรัพยากรน้าบาดาล
1.5.3.3 ศึกษา วิเคราะห์และจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรน ้าบาดาลแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การจัดทาแผนในการใช้ระบบ IoT ในการตรวจสอบน้าแล้ง น้าท่วม และ
ส่ ง ข้ อ มู ล มาจั ด เก็ บ ในระบบคลาวด์ ใ นรู ป แบบของ Big Data หลั ง จากนั ้ น น าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์
ผ่ า นกระบวนการ Data Science เพื ่ อ แจ้ ง เตื อ นไปยั ง ประชาชน หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบโมบายแอปพลิเคชัน โดยกระบวนการดังกล่าวจะช่วยวิเคราะห์แนวโน้มก่อนที่จะเกิด
น้าแล้ง น้าท่วม เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลจะเป็นลักษณะแบบ Real Time ซึ่งมีแนวทางดังนี้
1) จัดท าแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ทันสมัย เพื่อช่ว ย
ในการวางแผนและการดาเนินงานของแต่ละกิจการที่มีส่วนร่วม ทาให้เข้าถึงข้อมูลที่สามารถนามาใช้ใน
การวิเคราะห์ วางแผนได้สะดวก รวดเร็ว และทาให้การตัดสินใจแก้ปัญหารับมือกับสถานการณ์น้าต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) จัดทาแผนงาน/งบประมาณ โครงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มาใช้บริหารทรัพยากรน้าบาดาลแบบมีส่วนร่วม
1.5.3.4 จัดการประชุม/สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของกรมทรัพยากรน้าบาดาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ เกี่ยวข้อง
ในทุกภาคส่วน ต่อร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี และข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เพื่อน ามาปรับ ปรุ ง อย่ างน้ อ ย 2 ครั้ง ครั้งละไม่น ้ อยกว่า 50 คน และจัดท าแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จ ิ ทั ล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี ฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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1.7 กระบวนการจัดทาแผนแปฏิบัติการดิจิทัล
วิธี วิทยา (Methodology) ที่ใช้ส าหรับ ก าหนดและประยุกต์ใช้ ในการก าหนดกลยุทธ์และ
แผนงาน/โครงการที่ต้องดาเนินงานภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนดในแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี
ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลในครั้งนี้ จึงได้เลือกใช้กรรมวิธีการวางแผน (Planning Methodology)
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในเชิงวิชาการและการนาไปใช้จริง โดยการประยุกต์ ใช้แนวทางวางแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information System Planning--SISP) ดังรูปที่ 1-2

รูปที่ 1-2 วิธีวิทยาที่ใช้ในการจัดทาแผน
กรรมวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ใช้กรรมวิธีแบบ SISP เป็น
รูปแบบและวิธีการในการศึกษาที่ให้ความสาคัญกับการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้บริหารองค์กร (Executive Indepth Interview) ทั้งผู้บริหารระดับสูง (อธิบดี รองอธิบดี) ผู้บริหารระดับกลาง (ผู้อ านวยการสานัก
ผู้อานวยการสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต) และผู้บริหารระดับต้น (ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการส่วน
ผู้อานวยการกลุ่ม) ร่วมกับการส ารวจข้อมูลภาคสนาม และการสารวจทรัพยากรสารสนเทศขององค์กร
ทั้งระบบที ่ใ ช้เ ป็ น โครงสร้ างพื้ น ฐานสนั บสนุน ระบบสารสนเทศในปั จจุ บั น ดั งรูปที่ 1-3 มีแนวทาง
การดาเนินการดังนี้
1.7.1 ศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน (inside out) ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของการบริหาร
ทรัพยากรน ้าบาดาลของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 20 ปี
แผนปฏิบัติร าชการกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ระยะ 3 ปี ระยะต่อเนื่อง และระยะยั่งยืน แผนแม่บท
เพื่อการพัฒ นาและอนุร ัก ษ์แหล่งน ้าบาดาลและสิ ่งแวดล้ อม แผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสารกรมทรัพยากรน้าบาดาลฉบับที่ผ่านมา เป็นต้น ศึกษาสถานภาพปัจจุบันขององค์กร สถานภาพ
ปัจจุบันในภาพรวมของระบบสารสนเทศ เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาล อาทิ พสุธารา และ Smart
ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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พสุธารา ฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาลภาคเอกชน (GCL) ฐานข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพน้า (E-Lab) เป็นต้น
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล บุคลากร และปัจจัยอื่นๆ ที่สนับสนุนการดาเนินภารกิจด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล

รูปที่ 1-3 กระบวนการทางานศึกษาและจัดทาแผนตามวิธีวิทยาของ SISP
1.7.2 ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก (outside in) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้าบาดาล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศกระบวนการการบริหารทรัพยากรน้าบาดาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แผนพัฒนาดิจิทัลแห่งชาติเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์ดิจิทัล แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัล ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศึกษาหลักการว่าด้วยการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบ
ปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยี การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลแบบเปิด เป็นต้น
1.7.3 ออกแบบดานบูรณาการข้อมูลในภาพรวม ได้แก่ การออกแบบสถาปตยกรรมองคกร
(Enterprise Architecture: EA) ในภาพรวมสถาปตยกรรมระบบโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทั ล
เพื่อรองรับบูรณาการข้อมูล สถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ
1.7.4 ก าหนดยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารดิ จ ิ ท ั ล ของกรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาล
ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน และพันธกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชีว้ ัดความสาเร็จด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากร
นา้ บาดาล ลาดับความสาคัญและเปาหมาย
1.7.5 กาหนดแผนปฏิบัติการที่จาเป็น โดยมีรายละเอียดระบุชื่อแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์
แนวทางการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะทาง
เทคนิคของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ ระบบภูมิสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ระบบ
ป้องกันต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับการนาไปสร้างขอบเขตการดาเนินงานโครงการนั้น ๆ
1.7.6 วิเคราะห์ โครงสร้าง อัตราก าลังของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
การวางแผนอัตรากาลังคนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการ
ข้อมูลการบริหารทรัพยากรน้าบาดาล
1.7.7 กาหนดแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมหลักสูตรฝึกอบรม
1.7.8 กาหนดแผนความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล นโยบายรักษาความมั่นคงของข้อมูล แผนการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.7.9 ก าหนดแผนการบริ ห ารจั ด การ แผนงานโครงการตามล าดั บ ความส าคั ญ รวมถึ ง
แผนงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามประเมินผล และตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการต่าง ๆ
สรุ ป แนวทางการจั ด ท าแผนปฏิ บ ัต ิก ารดิ จิ ท ัล ระยะ 3 ปี ของกรมทรั พ ยากรน ้า บาดาลได้
ดังรูปที่ 1-4

รูปที่ 1-4 แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล

ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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กระบวนการกาหนดและประยุกต์ใช้ระบบวิธีดังกล่าวสามารถสรุปตามแผนภาพดังนี้
ปัจจัยนาเข้า (Input)
กระบวนการ (Process)
ผลที่ได้รับ (Output)
สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน (Inside-Out)
การสารวจ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปสงค์ โครงสร้างองค์กรและ
สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศปัจจุบัน การวิเคราะห์สถานภาพระบบ
สารสนเทศปัจจุบัน
ข้อมูลสถานภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ได้แก่ ระบบ
สารสนเทศดิจิทัล (IS: Information System) ระบบสารสนเทศสาหรับบริการ
ประชาชน โครงสร้างพืน้ ฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT: Information
Technology) สถานภาพการใช้งานระบบสารสนเทศในปัจจุบัน

ปัจจัยภายนอก (Outside-In) และแนวโน้มของ
เทคโนโลยีดิจิทัล

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

• ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก (outside in) และระบบนิเวศการ
บริหารทรัพยากรน้าบาดาล
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
• แผนพัฒนาดิจิทัลแห่งชาติเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• แผนยุทธศาสตร์ดิจิทัล
• แผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• แผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
• แนวทางการดาเนินการโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (eGovernment)
• พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.2559
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550 (แก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2560)
• ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• ศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัล

สารสนเทศที่ได้จากกระบวนการในขั้นตอน CBEA
สารสนเทศที่ได้จากกระบวนการในขั้นตอน ITSD

ศึกษาองค์กร (Enterprise

รายงานการศึกษาองค์กร

Analysis: EA)-As-Is

ศึกษาภารกิจในปัจจุบัน
(Current Business
Environment Analysis: CBEA)To-Be

นิยามกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information
Technology Strategy
Definition: ITSD)

รายงานการศึกษาภารกิจ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ฉบับร่าง

วางแผนปฏิบัติการ (Information
Technology Implementation
Planning: ITIP)

ประชุมรับฟังความคิดเห็น
กาหนดมาตรการขับเคลื่อน
การพัฒนา ICT ขององค์กร

แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ฉบับสมบูรณ์

แผนภาพสรุปกระบวนการกาหนดและประยุกต์ใช้ระบบวิธีจัดทา
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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1.8 โครงสร้างของแผนปฏิบัติการดิจทิ ัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงสร้ า งของแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารดิ จ ิ ท ั ล กรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาล ระยะ 3 ปี ฉบั บ สมบู ร ณ์
มีรายละเอียดประกอบด้วย
(1) บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
(2) บทนา
(3) พันธกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
(4) ข้อมูลส าคัญของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ทั้งในระดับภาพรวมองค์กร จ าแนกตามแผน/
หน่วยงาน โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงข้อมูลที่พึงมี ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และที่ต้องดาเนินการเพิ่มเติม/ปรับปรุง
แก้ไข แสดให้เห็นถึงความเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้บริการข้อมูล เป็นต้น
(5) บทวิเคราะห์สถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
(6) สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งภายนอก
ภายใน ความเสี่ยงและโอกาสของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
(7) โครงสร้างภาพรวมของข้อมูล กรอบการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Interoperability Framework)
และความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศทั้งหมด
(8) นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสารที่จาเป็นของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
(9) ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
(10) แผนปฏิบัติการที่จ าเป็ น โดยมีรายละเอียดระบุชื่อแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนว
ทางการดาเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
ของคอมพิ ว เตอร์ ท างด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร ได้ แ ก่ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบ
สารสนเทศ ระบบภูมิสารสนเทศ ระบฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์ และระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล พร้อม
ระบบไฟฟ้า/ระบบป้องกัน รักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการน าไปสร้างขอบเขตการ
ดาเนินงานโครงการนั้น ๆ
(11) โครงสร้าง อัตรากาลังของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาลที่เหมาะสม
(12) แผนการพัฒนาบุคลากรต้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมหลักสูตรฝึกอบรม
(13) แผนความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(14) แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยมี
แผนงานโครงการตามล าดับความส าคัญ รวมถึงแผนงบประมาณและแผนการปฏิบัติงาน การติดตาม
ประเมินผล และตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการต่าง ๆ
(15) แผนบริหารความเสี่ยงต่อสถานการณ์วิกฤติด้านทรัพยากรน้า (น้าแล้ง น้าท่วม)
(16) แผนการบริหารทรัพยากรน้าบาดาลแบบมีส่วนร่วม
ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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1.9 ผลการศึกษาวิเคราะห์องค์กร (As-Is)
กรมทรัพยากรน ้ าบาดาลมีโ ครงสร้ างการบริห ารงาน และระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสารที่ใช้ในปัจจุบัน จานวนหลากหลายระบบ หากวิเคราะห์ตามภารกิจหลักจะพบว่า มี หน่วยงาน
ที่ตั้งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 และ หน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการภายใน โดยมีภารกิจเป็นองค์กรหลักในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าบาดาลแบบบูรณาการเชิงรุก เพื่อนาน้าบาดาลไปใช้อย่างถูกวิธีแล ะเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยการคงไว้ซึ่งความสมดุลตามธรรมชาติของทรัพยากรน้าบาดาล ในขณะที่แต่ละหน่วยงานจะมี
งานใช้ระบบสารสนเทศที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงสามารถสรุประบบสารสนเทศในปัจจุบันตามระบบ
บริ ห ารด้ า นต่ า ง ๆ ที ่ ค รอบคลุ ม ระบบคอมพิ ว เตอร์ (Hardware & Software) ระบบฐานข้ อ มู ล
(Database System) ระบบสารสนเทศ (Information System) โปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) ใน
ทุก Platform ระบบเครือข่ายในพื้นที่กว้างและท้องถิ่น (Wide Area Network: WAN and Local Area
Network: LAN Systems) ระบบการสื่อสารทั้งรูปและเสียง (Video & Voice Communication) ระบบ
ป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล และระบบไฟฟ้า/ไฟฟ้าสารอง และระบบป้องกันไฟฟ้า
ได้ดังนี้
1.9.1 ระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในปัจจุบัน แบ่งตามการสนับสนุนในแต่ละ
ภารกิจจะมีอยู่ทั้งหมด 4 ภารกิจ ดังรูปที่ 1-5

รูปที่ 1-5 ระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในปัจจุบัน

ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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1.9.2 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
แบ่งเป็นกลุ่มดังรูปที่ 1-6

•
•
•
•
•
•

Microsoft Office
ArcGIS
MODFLOW
AquaChem
AutoCAD
Database System

รูปที่ 1-6 ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
1.9.3 โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ระบบป้องกันและรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล ดังรูปที่ 1-7

รูปที่ 1-7 โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร
ระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล
ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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1.9.4 อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกัน ดังรูปที่ 1-8

รูปที่ 1-8 อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกัน
1.9.5 สถาปั ต ยกรรมระบบสารสนเทศปั จ จุ บ ั น มี ก ารเชื ่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยของกรมทรั พ ยากร
น้าบาดาลดังรูปที่ 1-9 และแผนผังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เขต 4 ขอนแก่น ดังรูปที่ 1-10

รูปที่ 1-9 แผนภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายของกรมทรัพยากรน้าบาดาล

ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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รูปที่ 1-10 แผนผังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สทบ. เขต 4 ขอนแก่น
1.9.6 ระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ระบบสารสนเทศปัจจุบัน ทั้งที่เป็นระบบบริหารด้านต่าง ๆ (Front and Back Office) ระบบ
ปฏิบ ัติการ (Operating System) ระบบฐานข้อมูล (Database System) และโปรแกรมประยุ ก ต์ ใ ช้
(Application) มีทั้งหมด 18 ระบบ ดังนี้
ตารางที่ 1-1 ระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในปัจจุบัน
ลาดับ

4

ชื่อระบบ
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาล
(Smart Pasutara)
ระบบฐานข้อมูลผลวิเคราะห์น้าบาดาล
(e-LAB)
ระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมกิจการน้า
บาดาล (GCL)
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

5

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

6

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

1
2
3

URL
http://app.dgr.go.th/
newpasutara
http://app.dgr.go.th/elab

หน่วยงาน
ศทส.

http://app.dgr.go.th/gcl2

สคบ.

http://workflow.dgr.go.th/
iwebflow
http://workflow.dgr.go.th/
iwebform/home3d
http://10.1.1.30/meetingroom/

ศทส.

ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กวน.

ศทส.
ศทส.

หมายเหตุ
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
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ลาดับ
ชื่อระบบ
7 ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมทรัพยากร
น้าบาดาล
8 ระบบบริการข้อมูลบ่อน้าบาดาล

URL
หน่วยงาน
http://procurement.dgr.go.th/ ศทส.
http://app.dgr.go.th/newpasu
tara/xml/Krabi.files/
http://app.dgr.go.th/newpasu
tara/xml/map_well.html
http://gmis.longdo.com/
home

ศทส.

9

ระบบบริการข้อมูลแผนที่น้าบาดาล

10

ระบบภูมิสารสนเทศและอุทกธรณีวิทยา
และการจัดการน้าบาดาล (G-MIS)

11

ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและเฝ้าระวัง http://tgms.dgr.go.th/#/
สถานการณ์น้าบาดาล (TGMS)
home

สอฟ.

12

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
แผนงานและติดตามโครงการ (Smart
Planning)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายในองค์กร (Smart ERP)
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าบาดาล (Smart GIS)

https://smartplanning.dgr.
go.th/

ศทส.

http://erp.dgr.go.th/

ศทส.

http://smartgis.dgr.go.th/
dgr_gis/portal/

ศทส.

15

ระบบองค์ความรู้ด้านทรัพยากร
น้าบาดาลแบบดิจิทัล

http://elibrary.dgr.go.th/

ศทส.

16

ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ประกอบด้วย Microsoft Windows XP,
Microsoft Windows 7-8, Microsoft Windows 10, Ubuntu, Android และ
iOS
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ประกอบด้วย Microsoft Office,
ArcGris, Mod Flow, Aqua Chem, AutoCAD และ Database System
ระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย Microsoft Excel, Microsoft SQL Server และ
MySQL

13
14

17
18

ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ศทส.
สคบ.

ศทส.

ศทส.
ศทส.

หมายเหตุ
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
บริการประชาชน
ทั่วไป
บริการประชาชน
ทั่วไป
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
และบริการประชาชน
ทั่วไป
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
และบริการประชาชน
ทั่วไป
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
และบริการประชาชน
ทั่วไป
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
และบริการประชาชน
ทั่วไป
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
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1.10 ผลการวิ เ คราะห์ จ ุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และภั ย อุ ป สรรค ที ่ ม ี ความส าคั ญ ของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยอุปสรรค ที่มีความส าคัญของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล ดังรูปที่ 1-11 และ TOWS Matrix ดังรูปที่ 1-12

รูปที่ 1-11 SWOT ANALYSIS

รูปที่ 1-12 TOWS Matrix
ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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1.11 กรอบแนวทางการพั ฒ นา (Road Map) เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ของกรมทรั พ ยากร
น้าบาดาล (To-Be)
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน (As-Is) ของระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
พบว่า แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ควรจะเป็น (To-Be) มีแนวทางดังนี้
1.11.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ดังรูปที่ 1-13

รูปที่ 1-13 สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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1.11.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและดิจิทัล ให้ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ดังรูปที่ 1-14

รูปที่ 1-14 สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
1.11.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ ดังรูปที่ 1-15

รูปที่ 1-15 สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล
ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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1.11.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อนาไปสู่องค์กรดิจิทัล ดังรูปที่ 1-16

รูปที่ 1-16 สถาปัตยกรรมระบบบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
1.11.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กร ดังรูปที่ 1-17

รูปที่ 1-17 สถาปัตยกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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1.12 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2566-2568
วิสัยทัศน์
ขับเคลื่อนและสนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านน้าและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างสมดุลและยั่งยืน

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของแผน

ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

48

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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สรุปจานวนโครงการจาแนกตามเชิงกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายที่

จานวนโครงการ

1
2
3
4
รวม

11
13
4
7
35

ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)
223.50
425.00
234.50
150.00
1,033.00

จากวิสัยทัศน์ ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี กรมทรัพยากรน้าบาดาล
“ขับเคลื่อนและสนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านน้าและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างสมดุลและยั่งยืน”
เพื่อจะให้ก้าวไปบรรลุถึงเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว จาเป็นต้องดาเนิน การตามแผนงาน
โครงการในแต่ละเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน
ภาพในอนาคตที ่ จ ะเกิ ด ขึ ้ น ในปี 2568 ของกรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาลเมื ่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย
ตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว ประกอบด้วย 4 ด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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ด้านที่ 1 การเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร
น้าบาดาล
เป้าหมายที่ 1 : การธรรมภิบาลข้อมูล มีฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน้าบาดาล
ของประเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ประกอบด้วยแผนงาน ดังนี้
1. บูรณาการใช้ฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาล เพื่อวิเคราะห์ในเชิงลึก (Data Analysis) ให้เกิดประโยชน์
ต่อภารกิจกรมทรัพยากรน้าบาดาล
2. พัฒนาแพลตฟอร์มสาหรับรวบรวมฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาลเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (Single Window)
3. พัฒ นาระบบฐานข้อมูล เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการร่ว มกับหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบสารสนเทศ และข้อมูลในระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลให้เป็นปัจจุบัน
ด้านที่ 2 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร ประกอบด้วยแผนงาน
ดังนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้ทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานใหมีความมั่นคง ปลอดภัย ทันสมัยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. ปรับปรุงนโยบาย กระบวนการท างานและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทั ลให้
ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล
4. พัฒนาระบบจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและดิ จิ ทัล
เพื่อธรรมาภิบาลข้อมูล คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง มีแผนรองรับการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
ด้ า นที ่ 3 การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รอย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าล ยกระดั บ
การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายที่ 3 : มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
รองรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล และแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชนผ่าน e-Services ประกอบด้วยแผนงาน ดังนี้

ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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1. พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง (ESS: Executive Support
System)
2. พัฒ นาแพลตฟอร์มดิจ ิทัล ที่ตอบสนองและรองรับการติดตามสถานการณ์น ้าบาดาลของ
ประเทศผ่านระบบการส่งสัญญาณข้อมูลที่ทันสมัย
3. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล งานบริ ก ารในรู ป แบบ e-Services ให้ ส ามารถให้ บ ริ ก ารผ่ าน
แอปพลิเคชัน และมีศูนย์บริการประชาชนในลักษณะการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ด้ า นที ่ 4 การพั ฒ นาสมรรถนะด้ า นดิ จิ ท ั ล ให้ แ ก่ บุ ค ลากรด้ ว ยระบบการเรีย นรู ้ แ บบพลวัต
ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายที่ 4 : มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต โดยการนาเสนอ
ข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างคลังปัญญาและถ่ายทอด
ความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาลและถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล ประกอบด้วยแผนงาน ดังนี้
1. พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ม ี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะตามมาตรฐานด้ า นดิ จ ิ ท ั ล (Digital literacy) และ
ยกระดับบุคลากรด้านดิจิทัล (ICT Officer/ICT Professional)
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM: Knowledge Management) ระบบการเรียนรู้
แบบพลวัต (Dynamic Digital Learning Platform) และสร้างคลังปัญญาด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบ
เสมือนจริง (AR/VR/MR)

ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 2
บทนา
1.1 ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล (Department of Groundwater Resources) เป็นหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลักในการเสนอแนะจัดทานโยบายและแผน
ตลอดจนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้าบาดาล รวมทั้งการสารวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์
ฟื้น ฟู วิเคราะห์ ควบคุมและก ากับ ดูแลทรัพยากรน ้าบาดาลของประเทศ ในปัจจุบันกรมทรัพยากร
น ้าบาดาลได้มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication
Technology: ICT) มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาลและให้บริการประชาชน
ตามภารกิจดังกล่าวข้างต้น
ในปีงบประมาณ 2558 ศูน ย์เทคโนโลยีส ารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาลได้รับการสนับสนุ น
งบประมาณจากกองทุ น พั ฒ นาน ้า บาดาล ด าเนิ น การจัด ท าแผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศ และ
การสื ่ อ สารกรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาล ประจ าปี 2559 – 2562 เป็ น ผลให้ ก รมทรั พ ยากรน ้ า บาดาล
มีแนวทางและแนวปฏิบัติในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคล้องกับบริบทของ
การพัฒนาประเทศให้สามารถตอบสนองการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล ทรัพยากรภายในองค์กร
และการให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งขณะนี้แม่บทฯ ดังกล่าวได้ถึงกาหนดระยะเวลาที่จะต้องมี
การศึกษา ทบทวนและจัดทาขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทฯ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
จึงมีค วามจ าเป็น ที่ ต้ องขอรับ การสนับสนุน งบประมาณจากกองทุน พั ฒ นาน ้า บาดาล ในการจัด ท า
โครงการฯ ดังกล่าวในครั้ งนี ้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางและแนวปฏิบ ัต ิใ นการพัฒ นางานด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ต่อไป
เหตุผลที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ
(ไทยแลนด์ 4.0) ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559 ในทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ
3 ปีของหน่วยงาน แทนการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม และให้ยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงานอิสระ จัดทาแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยจัดทาแผน 3 ปี และปรับทุกปีตามความเหมาะสม และให้เสนอ
แผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงบประมาณ
รายจ่ายประจาทุกปี
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ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งความต้องการการใช้งาน
ทั้งภายในและภายนอกของระบบสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) ระบบสื่อสาร และ
อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงปริมาณข้อมูลมากขึ้นทุกปี จึงทาให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลจาเป็นต้องมี
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่ งจะใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นเครื่องมือ (Tools) ที่สาคัญ
ในการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศได้อย่างสมดุล และยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา ทบทวน และจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี ที่มีทิศทาง
การพัฒ นาสอดคล้องกับ นโยบาย และแผนพัฒ นาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ ให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของประชาชนในการให้บริการ
1.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนแม่บทฯ
1.3.1 พระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 7 เบญจ (1) การศึกษา
สารวจ วิจัย และวางแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้าบาดาลและสิ่งแวดล้อม
1.3.2 แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์น้าบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์ 2: การสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาน้าบาดาลของประเทศ
มาตรการ 2.4: การสนับสนุนการดาเนินโครงการศึกษา สารวจ และวิจัยเพื่อส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการศึกษา สารวจ และวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้าบาดาล
1.3.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 25612580)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
1.3.4 แผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ตุลาคม 2561 ถึง พ.ศ. 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 6.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการกากับ ติดตาม
การบริหารจัดการน้าของประเทศ
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1.4 เป้าหมายโครงการ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล จานวน 1 แผน/ฉบับ ประกอบด้วย
- แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
- แผนบริหารความเสี่ยงต่อสถานการณ์วิกฤตด้านทรัพยากรน้า
- แผนการบริหารทรัพยากรน้าบาดาลแบบมีส่วนร่วม
1.5 วิธีการดาเนินงาน
15.1 ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การด าเนิ นงานของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล พระราชบัญญัติน้าบาดาลฯ รวมทั้งแผนแม่บท เพื่อการพัฒนา อนุรักษ์แหล่ง
น้าบาดาล และสิ่งแวดล้อม แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ (สทนช.)
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์ของประเทศด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง และรองรับ
15.2 ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนความเหมาะสมของระบบในปัจจุบันของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล (Existing System Analysis) โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก/ภายใน ความเสี่ยง
และโอกาส รวมถึงความต้องการขององค์กร (Requirement Definition) ด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และ
บุคลากรของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล พร้อมจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรของกรมทรัพยากรน้าบาดาล และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน สาหรับ
การดาเนินการ เพื่อสนองประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
15.3 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ให้ส อดคล้องกับ แผนพัฒ นาดิจ ิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อกาหนดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งเสนอแนะ และจัดทามาตรการควบคุม กากับ ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในเชิงนโยบาย เชิงสถาปัตยกรรม และแนวทางปฏิบัติ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล รวมถึงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
15.4 ศึกษาแนวทางการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์วิกฤตด้านทรัพยากรน้า
(น้าแล้ง น้าท่วม) เช่น การใช้เทคโนโลยี Big Data และ Data Science โดยใช้ Big Data ในการจัดเก็บ
ข้อมูล ที่เกี่ย วข้องกับ ทรัพ ยากรน ้า ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบ ัน หลังจากนั้นน าข้อมูล มาวิเคราะห์ ด ้ ว ย
กระบวนการของ Data Science เพื ่ อ ค้ น หาองค์ ค วามรู ้ใ นการจั ดการน ้ า แล้ง น ้ า ท่ ว ม ทั ้ ง นี ้ เ พื่อใช้
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ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศและ
รองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
15.5 ศึกษา วิเคราะห์และจัดท าแผนการบริห ารทรัพยากรน ้าบาดาล แบบมีส ่ว นร่ว ม โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การจัดทาแผนในการใช้ระบบ IoT ในการตรวจสอบ น้าแล้ง น้าท่วม และส่งข้อมูล
มาจัดเก็บในระบบคลาวด์ในรูปแบบของ Big Data หลังจากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่านกระบวนการ
Data Science เพื่อแจ้งเตือนไปยังประชาชน หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ
โมบายแอปพลิเคชัน โดยกระบวนการดังกล่าวจะช่วยวิเคราะห์แนวโน้มก่อนที่จะเกิดน ้าแล้ง น ้าท่วม
เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลจะเป็นลักษณะแบบ Real Time
15.6 จัดการประชุม/สัมมนาเพื่อรับฟังความคิ ดเห็นหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม
ความคิดเห็นจากบุคลากรของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในทุกภาคส่วน ต่อร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี และข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เพื่อน ามาปรับ ปรุ ง อย่ างน้ อ ย 2 ครั้ง ครั้งละไม่น ้ อยกว่า 50 คน และจัดท าแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จ ิ ทั ล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี ฉบับสมบูรณ์
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี และแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง สถานการณ์วิกฤตด้านทรัพยากรน้า ที่สามารถตอบสนองการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาลแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับบริบท และยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศ ที่สามารถนามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรได้จริง และมีประสิทธิภาพ
1.7 แนวทางการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบาย แผนด้านดิจิทัล และสารสนเทศของประเทศ มีประเด็นเสนอ ดังนี้
1.7.1 เพิ่มเติมการทบทวนนโยบายแผนด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (2560–2564)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลและสังคม (พ.ศ. 2561–2580) แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561–2580
1.7.2 ทบทวนการวิเคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศ และดิจิทัลภายใน และภายนอก (SWOT
Analysis)
1.7.3 จัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทรัพยากรน้าบาดาลระยะ 3 ปี รวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ที่สาคัญของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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บทที่ 3
พันธกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
กรมทรัพยากรน้าบาดาลเป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภ ารกิจ หลักในการเสนอแนะจัดท านโยบายและแผน ตลอดจนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
น้าบาดาล รวมทั้งการสารวจและประเมินศักยภาพ พั ฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู วิเคราะห์ ควบคุม กากับดูแล
ประสาน ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้าบาดาล โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าบาดาล พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน ้าบาดาลและสิ่งแวดล้อมอย่างมีเอกภาพและ
คานึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล เป็นหน่วยงานระดับสานัก/ศูนย์ อยู่ในโครงสร้าง
องค์กรของกรมทรัพยากรน้าบาดาล มีหน้าที่ จัดระบบการสารวจ การเก็บ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของ
หน่วยงานในสังกัดและเป็นศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาล พัฒนาข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล และให้บริการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งโครงสร้างหน่วยงานตามรูปที่ 3-1

รูปที่ 3-1 โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแนวนโยบาย และแผนปฏิบัติการดิจิทัล รวมทั้งจัดท าและตรวจสอบ
แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลที่เหมาะสม
ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
และการสื่อสาร รวมทั้งระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
3. ศึกษา พัฒนาระบบคลังข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ รวมถึง
การเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ
4. ออกแบบ พั ฒ นาระบบสารสนเทศ และโปรแกรมประยุก ต์ ท ี่ ตอบสนองผู ้ใ ช้ บริก ารในทุก
ภาคส่วน รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. ออกแบบ พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและข้อมูลเชิงพื้นที่ สาหรับการวิเคราะห์ และประมวลผล
เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
6. ปฏิบ ัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
เพื่อให้สอดคล้องและครบถ้วนตามความต้องการในการใช้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของกรมทรัพยากรน้าบาดาล จึงแบ่งส่วนงานออกเป็น 5 ส่วนงาน
ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีภารกิจหลักดังนี้
1) สนับ สนุน งานอ านวยการของศูนย์ฯ ด้านงานธุรการ งานบุคคล งานการเงิน งานบัญชี
งานงบประมาณ งานพัสดุ งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมาย
2) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และตรวจสอบโครงการด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร
ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) จัดทาแผนงาน งบประมาณ โครงการและติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
4) จัดทาและทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล แนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร
5) พัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของบุ ค ลากร
ภายในองค์กร
2. ส่วนระบบข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาล มีภารกิจหลักดังนี้
1) วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
2) กาหนดมาตรฐานและการเชื่อมโยงของข้อมูล
ส่วนที่ 2 ความสาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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3) เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ
4) จัดทาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
5) ส่งเสริมให้คาแนะนา และเผยแพร่การใช้งานระบบฐานข้อมูล
3. ส่วนระบบสารสนเทศ มีภารกิจหลักดังนี้
1) วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ระบบสารสนเทศ และโปรแกรมประยุกต์
2) จั ด ท าและเผยแพร่ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นสารสนเทศในรู ป แบบดิ จ ิ ท ั ล และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตามประเมินผลการบริการระบบสารสนเทศ
3) จัดทา ควบคุม กากับดูแลเว็ปไซด์ ขององค์กร
4) ส่งเสริมให้คาแนะนา และเผยแพร่การใช้ระบบสารสนเทศและการใช้โปรแกรมประยุกต์
4. ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มีภารกิจหลักดังนี้
1) กาหนดคุณลักษณะ ออกแบบ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์และติดตั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
ให้ใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ง านอุป กรณ์ ค อมพิว เตอร์ ระบบเครือ ข่ ายคอมพิว เตอร์ แ ละ
การสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
3) บารุงรักษา ให้คาแนะนา การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
4) พัฒนา ควบคุม ก ากับดูแลบ ารุงรักษาระบบประชุมทางไกล และการสื่อสาร ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
5. ส่วนภูมิสารสนเทศ มีภารกิจหลักดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2) รวบรวม จัดทา และปรับปรุงข้อมูลเชิงพื้นที่ พร้อมจัดทาแผนที่แหล่งน้าบาดาล
3) จัดทาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
4) ส่งเสริมให้คาแนะนา และเผยแพร่บริการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
5) กากับ ดูแลห้องปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้าบาดาล (ศูนย์นาคราช)
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บทที่ 4
ข้อมูลสาคัญของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
1. ข้อมูลสาคัญของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
กรมทรัพยากรน ้ าบาดาลมีโ ครงสร้า งการบริห ารงาน และระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสารที่ใช้ในปัจจุบันจานวนหลากหลายระบบ หากวิเคราะห์ตามภารกิจหลักจะพบว่า มี หน่วยงาน
ที่ตั้งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 และ หน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการภายใน โดยมีภารกิจเป็นองค์กรหลักในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าบาดาลแบบบูรณาการเชิงรุก เพื่อนาน้าบาดาลไปใช้อย่างถูกวิธีและเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยการคงไว้ซึ่งความสมดุลตามธรรมชาติของทรัพยากรน้าบาดาล ในขณะที่แต่ละหน่วยงานจะมี
การใช้ระบบสารสนเทศที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงสามารถสรุประบบสารสนเทศในปัจจุบันตามระบบ
บริ ห ารด้ า นต่ า ง ๆ ที ่ ค รอบคลุ ม ระบบคอมพิ ว เตอร์ (Hardware & Software) ระบบฐานข้ อ มู ล
(Database System) ระบบสารสนเทศ (Information System) โปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application)
ในทุก Platform ระบบเครือข่ายในพื้นที่กว้างและท้องถิ่น (Wide Area Network: WAN and Local
Area Network: LAN) ระบบการสื่อสารทั้งรูปภาพและเสียง (Video & Voice Communication) ระบบ
ป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล และระบบไฟฟ้า/ไฟฟ้าสารอง และระบบป้องกันไฟฟ้า
ได้ดังนี้
1.1 ระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในปัจจุบัน
ระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในปัจจุบั น แบ่งตามการสนับสนุนในแต่ละภารกิจ
จะมีอยู่ทั้งหมด 4 ภารกิจ ได้แก่ 1) ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานวิชาการ ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรน้าบาดาล (Smart Pasutara) ระบบสารสนเทศเพื่องานวิเคราะห์คุณ ภาพน้าบาดาล (e-Lab)
ระบบสารสนเทศเพื ่ อ การควบคุ ม กิ จ การน ้ า บาดาล (GCL) ระบบสารสนเทศเพื ่ อ ติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง
สถานการณ์น ้าบาดาล (TGMS) และระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล
(Smart GIS) 2) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานองค์กร ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการแผนงาน และติดตามโครงการ (Smart Planning) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรภายในองค์ ก ร (Smart ERP) ระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คลระดั บ กรม ( DPIS:
Departmental Personnel Information System) ระบบสารสนเทศภายนอก (PART, e-Budget,
G-procurement, e-Project Tracking) ระบบ GF-MIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมทรัพยากรน้าบาดาล 3) ระบบ
สารสนเทศสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประกอบด้วย ระบบองค์ความรู้
ด้ า นทรั พ ยากรน ้ าบาดาลแบบดิจ ิท ั ล เว็ บ ไซต์ ก รมทรั พ ยากรน ้ า บาดาล Facebook กรมทรั พ ยากร
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น้าบาดาล และ Line Official กรมทรัพยากรน้าบาดาล และ 4) ระบบสนับสนุนงานสื่อสารข้อมูลองค์กร
ประกอบด้ ว ย e-mail, Cloud Storage, Line ระบบ One Page Summary Report ระบบ Video
Conference และระบบ Meeting Online ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน
ได้ดังรูปที่ 4-1

รูปที่ 4-1ระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในปัจจุบัน
1.2 ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบ (System Software) และซอฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์ (Application
Software)
ปัจจุบันกรมทรัพยากรน ้าบาดาลได้ใช้ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) และซอฟต์แวร์
ประยุ ก ต์ (Application Software) โดยซอฟต์ แ วร์ ร ะบบ ประกอบด้ ว ย Microsoft Windows XP,
Microsoft Windows 7-8, Microsoft Windows 10, Ubuntu, Android และ iOS ส่ ว นซอฟต์ แ วร์
ประยุ ก ต์ ประกอบด้ ว ย Microsoft Office, ArcGIS, Mod Flow, Aqua Chem, AutoCAD และ
Database System ซึ่งระบบฐานข้อมูลนั้นพบว่า มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่สองประเภท ได้แก่ 1) การจัดเก็บ
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมตารางค านวณ ซึ่งใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2) การจัดเก็บโดยใช้โปรแกรม
บริ ห ารจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล โดยมี ก ารใช้ ง านผ่ า นระบบ RDBMS (Relational Database
Management System) ซึ ่ ง เป็ น โปรแกรมส าหรั บ บริ ห ารจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล แบบเชิ ง สั ม พั น ธ์
ประกอบด้วย Microsoft SQL Server และโปรแกรมประยุกต์เฉพาะงานผ่านเว็บ MySQL ซึ่งสามารถ
สรุปภาพรวมของซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้ในปัจจุบันได้ดังรูปที่ 4-2
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รูปที่ 4-2 System Software & Application Software ในปัจจุบัน
1.3 สรุปสถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ระบบสารสนเทศปัจจุบัน ทั้งที่เป็นระบบบริหารด้านต่าง ๆ (Front and Back Office) ระบบ
ปฏิบ ัติการ (Operating System) ระบบฐานข้อมูล (Database System) และโปรแกรมประยุ ก ต์ ใ ช้
(Application) มีทั้งหมด 18 ระบบ ดังนี้
ตารางที่ 4-1 ระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในปัจจุบัน
ลาดับ
ชื่อระบบ
URL
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ที่
http://app.dgr.go.th/
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
ศทส. บริการภายในกรม
1
น้าบาดาล (Smart Pasutara) newpasutara
ทรัพยากรน้าบาดาล
http://app.dgr.go.th/elab
ระบบสารสนเทศเพื่องาน
กวน. บริการภายใน
2 วิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล
กรมทรัพยากร
(e-LAB)
น้าบาดาล
http://app.dgr.go.th/gcl2
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
สคบ. บริการภายในกรม
3
ควบคุมกิจการน้าบาดาล (GCL)
ทรัพยากรน้าบาดาล
http://workflow.dgr.go.th/
4 ระบบงานสารบรรณ
ศทส. บริการภายในกรม
iwebflow
อิเล็กทรอนิกส์
ทรัพยากรน้าบาดาล
http://workflow.dgr.go.th/
5 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศทส. บริการภายในกรม
iwebform/home3d
ทรัพยากรน้าบาดาล
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ลาดับ
ชื่อระบบ
ที่
6 ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

หน่วยงาน

หมายเหตุ

http://10.1.1.30/
meetingroom/

ศทส.

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ระบบบริการข้อมูล
บ่อน้าบาดาล
ระบบบริการข้อมูลแผนที่
น้าบาดาล
ระบบภูมิสารสนเทศและ
อุทกธรณีวิทยาและการจัดการ
น้าบาดาล (G-MIS)

http://procurement.dgr.go.
th/

ศทส.

http://app.dgr.go.th/newpa
sutara/xml/Krabi.files/

ศทส.

http://app.dgr.go.th/newpa
sutara/xml/map_well.html

ศทส.

http://gmis.longdo.com/
home

สคบ.

11

ระบบสารสนเทศเพื่อติดตาม
และเฝ้าระวังสถานการณ์
น้าบาดาล (TGMS)

http://tgms.dgr.go.th/#/
home

สอฟ.

12

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ แผนงานและ
ติดตามโครงการ (Smart
Planning)
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรภายใน
องค์กร (Smart ERP)
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากร
น้าบาดาล (Smart GIS)

https://smartplanning.dgr.
go.th/

ศทส.

บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
บริการประชาชน
ทั่วไป
บริการประชาชน
ทั่วไป
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
และบริการ
ประชาชนทั่วไป
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
และบริการ
ประชาชนทั่วไป
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล

http://erp.dgr.go.th/

ศทส.

บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล

http://smartgis.dgr.go.th/
dgr_gis/portal/

ศทส.

บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
และบริการ
ประชาชนทั่วไป

7
8
9
10

13

14

URL
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ลาดับ
ชื่อระบบ
URL
ที่
15 ระบบองค์ความรู้ด้านทรัพยากร http://elibrary.dgr.go.th/
น้าบาดาลแบบดิจิทัล

16

17

18

ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ประกอบด้วย Microsoft
Windows XP, Microsoft Windows 7-8, Microsoft
Windows 10, Ubuntu, Android และ iOS
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ประกอบด้วย
Microsoft Office, ArcGIS, Mod Flow, Aqua Chem,
AutoCAD และ Database System
ระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย Microsoft Excel, Microsoft
SQL Server และ MySQL

หน่วยงาน

หมายเหตุ

ศทส.

บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
และบริการ
ประชาชนทั่วไป
บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล

ศทส.

ศทส.

บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล

ศทส.

บริการภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล

การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมทรั พยากรน ้ าบาดาล ทั้งระบบสารสนเทศส าหรั บ
ส านั ก งานส่ ว นหน้ า (Front Office System) และส านั ก งานส่ ว นหลั ง (Back Office System)
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ สนับสนุนงานวิชาการและวิศวกรรม การบริหารสานักงานและงานราชการ
งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล และสนับสนุนการสื่อสารและรายงานระหว่างกองและ สทบ. เขต
1.3.1 ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานวิชาการและวิศวกรรม
ระบบสารสนเทศสนั บ สนุ น งานวิ ช าการและวิ ศ วกรรม คื อ ระบบสารสนเทศเพื ่ อ การ
ปฏิบัติงานภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล เพื่อการท างานด้านการส ารวจการขุดเจาะ และ
การบริหารจัดการบ่อน้าบาดาล สรุปได้ดังตารางที่ 4-2
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ตารางที่ 4-2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานวิชาการและวิศวกรรม
ชื่อระบบ

รายละเอียด

ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาล
(พสุธารา)
ระบบสารสนเทศเพื่องานวิเคราะห์
คุณภาพน้าบาดาล E-Lab
ระบบจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
บริหารจัดการน้าบาดาลในเขต
วิกฤตการณ์น้าบาดาล

ระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบ่อน้าบาดาล
ระบบบันทึกผลการวิเคราะห์คุณภาพน้า
มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านหน้าเว็บ
http://www.dgr.go.th/KM_ssp/km.htm
ระบบวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สามารถแสดง
เหตุการณ์จาลองในอนาคตเพื่อประกอบการขออนุญาตขุด
เจาะน้าบาดาล สามารถจัดทารายงานระดับน้าบาดาลของ
บ่อสังเกตการณ์ เป็นต้น

1.3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสานักงานและงานราชการ
ระบบสารสนเทศสาหรับสานักงานและงานราชการ คือ ระบบสารสนเทศที่กรมทรัพยากร
น้าบาดาลใช้สาหรับการบริหารงานต่าง ๆ ได้แก่ การเงิน บัญชี พัสดุ บุคลากร สารบรรณ กฎหมาย ฯลฯ
สรุปได้ดังตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสานักงานและงานราชการ
ชื่อระบบ
GF-MIS
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ e-Project Tracking

รายละเอียด
ระบบบริหารการเงินภาครัฐ เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ
การเงินและบัญชี ของกรมบัญชีกลาง
ระบบรับส่งหนังสือ ผลสารวจพบว่ามีการใช้งานทุกกอง และ สทบ.
เขต ส่วนใหญ่ใช้เพื่อรับส่งหนังสือเข้าออกเท่านั้น ยังไม่มีการใช้เพื่อ
เวียนหนังสือผ่านอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเพื่อจัดเก็บเอกสารไว้ในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการภาครัฐ บางหน่วยงานมีการ
เข้าใช้งานเพื่อรายงานให้แก่รัฐบาล
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ชื่อระบบ

รายละเอียด

ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุม ระบบสาหรับการจัดเก็บค่าใช้น้าบาดาลจากบ่อที่ขุดเพื่อธุรกิจ
กิจการน้าบาดาล (GCL)
ให้บริการแก่บริษัทและห้างร้านต่าง ๆ โดยมีการจัดเก็บค่าใช้น้า
บาดาล
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล เป็นระบบ Intranet ใช้เพื่อ
(DGR Human Resource
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรกรมทรัพยากรน้าบาดาล และ
Information System)
รายงานข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับบุคลากรของกรม
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม เป็นโปรแกรมกลาง
ระดับกรม
ของสานักงาน กพ. อนุญาตให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน
(DPIS: Departmental
สามารถเข้าถึงสารสนเทศส่วนบุคคลของตนเองได้
Personnel Information
System)
ระบบสารสนเทศภายนอก ได้แก่ เป็นระบบสารสนเทศที่หน่วยงานภายนอก (ไม่รวม GF-MIS) เช่น
-PART (สงป.)
สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง พัฒนาขึ้นเพื่อใช้บริหารจัดการ
-eBudget (สงป.)
และติดตามระบบงบประมาณ การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
-eProject Tracking (กส.)
ของหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ โดยมีหน่วยงานภายในกรมทรัพยากร
-eDocuments (ทบ.)
น้าบาดาลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ใช้งานหลัก ได้แก่ PART eBudget
-DGR Budget (ทบ.)
eBidding เป็นต้น รวมทั้งระบบสารสนเทศที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าของให้ใช้งานร่วมกันทุกหน่วยงาน
ในสังกัด ได้แก่ eProject Tracking นอกจากนั้น ยังมีระบบ
สารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาลพัฒนาและใช้งานภายใน
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(eDocuments) ระบบสานสนเทศบริหารงบประมาณ (DGR
Budget) เป็นต้น
1.3.3 ระบบสารสนเทศสาหรับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ระบบสารสนเทศสาหรับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล คือ ระบบเพื่อการนาข้อมูลได้แก่
ข้อมูลองค์กร ข่าวสาร กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานน้าบาดาลไปเผยแพร่ให้แก่
ประชาชน หน่วยงานราชการที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้าบาดาล ผ่านเว็ บไซต์ และ
เครือข่ายทางสังคม สรุปได้ดังตารางที่ 4-4
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ตารางที่ 4-4 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ชื่อระบบ
เว็บไซต์

Facebook

Social อื่น ๆ

รายละเอียด
เว็บไซต์ที่ออนไลน์ปัจจุบันเพิ่งได้รับการพัฒนามาใหม่โดย ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล นอกจากนี้กาลังพัฒนา
ข้อมูลบนเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมดโดยว่าจ้างผู้จัดทาจากภายนอก
https://www.facebook.com/Groundwaterthailand
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีการจัดทา Facebook เพื่อเป็นช่องทาง
ในการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ
Twitter, You Tube (Groundwater Channel)

4.3.4 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการสื่อสารและรายงานระหว่างกอง และสานักทรัพยากร
น้าบาดาลเขต
ระบบสารสนเทศสนับ สนุ น การสื ่ อสารและรายงานระหว่ า งกอง และส านัก ทรั พ ยากร
น้าบาดาลเขต คือ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การบัญชาการ
การติดตาม การรายงาน และการสื่อสารระหว่างกองและ สทบ.เขต สรุปได้ดังตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-5 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการสื่อสารและรายงานระหว่างกองและ สทบ.เขต
ชื่อระบบ
Email
Cloud Storage
Line
ระบบ One Page Summary
Report

รายละเอียด
มีการใช้งานอีเมล์ที่ mail.go.th และฟรีอีเมล์ใน Gmail และการ
สร้าง Group Mail ใน Yahoo Mail
ใช้ Dropbox และ Google Drive เพื่อจัดส่งรายงานระหว่างสทบ.
เขตสู่กรม
มีการนาไปใช้งานเพื่อการสนทนาและรายงานการออกนอกสถานที่
กรมมีการกาหนดให้ส่งรายงาน One Page Summary Report
โดยให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าบาดาล รวบรวม และเป็นผู้ดาเนินการจัดทา One
Page Summary เสนอต่อ อธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาล (DOC)
→ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MOC) →
สานักนายกรัฐมนตรี (PMOC)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
1.3.5 การใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล และสานักทรัพยากร
น้าบาดาลเขต
ผลสารวจการใช้งานระบบสารสนเทศระบบต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล และสานัก
ทรัพยากรน้าบาดาลเขต พบว่าปัจจุบันใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 4-6
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ตารางที่ 4-6 การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาล (ส่วนกลาง) และสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต (ส่วนภูมิภาค)
ระบบ

1

2

3

สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต
4 5 6 7 8 9 10 11 12











































































































































ส่วนกลาง

ระบบอินเทอร์เน็ต
ระบบอินทราเน็ต
แผนที่บ่อน้าบาดาล กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาล (พสุธารา)
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาล (Smart Pasutara)
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้าบาดาล



ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้าบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้าบาดาล
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้าบาดาล (Smart GIS)
ระบบสารสนเทศเพื่องานวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล
EIS/MIS
ระบบปฏิทินนัดหมายผูบ้ ริหาร
ระบบบริหารจัดการประชุม อบรม สัมมนา
ระบบบริหารการเงิน/บัญชี (GF-MIS)
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project Tracking System
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ระบบ

1

2

3

สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต
4 5 6 7 8 9 10 11 12









































































































































































































































ส่วนกลาง

ระบบสารสนเทศภายนอก ได้แก่ - PART (สงป.) - e-Budget (สงป.) - G-procurement
(กรมบัญชีกลาง) - e-Project Tracking (ทส.)
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS: Departmental Personnel
Information System)
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DGR Human Resource Information System)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ระบบเบอร์โทรศัพท์ภายใน (VoIP)
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email : @dgr.mail.go.th)
ระบบแบ่งปันข้อมูล Cloud Storage
Line Official กรมทรัพยากรนา้ บาดาล
ระบบ One Page Summary Report
ระบบ Video Conference
ระบบ Meeting Online
ระบบองค์ความรู้ดา้ นทรัพยากรน้าบาดาลแบบดิจิทลั (Knowledge Management : KM)
เว็บไซด์กรมทรัพยากรนา้ บาดาล
Facebook กรมทรัพยากรนา้ บาดาล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
2. ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและการให้บริการข้อมูล
สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศที่ควรจะเป็น
การปรับ ปรุง ระบบสารสนเทศของกรมทรั พ ยากรน ้า บาดาล ควรมีการด าเนิ น การเป็ น เฟส
ดังต่อไปนี้
1. ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศ 3 ระบบหลัก ได้แก่ GCL Pasutara และ E-Lab โดยจัดหา
ระบบประสานข้อมูล (middleware) เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งสามให้สามารถเรียกใช้ไปมาระหว่างกันได้
และให้บริการข้อมูลระบบอื่นๆ ควบคู่ไปกับระบบหลักทั้งสามเข้าด้วยกันดังรูปที่ 4-3

รูปที่ 4-3 การประสานข้อมูลของ GCL Pasutara และ E-Lab
การบูรณาการระบบสารสนเทศหลักเพื่อเชื่อมโยงเข้าด้วยกันระหว่าง ฐานข้อมูลพสุธารา ระบบ
GCL และ E-Lab โดยสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่หน่วยงานต่าง ๆ
ใช้งานอยู่ เช่น ระบบสารบรรณ DPIS GF-MIS e-Project e-Document เป็นต้น การเชื่อมโยงจาเป็นต้อง
อาศัยซอฟต์แวร์ระบบตัวกลาง (middleware) มาเชื่อมโยง เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการการใช้งาน
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

บทที่ 5
บทวิเคราะห์สถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
เนื้อหาในส่วนนี้จะสรุปการวิเคราะห์องค์กร (Enterprise Analysis: EA) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับสถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ประกอบด้วย
1. สรุปสถานภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 2. ความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศและ
การพัฒนาบุคลากร 3. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ 4. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

1. สรุปสถานภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สรุปสถานภาพปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ส่วนกลางมีวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ Notebook เครื่องมือทาง IT สาหรับการปฏิบัติงาน
ค่อนข้างเพียงพอกับความต้องการ แต่บางรายการอาจจะมีอายุการใช้งานที่นาน
2. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตของกรมทรัพยากรน้าบาดาล มีความล่าช้าทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า
ตามไปด้วย
3. การดูแลและบารุงรักษา (MA : Maintenance Service Agreement) ไม่ได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ใช้สาหรับการปฏิบัติงานเป็นเครื่องที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น AutoCAD Arc
หรือโปรแกรมที่ต้องมีการคานวณปริมาณมาก ทาให้เกิดความล่าช้าในการทางาน ถ้าหากข้อมูล
มีปริมาณมากจะทาการโหลดข้อมูลเป็นเวลานาน
5. โปรแกรมระบบที่ใช้ในปัจจุบัน เมื่อเครื่องมีปัญหาได้นาไปให้ร้านคอมพิวเตอร์ภายนอกแก้ไข
ลงโปรแกรมใหม่ทาให้ลิขสิทธิ์ (License) หาย ทาให้โปรแกรมใช้งานส่วนใหญ่ปราศจากลิขสิทธิ์

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
1.2 ด้านระบบสารสนเทศ
สรุปสถานภาพปัญหาและอุปสรรคด้านระบบสารสนเทศ
1. การตรวจสอบการบริหารเงิน/ บัญชี/ โครงการต่าง ๆ เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ/
การควบคุมภายใน/ ตรวจการปฏิบัติตามระบบสารสนเทศ/ ประเมินตรวจสอบภายใน ยังคงใช้
Microsoft Office (Word, Excel)
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ถึงแม้ว่าจะมีความพยายาม
พัฒนาระบบฯ แต่ยังไม่มีความสมบูรณ์เท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่สามารถเชื่อมโยงงานทั้งระบบได้
3. การให้บริการด้วย e-Service ในปัจจุบันของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
4. การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีเฉพาะที่บ่อสังเกตการณ์ แต่ไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่
5. ข้อมูลจากระบบ E-Log ถูกจัดเก็บในลักษณะ Graphic จึงไม่สามารถนาเข้าระบบฐานข้อมูลได้
6. การจาลองพื้นที่ (Modeling) เพื่อดูข้อมูล ปัจจุบันเก็บไว้ใน Computer แต่ไม่มีการเผยแพร่ออกไป
ให้ประชาชนทั่วไปนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
7. ระบบการฟื้นฟูบ่อบาดาลยังไม่เชื่อมโยงระหว่างสานักเขตกับส่วนกลาง
8. การวิเคราะห์โลหะที่เป็นพิษ ค่า BOC สารระเหยง่ายจากโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ได้ถูกบรรจุไว้
ในฐานข้อมูล
9. ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างสานักเขตกับส่วนกลาง
10. ขาดการต่อสัญญาระบบ GCL และ GMIS
11. การรายงานข้อมูลชั้นหิน ชั้นดิน จะนาเข้าเอกสารเป็นไฟล์ PDF แต่ไม่มีข้อมูลของทุกบ่อ และ
ระบบไม่รองรับการกรอกข้อมูลของชั้นหิน ชั้นดินที่ลงรายละเอียด
12. ขาดระบบการฝึกอบรม ในการรับสมัคร ฝึกอบรม จ่ายเงิน หรือการบริหารจัดการฝ่ายฝึกอบรม
การจัดฐานข้อมูลสาหรับช่างเจาะทั้งภาครัฐ และเอกชน
13. สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขตมีเครือข่ายจานวนมากแต่ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากมีการติดต่อ
สื่อสารด้วย Application จะช่วยให้เชื่อมโยงระหว่างเขตกับประชาชนจะส่งผลดีมาก
14. การประชาสัมพันธ์ ปัญหาที่พบคือการทาสื่อ Infographic อยากให้มีสื่อที่ออกมาสวยงาม
15. ระบบ ERP ที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลทาไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปัจจุบันการเงินยังใช้การบันทึก
ใน Excel
16. ระบบครุภัณฑ์ ไม่มีโปรแกรมให้ใช้ ปัจจุบันยังใช้การบันทึกใน Excel
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
สรุปสถานภาพปัญหาและอุปสรรคด้านระบบสารสนเทศ
17. กรมทรัพยากรน้าบาดาลจะต้องมีหน่วยงานที่คอยสนับสนุนข้อมูลให้บุคลากรในกรมทรัพยากร
น้าบาดาล เช่น ถ้าหากต้องการฐานข้อมูลนี้สามารถติดต่อมาได้ที่หน่วยงานนี้ ซึ่งผู้ใช้งานย่อมทราบดีว่า
ต้องการข้อมูลด้านใด ประเภทใด สาหรับสนับสนุนการทางานของตน
18. การมีส่วนร่วมโดยประชาชนควรให้ประชาชนดูระดับน้าในพื้นที่ของตนว่า เปลี่ยนแปลงอย่างไร
เพื่อแจ้งมายังสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต ต้องมีระบบที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
1.3 ด้านข้อมูลน้าบาดาล (แผนที่)
สรุปสถานภาพปัญหาและอุปสรรคด้านข้อมูลน้าบาดาล (แผนที่)
1. ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลโดยเฉพาะบ่อเอกชน
2. ขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกับคุณภาพน้าให้สอดคล้องกัน เช่น ปีแรกของการเจาะบ่อ
คุณภาพน้าเป็นอย่างไร ระยะเวลาผ่านไปคุณภาพน้าเป็นอย่างไร และเก็บข้อมูลน้าของบ่อสังเกตการณ์
3. ขาดเครื่องมือ และ Technology เข้ามาช่วยจะช่วยในการขุดเจาะ
4. บ่อสังเกตการณ์บอกเฉพาะปริมาณกับคุณภาพน้าบางส่วน เช่น ค่าความเหนี่ยวนาไฟฟ้า
(Electricity Conductivity : EC) ค่าความเป็นกรดด่างหรือค่าพีเอช (pH) ค่าความเค็ม ซึ่งสารและ
ธาตุต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
5. ขาดการวิเคราะห์ชั้นหิน ชั้นดิน ในการเจาะน้าบาดาล
6. ขาดการจัดเก็บข้อมูลปริมาณน้าที่เจาะครั้งแรก การสูบด้วยอัตราไม่เหมือนกัน ระยะน้าลด
ก็ไม่เหมือนกัน และขนาดของเครื่องสูบมีผลต่อปริมาณน้าที่ได้
7. การเก็บข้อมูลระดับน้า ความลึก ชั้นหิน ชั้นดิน ใน GCL ตามกฎหมายกาหนดให้มีการเก็บตัวอย่าง
ทุกระยะ 1 เมตร แต่ในทางปฏิบัติไม่ทาจริง เป็นการคัดลอกไฟล์แล้วเปลี่ยนชื่อ
8. ข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ยังไม่ Update เช่น ข้อมูล
แผนที่น้าบาดาล สภาพน้า ศักยภาพน้า บ่อร้าง เป็นต้น
9. ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงภัย ภัยแล้ง น้าท่วม ปัจจุบันต้องอาศัยการอ้างอิงข้อมูล (Reference)
จากหน่วยงานอื่น ไม่มีหน่วยงานหลักที่จะมาทาข้อมูลไว้ให้ เช่น Arc Map, Arc GIS เป็นต้น
10. คาขอในแต่ละวันมีจานวนมาก ตอนนี้มีประมาณ 2000-3000 คาขอ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูล
ค่อนข้างลาบาก ไม่ฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานในการจัดเก็บ
11. หน่วยซ่อมควรมีช่องทางในการ Update ข้อมูล ปัจจุบันการกรอกข้อมูลกราฟ Resist ทาได้
ยากมาก หากมีการแก้ปัญหาให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้จาก Smart พสุธาราจะทาให้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้นมาก
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
สรุปสถานภาพปัญหาและอุปสรรคด้านข้อมูลน้าบาดาล (แผนที่)
12. การซ่อมบารุงเครื่องจักรอยากให้ระบบแจ้งเตือน เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ามัน การซ่อมบารุงต่าง ๆ
แล้วมีการบันทึกข้อมูลในระบบ
13. การมีส่วนร่วมของประชาชน (เกษตรกร) ปัจจุบันเป็นไปในลักษณะของการถูกเรียกเก็บค่าน้า
ประชาชนซ่อมบารุงบ่อเอง แต่การมีส่วนร่วมแบบอื่น ๆ ไม่มี เช่น ประชาชนสามารถดูระดับ
น้าบาดาลได้เอง เมื่อเจอปัญหาภัยแล้งแล้วสามารถแจ้งเรื่องมายังเขต
14. Smart พสุธารา ไม่สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
15. การเก็บข้อมูลส่วนใหญ่เก็บไว้กับตัวบุคคล / ข้อมูลใน Smart พสุธาราไม่ Update บางครั้งน้า
ไม่มีในบ่อแล้ว แต่ข้อมูลยังไม่ปรับ (ข้อมูลที่มีอยู่บอกเฉพาะตาแหน่งของบ่อ แต่ไม่มีข้อมูลคุณภาพน้า/
ศักยภาพน้า)
16. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดให้ประชาชนที่ใช้น้าบาดาล แล้วถ่ายรูปมาตร
วัดน้าส่งกลับมาให้ เพื่อออกบิลเรียกเก็บค่าน้า แต่ระบบประมวลผลไม่ถูกต้อง ต้องไปค้นหา (Search)
ข้อมูลการใช้น้าของบ่ออีกครั้งเพื่อการเรียกเก็บ (ข้อมูลที่รายงานกับหมวดรายบ่อไม่ตรงกัน)
1.4 ด้านบุคลากร
สรุปสถานภาพปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร
1. ปัญหาการใช้ IT ไม่เป็นของบุคลากร ทาให้ไม่มีคนรับผิดชอบงานส่วนของ IT โดยตรง
จึงส่งผลให้ไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ด้าน IT
2. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เรื่อง IT เท่าที่ควร
3. การให้หน่วยเจาะทุกหน่วยเก็บข้อมูลการขุดเจาะให้ด้วยการแจกจ่าย Tablet ให้นั้น ทุกหน่วยไม่ได้มี
เจ้าหน้าทีท่ ี่เก่งด้าน IT ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด สิ่งที่เขตต้องการคือ การมี Platform ที่ใช้งาน
ง่าย สามารถทางานได้ทั้ง Online และ Offline สามารถ Upload ข้อมูลเข้าระบบได้ในภายหลัง
นอกจากนี้ Smart พสุธารา ไม่มีความ Smart เลย การเข้าถึงยากมาก แก้ไขข้อมูลไม่ได้ ต้องมีขั้นตอน
ทาเรื่องไปยัง ศทส. เพื่อขอแก้ข้อมูล ทาให้ต้องเสียเวลาและใช้เวลานานในการแก้ปัญหา
4. หน่วยเจาะไม่มีความชานาญหรือความสัดทัดเรื่องการใช้เครื่องมือ จึงจาเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูลใน
ภายหลัง เพราะบางพื้นที่ไม่มีสัญญาณ แต่ปัญหาคือ ไม่สามารถมาบันทึกข้อมูลภายหลังได้

2. ความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศและการพัฒนาบุคลากร
ความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศ และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ที่สรุปประเด็นได้จากแบบสอบถามผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ซึ่งสามารถสรุปเป็นด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

2.1 สรุปความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศ
สรุปความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศ
1. อยากให้นาสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและทันสมัยมาใช้งาน
2. สานักในส่วนกลางมีข้อมูลจานวนมาก จึงต้องการจัดทาในรูปแบบ Technology Digital
3. ลดความซับซ้อนในการนาเข้าข้อมูล/คีย์ข้อมูลเข้าระบบ และให้อนุมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
4. ต้องการให้มีผู้ตรวจสอบข้อมูลที่นาเข้าผ่าน E-Service เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
5. การออกใบรับรองเงินเดือนผ่านระบบออนไลน์
6. การแจ้งลาผ่านระบบออนไลน์
7. การประชาสัมพันธ์ผ่าน ทสจ. ผ่านเขต แต่ละเขต ซึ่งต้องอาศัยการร่วมมือกันในการช่วยให้
ประชาชนใช้ Technology ที่เกี่ยวข้องกับน้าบาดาล
8. การรองรับความต้องการของประชาชนด้วยการใช้ Chatbot ที่เป็น AI จะช่วยเก็บข้อมูล
ไว้ในฐานข้อมูล
9. นวัตกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น e-Learning สาหรับการฝึกอบรม
10. การขุดเจาะบ่อ ช่างเจาะต้องเก็บข้อมูลภาพถ่ายเพื่อรายงาน แต่สภาพการทางานในพื้นที่
ไม่เอื้ออานวยให้กรอกข้อมูลเข้าระบบ ต้องหาเทคโนโลยีมาช่วย เช่น ติดตั้งกล้อง CCTV
11. พัฒนาฐานข้อมูล เช่น ชนิดดิน ชนิดหิน สี สิ่งเจือปน และอยากให้มีเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบ
ได้ในทันที
12. Cutting ที่เก็บมาจะต้องใช้ระบบ Software ช่วยเก็บข้อมูล เช่น เก็บในพสุธารา
13. การมีข้อมูลแบบ Real-time ที่สามารถดูบน Dashboard ได้ทันที โดยการใช้ IoT ไปติดไว้
ที่บ่อน้าบาดาลแต่ละบ่อจะช่วยให้ทราบปริมาณน้า คุณภาพน้าของแต่ละบ่อ
14. ต้องการระบบแจ้งเตือนการซ่อมบารุง หากระบบน้าที่จ่ายนั้นหยุดไหลภายในระยะเวลาที่กาหนด
อาจเป็นระบบควบคุม IoT ควบคุมบ่อน้าบาดาลเพื่อให้แจ้งเตือนแบบ Real Time
15. พัฒนาฐานข้อมูลแผนที่น้าบาดาล ให้เป็นปัจจุบัน เพราะเป็นฐานข้อมูลหลักในการปฏิบัติงานและ
ทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลทั้งการวางแผน และการปฏิบัติงาน
16. ต้องการโปรแกรมสาเร็จรูปด้านธรณีฟิสิกส์ หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
ขุดเจาะสารวจบ่อน้าบาดาลได้
17. หากเกิดภาวะภัยแล้ง น้าท่วม อยากให้มีการสื่อสาร/โต้ตอบกับประชาชนได้อัตโนมัติคล้ายกับ
ระบบ Siri
18. แผนปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานไม่สามารถนาไปใช้ได้จริงควรมีการกาหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการแผนปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน เพื่อการทางานได้อย่างมีคุณภาพ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
สรุปความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศ
19. เครื่องปริ้นส์เอกสาร เครื่องสารองไฟ ควรจัดให้เพียงพอต่อการใช้งาน หรือวางแผนการจัดซื้อ
ให้เหมาะสมต่อความต้องการในแต่ละปี
20. อยากให้มี Application ที่สามารถแจ้งระดับน้าได้ โดยให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ใช้งานง่าย
21. การจัดทาเว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการสื่อประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
22. จัดทาระบบการควบคุมด้านครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน และเลขครุภัณฑ์ เพื่อเป็นการควบคุม
ทางด้านต้นทุนและมูลค่าไปด้วย
23. โปรแกรมการประชุมออนไลน์ Zoom หรือ WebEx เพื่อการประชุมนอกสานักงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 สรุปความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สรุปความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
1. บุคลากรยุคเก่าไม่มีความชานาญด้าน IT การจะพัฒนาให้เก่งทาได้ยาก ดังนั้น ต้องจัดอบรมให้
เฉพาะอย่าง/ เฉพาะงานที่ทา และให้มีพี่เลี้ยงในพื้นที่คอยให้คาแนะนา และต้องมีแผนพัฒนาบุคลากร
ที่ชัดเจน
2. ปัจจุบันบุคลากรด้าน ICT มีจานวนไม่เพียงพอ บางแห่งเจ้าหน้าที่ใช้งาน ICT ไม่เป็น
กรมต้องกาหนดตั้งอัตราไว้ก่อนอย่างน้อย 6 อัตรา
3. ส่วนกลางต้องทาหลักสูตรขึ้นมาเพื่ออบรมพัฒนาบุคลากรทั้งที่เป็น IT และ Non-IT
4. อยากให้เผยแพร่ชุดองค์ความรู้ เช่น Simulator ของ Hardware ถ้าเป็นเครื่องจักรต้องสามารถ
สัมผัสด้วยมือได้ ไม่อยากให้เป็นแค่ VR เพราะช่างต้องพัฒนาทักษะ ได้สัมผัสของจริง โดยให้มี
การอบรมช่างเจาะ/ช่างเจาะเอกชน นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ขอให้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการช่วงปีท้าย ๆ
5. ต้องการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีเป็น และพัฒนาโปรแกรมเดิมที่มีอยู่ให้ตอบโจทย์
ผู้ใช้งาน
6. การบริหารจัดการกาลังคนให้พร้อมสาหรับการปฏิบัติงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
7. แต่ละสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขตไม่มีบุคลากรเฉพาะด้าน IT อยากให้มีกรอบอัตรา
8. ควรมีการจัดฝึกอบรมและเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ ด้าน ICT ให้กับบุคลากรของสานัก
ทรัพยากรน้าบาดาลเขตทุกเขตอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นการฟื้นความรู้ หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
สรุปความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
9. คัดเลือกบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี เข้าปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของสานัก
ทรัพยากรน้าบาดาลเขตเพื่อเป็นบุคคลที่คอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เมื่อประสบปัญหาการใช้งาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. จัดทาแผนนโยบาย ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นการเฉพาะสาหรับสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขตทุกเขต ทั้งนี้ต้องกาหนดการคัดเลือกบุคลากร
ที่ตรงสายงานเข้าในแผนของกรมทรัพยากรน้าบาดาล และต้องเป็นลักษณะพนักงานราชการ หรือ
ข้าราชการ เพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติงานกับ
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขตได้ในระยะยาว

3. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ระบบป้องกัน
และรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล ระบบไฟฟ้า/ไฟฟ้าส ารอง รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่าง ๆ ดังนี้
3.1 โครงสร้างพื้น ฐานเครือข่า ยคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ระบบป้องกันและรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล
ข้อมูลระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ระบบป้องกันและ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล ได้แก่ 1) ระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างสานักงานทั้ง 14 แห่ง โดยมีการเชื่อมต่อระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลผ่านโทโปโลยีแบบ MPLS ความเร็ว 20 Mbps
ในแต่ละสานักงานของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ซึ่งได้ใช้บริการของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่น
จากัด นอกจากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้คือ VMware 7 host ram 256 GB / host storage
ความจุรวม 275.08 TB ใช้งาน 90.61 TB ว่าง 184.48 TB สาหรับ สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 1-12
ใช้ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต internet 100 Mbps mpls 20 Mbps ปี 65 ปรับเป็น internet 200
Mbps mpls 50 Mbps 2) ระบบการสื่อสาร (VoIP) โดยกรมทรัพยากรน้าบาดาลมีระบบโทรศัพท์ (VoIP)
ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ภายใน สาหรับส่วนกลางได้เปลี่ยนเป็นระบบ IP Phone และเหลือระบบ Analog
Phone เฉพาะ ระบบ FAX เท่านั้น โดยให้บริการรวมทั้งหมดประมาณ 500 เบอร์ ในส่ว นภูมิภ าค
ได้ ให้บริการทั้ง 12 เขต โดย 1 เขตจะได้เบอร์โทรศัพท์ภายใน จานวน 32 เบอร์ โดยโทรศัพท์ภายใน
กรมทรัพยากรน้าบาดาลสามารถโทรหากันได้โดยไม่ มีค่าใช้จ่าย 3) ระบบป้องกันและรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านดิจิทัล โดยมี Firewall ทาการตรวจสอบเส้นทางเครือข่ายเข้ากับการตรวจสอบ Packet
และยังรวมถึง Deep Packet Inspection (DPI) ซึ่งเป็นวิธีการขั้นสูงในการตรวจสอบ และจัดการรับส่ง
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ข้อมูลเครือข่าย รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายอื่น ๆ เช่น การตรวจจับ / ป้องกันการบุกรุก
การกรองมัลแวร์ และโปรแกรมป้องกันไวรัส ซึ่งสามารถสรุป ภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัลที่ใช้ในปัจจุบันได้
ดังรูปที่ 5-1

รูปที่ 5-1 โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ระบบป้องกันและ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัลในปัจจุบัน
3.2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้า
อุปกรณ์คอมพิว เตอร์ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์เพื่อสารสื่อสาร และระบบฐานข้อมูล โดยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงต่าง ๆ ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้าบาดาลมีเครื่องคอมพิว เตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ในระบบควบคุมด้วยรหัสครุภัณฑ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์และเครื่องสารองไฟ โดยกรมทรัพยากรน้าบาดาลมีไฟฟ้าสารองขนาด
200 KVA ติดตั้ง ณ อาคาร 1 บริเวณลานจอดรถชั้น 1 ท าการส ารองระบบไฟฟ้าให้กับ ห้อง Data
Center ชั้น 2, 3, 4, 5 หากน ้ามันเต็มถังสามารถส ารองระบบไฟฟ้าได้ประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งสามารถ
สรุปรูปของระบบไฟฟ้า/ไฟฟ้าสารอง/ระบบป้องกัน/ระบบป้องกันฟ้าผ่า ได้ดังรูปที่ 5-2

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

รูปที่ 5-2 ระบบไฟฟ้า/ไฟฟ้าสารอง/ระบบป้องกัน/ระบบป้องกันฟ้าผ่าในปัจจุบัน
3.3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีการใช้งานสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลส่วนกลาง (บางเขน) และการเชื่อมโยงจากสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต
จากจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ จ านวน 12 เขต โดยมี ก ารก าหนดการเชื ่ อ มโยงสู ่ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต ของเขตต่ า ง ๆ
ต้องเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านมาที่ศูนย์ข้อมูล (Data Center) กรมทรัพยากรน้าบาดาลส่วนกลาง (บางเขน)
ซึ ่ ง สามารถแสดงแผนผั ง การเชื ่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยจาก ส านั ก ทรั พ ยากรน ้ า บาดาลเขต ทั ้ ง 12 เขต
แสดงดังรูปที่ 5-3 ถึง รูปที่ 5-4

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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รูปที่ 5-3 แผนภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายของกรมทรัพยากรน้าบาดาล

รูปที่ 5-4 แผนภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เขต 4 ขอนแก่น
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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บทที่ 6
สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจัยที่สง่ ผลกระทบ
ทั้งภายนอกภายใน ความเสี่ยงและโอกาสของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแยก
ตามเป้าหมาย พร้อมนาเสนอรูปภาพที่รวบรวมโครงการและแผนงานต่าง ๆ และนาเสนอปัจจัยที่ส่งผล
กระทบทั้งภายนอกภายใน ความเสี่ยงและโอกาสของกรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยนาเสนอทั้งปัจจัยที่
ส่งผลกระทบและการประเมิน ความต้อ งการจ าเป็น (Priority Need Index) การวิเคราะห์ ประเมิ น
จัดลาดับความสาคัญ โดยใช้ค่า PNI และการวิเคราะห์ TOWS Matrix ประกอบด้วย 1) สถาปัตยกรรม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 2) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งภายนอกภายใน ความเสี่ยง
และโอกาสของกรมทรัพยากรน้าบาดาล

1. สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในปัจจุบัน และวิเคราะห์ปัญ หา
อุ ป สรรค พร้ อ มทั ้ ง รวบรวมข้ อ มู ล จากการสอบถามและเอกสารต่ า ง ๆ สามารถน ามาออกแบบ
สถาปัตยกรรม และวางแผนการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของกรม
ทรัพยากรน ้าบาดาล และทันสมัยกับยุคปัจจุบัน ภายใต้กรอบการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถ
สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จ ากเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนกรมทรัพยากรน้าบาดาล ไปสู่ความมั่นคง
มั่งคั่งและยั่งยืนตามแนวทางของประเทศ โดยสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ควรขับเคลื่อนไปด้วยเป้าหมายที่สาคัญดังนี้
1.1 เป้าหมายที่ 1: การธรรมาภิบาลข้อมูล มีฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากร
น้าบาดาลของประเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้สามารถเชื่อมโยง
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
การธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance) เป็นกระบวนการในการก าหนดสิทธิ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการข้อมูลทุกขั้นตอนเพื่อให้การได้มาและการนาไปใช้
ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่ว นบุคคล และสามารถ
เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย ซึ่งการธรรมาภิบาลข้อมูลนั้นจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกคน ในการปฏิบัติตามนโยบายการดาเนินงานด้านธรรมาภิบาลขององค์กร และต้อง
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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ดาเนินงานในด้านอย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ ด้วยเหตุนี้การจัดให้มีระบบจัดการ
ฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) ซึ่งเป็นระบบที่ท าหน้าที่ในการแปลคาสั่งที่ใช้
จัดการกับข้อมูลภายในฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ระบบฐานข้อมูลเข้ าใจ และนาคาสั่งต่าง ๆ ซึ่งได้รับ
การแปลแล้ว ไปสั่งให้ฐานข้อมูลทางานตามคาสั่งนั้น ๆ เช่น การเรียกใช้ข้อมูล การจัดเก็บ และการอัพเดท
ข้อมูล เป็นต้น รวมไปถึงทาหน้าที่ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลภายในฐานข้อมูล โดยระบบ
จัดการฐานข้อมูลจะทาหน้าที่ในการตรวจสอบคาสั่งที่สั่งให้ระบบทางานโดยไม่สร้างความเสียหายให้กับ
ฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้ และยังทาหน้าที่ในการรักษาความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในฐานข้อมูล ให้มีความ
ถูกต้องตามกฎของความสัมพันธ์นั้นอยู่เสมอ
ดังนั้น การมีระบบฐานข้อมูลจึงถือได้ว่าเป็นกระบวนการสาคัญในลาดับ ต้น ๆ ที่จะช่วยผลักดันให้
กรมทรัพยากรน้าบาดาลได้มีกระบวนการในการธรรมภิบาลข้อมูล เช่น ข้อมูลบ่อน้าบาดาล ข้อมูลแผนที่
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลการให้บริการ ข้อมูลการดาเนินงาน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูล
ที่ขับเคลื่อนให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลดาเนิ นไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเป้าหมายเรื่องการ
ธรรมาภิบาลข้อมูล มีฐานข้อมูล ทรัพยากรน ้าบาดาลที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้มีความน่าเชื่ อ ถื อ
เป็น ศูน ย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน ้าบาดาลของประเทศ และมีการบูรณาการฐานข้อมูลหลักของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลให้ สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และแบ่งปันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องสอดคล้องตามหลักการของ DBMS ที่มุ่งเน้นการ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงบูรณาการ
ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้าบาดาล มีระบบฐานข้อมูลอยู่หลากหลายระบบ ดังนั้นจึงควรพัฒนา
ระบบคลังข้ อมูล (Data Warehouse) เพื่อน าฐานข้ อ มูล ต่ าง ๆ มาจัดเก็บไว้ร่ว มกั นในลั กษณะของ
ฐานข้อมูลกลาง (Data Center) และควรดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล (Data Cleansing) บ่อน้าบาดาล
ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการเชื่อมโยงไปยังระบบอื่น ๆ ปรับปรุง
ฐานข้อมูลระบบบริการแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาลเพื่อยกระดับการบริการภาครัฐ และพัฒนาแพลตฟอร์ม
ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาลที่อาจจะเชื่อมต่อกับการใช้ระบบ IoT (Internet of Things)
เพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพบ่อน้าบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์
หากมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT และมีการพัฒ นาและระบบฐานข้อมูลอย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกส่วนงานจะทาให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ดังนั้นกรมทรัพยากรน้าบาดาล ควรจะต้อง
พั ฒ นาระบบเพื ่ อ รองรั บ กั บ ข้ อ มูล ขนาดใหญ่ ด้ ว ย เมื ่ อ กรมทรัพ ยากรน ้า บาดาลมีข ้ อ มู ล ขนาดใหญ่
จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการใช้ เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซึ่งการท าเหมืองข้อมูลคือ การวิเคราะห์ข้อมูล
จานวนมากหรือข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซ่อนอยู่ โดยอาจทาการจาแนก
ประเภท จัดกลุ่มข้อมูล และหาความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นหรือการพยากรณ์ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่
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ที่ส ามารถน าไปใช้ป ระกอบการตัดสิน ใจในด้า น ต่าง ๆ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ปั ญญาประดิ ษ ฐ์
(Artificial Intelligent: AI) ในการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Leaning) เพื่อค้นหาข้อมูลที่ส าคัญและ
เรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน าไปพยากรณ์ และตรวจจับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การพยากรณ์น ้า ท่วม
น ้ า แล้ ง การตรวจสอบคุ ณ ภาพน ้ า บาดาล หรื อ การน าข้ อ มู ล จาก IoT ที ่ ถ ู ก จั ด เก็ บ ไว้ ใ น Big Data
มาวิเคราะห์แนวโน้มการใช้น้าบาดาล หากพบว่าจุดใดมีการใช้น้าบาดาล (น้าใต้ดิน) ในปริมาณมากเกินไป
จะท าการแจ้งเตือน เป็นต้น ส าหรับแผนที่สนับสนุนเป้าหมายที่ 1 นั้น จึงควรประกอบไปด้วยแผนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
แผนงานที่ 1 : บูรณาการใช้ฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics)
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจ กรมทรัพยากรน ้าบาดาล ซึ่งแผนงานที่ 1 มุ่งเน้นการจัดการข้ อ มูล
บ่อน้าบาดาลที่ถือเป็นข้อมูลสาคัญของกรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
บ่อน้าบาดาล เพื่อให้มี ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภั ย และสามารถเชื่อมโยงกันได้
ท าให้ข้อมูลมีคุณภาพ และน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในแผนงานที่ 1 จึงควรมีโครงการที่
สนั บ สนุ น การบู ร ณาการใช้ ฐ านข้ อ มู ล บ่ อ น ้ า บาดาล เพื ่ อ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก (Data Analytics)
ประกอบด้วย
1) การปรับปรุงฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาล (Data Cleansing) หรือที่เรียกว่าการทาความสะอาด
ข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบและการแก้ไข (หรือลบ) รายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชุด
ข้อมูลบ่อน้าบาดาล ตารางหรือฐานข้อมูล Data Cleansing จึงเป็นหลักสาคัญของฐานข้อมูล
2) พั ฒ นาและการจั ด ท าระบบคลั ง ข้ อ มู ล (Data Warehouse) ด้ า นทรั พ ยากรน ้ า บาดาล
ซึ่งการทา Data Warehouse จะแตกต่างจากการทา Data Cleansing แต่มีความเชื่อมโยงถึงกัน กล่าวคือ
การทา Data Cleansing จะทาให้ข้อมูลเป็นระบบ เป็นระเบียบและถูกต้องเป็นปัจจุบัน ส่วนการทา Data
Warehouse คื อ การน าฐานข้ อ มู ล ที ่ ผ่ า นการท า Data Cleansing มาเข้ า สู ่ ก ระบวนการเก็ บ ข้ อ มู ล
ที่รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการ
วิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ อาทิเช่น ระบบ ESS (Executive Support System) เป็นต้น
3) การพัฒนาระบบสารสนเทศงานส ารวจและประเมินศักยภาพน ้าบาดาล โดยพัฒนาระบบ
ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานส ารวจและประเมินศักยภาพน ้าบาดาล เช่น ข้อมูลส ารวจ
ธรณีว ิทยา อุทกธรณีว ิทยา และธรณีฟิส ิกส์ เป็นต้น และสามารถสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
เพื่อคานวณปริมาณน้าปลอดภัย (Safe Yield) จากนาข้อมูลการสารวจ
4) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล โดยพัฒนาระบบที่สามารถ
วิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาลให้เป็นไปตามเกณฑ์กาหนดที่เหมาะสม และสามารถประมวลผลกระบวนการ
วิเคราะห์คุณภาพน้า
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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แผนงานที่ 2 : พั ฒ นาแพลตฟอร์ ม ส าหรับ การให้ บริก ารภาครั ฐ เพื่ อ ตอบสนองการบริการ
ในทุกภาคส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (Single Window/Gateway) ส าหรับแผนงานที่ 2 นั้น
เป็นแผนงานที่จะเข้ามาควบคุมช่องทางการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมทรัพยากร
น ้าบาดาลในลักษณะช่องทางเดีย ว โดยลักษณะของการรวมศูนย์อินเทอร์เน็ตทั้งหมดให้ควบคุมได้
ในจุดเดียว ไม่ใช่แยกกันหลายส่วนเหมือนปัจจุบัน ดังนั้นในแผนงานที่ 2 จึงต้ องโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาแพลตฟอร์มสาหรับการให้บริการเพื่อตอบสนองการบริการในทุกภาคส่วน ประกอบด้วย
1) ศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มกลางการบริการภาครัฐ (Government e-Service Platform)
ด้านทรัพยากรน ้าบาดาลโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งระบบ e-Service นั้น เป็นระบบบริการประชาชน
ผ่ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบ Online เพื ่ อ เป็ น การอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนส าหรั บ บริ ก าร
ด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้าบาดาล เช่น ข้อมูลบ่อน้าบาดาล แผนที่น้า บาดาล ข้อมูล
สถานการณ์น้าบาดาล ข้อมูลบ่อสังเกตการณ์ เป็นต้น
2) พัฒนาแอปพลิเคชันด้านน ้าบาดาลเพื่อบริการประชาชน โดยพัฒนา Mobile Application
ด้านน ้าบาดาลเพื่อบริการประชาชน เช่น จุดจ่ายน ้าริมทางบริการประชาชน ที่ตั้งโครงการ ข้อมูล
ความร่วมมือระหว่างกรมทรพัยากรน้าบาดาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น
แผนงานที่ 3 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบสารสนเทศ และข้อมูลในระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้เป็นปัจจุบัน โดยแผนงานที่ 3 มุ่งเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูล
จากระบบต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานให้มีความถูกต้อ งและ
เป็นปัจจุบัน ดังนั้นในแผนงานที่ 3 จึงควรมีโครงการที่สนับสนุนการปฏิบัติ งานและการให้บริการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1) ปรับ ปรุงระบบติดตามการปฏิบัติงานเจาะบ่ อบาดาลผ่านระบบ GPS เพื่อประสิทธิภ าพ
การบริห ารจัดการ (e-Tracking Service) โดยประยุกต์ใช้ระบบ GPS (Global Positioning System)
เพื่อระบุตาแหน่งพิกัดของสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเจาะบ่อบาดาล และติดตั้งระบบ
GPS บนรถเจาะบ่อน้าบาดาล เพื่อติดตามและระบุตาแหน่งของรถเจาะบ่อน้าบาดาลบนแผนที่
2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลในภาวะวิกฤติ โดยพัฒนา
ระบบที่สามารถน าเข้าข้อมูล การรายงานข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล และจัดทาระบบติดตามแผนงาน
โครงการ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศของกรมทรัพยากร
น้าบาดาลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบบริการแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาลเพื่อยกระดับการบริการภาครัฐ
โดยการให้บริการแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาลที่สามารถแยกได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น แผนที่
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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น ้าบาดาลรายภูมิภ าค จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เป็นต้น รวมทั้งแผนที่ ที่ส ามารถแยกขนาด
บ่อน้าบาดาลตามขนาดและปริมาณการใช้น้าบาดาล
4) ศึกษาและจัดท าระบบสารสนเทศอุทกธรณีวิทยา และแผนที่น ้าบาดาล 3 มิติแบบพลวัต
โดยพัฒนาระบบที่สามารถจัดเก็บ ข้อมูล เช่น ข้อมูลบ่อราชการ บ่อเอกชน บ่อสังเกตการณ์ จุดจ่าย
น้าบาดาล ข้อมูลด้านธรณีวิทยาและอุทกธรีวิทยา ข้อมูลด้านพิบัติภัย ข้อมูลป่าไม้ ข้อมูลแหล่งน้าธรรมชาติ
ข้อมูลประปา ข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน ข้อมูลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศที่รองรับการแผนที่น้าบาดาล 3 มิติแบบพลวัต
5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล โดยพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล ประกอบด้วย ข้อมูลแผนที่ค่าพื้นฐาน
โลหะหนัก ข้อมูลการเติมน้าใต้ดิน ข้อมูลค่าระดับความสูงของแผ่นดิน และข้อมูลแหล่งการปนเปื้อน
ซึ่งสามารถสรุปสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล ได้ดังรูปที่ 6-1

รูปที่ 6-1 สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล
1.2 เป้ า หมายที ่ 2: มี โ ครงสร้ า งพื ้ น ฐานและระบบความมั ่ น คงปลอดภั ย ทางดิ จ ิ ทั ล
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ทาให้หน่วยงานกรมทรัพยากรน้าบาดาล
จะต้องเร่งพัฒนาบริการทางดิจิทัลให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น กอปรกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่เกิดขึ้น
ใหม่ตลอดเวลา ส่งผลให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีความซับซ้อนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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กรมทรัพยากรน้าบาดาล ยังขาดกระบวนการในการบริหารจัดการ IT Infrastructure อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบ อีกทั้งบุคลากรของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ยังมีทักษะและความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ
ในการรับมือกับภัยคุกคามและเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงข้อจากัดของกระบวนการจัดซื้อและการจัดทา
งบประมาณ ส่งผลให้ไม่ส ามารถจัดหาเทคโนโลยีและวิธ ีการป้องกันภัยคุก คามทางไซเบอร์ได้อย่าง
ทันท่วงที ดังนั้นเพื่อให้กรมทรัพยากรน้าบาดาล สามารถดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมใช้และมีความมั่นคงปลอดภัย จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ แนวทาง ข้อปฏิบัติ
และมาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความมั่น คงปลอดภัย โดยต้องแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน ซึ่ง โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล เป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของ
ภาครัฐมีความมั่นคงปลอดภัย โดยมาตรฐานนี้จะครอบคลุมถึงบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลซึ่ง
ประกอบด้วย
โครงสร้างด้านระบบเครือข่าย คือ ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเชื่อมต่อกันโดยใช้
สื่อกลาง และสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเครือข่ายร่วมกันได้
เช่น เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น โดยระบบเครือข่ายมีองค์ประกอบที่ส าคัญเพื่อการ
เชื่อมต่อเป็น เครื อ ข่ายคอมพิว เตอร์ ได้แก่ คอมพิว เตอร์แ ม่ข ่าย (File Server) ช่องทางการสื่ อ สาร
(Communication Chanel) สถานี ง าน (Workstation or Terminal) และอุ ป กรณ์ ใ นเครื อ ข่ า ย
(Network Operation System)
โครงสร้างด้านฮาร์ดแวร์ คือ อุปกรณ์และชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ ที่มีวงจรไฟฟ้าอยู่ภายใน
เป็น ส่ว นใหญ่ และสามารถจั บ ต้ อ งได้ เช่น ซีพียู เมาส์ คีย์บอร์ ด สแกนเนอร์ เครื่องพิม พ์ ล าโพง
แผงเมนบอร์ด ฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ไดร์ฟ เป็นต้น
โครงสร้ า งด้ า นซอฟต์ แ วร์ คื อ โปรแกรมหรื อ ชุ ด ค าสั ่ ง ที ่ ใ ช้ ส ั ่ ง งานให้ ค อมพิ ว เตอร์ ท างาน
เปรียบเสมือนตัวกลางที่นาพาผู้ใช้ ให้เข้าไปถึงระบบต่าง ๆ ที่หลากหลายของอุปกรณ์ ดังนั้นซอฟต์แวร์
จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นและมีความส าคัญมาก และเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทาให้ระบบสารสนเทศเป็นไปได้
ตามที่ต้องการ โดยซอฟต์แวร์จะรวมทั้งซอฟต์แวร์ระบบ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมา
เพื่อใช้จัดการกับระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการ
ของผู้ใช้
อย่างไรก็ตาม แผนงานหรือโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคง
ปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและดิจิทัล ควรมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องตั้ งแต่การจัดท า
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) เพื่อการบูรณาการเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสารเข้ากับกระบวนการการท างานหรือภารกิจของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ได้อย่างเป็นระบบ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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ตั้งแต่ในระดับสถาปัตยกรรมไปจนถึงทิศทางการขับเคลื่อน (Roadmap) ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
เพื่อแนวทางให้กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลเข้ากับภารกิจหลักของ
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง EA จะท าให้เห็นภาพรวมทั้งหมดขององค์กร
ด้ า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ตั ้ ง แต่ โ ครงสร้ า งพื ้ น ฐานด้ า นครุ ภ ั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ซอฟต์ แ วร์ ท ี ่ ส นั บ สนุ น
การด าเนิ น งาน ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ที ่ ร องรั บ การให้ บ ริ ก ารให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานภายในสั ง กั ด
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล หน่วยงานภายนอก รวมไปถึงประชาชน การพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้น
ด้านความปลอดภัย เช่น การยืนยันตัวตน การวิเคราะห์ความปลอดภัยบนเครือข่ายขององค์กร เป็นต้น
ดังนั้นกรมทรัพยากรน้าบาดาลควรมีการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรในการบริการระบบสารสนเทศ
ส่ ว นกลาง เพื ่ อ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การองค์ ก าร ( Data Center Consolidate) และ
มีแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลเพื่อรองรับการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่
และนโยบายระบบข้ อ มู ล ระบบเปิ ด ภาครั ฐ (Open Data) ที ่ จ ะท าให้ ป ระชาชนและภาคเอกชน
ได้มีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูล ต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยการเข้าถึงข้อมูลจะอาศัยระบบ
ในการยืนยันตัวตนและจะต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล นอกจากนั้นควรพัฒนาระบบเพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดจิ ิทัล
และควรมีแนวทางในการบารุงรักษาระบบเครือข่ าย ครุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ รวมถึง
การดูแล บารุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของกรมทรัพยากร
น ้าบาดาลได้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมีความมั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งมอบบริการที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ให้แก่ประชาชนต่อไป สาหรับแผนที่สนับสนุนเป้าหมายที่ 2 นั้น จึงควรประกอบไปด้วยแผนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล ดังนี้
แผนงานที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยแผนงานที่ 1 จะมุ่งเน้นการจัดหาและจัดซื้อ อุปกรณ์
วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกรมทรัพยากร
น้าบาดาลให้มีประสิทธิภาพและทันต่อสมัย ดังนั้นในแผนงานที่ 1 จึงควรมีโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ประกอบด้วย
1) การจัดหาแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์รองรับการประชุมทั้งภายในและภายนอกสถานที่
ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (e-Meeting Online) โดยจะต้องด าเนินการจัดหาแพลต์ฟอร์ม
เพื่อมารองรับและสนับสนุนการประชุมแบบออนไลน์ เช่น vRoom, ZOOM, Cloud Meeting, WebEX
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติของกรมทรัพยากรน้าบาดาลดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
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2) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
โดยต้องด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจ ิท ัล รวมถึงการจัดซื้ อ ซอฟต์ แวร์ล ิขสิทธิ์ หรือต่ออายุส ิทธิ ์ก ารใช้ง านซอฟต์ แ วร์
อย่างต่อเนื่อง
แผนงานที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานใหมีความมั่นคง ปลอดภัย ทันสมัย
ทัน ต่อการเปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ว ส าหรับแผนงานที่ 2 ได้ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานใหมีความมั่นคง ปลอดภัย ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น
ในแผนงานที่ 2 จึงควรมีโครงการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1) จัดทาระบบจัดการทรัพยากรในการบริการระบบสารสนเทศส่วนกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร (Data Center Consolidate) โดยดาเนินการให้มีระบบในการบริหารจัดการ
ศู น ย์ ข ้ อ มู ล (Data Center: DC) การวิ เ คราะห์ ห าช่ อ งโหว่ ข องระบบ (VA: Vulnerability Analysis)
การทดสอบการเจาะช่ อ งโหว่ (Pen Test: Penetration Testing) และหาแนวทางป้องกั น ออกแบบ
จัดหา และติดตั้งระบบ SIEM (Security Information and Event Management)
2) ปรั บ ปรุ ง และเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบไซต์ ส ารองเพื ่ อ รองรั บ การบริ ห ารความต่ อ เนื ่ อ ง
ของกิจการในภาวะวิกฤติ (DR-Site: Disaster Recovery Site) โดยการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบไซต์ส ารองที่มีอยู่ให้รองรับกับภาวะวิกฤติต่าง ๆ ได้ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ตลอดจนอุปกรณ์ ชิ้นส่วนที่เป็นชุดอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้งานของระบบให้สามารถทางานได้
3) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เป็น กระบวนการ
สารวจและค้นหาข้อบกพร่องของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และจัดหาหรือปรับปรุง
ระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล เป็น กระบวนการ
สารวจและค้นหาข้อบกพร่องของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล และจัดหาหรือปรับปรุง
ระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5) ปรับปรุงระบบกาเนิดไฟฟ้าสารองแบบอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉิน และปรั บปรุงประสิทธิภาพ
ระบบไฟฟ้า สาหรับสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต โดยการปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาระบบ
กาเนิดไฟฟ้าสารองแบบอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉิน เช่น Generator, Automatic Transfer Switch เป็นต้น
พร้อมติดตั้งใช้งานในแต่ละสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต
6) จัดทาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า ทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ คือ ระบบที่ทาหน้าที่ในการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการใช้แผงเซลส์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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ข้อกาหนด และติดตั้งอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้าชนิดต่อกับระบบจาหน่าย รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันและปลด
วงจรระบบไฟฟ้า และการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า
7) สนับสนุนการปฏิบัติงานแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล สนับสนุนให้
พนักงานทางานทุกที่ทุกเวลา โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัล เช่น Distributed Cloud หรือ Cloud
Computing เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้ทางานได้ในทุกที่ ทุกเวลาในลักษณะ
Anywhere Operation
แผนงานที่ 3 : ปรับปรุงนโยบาย กระบวนการทางานและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล ส าหรับแผนงานที่ 3 คือการมุ่งหวังให้แนวทาง
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ถูกขับเคลื่ อนไปด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการทางาน
ในรูปแบบใหม่ที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเพื่อให้ทุกหน่วยงานเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังนั้นในแผนงานที่ 3
จึงควรมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ การปรับปรุงนโยบายและกระบวนการท างานด้านเทคโนโลยีดิ จิ ทัล
ประกอบด้วย
1) ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ส ถาปัต ยกรรมองค์ก รด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและดิ จิ ท ัล ส าหรับ
กระบวนการทางานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางาน
ของกรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาลตามหลั ก การสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร (Enterprise Architecture: EA)
โดยการวิเคราะห์กระบวนการ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี
2) จัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยดาเนินการในการว่าจ้างที่ปรึกษา
เพื่อให้เข้ามาดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล
แผนงานที่ 4 : พัฒนาระบบจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล เพื่อธรรมาภิบาลข้อมูล คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีแผนรองรับการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
โดยแผนที ่ 4 มุ ่ ง เน้ น ไปที ่ก ารพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ คุ ้ มครองข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คล และเพื ่ อ การ
ธรรมาภิบาลข้อมูล ดังนั้นในแผนงานที่ 4 จึงควรมีโครงการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพิสูจน์ตัวตนในการใช้งานระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล (SSO Authentication Service) โดยพัฒนาระบบให้สามารถเข้าใช้งานแบบ
Single Sign-On สามารถในการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้
งานระบบ (Login) ครั้งเดียว และสามารถเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ้าอีก
2) ศึกษาการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) กรมทรัพยากรน้าบาดาล เพื่อจัดทาข้อมูล
เปิด (Open Data) โดยศึกษากระบวนการสาหรับการจัดการข้อมูลที่ให้ความสาคัญกับข้อมู ลเป็นหลั ก
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ที ่ ป ระกอบด้ ว ย คุ ณ ภาพข้ อ มู ล (Data Quality) ความพร้ อ มใช้ ง านของข้ อ มู ล (Data Availability)
การใช้งานข้อมูล (Data Usability) และความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity) และการจัดทาข้อมูล
เปิด (Open Data) เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานภายใน ภายนอก และประชาชนทั่วไป
ซึ่งสามารถสรุ ป สถาปั ตยกรรมโครงสร้ างพื้ นฐานและความมั่ น คงปลอดภัย ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล ได้ดังรูปที่ 6-2
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รูปที่ 6-2 สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
1.3 เป้าหมายที่ 3 : มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง โดยใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัลรองรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล และแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชนผ่าน e-Service
กระแสการเปลี ่ ย นแปลงที ่ เ กิ ด ขึ ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ทั ้ ง การเปลี ่ ย นแปลงภายในประเทศ และ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ทาให้สภาพแวดล้อมของการพัฒนากรมทรัพยากรน้าบาดาลในปัจจุบัน
และที่จะเกิดในอนาคตเปลี่ยนแปลงตามไปด้ว ย ดังนั้นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้ทันสมัยจึงเป็นความท้าทายที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลจะต้องเตรียมตัว
และเผชิญพร้อมทั้งเตรียมแนวทางรองรับหรือแก้ไข ซึ่งหากจะมองให้เป็นประโยชน์ ถือได้ว่าเป็นโอกาส
ที่สาคัญที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลจะได้ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้ ว ยเหตุ น ี้ เ ทคโนโลยีด ิ จ ิ ท ัล จึ ง เป็ นเทคโนโลยี ท ี่ ม ี อ ิท ธิพ ลอย่า งมากต่อ การปฏิบ ั ต ิง านของ
กรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาล แต่ เ ทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล เป็ น เทคโนโลยี ท ี ่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
อยู่ตลอดเวลาและยากต่อการคาดเดาในระยะยาว ดังนั้น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
จึงต้องตระหนักและรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนัยจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น และเพื่อให้กรมทรัพยากรน้าบาดาล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิ ท ธิ ผ ล ควรมี แ ผนงานหรื อ โครงการต่ า ง ๆ ที ่ ร องรั บ และสนั บ สนุ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น การจั ด ตั้ ง
ศูนย์ปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้าบาดาลแบบดิจิทัล การพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการแก่ประชาชน
เช่น การพัฒนานวัตกรรมบริการการประกอบกิจการน ้าบาดาล การพัฒนาระบบ One Stop Service
เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตร เช่น การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อใช้ประกอบการด าเนินงานน ้าบาดาลเพื่อการเกษตร เป็นต้น โดยแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ถูกพัฒ นา
ขึ้นมานั้น จะช่วยอานวยความสะดวกและสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดั บสูง
เนื่องจากเป็น ข้อมูล ที่มีองค์ป ระกอบทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
ทางกลยุทธ์นโยบาย ยุทธวิธี ปัญหาเฉพาะหน้า และการควบคุม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (ESS: Executive
Support System) เป็นระบบสารสนเทศที่ช่ วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ การรวบรวมขอมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างตัวแบบในการพยากรณ์หรือคาดการณ์ต่าง ๆ ดังนั้นหลักการของ ESS
จึงเป็นการใหเครื่องมือที่จาเป็นแก่ผู้บริหาร ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีรูปแบบที่ซับซอน แต่มีวิธีการปฏิบัติ
ที่ยืดหยุน ESS จึงถูกออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ไม่เพียงแต่การตอบสนองในเรื่องความ
ต้องการของข้อมูลเทานั้น แต่ยังช่วยให้ผู้บริหารนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปวางแผนการดาเนินงาน
หรือวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในเรื่องเหตุการณ
หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน หรือกึ่งโครงสร้าง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้ อาจจะใช
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
กับบุคคลเดียวหรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเป็นกลุมก็ได้ โดยระบบ ESS อาจจะพัฒนาต่อยอดมาจาก
ระบบ DSS (Decision Support System) ที ่ เ ป็ น ระบบย่ อ ยหนึ ่ ง ของระบบ MIS (Management
Information System) หรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อย่างไรก็ตาม ระบบ ESS จะประสบความสาเร็จและช่วยผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น จะต้องอาศัยระบบพื้นฐานอื่น ๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลร่วมด้วย เช่น ระบบ e-Service ระบบ
One Stop Service ระบบข้อมูลบ่อน้าบาดาล ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้าบาดาล เป็นต้น
ดั ง นั ้ น แผนที ่ ส นั บ สนุ น เป้ า หมายที ่ 3 จึ ง ควรประกอบไปด้ ว ยแผนที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ระบบสนั บ สนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ดังนี้
แผนงานที่ 1 : พัฒ นาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริห ารระดับสูง (ESS: Executive
Support System) โดยแผนที่ 1 มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ได้จะสะท้อนไปยังแนวทางในการบริหารจัดการ
น้าแล้ง น้าท่วมและสถานการณ์วิกฤติได้เป็นอย่างดี ดังนั้นระบบ ESS จึงถูกจัดไว้ในกลุ่มของการบริหาร
ความเสี่ยงต่อสถานการณ์วิกฤติด้านทรัพยากรน้า (น้าแล้ง น้าท่วม) ด้วย ดังนั้นในแผนงานที่ 1 จึงควรมี
โครงการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1) พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง (ESS: Executive Support
System) ด้านทรัพยากรน ้าบาดาล โดยศึกษา วิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิม รวมไปถึงระบบ
สารสนเทศที ่ ม ี อ ยู ่ ภ ายนอก เพื ่ อ พั ฒ นาระบบ ESS ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการข้ อ มู ล ร่ ว มกั น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
แผนงานที ่ 2 : พั ฒ นาแพลตฟอร์ ม ดิจ ิท ั ล ที ่ต อบสนองและรองรั บการติ ด ตามสถานการณ์
น้าบาดาลของประเทศผ่านระบบการส่งสัญญาณข้อมูลที่ทันสมัย ในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล นั้น
จะเป็นการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงต่อสถานการณ์วิกฤติด้านทรัพยากรน ้า (น ้าแล้ง น ้าท่วม)
เช่นเดียวกับแผนงานที่ 1 ดังนั้นในแผนงานที่ 2 จึงควรมีโครงการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวัง วิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์น้าบาดาล
โดยขยายโครงข่ายระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น ้าบาดาลแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง
ตามเวลาจริง (Real-Time) เพิ่มเติม และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์
น้าบาดาลและการแสดงผลข้อมูลผ่าน Web service
แผนงานที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลงานบริการในรูปแบบ e-Services ให้สามารถให้บริการ
ผ่านแอปพลิเคชัน และมีศูนย์บริการประชาชนในลักษณะการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สาหรับแผนงาน
ที่ 3 มุ่งหวังว่าจะเกิดระบบที่สามารถให้บริการประชาชนในลักษณะการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
กล่าวคื อ ประชาชนสามารถมารับ บริก ารได้ ในรู ปแบบ ณ ที่แห่งเดียว โดยไม่จ าเป็น ต้ อ งไปติ ด ต่ อ
ส่วนราชการต่าง ๆ หลายแห่ง ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการกับ
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนและยังเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล โดยสามารถที่จะใช้บริการร่วมกันทั้งในด้านสถานที่ บุคลากร
ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ดังนั้นในแผนงานที่ 3 จึงควรมีโครงการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1) พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับการบริการการประกอบกิจการน ้าบาดาลออนไลน์
โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในรูปแบบ
Web Service และรูปแบบอื่น ๆ ที่เข้าถึงได้อย่างสะดวก
2) ศึกษาการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการดาเนินงานน้าบาดาลเพื่อการเกษตร
โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการด าเนินงานน ้าบาดาลเพื่อการเกษตร น าเข้าต าแหน่ง
โครงการ (Point) และแปลงเป็นข้อมูลรูปแปลงที่ดินในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการน้าบาดาลเพื่อการเกษตร
เข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) แสดงผลที่ใช้งานง่าย และสามารถรองรับกับข้อมูลที่มีปริมาณมาก
ซึ่งสามารถสรุปสถาปัตยกรรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (Executive
Support System: ESS) ได้ดังรูปที่ 6-3

รูปที่ 6-3 สถาปัตยกรรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
(Executive Support System: ESS)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
1.4 เป้าหมายที่ 4 : มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต โดยการ
นาเสนอข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างคลัง ปัญญา
และถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
นโยบายรัฐบาลต้องการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการก้าวสู่ Digital Thailand
4.0 โดยการสร้างบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะใหม่ ๆ ด้านดิจิทัล ให้เชี่ยวชาญไอทีในด้านการสร้าง
เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ อย่างบูรณาการ
ช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
และทุกภาคส่วน ซึ่งกรมทรัพยากรน้าบาดาล เป็นองค์กรที่มีพันธกิจหลักในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
น ้าบาดาล รวมทั้งก ากับ ควบคุม การประกอบกิจการน ้าบาดาล ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสาคัญเป็นอันดับต้น ๆ ที่จะทาให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลขับเคลื่อน
ไปข้างหน้าด้ว ยเทคโนโลยีดิจ ิ ทัล องค์กรที่ประสบความส าเร็จต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศจะให้
ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสรรค์สร้างแนวคิด วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนา
อยู่เสมอ มีกระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริม ให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะ
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทางานที่ดีขึ้น ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกรมทรัพยากรน้าบาดาล จึงเกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้และทักษะตามมาตรฐานด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ทุกครั้งที่มีการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรจาเป็นจะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมกันไปด้วย ทั้ งนี้
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร
เช่น ทักษะด้านไอที การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล ความรู้ด้านวิชาการ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนา
ฐานข้อมูลจะทาให้เกิดการเชื่อมโยงไปสู่ระบบแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
นอกจากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรแล้ว
การจัดทาระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) จะช่วยให้กรมทรัพยากร
น ้าบาดาล สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ได้ตลอดเวลา และความรู้เหล่านี้จะยังคงอยู่กับ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลอย่างยั่งยืน ในปัจจุบันระบบ KM ได้ถูกนามาใช้ในหลากหลายองค์กร แม้ว่าระบบ
KM จะถูกคิดค้นมาเนิ่นนานแล้วก็ตาม แต่ยังสามารถนามาใช้เพื่อจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
โลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่าง ๆ เช่น สารสนเทศ ความรู้ เทคโนโลยี การตลาด
ความต้องการของลูกค้า คู่แข่ง เป็นต้น รวมทั้งปัญหาในการทางานในปัจจุบันผลักดันให้องค์กรต้องมีการ
ค้นหา สร้าง รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บ ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้บุคลากรที่ต้องการใช้เข้าถึงความรู้
นั้นได้ตลอดเวลา บุคลากรทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารก็จะต้องมีการเรียนรู้ มีการสร้างและใช้ความรู้
ในการท างานอย่ า งสม ่ า เสมอและต่ อ เนื ่ อ ง ซึ ่ ง ไม่ เ พี ย งจะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รอยู ่ ร อดปลอดภั ย ในโลก
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ที่เปลี่ยนแปลงเร็วและมีการแข่งขันสูง ยังมีความเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอีกด้วย และสิ่งสาคัญในการ
เพิ ่ ม ทั ก ษะกั บ บุ ค ลากรก็ ค ือ ประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคโนโลยีค วามเป็ นจริง เสริ ม (Augmented Reality: AR)
เทคโนโลยี เ สมื อ นจริ ง (VR: Visual Reality) หรื อ เทคโนโลยี แ บบผสมผสาน (MR: Mixed Reality)
เพื่อพัฒ นาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบ่อน ้าบาดาลท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีว ิต ดังนั้น
ในเป้าหมายที่ 4 จึงต้องพัฒ นาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรและองค์ความรู้ต่าง ๆ
ที่บุคลากรได้ร ับ การฝึกอบรม รวมถึงการน าความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดและเผยแพร่ผ่านเว็บไซ ต์ ข อง
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล ด้วยเหตุนี้แผนที่สนับสนุนเป้าหมายที่ 4 นั้น จึงควรประกอบไปด้วยแผนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้และจัดเก็บข้อมูลบุคลากร ดังนี้
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานด้านดิจิทัล (Digital
literacy) และยกระดับบุคลากรด้านดิจิทัล (ICT Officer/ICT Professional) สาหรับแผนงานที่ 1 จะให้
ความส าคั ญ ในการเพิ ่ม ศั ก ยภาพบุค ลากรให้ม ี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะตามมาตรฐานด้ า นดิ จิ ท ัล (Digital
Literacy) และการมี ศ ู น ย์ ก ารบริ ห ารจั ด การและเรี ย นรู ้ ด ้ า นการประกอบกิ จ การน ้ า บาดาล ดั ง นั้ น
ในแผนงานที่ 1 จึงควรมีโครงการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1) พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานด้านดิจิทัล (Digital
Literacy) โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ด้วยการอบรม แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดความรู้
2) จัดตั้งศูน ย์การบริห ารจัดการและเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการน ้าบาดาล โดยพัฒ นา
ศูนย์การให้ความรู้ด้านการประกอบกิจการน้าบาดาลแก่ภาคเอกชน และหน่วยงานที่มีความสนใจในด้านนี้
ซึ่งศูนย์การบริหารจัดการจะต้องพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างคลังปัญญาที่เป็นช่องทางที่สะดวกและ
รวดเร็วในการนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาลถ่ายทอดไปยังผู้ใช้
แผนงานที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM: Knowledge Management) ระบบ
การเรียนรู้แบบพลวัต (Dynamic Digital Learning Platform) และสร้างคลังปัญญาด้วยสื่อเทคโนโลยี
ดิจ ิทัลรูปแบบเสมือนจริง (AR/VR/MR) ซึ่งการพัฒนาระบบ KM จะช่วยให้กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล
เกิดการจัดการข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังบุคลากรอื่น ๆ ได้อย่างไม่รู้ และ
เพื่อให้ระบบ KM ประสบความส าเร็จในแผนงานที่ 2 นี้ จึงต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติม ควบคู่
ไปกับระบบ KM ดังนั้นในแผนงานที่ 2 จึงควรมีโครงการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1) พั ฒ นาระบบสารสนเทศการฝึ ก อบรมและฐานข้ อ มู ล บุ ค ลากรในวิ ช าชี พ ด้ า นทรั พ ยากร
น้าบาดาล โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลบุคลากรของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ที่เกี่ยวข้อง
กับการฝึกอบรม ซึ่งฐานข้อมูลจะต้องเชื่อมโยงไปยังระบบ KM ด้วย
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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2) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) และถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อจัดการความรู้ ทั้งจัดเก็บ สืบค้น แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
แบบเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น และนาไปสู่
ชุมชนนักปฏิบัติ
3) พัฒ นาชุมชนนักปฏิบ ัติ (Community of Practice) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้าง
คลังปัญญาด้านทรัพยากรน ้าบาดาล โดยพัฒนาเว็บไซต์หรือ Mobile Application ในการจัดกลุ่มของ
ความรู้ออกเป็นหมวดหมู่หรือที่เรียกว่าโดเมนความรู้ (Domain) เพื่อเป็นการกาหนดองค์ความรู้พื้นฐาน
เพื่อให้ผู้ที่มีความมั่นใจเรื่องเดียวกัน ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกันได้อย่างสะดวก
จัดตั้งชุมชน (Community) เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเกิดสายใยแห่งการเรียนรู้ที่มีความเข้มแข็ง
4) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
โดยพัฒนาระบบในรูปแบบของคลังปัญญา (Intellectual Repository) หรือคลังความรู้ (Knowledge
Repository) เพื่อจัดเก็บคลังทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นช่องทางสื่อสารผ่านเวิร์ลไวด์เว็บ
หรือผ่านระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
5) พั ฒ นาและ ปรั บป รุ งเว ็ บ ไ ซต์ www.dgr.go.th โ ดยการปรั บ ปรุ งเว ็ บ ไ ซต ์ ข อ ง
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลให้ข้อมูลเป็ นปัจจุบัน และสามารถถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ไปยังประชาชนได้
รวมถึงให้ประชาชนสามารถติดต่อให้ขอรับบริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย
ซึ ่ ง สามารถสรุป สถาปั ต ยกรรมการบริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู้ ระบบการเรี ย นรู ้แ บบพลวัต
ได้ดังรูปที่ 6-4
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รูปที่ 6-4 สรุปสถาปัตยกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต

2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งภายนอกภายใน ความเสี่ยงและโอกาสของกรมทรั พ ยากร
น้าบาดาล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) และ
ปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการดาเนินกิจการขององค์กร
โดยการวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ภายนอกเพื ่ อ พิ จ ารณาประเด็ น หลั ก ที ่ ส ่ ง ผลดี ต ่ อ องค์ ก รเพื ่ อ ค้ น หาโอ กาส
(Opportunities) และประเด็ น หลั ก ที ่ เ ป็ น ภั ย คุ ก คามหรื อ อุ ป สรรคที ่ ส ่ ง ผลลบต่ อ องค์ ก ร (Threats)
ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพื่อพิจารณาค้นหาประเด็นหลักที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) เพื่อพัฒนา
ให้ ต ่ อ ยอด หรื อ ขยายผล และจุ ด อ่ อ น (Weaknesses) เพื ่ อ ป้ อ งกั น หรื อ หลี ก เลี ่ ย ง เรี ย กเทคนิ ค
การวิเคราะห์นี้ว่า SWOT Analysis
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อค้นหาโอกาสและภัยคุกคามหรืออุปสรรคที่กระทบต่อ
การด าเนินกิจการ เทคนิคที่นิยม ได้แก่ Porter’s Five forces Model, PESTEL, BCG Matrix เป็นต้น
ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ในครั้งนี้ จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ PESTEL
การวิเคราะห์ PESTEL (PESTEL Analysis) คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเพื่อหาสิ่งที่ ส่ ง
ผลกระทบต่อกิจการ ทั้งเชิงบวกที่เป็นโอกาสและเชิงลบที่เป็นภัยอุปสรรคต่อกิจการ เพื่อนาไปใช้ในการ
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วางแผนกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือทางกลยุทธ์อื่นๆ อย่างเช่น SWOT Analysis ซึง่ PESTEL เป็นเครื่องมือทาง
กลยุทธ์ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกับธุรกิจ โดย PESTEL Analysis นี้เป็นเครื่องมือ
ที่พัฒนามาจาก PEST Analysis โดยเพิ่มปัจจัยภายนอกเข้ามาอีก 2 ปัจจัย คือ Environment (E) และ
Legal หรื อ Law (L) PESTEL Analysis ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย ภายนอก 6 ปั จ จั ย ซึ ่ ง ปั จ จั ย ภายนอก
(External Factors) หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินกิจการขององค์ กร และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ โดยแต่ละปัจจัยมีความหมาย ดังนี้
P (Political Factor)
คือ ปัจจัยด้านการเมือง
E (Economical Factor) คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
S (Social Factor)
คือ ปัจจัยด้านสังคม
T (Technological Factor) คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีหรือเทคนิคที่จะนามาใช้
E (Environmental Factor) คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
L (Legal Factor)
คือ ปัจจัยด้านกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ
ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยภายใน (Internal Factors) นั้น นิยมใช้กันหลาย
เทคนิ ค ได้ แ ก่ VA (Porter’s Value Chain Analysis) , 7S McKinsey, BSC (Balance Scorecard),
2S4M การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน เพื่อกาหนดกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ในครั้งนี้ จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ 2S4M เพื่อวิเคราะห์ค้นหาภัยคุกคามซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการ
ดาเนินภารกิจขององค์กร เนื่ องจากลักษณะองค์กรของกรมทรัพยากรน้าบาดาลมีความเหมาะสมที่จะใช้
เทคนิคนี้ โดย 2S4M ประกอบด้วย
S (Structure and policy) คือ ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย
S (Service and products) คือ ปัจจัยด้านบริการและผลิตภัณฑ์
M (Man)
คือ ปัจจัยด้านบุคลากร
M (Money)
คือ ปัจจัยด้านการเงิน
M (Material)
คือ ปัจจัยด้านวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์
M (Management)
คือ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
ผลการวิเคราะห์ SWOT สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
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2.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วย 2S4M
จุดแข็ง-Strengths
S-Structure 1. มี ก ฎหมายเฉพาะ คื อ พระราชบั ญ ญั ต ิ น ้ า บาดาล พ.ศ. 2525 รองรั บ ทุ ก ภารกิ จ
อย่างชัดเจน และมีกองทุนพัฒ นาน ้าบาดาลเป็นแหล่งเงินนอกงบประมาณที่จ ะช่ ว ย
สนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ
2. เป็นหน่วยงานหลักด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ มีหน่วยงานใน
ภู ม ิ ภ าคจ านวน 12 เขต ทั ่ ว ทุ ก ภู ม ิ ภ าค และที ่ ต ั ้ ง ส านั ก งานอยู ่ ศ ู น ย์ ก ลางพื ้ น ที ่ ทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี และพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ EEC ได้แก่ จังหวัดระยอง
3. มีศูน ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีอัตราก าลังอยู่ในโครงสร้างของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลอย่างชัดเจน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ดาเนินงาน
ด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การสนับสนุนทุกหน่ว ยงาน
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
4. กรมทรัพยากรน้าบาดาลอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร (Organization
Restructure) เพื ่ อ ให้ ส ามารถขั บ เคลื ่ อ นตามเป้ า หมายนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กรมทรัพยากรน้าบาดาล จึงเป็นโอกาสสาคัญที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกขับเคลื่อน
S-Service
1. มีฐานข้อมูลน ้าบาดาล (พสุธารา) มีระบบฐานข้อมูล (E-Lab) และระบบสารสนเทศ
อื่น ๆ (Smart พสุธ ารา) ที่น าข้อมูล ไปประมวลผลเพื่อสร้างระบบสารสนเทศส าหรับ
สนับสนุนการตัดสินใจในการให้บริการต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและประชาชน
2. มีแผนที่น้าบาดาล (Badan4Thai) และคู่มือมาตรฐานน้าบาดาล ให้บริการประชาชน
ระบบบริหารจัดการน้าบาดาลสาหรับเอกชน (GCL)
3. มีหน่วยงานวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งสาหรับภารกิจของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
และให้บริการเอกชนและประชาชน
Man
1. ผู้บ ริห ารมีวิสัย ทัศน์ด้านดิจิทัล มีบุคลากรที่มีทั้งสมรรถนะเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อ ง
โดยเฉพาะด้านธรณีวิทยา สั่งสมทักษะประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากรุ่นสู่รุ่น มีความสามัคคีในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2. มีบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศเพื ่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน ้ า บาดาลเป็ น ไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรเป็นที่ไว้วางใจได้ในด้านการแก้ปัญหาและการให้บริการดิจิทัล
ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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จุดแข็ง-Strengths
Money
1. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลซึ่งใช้เป็นกรอบกาหนดทิศทางและแนวทางการของบประมาณ
ลงทุนเพื่อพัฒนาทั้งระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และบริการด้านดิจิทัล
ได้อย่างเป็นระบบและสามารถติดตามประเมินผลได้
2. สามารถลงทุนพัฒนาด้านดิจิทัลโดยระบบงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ
ที่อาศัยกองทุน พัฒ นาทรัพยากรน ้าบาดาล ท าให้มีความคล่องตัว ความยืดหยุ่น และ
ความรวดเร็วทางการเงิน
Material
1. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่าย
ระบบอินเทอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย ไวไฟ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในระดับหนึ่ง
2. มี ก ารสนั บ สนุ น ครุ ภ ั ณ ฑ์ ฮ าร์ ด แวร์ เครื ่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น ส าหรั บ
การดาเนินงานภารกิจโดยเฉพาะในส่วนกลางได้เพียงพอระดับหนึ่ง
2. มีระบบความมั่นคงปลอดภัย ในการป้องกัน ตรวจจับการบุกรุก การโจมตี จากมัลแวร์
และระบบจัดเก็บจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานขั้นต่าของ พรบ.ว่าด้วยการกระทา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
Management 1. มีระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร ทั้งระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Smart ERP) ระบบจัดการสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกส์
(e-Office) ระบบฐานข้ อ มู ล น ้ า บาดาล (พสุ ธ ารา, Smart พสุ ธ ารา) GF-MIS ระบบ
สารสนเทศทางการเงิน GMIS ระบบภูมิสารสนเทศ เป็นต้น
2. มี ร ะบบบริ ก ารดู แ ลและบ ารุ ง รั ก ษา (MA: Maintenance Service Agreement)
โครงข่ายหลัก และเครื่องแม่ข่ายหลักที่รับประกันความเสถียรภาพและความต่อเนื่อง
ในการให้บริการได้อย่างไม่หยุดชะงัก
3. มีนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เป็นรูปธรรม
จุดอ่อน-Weakness
S-Structure
1. หน่วยงานด้านสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาล คือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.) เป็นหน่วยงานมีฐานะระดับศูนย์เป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุน
ไม่ใช่หน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์ มีผู้บริหารสูงสุดคือผู้อานวยการระดับ 9 ไม่มีผู้บริหาร
ระดับรองผู้อ านวยการ มีอัตราก าลังที่เป็นข้าราชการ จ านวน 16 คน และพนัก งาน
ราชการ จานวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 24 อัตรา (ที่มา : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สานัก
บริห ารกลาง กรมทรัพยากรน ้าบาดาล, กรกฎาคม 2562) ซึ่งเป็นจ านวนที่ถูกจ ากัด
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จุดอ่อน-Weakness
ตามกรอบโครงสร้างของหน่วยงานสายสนับสนุน ปัจจุบันแม้จะสามารถให้ บริการและ
สนับสนุนภารกิจขององค์กรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้เป็นที่น่าพอใจ แต่ยังขาด
ความเพียงพอและทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 1-12 ในส่วน
ภูมิภาค ส่งผลกระทบต่อบทบาทการจะเป็นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ
(National Water Ground Data Center) ตามยุ ท ธศาสตร์ บ ริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
น้าบาดาล 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 และแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) ซึ่งต้องรองรับการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ระดับกระทรวง โดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน
ต่างๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล เข้ากับฐานข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังจาเป็นต้องเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการน้าตามยุทธศาสตร์ของประเทศอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ โครงสร้างและอัตรากาลัง
ของ ศทส. รวมทั้งเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานปัจจุบัน นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการขับเคลื่อน สนับสนุนภารกิจในหน่วยงานต่าง ๆ ของ
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล และการให้บริการประชาชนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่ อ การ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุ ทธศาสตร์ส าคัญของกรมทรัพยากรน้าบาดาล กระทรวง และ
ยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัลในปัจจุบันอย่างมีนัยสาคัญอีกด้วย
S-Service
1. ฐานข้ อ มู ล พสุ ธ าราแผนที ่ น ้ า บาดาลและแผนที ่ อ ุ ท กธรณี ว ิ ท ยาที ่ ก รมทรั พ ยากร
น ้าบาดาลใช้ ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 มีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับ สภาพ
อุทกธรณีวิทยาที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการกาหนดจุดเจาะบ่อน้าบาดาลที่มีปริมาณน้า
เพียงพอ ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการขุดเจาะ ข้อมูลบ่อบาดาลยังขาดความถูกต้อง
ครบถ้วน และไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน แต่ถูกใช้เป็นฐานข้อมูลหลั ก ของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
2. ขาดการบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล หลั ก ภายในหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ฐานข้ อ มู ล แผนที่
บ่อน้าบาดาลของรัฐ ฐานข้อมูลบ่อสังเกตการณ์ ฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาลเอกชน ฐานข้อมูล
สภาพและศักยภาพอุทกธรณีวิทยา ฐานข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล ฐานข้อมูล
ระบบภูมิสารสนเทศ และขาดการเชื่อมโยงจากหน่ว ยงานอื่น ความถูกต้องครบถ้ว น
ของข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลแหล่งน้าบาดาล เช่น ข้อมูลบ่อน้าตื้น คุณภาพน้าบาดาล
ขาดการเชื ่ อ มโยงกั บ ยุท ธศาสตร์ ก ลุ ่ ม จั ง หวัด ในพื้ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ การน าไปวิเ คราะห์
ใช้ป ระโยชน์ และสังเคราะห์เพื่อ การท านายผล การคาดการณ์อนาคตเพื่อตัดสินใจ
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาลได้อย่างไม่สมบูรณ์ ทาให้ขาดขีดความสามารถ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
จุดอ่อน-Weakness
ในการเป็น ศูน ย์กลางข้อมูล ทรัพยากรน ้าบาดาล (Groundwater Data Center) ของ
ประเทศหรือภูมิภาค
3. ฐานข้อมูลที่มียังขาดข้อมูลอีกหลายส่วนที่เป็นองค์ประกอบเชิงละเอียดในการวิเคราะห์
ข้อมูลแหล่งน้าบาดาล เช่น ข้อมูลบ่อน้าตื้น ข้อมูลการเจาะองค์กรภายนอกอื่น ๆ ที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล หรือข้อมูลในการเชื่อมโยงในการวางแผน
กาหนดแหล่งน ้าในแหล่งโซนนิ่งอุตสาหกรรม โซนนิ่งเกษตร เป็นต้น ขาดรายละเอียด
เชิงลึก เพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากทาง
วิชาการจากเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกรมทรัพยากรน้าบาดาล ทาให้บางครั้ งเป็นอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน และการรับทราบข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ยังขาดสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data
Architecture) และแพลตฟอร์มการบริการดิจิทัล (Digital Service Platform) ส่งผลให้
การบูรณาการข้อมูลร่วมกับแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระดับกระทรวง
หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้ยาก
5. ขาดระบบบริ ห ารสารสนเทศในภาวะวิ ก ฤติ (DR-Site : Disaster Recovery Site)
ที่เหมาะสมเพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องในการด าเนิน
กิจการเมื่อเกิดภัยวิกฤติ (BCM: Business Continuity Management)
6. ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน (e-Service) รวมทั้งบริการผ่านเว็บไซต์
โดยเฉพาะแผนการพัฒนา e-Service Roadmap ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
Man
1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะทางด้านดิจิทัลของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศทส.) ไม่เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงาน
อื่นๆ ภายในกรมทรัพยากรน ้าบาดาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคการผกผันทางดิจ ิ ทัล
(Digital Disruption) และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล
2. ศทส. ได้รับการจัดสรรอัตรากาลังน้อย ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการดาเนินภารกิจ
ของทั้งส่วนกลาง โดยเฉพาะส่วนภูมิภาค
3. ไม่มีอัตราก าลังบุคลากรด้านดิจิทัลประจ าที่ส านักทรัพยากรน ้าบาดาล (สทบ.เขต)
ทั้ง 12 เขต ส่งผลกระทบอย่างสาคัญต่อการปฏิบัติภารกิจของ สทบ.เขตต่าง ๆ
Money
1. การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ ศทส. ได้รับในแต่ล ะปีมีส ัดส่ว นที่ได้รับจัดสรร
ต ่ า กว่ า เกณฑ์ ท ี ่ ค าดหวั ง ยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตามแผนงาน/โครงการที ่ ก าหนดทิ ศ ทางและ
แนวทางการลงทุนด้านดิจิทัลทั้งด้านระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุน และ
การให้ บ ริ ก ารออนไลน์ ที ่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งเป็ น ระบบในแผนแม่ บ ทด้ า นเทคโนโลยี
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
จุดอ่อน-Weakness
สารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ผ ่านมา โดยการจัดสรรงบที่ได้รับยังไม่ส ะท้อนถึง
ความสาคัญของบทบาทด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยสนับสนุนภารกิจของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล ให้บรรลุตามเป้าหมาย จึงจาเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุน
พัฒนาทรัพยากรน้าบาดาล จาเป็นต้องเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาน้าบาดาล ที่มีกรอบวัตถุประสงค์ ระเบียบการอนุมัติ และใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะ
ทาให้โครงการด้านดิจิทัลขนาดใหญ่ที่มีผลดีต่อภารกิจของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ไม่ได้
รับการจัดสรร จึงไม่สามารถถูกขับเคลื่อนตามแผนที่วางไว้ได้ ส่งผลกระทบต่อความ
ต่อเนื่องการพัฒนาด้านดิจิทัลและยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล
อย่างมีนัยสาคัญ
Material
1. ขาดแพลตฟอร์มดิจิทัลมาตรฐานกลางขององค์กร เช่น ระบบลงชื่อครั้งเดียว (SSO:
Single Sign On) เพื ่ อ สร้ า งมาตรฐานการเชื ่ อ มต่ อ การสื ่ อ สาร การใช้ ง าน การใช้
ประโยชน์ และการเชื่อมโยงสู่ระบบเปิด (Government Open Data) และธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) รวมทั้งการบริการข้อมูลแก่ประชาชน
2. ขาดโครงสร้ า งพื ้ น ที ่ แ ละระบบประกั น ความมั ่ น คงปลอดภั ย ทางดิ จ ิ ท ั ล (Cyber
Security) และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA: Personal Data Protection Act) ที่จะสามารถรับประกัน
ด้ า นความลั บ (Confidentiality) ความถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ (Integrity) และสภาพ
พร้อมใช้งาน (Availability) ของบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่ อีกทั้งประเด็นด้านข้อมูลส่วนบุคคล
รวมทั้งไม่ส ามารถรับประกันความต่อเนื่องทางธุรกิจเมื่อเกิดวิกฤติ (BCP: Business
Continuity Plan)
3. ครุภัณฑ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ ยังมีปริมาณไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส านักงานพื้น ที่เขตต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค จะพบว่า ฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่มีอายุใช้ งาน
มาหลายปี ขาดการบารุงรักษาให้มีประสิทธิภาพดี คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานปกติ ซึ่ งสามารถใช้งานแบบส านักงานทั่ว ไปได้ แต่ไม่เพียงพอส าหรับ
การใช้งานในภารกิจส่วนใหญ่ขององค์กรที่จาเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์กราฟิกอย่างเข้มข้น
เช่น ระบบภูมิสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีคุณลักษณะเจาะจง
มีประสิทธิภาพสูงไปด้วย แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เพียงคุณลักษณะมาตรฐาน
การใช้งานในสานักงาน จึงได้ฮาร์ดแวร์ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะทาง

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล

105

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
จุดอ่อน-Weakness
4. ขาดแพลตฟอร์มการสื่อสารและประชุมออนไลน์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน ขาดมาตรฐาน
และความทั่วถึงของระบบไวไฟ ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะสานักงานพื้ นที่
เขตต่าง ๆ
Management 1. ขาดงบประมาณและแผนการบริห ารลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ (License MA) ส่งผล
กระทบต่อความพอเพียงและการใช้งานอย่างถูกกฎหมาย รวมทั้งความสามารถในการ
ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ทั้งซอฟต์แวร์มาตรฐาน
เช่น ระบบปฏิบัติการ, Office, anti-malware เป็นต้น ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง เช่น ArcGIS,
ArcView, AutoCAD เป็นต้น ทั้งที่เป็นซอฟต์แวร์ที่จาเป็นต่อภารกิจหลักขององค์กร
2. ขาดแผนและงบประมาณการบารุงรักษารายปี (MA) ระบบสารสนเทศสาคัญและระบบ
สนับสนุน ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องและคุณภาพของการให้บริการของระบบ
3. ขาดระบบสารสนเทศเพื ่ อผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง (ESS: Executive Support System)
ซึ่งเป็นระบบแดชบอร์ดสังเคราะห์ข้อมูลที่บูรณาการจากฐานข้อมู ลต่าง ๆ นาเสนอเป็น
โมเดลเชิง บริ ห ารแบบศูน ย์บ ัญ ชาการรบ (War Room) เพื ่ อ เป็ น ข้ อ มู ล สนับ สนุนให้
ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างรัดกุมรอบด้านหลายมิติ (Management by the Data)
4. ขาดระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจต่างๆ ขององค์กร ควรพัฒนาแผนที่น าทาง
การพัฒนาแอปพลิเคชั น (Application Development Roadmap) เพื่อให้มีมาตรฐาน
เดียวกันสามารถเชื่อมโยงบูรณาการอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน
2.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PESTEL analysis
โอกาส-Opportunities
P-Political
1. นโยบายและยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ข้อมูลระบบเปิดภาครัฐ
(Government Open Data) และธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ส่งผลดีต่อ
ต่อการกาหนดแผนงานของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ที่จาเป็นต้องมีแผนงาน/โครงการ
ด้านดิจิทัลเข้ารองรับช่วยขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานด้านการให้บริการประชาชนแบบ e-Service การเชื่อมโยงข้อมูลระบบเปิด
ภาครัฐ การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 และ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล มียุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ที่จาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุน
ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ท ี่ 2 เสริ ม สร้า งศัก ยภาพการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรน ้า บาดาล
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
โอกาส-Opportunities
เป้าประสงค์ที่ 2.1.2 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่งผลให้ควรมีแผนขยายผลการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและแผนพั ฒ นาโครงสร้ า งพื ้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อรองรับยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กลยุทธ์/มาตรการรองรับ 2.2.2 จัดตั้งศูนย์นาคราช พัฒนาระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้ง
เร่งรัดการพัฒนาเครือข่าย และระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรน้าบาดาลที่
พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่สนใจให้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ (DSS) เชิงนโยบายสาหรับผู้บริหาร ส่งผลให้ควรมี
แผนการพัฒนาเพื่อขยายขีดความสามารถของศูนย์นาคราชให้กลายเป็นระบบศูนย์ข้อมูล
กลางด้านทรัพยากรน ้าบาดาลของประเทศ และต่อยอดการพัฒ นาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (ESS: Executive Support System) ที่เป็นระบบแดชบอร์ด
ศู น ย์ บ ั ญ ชาการ (War Room) บู ร ณาการข้ อ มู ล จากศู น ย์ น าคราชเพื ่ อ สนั บ สนุ น
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการแบบ e-Service
ที่สะดวกต่อการเข้าถึงและใช้งานในทุกภาคส่วน
Economics
1. การขยายตัวและพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) การขยายตัวของ
ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่าง ๆ ส่งผลต่ออุปสงค์การใช้น ้า
เพื่ออุปโภคบริโภค เกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น ทาให้มีความต้องการ
ใช้น้าบาดาลเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อกรมทรัพยากรน้าบาดาลที่มีความจาเป็นต้องนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานการให้บริการ
ดังกล่าวเพิ่มขึ้น
Social
1. ชุมชน ชาวบ้าน เกษตรกร ผู้นาชุมชน วัด และหน่วยงานปกครองท้องถิ่น เริ่มตระหนัก
ในความสาคัญของการใช้น้าบาดาลเพื่อชุมชนในโครงการต่าง ๆ เช่น การให้บริการระบบ
ส่งน้าบาดาลระยะไกล น้าประปาบาดาล น้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค น้าบาดาล
เพื่อการเกษตร น้าบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน เป็นต้น เป็นโอกาสที่กระตุ้นให้
กรมทรัพยากรน้าบาดาล มีการนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยบริหาร
จัดการ สื่อสาร กระจายข้อมูลข่าวสาร ติดตาม และรายงานผลการให้บริการเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
2. โครงการน ้าบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ที่กรมทรัพยากรน ้าบาดาล ถวาย
การสนับสนุนการดาเนินงานล้วนได้ผลลัพธ์ที่ดี มีโอกาสขยายโครงการเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
โอกาส-Opportunities
ให้กรมทรัพยากรน้าบาดาล ควรพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมารองรับการบริหารจัดการ
ข้อมูลโครงการ
Technology 1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ด้านเว็บและการประมวลผลแบบคลาวด์
(Cloud Computing) ส่งผลดีต่อความจ าเป็นในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาจัดการองค์
ความรู้ด้านทรัพยากรน ้าบาดาล (KM: Knowledge Management) จัดเก็บ วิเคราะห์
สังเคราะห์ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี
เสมือนจริงผสมผสานความจริงเสริม (AR/VR/MR) ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อตอบสนอง
ต่อกลยุทธ์/มาตรการรองรับ เสริมสร้างบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการน ้าบาดาลในประชาคมอาเซียน โดยประสานความร่วมมือกับนานา
ประเทศ ทั้งในและนอกภูมิภาค เพื่อรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
และเผยแพร่ออกไปสู่เพื่อนบ้าน และเพื่อร่วมมือกันบริหารจัดการแอ่งน้าบาดาลในภูมิภาค
ร่วมกัน
2. ความก้าวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตผสานสรรพสิ่ง (IoT:
Internet of Things) สามารถแจ้ ง เตื อ นจากเซ็ น เซอร์ แ ละรายงานผลแบบเวลาจริ ง
(Realtime) ผ่านโครงข่ายเซลลูลาร์ 5G, ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์เชิงลึก (Big
Data and Analytics), ปัญญาประดิษฐ์ด้านการประมวลผลภาพ (AI Image Processing)
เพื่อวิเคราะห์สภาพธรณีฟิสิกส์, Chatbot ให้บริการประชาชน เป็นต้น เป็นโอกาสที่ส่งผล
ดีต่อการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย
และพัฒ นาที่เกี่ย วข้องกับทรัพยากรน ้าบาดาล เป้าประสงค์ที่ 4.1.3 เพื่อให้มีระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย 4.1.4 เพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก และ
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศอันทันสมัยและจ าเป็นต่อ การบริห ารจัด การและพั ฒ นา
ทรัพยากรน้าบาดาล และให้บริการน้าบาดาลอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ที่ ส่งผล
ให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์
ดังกล่าวได้
Environment 1. วิกฤตการณ์ภัยแล้งคุกคามต่อน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในภาคชนบท
ไทยอย่างรุนแรง และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี รัฐจึงเริ่มเห็นความจาเป็น
ในการนาน้าใต้ผิวดินมาใช้บรรเทาความรุนแรงของปัญหา ทาให้ภารกิจของกรมทรัพยากร
น ้าบาดาล มีความส าคัญเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนั บสนุน
สื่อสาร เผยแพร่ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดาเนินงานต่อภารกิจดังกล่าว และ
สามารถใช้เป็นช่องทางเข้าถึงบริการของประชาชนได้อีกด้วย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
โอกาส-Opportunities
Legal
1. ผลผูกพันตามข้อตกลงความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนและภาคีเครือข่ายนานา
ประเทศเพื่อ การแลกเปลี ่ยนข้ อมูล องค์ ความรู้ และข้อ มูล สารสนเทศด้า นทรัพ ยากร
น้าบาดาล เป็นโอกาสส่งผลดีให้มีการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางทรัพยากรน้าบาดาล
ของประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบบริห าร
จัดการน้าบาดาลในประชาคมอาเซียน โดยประสานความร่วมมือกับนานาประเทศ ทั้งใน
และนอกภูมิภาค เพื่อรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่
ออกสู่ประเทศเพื่อ นบ้าน และเพื่อร่วมมือกันบริห ารจัดการแอ่งน ้าบาดาลในภูมิภ าค
ร่วมกัน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์/มาตรการรองรับที่ 3.2.6
P-Political
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ สานักงาน ก.พ. มาตรการบริหาร
จัดการกาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ที่มีการจากัดการเพิ่มอัตราข้าราชการภาครัฐ
ทาให้การปรับเพิ่มอัตรากาลังคนในส่วนของ ศทส. ที่จะปรับโครงสร้างและเพิ่มอัตรากาลัง
เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล
รวมทั้งการจัดสรรอัตรากาลังคนด้านนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจาอยู่ที่สานักทรัพยากร
น้าบาดาลเขต 12 เขตส่วนภูมิภาคนั้น มีความเป็นไปได้ต่า หากไม่ ได้รับฉันทามติผลักดัน
จากของผู้บริหารระดับสูงของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ซึ่งส่งผลต่อการสนับสนุนบริการ
ด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนภูมิภาค และ
การบริการแบบ e-Service แก่ประชาชน
Economics
1. ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล เกษตรอิน ทรีย์และเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นนโยบายของ
ประเทศไทยนั้น ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC:
Eastern Economic Corridor) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ขยายตัวมากขึ้น
ส่งผลให้มีอุปสงค์ความต้องการน้าบาดาลเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่การให้บริก ารน้าบาดาลของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล อาจจะตอบสนองได้ไม่ครบถ้วน อีกทั้งกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ยั ง ไม่ ม ี ร ะบบสารสนเทศหรื อ แอปพลิ เ คชั น ใดๆ บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ต่ า งๆ ติ ด ตาม
วิเคราะห์ศักยภาพทางธรณีว ิทยา และรายงานข้อมูล ที่เ กี่ยวข้ อง ซึ่งอาจกระทบต่ อ
ภาพลักษณ์ของกรมทรัพยากร น้าบาดาล
2. การขยายตัวของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว และการบริการ
ในภูมิภาคต่าง ๆ ทาให้มีอุปสงค์การขอเพื่อขุดเจาะน้าบาดาลภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ แต่กรมทรัพยากรน ้าบาดาลยังขาดระบบสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการค าขอ
ใบอนุญาต เจาะ/ใช้/เพิ่ม/ลดการใช้น ้าบาดาล ติดตามสถานะของค าขอ ติดตามผล
การเจาะ เก็บรวบรวมข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์ ระบบมาตรวัดปริมาณการใช้น้าด้วยระบบ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล

109
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
โอกาส-Opportunities
เซ็นเซอร์แบบอัตโนมัติ การประมวลผลการแจ้งและจัดเก็บค่าน้า และรายงานผล จึงส่งผล
ต่อข้อจากัดในการให้บริการและการบริหารจัดการบ่อน้าบาดาลภาคเอกชน
Social
1. การบริการน้าบาดาลเพื่อชุมชนในโครงการต่าง ๆ เช่น ระบบส่งน้าบาดาลระยะไกล
น้าประปาบาดาล น้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค น้าบาดาลเพื่อการเกษตร น้าบาดาล
เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน เป็นต้น ที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลดาเนินการเพิ่มขึ้นทุกปี
แต่กรมทรัพยากรน ้าบาดาล ยังขาดการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
มาช่วยบริหารจัดการ สื่อสาร กระจายข้อมูลข่าวสาร ติดตาม และรายงานผล ส่งผล
ต่อข้อจากัดในการให้บริการและการบริหารจัดการ
Technology 1. ยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรน้าบาดาลระยะ 20 ปีและแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
(วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) (3 ปี) นั้น มียุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการที่ใช้
วิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่นามาช่วยภารกิจของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ แต่มีการแบ่งผู้รับผิดชอบแต่ละ
โครงการแยกกันไป หากปราศจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ในมิติของแพลตฟอร์มดิจิทัล ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และ
หลังดาเนินโครงการ แต่ละหน่วยงานแยกกันคิดแยกกันจัดซื้อ ย่อมส่งผลกระทบต่อความ
เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น แพลตฟอร์ ม เดี ย วกั น อาจมี ป ั ญ หาด้ า นความเข้ า กั น ได้
(Compatibility) การเชื่อมโยงข้อมูลจากแต่ละโครงการเข้าด้วยกัน การเชื่อมโยงข้อมูล
จากฐานข้อมูลที่องค์กรมีอยู่เพื่อบูรณาการข้อมูลรวมเป็นหน่วยเดียวกันย่อมทาได้ยาก
ขาดมุมมองในระยะยาวทั้งในมิติการเชื่อมโยงกับระบบอื่นบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีอยู่
และการวางแผนงบประมาณบารุงรักษาเมื่อสิ้นสุดโครงการ ส่งผลให้เทคโนโลยีที่นามาใช้
ขาดความต่ อ เนื ่ อ ง ขาดความยั ่ ง ยื น สร้ า งภาระในการบริ ห ารจั ด การ สร้ า งปั ญ หา
ในการบารุงรักษาในระยะยาวได้
2. การน าเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ท ี ่ แ ตกต่ า งกั น ขาดมาตรฐานเดี ย วกั น อาจมี จ ุ ด อ่ อ น
ด้านช่องโหว่ (Vulnerability) ที่อาจส่งผลกระทบต่อมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้าน Cyber Security ที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบัน โดยอาจไม่สามารถวิเคราะห์ ประเมิน
ตรวจจับ และตอบสนองต่อการบุกรุกโจมตีช่องโหว่ที่มีอยู่ได้ทั้งเชิงป้องกัน (Preventive
MA) และเชิ ง แก้ ไ ข (Corrective MA) ได้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ระบบ น าไปสู ่ ค วามเสี ่ ย ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ อาจกระทบต่อแผนการบริห าร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) เมื่อเกิดภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ ได้
รวมทั้งการฟื้นสภาพภายหลังภัยพิบัติ (Disaster Recovery Plan) อีกด้วย
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โอกาส-Opportunities
3. การนาเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา การเผยแพร่ การส่ง
ต่ อ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล รวมทั ้ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที ่ ถ ู ก จั ด เก็ บ อยู ่ แ ล้ ว บนระบบต่ า ง ๆ
ในปัจจุบันขององค์กร อาจกระทบต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
Environment 1. การให้บริการน้าบาดาลเมื่อเกิดวิกฤติภัยแล้งในแต่ละปียังเป็นลักษณะตั้งรับ ต้องรอ
ประกาศเขตภัยแล้งภัยพิบัติจากรัฐบาลและจังหวัดในพื้นที่ก่อน กรมทรั พยากรน้าบาดาล
ไม่สามารถกาหนดแผนเชิงรุกเตรียมงบประมาณด้านนี้ไว้ล่วงหน้าได้ ส่งผลกระทบต่อการ
ให้ บ ริ ก ารที ่ ร วดเร็ ว ครอบคลุ ม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เนื ่ อ งจากกรมฯ ยั ง ไม่ ม ี ร ะบบ
การวิเคราะห์ข ้ อ มูล (Data Analytics) เพื่อการพยากรณ์ คาดการณ์ภ ัย แล้งล่ว งหน้ า
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล และระบบสารสนเทศเพื่อบริหารศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชน
ในสถานการณ์ภัยแล้งได้อย่างมืออาชีพและยั่งยืน
Legal
1. มีข้อจากัดตามกรอบของกฎหมาย นโยบาย หรือแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องที่มีสาระและ
หลักการในทิศทางเดียวกันกับพระบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 เช่น แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 แผนยุทธศาสตร์การบริห ารจัดการทรัพยากรน ้าของ
คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พ.ศ.2558) จากเดิม
ที่การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาลเป็นหน้าที่อย่างเบ็ดเสร็จของกรมทรัพยากร
น้าบาดาลเพียงหน่วยงานเดียว
2. ข้อกาหนดให้การขึ้นทะเบียนช่างขุดเจาะบ่อน้าบาดาลเฉพาะคุณวุฒิที่ต ่ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น ตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 ทาให้
การขึ้น ทะเบีย นนายช่างเจาะน ้าบ่อบาดาลมีกรอบจ ากัด กระทบต่อแผนการพัฒ นา
นายช่างเจาะบ่อน ้าบาดาล และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนนายช่างเจาะบ่ อ
น้าบาดาลและผู้ประกอบกิจการน้าบาดาลทั่วประเทศ
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2.3 สรุป SWOT Analysis กรมทรัพยากรน้าบาดาล
Strengths
สานักทรัพยากรน้าบาดาล ทุกเขตให้ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้าบาดาล
ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และให้ความสาคัญในการใช้งานด้านดิจิทัล
ในการพัฒนาองค์กร
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีกองทุนพัฒนาน้าบาดาลที่สนับสนุนงบประมาณในภารกิจต่าง ๆ
ทาให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหาร
บุคลากรมีความกระตือรือร้น มีความตื่นตัวในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้งาน และ
ต้องการการเรียนรู้อยู่เสมอ
มีระบบสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อให้บริการตามพันธกิจของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ Notebook เครื่องมือทาง IT
สาหรับการปฏิบัติงานเพียงพอกับความต้องการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาลที่เป็นหน่วยงาน
เฉพาะทาง ที่คอยให้บริการด้าน ICT
Weaknesses
งบประมาณด้านดิจิทัลมีน้อยเนื่องจากไม่ใช่ภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาล และ
การสนับสนุนงบประมาณในด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยังมีน้อย
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน ICT หรืออยู่ในตาแหน่ง ICT มีไม่เพียงพอกับความต้องการ
ขาดบุคลากรด้าน ICT ในแต่ละสานักงานเขต
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลยังไม่มีความชัดเจน บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ขาดความชานาญ และความรอบรู้ในเชิงลึก และหากเกิดปัญหายังไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้
บุคลากรรุ่นเก่าขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
โดยเฉพาะบุคลากรภาคสนาม
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลยังไม่เป็นปัจจุบัน
การมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละเขตพื้นที่
และหน่วยงานระดับเขตยังขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้รับผิดชอบขาดความเข้าใจในการขึ้นทะเบียนระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์เป็นครุภัณฑ์
เพื่อให้สามารถซ่อมแซมได้ตามเกณฑ์
ปัจจุบันการให้บริการด้วย e-Service ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลยังใช้งานไม่ได้เต็มศักยภาพ
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Weaknesses
การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมประยุกต์ที่ยังไม่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง
ในการดาเนินงาน
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ล้าสมัย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และขาดซอฟต์แวร์ในการป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีข้อมูลจานวนมาก แต่ยังไม่ได้จัดทาในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ขาดฐานข้อมูลกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบสารสนเทศ
ขาดแคลน นวัตกรรม สื่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ด้านการให้ความรู้แก่บุคลากร
กรมทรัพยากรน้าบาดาลยังไม่มีการอนุมัติเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากกฎ ระเบียบ ไม่เอื้อต่อการนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เช่น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นดิจิทัล
กรมทรัพยากรน้าบาดาลไม่ได้สนับสนุนข้อมูลให้ทางเขตเท่าที่ควร ฐานข้อมูลที่สาคัญ
และจาเป็นยังไม่มี
การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต ไม่มีความเสถียร
Opportunities
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ทาให้การพัฒนาด้านสถิติ
และสารสนเทศ สามารถเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องและบูรณาการกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนและให้ความสาคัญกับดิจิทัล โดยได้กาหนดแผนการดาเนินงาน
ของประเทศ ซึ่งสนับสนุน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรมทรัพยากรน้าบาดาล ทาให้สามารถ
ผลักดันแผนดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาลได้อย่างเหมาะสม
การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลในประเทศ ทาให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลได้นาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร
การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การร่วมแก้ปัญหาวิกฤติต่าง ๆ ทั้งภัยแล้ง น้าท่วม ทาให้ประชาชนรู้จักกรมทรัพยากรน้าบาดาล
มากขึ้น
มีกฎหมายที่ส่งเสริมต่อการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น
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O7
O8

O9

O10
O11
O12
O13

T1
T2
T3
T4
T5

Opportunities
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ทาให้เกิดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศได้ง่ายขึ้น
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น
การแข่งขันทางด้านธุรกิจดิจิทัลมีสูงส่งผลให้ราคาถูกลง ทาให้มีเครื่องมือมาช่วยพัฒนางาน
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลได้อย่างรวดเร็วตามไปด้วย
มีช่องทางให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร บริการประชาชน/ ผู้รับบริการ
รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาลโดยการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data)
ประชาชนเริ่มมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันมากขึ้น และเทคโนโลยี
เข้าถึงประชาชนมากขึ้นแบบทุกที่ ทุกเวลา
การพัฒนา Platform ที่ใช้งานง่าย สามารถทางานได้ทั้ง Online และ Offline
และพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่
เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถสนับสนุนการเผยแพร่ชุดองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปยังบุคลากรและ
ประชาชนโดยใช้การผสมผสานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
Threats
ระบบราชการไม่ยืดหยุ่น ไม่คล่องตัว ไม่สอดคล้องกับงานดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว
โดยเฉพาะงานด้านการงบประมาณที่ต้องดาเนินการล่วงหน้าประมาณ 2 ปี
สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงอาจจะมีผลกระทบต่อการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ
และงบประมาณมีจานวนจากัดในการพัฒนางานด้านดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ด้านดิจิทัลยังไม่ทันเหตุการณ์ จึงต้องว่าจ้างหน่วยงานภายนอก
ให้เป็นผู้ดูแล บารุงรักษาระบบ/โปรแกรม ซึ่งต้องใช้งบประมาณจานวนมาก
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีความรวดเร็วมาก ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และ
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานปรับตัวหรือเรียนรู้การใช้งานไม่ทัน
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้รองรับ
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และอุปกรณ์ที่ผลิตปัจจุบันบางชนิดมีอายุการใช้งานที่สั้นลง
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T6

T7
T8
T9
T10

Threats
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการใช้ทรัพยากรจานวนมากในการประมวลผล
ระบบขนาดใหญ่ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนการใช้งานเพื่อให้มีความทันสมัยจึงทาให้มีการลงทุน
ที่สูงขึ้น ทาให้อุปกรณ์บางอย่างล้าสมัย ตกรุ่นเร็ว ใช้ได้ไม่คุ้มค่า
ภัยคุกคามในโลก Cyber มีเพิ่มมากขึ้น
COVID-19 ส่งผลกระทบให้ต้องเร่งพัฒนาระบบ ICT ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ให้ทันต่อการถูก Disruption
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แล้วอาจจะไม่ประสบความสาเร็จ จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นที่การใช้น้าบาดาล เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทาให้ข้อมูลความต้องการของประชาชนที่ต้องการใช้น้าบาดาลมีจานวนจากัด

จากผลการสรุป SWOT Analysis พบว่า กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีจุดแข็ง จานวน 8 ข้อ จุดอ่อน
จานวน 15 ข้อ โอกาส จานวน 13 ข้อ และความเสี่ยงหรืออุปสรรค จานวน 10 ข้อ ดังสรุปในรูปที่ 6-5

รูปที่ 6-5 สรุป SWOT Analysis
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2.4 ขั้นตอนประเมินความต้องการจาเป็น (Priority Need Index)
การประเมินความต้องการจาเป็น เป็นการนาข้อมูลจากการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร (SWOT
Analysis) มาใช้ประเมินและจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น โดยมีขั้นตอนในดาเนินงาน
ดังต่อไปนี้ คือ
1. จัดทาแบบสอบถามสภาพปัจจุบันขององค์กรจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม
โดยแบ่งเป็น 5 สเกล ประกอบด้วย
เห็นด้วยมากที่สุด อยู่ในระดับ 5
เห็นด้วยมาก
อยู่ในระดับ 4
ไม่แน่ใจ
อยู่ในระดับ 3
เห็นด้วยน้อย
อยู่ในระดับ 2
เห็นด้วยน้อยที่สุด อยู่ในระดับ 1
2. จัดทาแบบสอบถามความคาดหวังขององค์กรจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
แบ่งเป็น 5 สเกล ประกอบด้วย
เห็นด้วยมากที่สุด อยู่ในระดับ 5
เห็นด้วยมาก
อยู่ในระดับ 4
ไม่แน่ใจ
อยู่ในระดับ 3
เห็นด้วยน้อย
อยู่ในระดับ 2
เห็นด้วยน้อยที่สุด อยู่ในระดับ 1
3. นาคาตอบที่ได้จากข้อ 2 มาลบออกจากข้อ 1 แล้วหารด้วยข้อ 1 ดังนี้
PNI = ความคาดหวัง – สภาพปัจจุบัน
สภาพปัจจุบัน
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2.4.1 การวิเคราะห์ ประเมินจัดลาดับความสาคัญ โดยใช้ค่า PNI
ข้อ

S1
S2
S3
S4

S5
S6
S6

S7

จุดแข็ง (Strengths)
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
Notebook เครื่องมือทาง IT สาหรับการปฏิบัติงาน
เพียงพอกับความต้องการ
สานักทรัพยากรน้าบาดาล ทุกเขตให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงาน
กองทุนพัฒนาน้าบาดาล
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าบาดาลที่เป็นหน่วยงานเฉพาะทาง
ที่คอยให้บริการด้าน ICT
บุคลากรมีความกระตือรือร้น มีความตื่นตัวในการ
นาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้งาน และต้องการ
การเรียนรู้อยู่เสมอ
มีระบบสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อให้บริการ
ตามพันธกิจของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ให้ความสาคัญในการใช้งานด้านดิจิทัลในการพัฒนา
องค์กร
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีกองทุนพัฒนาน้าบาดาล
ที่สนับสนุนงบประมาณในภารกิจต่าง ๆ
ทาให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหาร

สภาพ ความ
ปัจจุบัน คาดหวัง

PNI

ความ
จาเป็น
เร่งด่วน

3.21

4.46

0.39

1

3.51

4.48

0.28

2

3.50

4.40

0.26

3

3.62

4.52

0.25

4

3.65

4.49

0.23

5

3.62

4.44

0.22

6

3.70

4.52

0.22

6

3.85

4.53

0.18

7
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ข้อ

W1

W2
W3
W3

W4

W5

W6

W7

W8

จุดอ่อน (Weaknesses)
กรมทรัพยากรน้าบาดาลยังไม่มีการอนุมัติเอกสาร
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากกฎ ระเบียบ ไม่เอื้อ
ต่อการนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เช่น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นดิจิทัล
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน ICT หรืออยู่ในตาแหน่ง
ICT มีไม่เพียงพอกับความต้องการ ขาดบุคลากร
ด้าน ICT ในแต่ละสานักงานเขต
บุคลากรรุ่นเก่าขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะบุคลากรภาคสนาม
การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม
ประยุกต์ที่ยังไม่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องในการดาเนินงาน
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ล้าสมัย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และ
ขาดซอฟต์แวร์ในการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ขาดแคลน นวัตกรรม สื่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านการให้ความรู้
แก่บุคลากร
การมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยยังไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละเขตพื้นที่และหน่วยงานระดับ
เขตยังขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลยังไม่มี
ความชัดเจน บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ขาดความชานาญ และความรอบรู้ในเชิงลึก และหากเกิด
ปัญหายังไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้
กรมทรัพยากรน้าบาดาลไม่ได้สนับสนุนข้อมูลให้ทางเขต
เท่าที่ควร ฐานข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นยังไม่มี

สภาพ ความ
ปัจจุบัน คาดหวัง

PNI

ความ
จาเป็น
เร่งด่วน

2.83

4.42

0.56

1

2.85

4.37

0.54

2

2.91

4.29

0.47

3

3.06

4.50

0.47

3

3.07

4.49

0.46

4

3.10

4.49

0.45

5

3.10

4.45

0.44

6

3.10

4.39

0.42

7

3.19

4.49

0.41

8
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ข้อ
W9
W10
W10
W11

W11

W12

ข้อ

จุดอ่อน (Weaknesses)
ปัจจุบันการให้บริการด้วย e-Service ของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลยังใช้งานไม่ได้เต็มศักยภาพ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีข้อมูลจานวนมาก แต่ยังไม่ได้
จัดทาในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล ขาดฐานข้อมูลกลาง
ในการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบสารสนเทศ
การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต
ไม่มีความเสถียร
ผู้รับผิดชอบขาดความเข้าใจในการขึ้นทะเบียนระบบ
สารสนเทศและซอฟต์แวร์เป็นครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถ
ซ่อมแซมได้ตามเกณฑ์
ผู้รับผิดชอบขาดความเข้าใจในการขึ้นทะเบียนระบบ
สารสนเทศและซอฟต์แวร์เป็นครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถ
ซ่อมแซมได้ตามเกณฑ์
งบประมาณด้านดิจิทัลมีน้อยเนื่องจากไม่ใช่ภารกิจหลัก
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล และการสนับสนุน
งบประมาณในด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลยังมีน้อย

โอกาส (Opportunities)

การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของกรมทรัพยากร
O2
น้าบาดาลโดยการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
การพัฒนา Platform ที่ใช้งานง่าย สามารถทางานได้
O3 ทั้ง Online และ Offlineและพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน
หรือบริการรูปแบบใหม่
O1

สภาพ ความ
ปัจจุบัน คาดหวัง

PNI

ความ
จาเป็น
เร่งด่วน

3.17

4.44

0.40

9

3.24

4.50

0.39

10

3.27

4.54

0.39

10

3.25

4.45

0.37

11

3.22

4.41

0.37

11

3.28

4.33

0.32

12

PNI

ความ
จาเป็น
เร่งด่วน

สภาพ ความ
ปัจจุบัน คาดหวัง
3.13

4.42

0.41

1

3.25

4.55

0.40

2

3.23

4.45

0.38

3
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ข้อ

O4
O5

O6

O6

O6

O7

O7

O8

โอกาส (Opportunities)
ประชาชนเริ่มมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี
ในชีวิตประจาวันมากขึ้น และเทคโนโลยีเข้าถึงประชาชน
มากขึ้นแบบทุกที่ ทุกเวลา
มีกฎหมายที่ส่งเสริมต่อการจัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลในประเทศ ทาให้
กรมทรัพยากรน้าบาดาลได้นาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร
เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถสนับสนุนการเผยแพร่
ชุดองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปยังบุคลากรและประชาชน
โดยใช้การผสมผสานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. 2560 ทาให้การพัฒนาด้านสถิติและสารสนเทศ
สามารถเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องและบูรณาการกับ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนและให้ความสาคัญกับ
ดิจิทัล โดยได้กาหนดแผนการดาเนินงานของประเทศ
ซึ่งสนับสนุน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรมทรัพยากร
น้าบาดาล ทาให้สามารถผลักดันแผนดิจิทัลของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลได้อย่างเหมาะสม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยอานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ทาให้เกิดแนวทาง
การพัฒนาระบบสารสนเทศได้ง่ายขึ้น
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความ
หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น การแข่งขัน
ทางด้านธุรกิจดิจิทัลมีสูงส่งผลให้ราคาถูกลง ทาให้มี

สภาพ ความ
ปัจจุบัน คาดหวัง

PNI

ความ
จาเป็น
เร่งด่วน

3.37

4.50

0.34

4

3.38

4.48

0.33

5

3.39

4.48

0.32

6

3.37

4.46

0.32

6

3.37

4.44

0.32

6

3.38

4.42

0.31

7

3.46

4.53

0.31

7

3.42

4.45

0.30

8
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ข้อ

โอกาส (Opportunities)

เครื่องมือมาช่วยพัฒนางานของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ได้อย่างรวดเร็วตามไปด้วย
มีช่องทางให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
บริการประชาชน / ผู้รับบริการ รวมทั้งการเผยแพร่
O9 ข้อมูลข่าวสาร รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
(Social Media)
ข้อ

T1
T2
T3

T4

T5

T6

ภาวะคุกคาม (Threats)
การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ด้านดิจิทัลยังไม่ทันเหตุการณ์
จึงต้องว่าจ้างหน่วยงานภายนอกให้เป็นผู้ดูแล บารุงรักษา
ระบบ/โปรแกรม ซึ่งต้องใช้งบประมาณจานวนมาก
ภัยคุกคามในโลก Cyber มีเพิ่มมากขึ้น
ระบบราชการไม่ยืดหยุ่น ไม่คล่องตัว ไม่สอดคล้องกับงาน
ดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว โดยเฉพาะงานด้าน
การงบประมาณที่ต้องดาเนินการล่วงหน้าประมาณ 2 ปี
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นที่การใช้น้าบาดาล
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทาให้ข้อมูล
ความต้องการของประชาชนที่ต้องการใช้น้าบาดาล
มีจานวนจากัด
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้รองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
และอุปกรณ์ที่ผลิตปัจจุบันบางชนิดมีอายุการใช้งาน
ที่สั้นลง
สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงอาจจะมีผลกระทบต่อการ
สนับสนุนทางด้านงบประมาณ และงบประมาณมีจานวน
จากัดในการพัฒนางานด้านดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

สภาพ ความ
ปัจจุบัน คาดหวัง

3.51

4.50

สภาพ ความ
ปัจจุบัน คาดหวัง

PNI

ความ
จาเป็น
เร่งด่วน

0.28

9

PNI

ความ
จาเป็น
เร่งด่วน

3.04

4.41

0.45

1

3.16

4.49

0.42

2

3.16

4.43

0.40

3

3.24

4.50

0.39

4

3.25

4.44

0.37

5

3.24

4.39

0.36

6
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ข้อ

T7

T7

T7
T8

ภาวะคุกคาม (Threats)
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีความรวดเร็วมาก
ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานปรับตัวหรือเรียนรู้การใช้งาน
ไม่ทัน
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการใช้
ทรัพยากรจานวนมากในการประมวลผลระบบขนาดใหญ่
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนการใช้งานเพื่อให้มีความทันสมัย
จึงทาให้มีการลงทุนที่สูงขึ้น ทาให้อุปกรณ์บางอย่าง
ล้าสมัย ตกรุ่นเร็ว ใช้ได้ไม่คุ้มค่า
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แล้วอาจจะไม่ประสบ
ความสาเร็จ จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
COVID-19 ส่งผลกระทบให้ต้องเร่งพัฒนาระบบ ICT ของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลให้ทันต่อการถูก Disruption

สภาพ ความ
ปัจจุบัน คาดหวัง

PNI

ความ
จาเป็น
เร่งด่วน

3.27

4.42

0.35

7

3.27

4.42

0.35

7

3.21

4.32

0.35

7

3.32

4.46

0.34

8

2.5 การวิเคราะห์ TOWS Matrix
SO (เชิงรุก)
WO (แก้ไข)
1. กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี 1. สานักทรัพยากรน้าบาดาลไม่มีบุคลากร
ดิจิทัล เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและร่วมมือกับ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการข้อมูล
หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
สารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ป้องกันภัยวิกฤตด้านทรัพยากรน้า
ในการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
2. สานักทรัพยากรน้าบาดาล ทุกเขตให้ความสาคัญ 2. การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ของกรมทรัพยากร
กับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการข้อมูล
นา้ บาดาล ยังใช้งานได้ไม่เต็มที่ จึงต้องมีการ
สารสนเทศให้กับกรมทรัพยากรน้าบาดาล
บูรณาการข้อมูลให้อยู่ใน Platform เดียวกัน
3. กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีศูนย์เทคโนโลยี
3. อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งระบบฮาร์ดแวร์
สารสนเทศที่จัดการข้อมูลในการสื่อสาร บริการ
และซอฟต์แวร์ล้าสมัย โปรแกรมไม่มีลิขสิทธิ์
ประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้นแบบทุกที่
ที่ถูกต้อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ทุกเวลา รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มี
ระบบเครือข่ายไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ส่งผล
ส่วนได้เสียผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
ต่อการใช้เทคโนโลยีเข้าถึงประชาชน
(Social Media)
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4.

5.

6.

7.

1.
2.
3.

4.

5.

SO (เชิงรุก)
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีการจัดการระบบด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้มีชั้นความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และให้ความสาคัญในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
บูรณาการด้านการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลไปยัง
บุคลากรและประชาชนอย่างเหมาะสม
กรมทรัพยากรน้าบาดาลนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขับเคลื่อนตามพันธกิจของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีกองทุนพัฒนา
น้าบาดาลที่สนับสนุนงบประมาณในภารกิจต่าง ๆ
และสนับสนุนการนาเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถ
ช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

WO (แก้ไข)
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ไม่มีความชัดเจนไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ให้การ
สนับสนุนและให้ความสาคัญกับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ
5. กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีข้อมูลจานวนมากที่ยัง
ไม่ได้จัดทาในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้เชื่อมโยง
กันและเป็นปัจจุบันจึงต้องใช้ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยอานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
6. การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต
ของสานักงานเขตฯ ไม่มีความเสถียร ส่งผล
ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีสารเทศ

ST (ป้องกัน)
WT (เชิงรับ)
สานักทรัพยากรน้าบาดาล ทุกเขตให้ความสาคัญ 1. กรมทรัพยากรน้าบาดาล ยังไม่มีกฎ ระเบียบ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ไม่เอื้อต่อการนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
แต่ระเบียบพัสดุไม่เอื้ออานวยในการจัดซื้อจัดหา
ในการปฏิบัติงาน ระบบราชการไม่ยืดหยุ่น
อุปกรณ์ด้านดิจิทัลอย่างทันเหตุการณ์
ไม่ คล่องตัว ไม่สอดคล้องกับงานดิจิทัล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว
ที่คอยให้บริการด้าน ICT แต่ข้อมูล
2. สานักทรัพยากรน้าบาดาลขาดเครื่องมือ อุปกรณ์
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประชาชนจึงไม่
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งระบบฮาร์ดแวร์และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นที่การใช้น้าบาดาล
ซอฟต์แวร์ลา้ สมัย และอุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน
บุคลากรมีความกระตือรือร้นและเรียนรู้การใช้งาน
บางชนิดมีอายุการใช้งานที่สั้นลง ไม่ทันต่อการ
ระบบเทคโนโลยีอยู่เสมอเพื่อให้กันกับเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขาดความ
ผู้บริหารให้ความสาคัญในการใช้งานด้านดิจิทัล
ชานาญ และความรอบรู้ในเชิงลึก ไม่ทันต่อการ
เพื่อการพัฒนาองค์กรแต่ระบบราชการไม่ยืดหยุ่น
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ST (ป้องกัน)
งบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีจานวนจากัด
ในการพัฒนางานด้านดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
6. กองทุนพัฒนาน้าบาดาลมีงบประมาณสนับสนุน
การบริหารความเสี่ยงในสภาวะ COVID-19 และ
เร่งพัฒนาระบบ ICT ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ให้ทันต่อการถูก Disruption

WT (เชิงรับ)
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีความ
รวดเร็วมาก ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
4. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน
ให้ปรับตัวหรือเรียนรู้การใช้งานไม่ทันเทคโนโลยี
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทาให้
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แล้วอาจจะ
ไม่ประสบความสาเร็จ

จากกลยุ ท ธ์ ต ่ า ง ๆ ที ่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ TOWS Matrix สามารถน ามาเชื ่ อ มโยงเพื ่ อ หา
ความสัมพันธ์และจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อกาหนดเป็นเป้าหมายของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ได้ดังนี้
ประเด็น
1. สานักทรัพยากรน้าบาดาล ทุกเขตให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแต่การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
ด้านดิจิทัลยังไม่ทันเหตุการณ์ จึงต้องว่าจ้างหน่วยงาน
ภายนอกให้เป็นผู้ดูแล บารุงรักษาระบบ/โปรแกรม
ซึ่งต้องใช้งบประมาณจานวนมาก
2. อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ล้าสมัย โปรแกรมไม่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีเข้าถึงประชาชน
3. การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตของ
สานักงานเขตฯ ไม่มีความเสถียร ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีสารเทศ
4. สานักทรัพยากรน้าบาดาลขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ล้าสมัย
และอุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบันบางชนิดมีอายุการใช้งานที่สั้นลง
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์
เป้าหมาย
ST 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ความมั่นคง ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล

WO

WO

WT
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ประเด็น
กลยุทธ์
5. กรมทรัพยากรน้าบาดาล ยังไม่มีกฎ ระเบียบ ไม่เอื้อต่อ
WT
การนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบ
ราชการไม่ยืดหยุ่น ไม่ คล่องตัว ไม่สอดคล้องกับงานดิจิทัล
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว
1. สานักทรัพยากรน้าบาดาล ทุกเขตให้ความสาคัญกับ
SO
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ให้กับกรมทรัพยากรน้าบาดาล
2. กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีการจัดการระบบ
SO
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้มีชั้นความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
3. กรมทรัพยากรน้าบาดาลนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ SO
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนตามพันธกิจ
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
4. กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีกองทุนพัฒนาน้าบาดาล
SO
ที่สนับสนุนงบประมาณในภารกิจต่าง ๆ และสนับสนุน
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยอานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาลที่คอย
ST
ให้บริการด้าน ICT แต่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ประชาชนจึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นที่การใช้น้าบาดาล
2. การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
WO
ยังใช้งานได้ไม่เต็มที่ จึงต้องมีการบูรณาการข้อมูลให้อยู่
ใน Platform เดียวกัน
3. กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีข้อมูลจานวนมากที่ยังไม่ได้
WO
จัดทาในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้เชื่อมโยงกันและ
เป็นปัจจุบันจึงต้องใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล
มาช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
1. กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
SO
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและร่วมมือกับหน่วยงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันภัยวิกฤตด้านทรัพยากรน้า

เป้าหมาย

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลให้ทันสมัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยบูรณา
การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมี
ส่วนร่วมเพื่อนาไปสู่องค์กรดิจิทัล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ประเด็น
กลยุทธ์
2. กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
SO
ที่จัดการข้อมูลในการสื่อสาร บริการประชาชนให้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารมากขึ้นแบบทุกที่ ทุกเวลา รับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
(Social Media)
3. ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
SO
ให้ความสาคัญในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการ
ด้านการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลไปยังบุคลากรและ
ประชาชนอย่างเหมาะสม
4. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการใช้งานด้านดิจิทัล
ST
เพื่อการพัฒนาองค์กรแต่ระบบราชการไม่ยืดหยุ่น
งบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีจานวนจากัด
ในการพัฒนางานด้านดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
5. กองทุนพัฒนาน้าบาดาลมีงบประมาณสนับสนุน
ST
การบริหารความเสี่ยงในสภาวะ COVID-19 และเร่งพัฒนา
ระบบ ICT ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้ทัน
ต่อการถูก Disruption
1. บุคลากรมีความกระตือรือร้นและเรียนรู้การใช้งาน
ST
ระบบเทคโนโลยีอยู่เสมอเพื่อให้กันกับเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2. สานักทรัพยากรน้าบาดาลไม่มีบุคลากรด้านเทคโนโลยี
WO
สารสนเทศ เพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล ในการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่มี
WO
ความชัดเจนไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ให้การสนับสนุนและ
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ
4. บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขาดความชานาญ
WT
และความรอบรู้ในเชิงลึก ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีความรวดเร็วมาก ทาให้เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กร
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ประเด็น
5.การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้ปรับตัว
หรือเรียนรู้การใช้งานไม่ทันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว จึงทาให้การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แล้ว
อาจจะไม่ประสบความสาเร็จ

กลยุทธ์
WT

เป้าหมาย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

บทที่ 7
โครงสร้างภาพรวมของข้อมูล กรอบการใช้ข้อมูลร่วมกัน และความเชื่อมโยงของ
ระบบสารสนเทศทั้งหมด
ประเทศไทยมีหลายองค์กรที่ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนวัตกรรมภาครัฐ ซึ่งมีหน้าที่ช่วย
ผลักดันและส่งเสริมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่าง ๆ เช่นการส่งเสริมโครง สร้าง พื้นฐาน
ด้านไอซีที การจัดทากรอบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (TH e-GIF) การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์การสนับสนุนให้เกิดการบริการออนไลน์ และการ ทาธุรกรรมออนไลน์ การพัฒนา
เครือข่ายและพันธมิตรขององค์กร และการขับเคลื่อนการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ

แนวคิดของ Interoperability
1. เพื่อให้เกิดการประสานข้อมูลระหว่างกัน เช่น ใช้แบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เครื่องมือ
และมาตรฐานข้อมูลที่ช่วยให้เกิดการประสานข้อมูลระหว่างกันได้
2. เพื่อกาหนดโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลด้านน้าบาดาลตามมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกัน เพื่อใช้
ในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ทั้งระดับพื้นที่ ระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ
3. เพื่อพัฒนาและอบรมบุคลากรให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการใช้ข้อมู ล
ในการตัดสินใจเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการ

รูปที่ 7-1 หลักการของ Interoperability
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ดังที่ได้ทราบกันแล้วว่า Interoperability เน้นการสื่อสาร แลกเปลี่ยน และใช้ข้อมูลระหว่างระบบ
ดังนั้นการพัฒนามาตรฐานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ผู้ใช้ระบบจะต้องท า
ข้อตกลงว่าจะรับส่งข้อมูลกันอย่างไร แม้ระบบข้อมูลนั้นจะเก็บจากโปรแกรมที่แตกต่างกัน แต่การใช้
มาตรฐานที ่ ย อมรั บ ร่ ว มกั น จะเป็ น แนวทางให้ ข ้ อ มู ล น ้ า บาดาลของประเทศสามารถเชื ่ อ มโยงและ
แลกเปลี่ยนกันได้
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 13
ระบุว่า เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
มีการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดทาและครอบครองตามที่หน่วยงานของรั ฐแห่งอื่น
ร้องขอ ที่จะเกิดการบูรณาการร่วมกัน และ มาตรา 15 ระบุว่า ให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางทาหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุน
การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิ จิทัล และดาเนินการในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
1. ก าหนดนโยบายและมาตรฐานเกี ่ ย วกั บ การเชื ่ อ มโยงและแลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล เสนอต่ อ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ความเห็นชอบ
2. ประสานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดิจิทัลระหว่างกัน รวมทั้งกากับติดตามให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกาหนด
3. จัดทาคาอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ และจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล
4. เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย
"กรอบแนวทางเชื ่อ มโยงรัฐ บาลอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ แห่ง ชาติ" หรื อ "Thailand e-Government
Interoperability Frameworks" (TH e-GIF) ได้รับการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และการปฏิบัติการทางอิ เล็กทรอนิกส์หรือกระบวนงานระบบสารสนเทศ
ระหว่างระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐที่มีความแตกต่างกันให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ หรือมีระบบ
สารสนเทศภาคเอกชนร่วมเชื่อมโยงได้ด้วย เพื่อนาไปสู่การสร้างระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
ให้บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน (One Stop Service)
การบรรลุเป้าหมาย Interoperability คือการประสานงานและการทางานร่วมกันที่ดีของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ และผู้ใช้ในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีมาตรฐาน
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรน้าบาดาละหว่างระบบ จะทาให้การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
และใช้ข้อมูลทรัพยากรน้าบดาลของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ประโยชน์ของกรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
1. องค์กรภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีธุรกรรมที่มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสามารถนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ นโยบายจัดทาโครงการและจัดสรรหรือของบประมาณ เพื่อให้
เกิดการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มีจานวน
บริการและมีจานวนผู้ใช้ที่เพิ่มมากขึ้น
2. ใช้เป็นคู่มือพื้นฐานส าหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค
ในการเขียนข้อกาหนดทางเทคนิคของโครงการพัฒนาระบบเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลและใช้เป็นคู่มือในการ
สร้างระบบสารสนเทศที่มีความสามารถในการเชื่อมโยงบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูล และปฏิบัติการร่วม
ระหว่ า งระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ เ หมาะสมและคุ ้ ม ค่ า มาตรฐานทางเทคนิ ค เพื ่ อ เชื ่ อ มโยงรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ (TH e-GIF V.2.0)
มาตรฐานทางเทคนิคเพื่อเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2.0 ประกอบด้วย
1. หมวดมาตรฐานการเชื่อมโยง (Interconnection Specification) ได้แก่ มาตรฐานที่ใช้ในการ
เชื่อมโยงระบบข้อมูล แนวทางการเชื่อมโยงในระดับโปรโตคอลมาตรฐานต่าง ๆ เช่น HTTPS, SMTP,
POP3, FTP และ SMS
2. หมวดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange Specification) ได้แก่ มาตรฐาน
สาหรับการจัดโครงสร้างข้อมูล (Structure) และการเข้ารหัสข้อมูล (Encode) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เช่น XML
3. หมวดมาตรฐานรู ป แบบการจั ด เก็ บ และน าเสนอข้ อ มู ล ( Storage & Presentation
Specification) ได้แก่ มาตรฐานรูปแบบของสื่อที่เป็น Image, Streaming media และมาตรฐานเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น XML Schema, RSS, XLS, XLSX, CSV และ E-R Diagram
4. หมวดบริการผ่านเว็บเซอร์วิสเทคโนโลยี (Web Technology Specification) ได้แก่ มาตรฐาน
และเทคโนโลยีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบที่มีแพลตฟอร์มหรือระบบปฏิบัติการที่เหมือนและ
แตกต่างกัน เช่น SOAP, UDDI และ WSDI
5. หมวดบริการด้านธุรกรรม (Business Service Specification) ได้แก่ มาตรฐานและเทคโนโลยี
ในกลุ่มงานธุรกรรมที่มีเทคนิคเฉพาะด้านของกลุ่มงานนั้น เช่น ebXML business repositories และ
ebXML Message Service
6. หมวดมาตรฐานความมั ่ น คงปลอดภั ย (Security Specification) ได้ แ ก่ มาตรฐานและ
เทคโนโลยีที่ส นั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นข้ อ มูล ที ่ม ี ความมั่น คงปลอดภัย การเข้ารหัส ถอดรหัส ข้ อ มู ล
(Encryption) และ Public key infrastructure ที่ใช้เป็นมาตรฐานสนับสนุนการใช้กุญแจส่วนบุคคล
(Private Key) เพื่อการเข้ารหัสและถอดรหัส มาตรฐาน Digital Signature และโปรโตคอลการส่งข้อมูลที่
มีความมั่นคงปลอดภัยสูง เช่น SSL, TLS, HTTPS, AES และ 3DES
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7. หมวดมาตรฐานเปิดอื่นๆ (Others Open Standard Specification) ได้แก่ เทคโนโลยีและ
มาตรฐานเปิดอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมในระดับสากล
กรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่ งชาติ เวอร์ชั่น 2.0 ได้มีการปรับปรุงให้มีเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดวิธีการและมาตรฐานทางเทคนิค มาตรฐานด้านข้อมูล กติกาการตั้งชื่อและ
ออกแบบโครงสร้ า งเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละมาตรฐานด้ า นการปฏิ บ ั ต ิ ก ารร่ ว มระหว่ า งระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
กรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เวอร์ชั่น 2.0 ได้มีการปรับปรุงให้มีเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดวิธีการและมาตรฐานทางเทคนิค มาตรฐานด้านข้อมูล กติกาการตั้งชื่อและ
ออกแบบโครงสร้ า งเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละมาตรฐานด้ า นการปฏิ บ ั ต ิ ก ารร่ ว มระหว่ า งระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
หลักการเบื้องต้นจะเป็นการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศตามกรอบแนวทางภาครัฐ เช่น TH e-GIF
2.0 เป็นต้น ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูล ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลและการเชื่อมโยงข้อมูลร่ว มกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงมหาดไทย สานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ทสจ. เป็นต้น
โดยมีการดาเนินแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ด้วยการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรที่ดี โปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งประกอบด้วย
1. Service หมายถึง การให้บริการข้อมูลสารสนเทศทั้งในส่วนของการให้บริการและการบริหาร
จัดการภายใน (Front Office & Back Office) และการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ร่วมกัน และการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ สาหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. Security หมายถึง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างความ
เชื่อมั่น ในการให้บริการและธุรกรรมออนไลน์ มีมาตรฐานการให้บริการ มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล
เพื่อรองรับการ เชื่อมโยง รวมทั้งการผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย
3. Saving หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดงบประมาณค่าใช้จ่าย ทั้งในด้านอุปกรณ์
(Hardware) ระบบเครือข่ าย (Network) ระบบสารสนเทศและข้ อ มูล (Software & Data) ตลอดจน
ทรัพยากรบุคคล (Peopleware) เน้นการบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งมีการ
กากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล
4. Sustainable หมายถึง การวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้มีความ
พร้อมในการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมทั้งการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
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แนวโน้มและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
แนวคิดในการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานระดับกรม
ในสั ง กั ด สามารถด าเนิ น การให้ ป ระสบความส าเร็ จ ได้ โดยพิ จ ารณาจากแนวโน้ ม และนวั ต กรรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ดังนี้
1. Internet of Things (IoT)
หมายถึง สภาพแวดล้อมอัน ประกอบด้วยสรรพสิ่งที่ส ามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่าน
Protocol การสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย โดยสรรพสิ่งต่าง ๆ มีวิธีการระบุตัวตนได้ รับรู้บริบทของ
สภาพแวดล้อมได้ มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและทางานร่วมกันได้ ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งนี้
จะนาไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ภายในบ้านตรวจจับการเคลื่อนไหว
ของผู้อยู่อาศัย และส่งสั ญญาณไปสั่งเปิด/ปิดสวิตช์ไฟตามห้องต่าง ๆ ที่มีคนหรือไม่มีคนอยู่ อุปกรณ์
วัดสัญญาณชีพของผู้ป ่ว ย/ผู้สูงอายุและส่งข้อมูล ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ห รือส่งข้อความเรียก
หน่วยกู้ชีพหรือรถฉุกเฉิน เป็นต้น
นอกจากนี้ IoT จะเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการผลิตในภาคอุ ตสาหกรรมไปสู่ยุคใหม่ หรือ
ที่เรียกว่า Industry 4.0 ที่จะอาศัยการเชื่อมต่อสื่อสารและทางานร่วมกันระหว่างเครื่องจักร มนุษย์ และ
ข้อมูล เพื่อเพิ่มอานาจในการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยาสูง โดยข้อมูลทั้งหลายที่เก็บจาก
เซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดตัวอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมจะถูกนามาวิเคราะห์ให้ได้ผลลัพธ์ เพื่อนาไปปรับปรุง
กระบวนการ ผลิตได้อย่างทันที นอกจากการข้ามขีดจากัดเรื่องเวลาแล้ว ระบบควบคุมหรือระบบวิเคราะห์
ข้อมูลอาจไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันกับเครื่องจักร แต่สามารถควบคุมสั่งการได้โดยไร้ขีดจากัดเรื่องสถานที่
เทคโนโลยีที่ทาให้ IoT เกิดขึ้นได้จริงและสร้างผลกระทบในวงกว้างได้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่
1) เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลในบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น เซ็นเซอร์
2) เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งมีความสามารถในการสื่อสาร เช่น ระบบสมองกลฝังตัว รวมถึง
การสื่อสารแบบไร้สายที่ใช้พลังงานต่า อาทิ Zigbee, 6LowPAN, Low-power Bluetooth
3) เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูลในบริบทของตน เช่น เทคโนโลยีการประมวลผล
แบบคลาวด์ และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data Analytics
2. การบริการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
แพลตฟอร์มที่สามารถตอบสนองความต้องการที่กล่าวมาข้างต้น คือ การบริการข้อมูล (Dataasa-Service, DaaS) เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับข้อมูลเพื่อการพาณิชย์หรือ ระบบ
การจัดเก็บ ข้อมูลขนาดใหญ่สาหรับเครือข่ายสังคม (DaaS for Social) เป็นต้น ซึ่งมีประโยชน์ดังนี้
2.1 ช่วยให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานระดับกรมในสังกัด มีข้อมูลในการตัดสินใจและ
สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2.2 ช่ ว ยให้ ผ ู ้ ป ระกอบการ/ประชาชน สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ปริ ม าณมหาศาลที ่ ม าจาก
หลากหลายช่องทางทั้งแบบออฟไลน์ ออนไลน์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยข้อมูล เหล่านี้เป็นข้อมูล
ที่รวบรวมมาจาก แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือและอ้างอิงได้ ทั้งนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
2.3 ช่วยในการจัดระเบียบและเพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการจัดระบบ ทั้งจาก
เครือข่าย สังคมและข้อมูลขององค์กร นามาซึ่งความก้าวล้าของข้อมูลสาหรับผู้รับบริการและการบริหาร
จัดการ
2.4 ผู้ใช้ส ามารถเชื่อมต่อและได้รับข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติจากแหล่งข้ อมูล
ภายนอก รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ ซึ่งเป็นการผสมผสานของข้อมูลจากภายนอกและภายใน
องค์กร ได้แก่ E-Mail เครือข่ายสังคม เป็นต้น เพื่อสร้างข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางและสามารถใช้ได้จ ริง
ในทางปฏิบัติ สามารถ ช่วยให้การวิเคราะห์และการออกแบบกลยุทธ์เป็น ไปในเชิงลึกและสมบูรณ์แบบ
มากยิ่งขึ้น
3. สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture, SOA)
การบูร ณาการสารสนเทศเข้าด้วยกันนั้น จะต้องมีการประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ
(Service Oriented Architecture: SOA) กับระบบสารสนเทศขององค์กร ด้วยเหตุผลที่โ ครงสร้างของ
ระบบ เทคโนโลยี ข ององค์ ก รซึ ่ ง เป็ น องค์ ก รขนาดใหญ่ (IT Enterprise) จะประกอบไปด้ ว ยระบบ
ที่หลากหลายทั้งในด้านระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ และระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งโปรแกรมประยุกต์
บางโปรแกรมอาจใช้ในการทางานกับกระบวนการทางาน (Process) บางอย่าง ที่อาจทางานภายใต้ระบบ
โครงสร้างเทคโนโลยีเดิม เช่น พัฒ นาโดยใช้เครื่องเมนเฟรม เป็นต้น ดังนั้น เมื่อมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานจะท าให้การเปลี่ยนแปลงโดยใช้โครงสร้างเทคโนโลยีเดิมท าได้ยา ก
จนอาจมีความต้องการที่จ ะยกเลิกระบบเดิม และพึ่งพาเทคโนโลยีใหม่ ระบบ SOA จะช่วยคุ้มครอง
การลงทุนขององค์กรเพื่อให้สามารถนาระบบโครงสร้าง เทคโนโลยีเดิมมาใช้ต่อไปได้ โดยการพัฒนาระบบ
โปรแกรมเดิมให้เป็นลักษณะบริการแบบ SOA และสามารถพัฒนากระบวนการทางานจากบริการต่าง ๆ
ที่มีอยู่ จึงทาให้องค์กรสามารถเปลี่ยนกระบวนการทางานได้อย่าง รวดเร็ว โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เดิม
และโครงสร้างเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่
การประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (SOA) สาหรับกรมทรัพยากรน้าบาดาล สมควรพัฒนา
ระบบจั ด การข้ อ มู ล หลั ก (Master Data Management System) เพื ่ อ สร้ า งศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล องค์ ก ร
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง มีความเที่ยงตรง โดยการประเมินและส ารวจการใช้งาน Core
Information Object, Data Value Domain และ Business Rules ของ Application ที ่ ส าคั ญ ของ
องค์กร ตามแนวทางดังนี้
3.1 ระบุ Master Data โดยการเลือกเอา Business Process ที่สาคัญต่อองค์กรหลาย ๆ ตัว
เป็นหลัก และพิจารณาว่าส่วนไหนที่ทาเป็น Centralize แล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุด
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล

133

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
3.2 ทาการร่างมาตรฐานข้อมูล (Standard Model) โดยการหาส่วนที่ซ้ากันของข้อมูลจาก
Business Process และ Application ที่เลือกไว้
3.3 ข้อมูลที่เป็น Master Data จะต้องถูกจัดการให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกส่วนขององค์กร
ที่มีความจาเป็นต้องใช้งาน และกาหนดให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือของการทา Consolidation
3.4 สร้างถังเก็บข้อมูลกลาง (Master Data Management) โดยการทาการรวบรวมคุณสมบัติ
ของข้อมูลและจัดทามาตรฐานข้อมูล
3.5 บูรณาการข้อมูลที่ได้รับการจัดทามาตรฐานข้อมูลแล้วร่วมกับ Application เดิมที่มีอยู่
หรือ Application ใหม่ที่กาลังจะถูกสร้างผ่านทาง Service Oriented Architecture (SOA)
3.6 สร้างกฎและข้อบังคับระดับองค์กรในเรื่องของการใช้งาน Master Data เพื่อให้ทาหน้าที่
รักษาความถูกต้องของข้อมูลต่อไปในอนาคต
4. Virtual Reality /Augmented Reality
การนาเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) มาปรับใช้ ในการจาลองภาพหรือสถานการณ์เหมือนจริง
เพื ่ อ บริ ห ารจั ด การความปลอดภั ย สาธารณะ การขยายพื ้ น ที ่ ก ารรั ก ษาสุ ข ภาพไปยั ง พื ้ น ที ่ ห ่ างไกล
(Telemedicine) รวมถึงการเพิ่มรูปแบบใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน การท่องเที่ยว และด้านการพาณิชย์
5. Data and Big Data Analytics
การนากลุ่มข้อมูลหรือข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนมาประมวลผล วิเคราะห์ประเมิน และคาดการณ์
โดยอาศัยเครื่องมือดิจิทัล เพื่อการตอบสนองผู้รับบริการแบบ Real-time อีกทั้งช่วยสนับสนุนวางแผน
หรือสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ
6. Artificial Intelligence
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นระบบการเรียนรู้ข้อมูลและทานายข้อมูลด้วยเครื่องมือดิจิทัลตั้ง แต่
ระดับพื้นฐานจนถึงระดับขั้นสูง เช่น การคานวณเชิงตรรกะ การคานวนเชิงสถิติ โครงข่ายประสาทเทียม
เป็นต้น โดยเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้มนุษย์สามารถท างานได้รวดเร็วขึ้น เช่น การค้นหาข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วขึ้น สนับสนุนข้อมูลเพื่อช่วยแพทย์วิเคราะห์โรคมะเร็ง เป็นต้น
7. Advanced Geographic Information System
ระบบสารสนเทศภู ม ิ ศ าสตร์ ข ั ้ นสู ง ท าหน้ า ที ่ รวบรวมจั ด การวิ เ คราะห์ แ ละแสดงผลที ่ผ ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ (กราฟ ตาราง และแผนที่พื้นผิวโลก) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ สามารถประยุกต์ใช้สาหรับภาคการเกษตรการคมนาคม หรือการขนส่งได้
8. Block Chain / Distributed Ledger Technology
เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Shared Database หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ “Distributed Ledger
Technology (DLT)” โดยเป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่รับประกันความปลอดภัยว่าข้อมูลที่ ถูกบันทึกไป
ก่อนหน้า ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ซึ่งทุกผู้ใช้งานจะได้เห็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมด
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โดยใช้ ห ลั ก การ Cryptography และความสามารถของ Distributed Computing เพื ่ อ สร้ า งกลไก
ความน่าเชื่อถือ
9. Next Generation Telecom
โทรคมนาคมยุคใหม่ (5G) เป็นเทคโนโลยีที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของการรับส่งข้อมูลที่ดีขึ้น
มีแบนด์วิธความจุและความปลอดภัยรวมทั้งความเสถียรในการรับส่งข้อมูลที่ดีมากขึ้น โดยเทคโนโลยี 5G
รองรับเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเสริมให้การท างานมีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น เช่น การรับส่งข้อมู ล จาก
Internet of Things (IoT) นอกจากนี้ เทคโนโลยี 5G ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็น 6G และ 7G

มาตรฐาน/เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล มีการดาเนินการหรือ
พิจารณาตามมาตรฐาน/เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สรุปดังนี้
1. มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบแนวทางมาตรฐาน TH e-GIF 2.0
“กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือ “Thailand e-Government
Interoperability Framework: TH e-GIF” จัดทาขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม
การ เชื่อมโยงข้อมูลและการปฏิบัติการร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
ภาครั ฐ หลาย หน่ว ยงานที่มีความแตกต่างกันได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อน าไปสู่การสร้างระบบธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ ให้บริการร่วม มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน และบูรณาการเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ”
เป้าหมายหลักของ TH e-GIF คือ การผลักดันการพัฒนาประเทศไปสู่การสร้างขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการร่วมระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐและระหว่างหน่วยงานภาค
อื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคองค์กรอิสระ และองค์การระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้
1.1 สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่มี “ประชาชน
เป็นศูนย์กลางของการให้บริการ” (Citizen-Centric Services)
1.2 สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงานทั ้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนพั ฒ นาระบบบริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานที่มีระบบ สารสนเทศที่แตกต่าง
กันได้อย่างอัตโนมัติ (Cross Platforms Interconnection)
1.3 เลือกใช้ “มาตรฐานเปิด” และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (Open & International
Standard)
1.4 ก าหนดกติการ่ว ม (Common Rules) ในการตั้งชื่อรายการข้อมูล (Data Elements)
ที่นาไปสู่การกาหนดชื่อรายการข้อมูลที่ เป็นมาตรฐานของประเทศ (National Standardized Data Set)
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ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนาไปใช้ในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาระบบ
ให้บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ
1.5 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาของมาตรฐานร่วมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
มาตรฐานตามเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่และลักษณะ ความต้องการใช้งาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป (Stakeholders Collaboration)
1.6 กาหนดและแต่งตั้งหน่วยงานเจ้าภาพสาหรับการประยุกต์ใช้งานในแต่ละระดับ โดยให้มี
ทรัพยากรเพีย งพอ พร้อมทั้งสร้า งกลไกในการปรับ ปรุ งชุด มาตรฐานอย่า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ระบบ
(Systematic Change Management)
การสร้างขีดความสามารถและขับเคลื่อนการปฏิบัติการร่วมระหว่างระบบสารสนเทศให้บรรลุ
เป้าหมายด้วยการก าหนดมาตรฐานกลาง และผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยง จะต้องคานึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
1.7 การน ากรอบแนวทางการเชื ่ อ มโยงรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้
เพื่อตอบสนองนโยบายและแนวทางการเชื่อมโยงบริการและแลกเปลี่ยนข้อ มูลภาครัฐ ในการพัฒนาระบบ
บริการร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์
1.8 วิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
1.9 แนวทางการปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
1.10 สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ที่อธิบายถึงองค์ประกอบของระบบ
ในมุม มองหรือ มิติ ต่า ง ๆ พร้อมทั้งมี การแสดงความสั มพันธ์ท ี่ช ัด เจน ทั้งในด้านประโยชน์ ทิศทาง
เชิงยุทธศาสตร์ การด าเนิน การตามกระบวนการของธุรกรรม ลักษณะข้อมูล ที่ต้องการแลกเปลี่ยน
ระบบงานที่รองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และเทคโนโลยีที่นามาใช้รองรับระบบงาน ข้อมูลและ
ธุรกรรมเหล่านั้น และรวมถึงมาตรฐานกลางด้านข้อมูล ต่าง ๆ เช่น วิธีการก าหนดชื่อรายการข้ อ มูล
เพื่อการสร้างความสอดคล้องของ เอกสาร วิธีการสร้างแบบจาลองข้อมูล กติกาการออกแบบโครงสร้าง
ข้อมูล ของเอกสารอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์แ ละมาตรฐานทางเทคนิ ค เพื ่ อ การปฏิบ ัต ิ การร่ว ม โดยจั ดท าเป็ น
สถาปัตยกรรมพร้อมภาพที่อธิบายองค์ประกอบดังกล่าว ที่มีการใช้งานจริงในปัจจุบันและสถาปัตยกรรม
ที่อธิบายองค์ประกอบที่ต้องการในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์งานที่ต้องด าเนินการให้ได้
ตามเป้าหมายขององค์กร
1.11 การบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
1.12 การบริหารจัดการการปรับปรุงมาตรฐาน
การดาเนินการตามองค์ประกอบข้างต้นและยึดถือเป็นกฎกติกาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของแต่ละหน่วยงานจะช่วยสร้างความชัดเจนของการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ขจัด อุปสรรคและลดความเสี่ยงในการเชื่อมโยงบริการหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการ
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อธิบายในเชิงสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งสถาปัตยกรรมด้านธุรกรรม สถาปัตยกรรมด้านข้อมูล
สถาปัตยกรรมด้านระบบงาน และสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมการใช้กฎกติการ่วมใน
การพัฒนาระบบให้ส อดคล้องกัน และลดปัญหาของโครงสร้างและรูปแบบของข้อมูล อิเล็กทรอนิ กส์
ที่ต้องการ แลกเปลี่ยนกันเมื่อได้รับการออกแบบตามหลักการที่แนะนา รวมทั้งการใช้มาตรฐานทางเทคนิค
เพื่อการปฏิบัติการร่วมระหว่างระบบที่ไม่เหมือนกัน
2. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ISMS)
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ปี 2015
เป็นระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับโดยสากลในปัจจุบัน ซึ่งใช้
วิธีการ บริหารจัดการในลักษณะเดียวกันกับระบบมาตรฐาน ISO อื่น ๆ แต่ในรายละเอียดได้มีก ารนาเอา
การบริหารจัดการความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการพิจารณาความจ าเป็นในการน าเอาระบบควบคุมต่าง ๆ
ที่ระบุไว้ในมาตรฐานมาใช้ในองค์กร โดยมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ปี 2015 สรุปประเด็นหลักได้ดังนี้
2.1 นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy)
2.2 โครงสร้างองค์กรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ(Organization of Information
Security)
2.3 การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร (Asset Management)
2.4 ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร (Human Resources Security)
2.5 การสร้ า งความมั ่ น คงปลอดภั ย ทางกายภาพและสิ ่ ง แวดล้ อ ม ( Physical and
Environmental Security)
2.6 การรักษาความมั่น คงปลอดภัยในการปฏิบั ติง านกับระบบสารสนเทศ (Operations
Security)
2.7 การควบคุมการเข้าถึง (Access Control)
2.8 การจั ด หาการพั ฒ นาและการบ ารุ ง รั ก ษาระบบสารสนเทศ (System Acquisition,
Development and Maintenance)
2.9 การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร (Information
Security Incident Management)
2.10 มิติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Information Security Aspects of Business Continuity Management)
2.11 การปฏิบัติตามข้อกาหนด (Compliance)
2.12 การควบคุมการเข้ารหัส (Cryptography)
2.13 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการสื่อสาร (Communication Security)
2.14 ความสัมพันธ์กับผู้จัดหาสินค้าและบริการ (Supplier Relationships)
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3. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
รั ฐ บาลได้ ม ุ ่ ง พั ฒ นาระบบราชการเพื ่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ปรั บ ปรุ ง การท างาน ยกระดั บ
การบริหารจัดการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยน าแนวคิดและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาในภาคราชการ ภายใต้การประยุกต์ใช้
จากหลักการบริหารของภาคธุรกิจ เช่น การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การลดขั้นตอนการทางาน การประเมิน
ความพึงพอใจ คารับรองการปฏิบัติราชการ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การพัฒนา
ระบบสนเทศ เป็นต้น
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ โดยประยุกต์ใช้จากระบบคุณภาพการบริหารภาครัฐและเอกชนของ
ต่างประเทศ เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผ่านระบบการประเมินให้รางวัลคุณภาพ ซึ่งมีสาระสาคัญแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก โดยจะขยายความ
ผ่านคาถามที่กาหนดไว้ให้ส่วนราชการประเมินสถานภาพของตนเอง ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ลักษณะสาคัญขององค์กร เป็นการอธิบายถึงภาพรวมของส่วนราชการ สภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงาน (ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน) ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง (ประชาชน
ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานภายนอก) สิ ่ ง ส าคั ญ ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การท างานของส่ ว นราชการ ความท้ า ทาย
เชิงยุทธศาสตร์ที่กาลังเผชิญอยู่ รวมทั้งระบบการปรับปรุงผลการดาเนินงานของส่วนราชการ
ส่วนที่ 2 เกณฑ์คุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีข อง
ส่วนราชการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น เน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างเป็ น
ระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินการด าเนินการของส่วนราชการในประเด็นต่าง ๆ ตามหมวด
ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทาให้เห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการของส่วนราชการ
นาไปสู่การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่อไป ประกอบด้วย 7 หมวด และเฉพาะส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล คือหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ การดาเนินการในหมวด 4 เป็นสิ่งที่ส่วนราชการได้ดาเนินการทั้งการจัดการระบบ
สารสนเทศ และการจัดการความรู้และเป็นส่วนที่เป็นพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้องค์ กรสามารถบรรลุ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้
4. มาตรฐานทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับอาเซียน
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคาจากัดความ มาตรฐาน และการรับรองความสามารถสาหรับบุคลากร
กลุ่มทักษะด้าน ICT และพัฒนาการรับรองความสามารถที่เกี่ยวข้องสาหรับใช้ในประเทศสมาชิกอาเซียน
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงาน
ระดับกรมในสังกัด ทั้งในด้านการกาหนดหลักสูตรฝึกอบรม และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
บุคลากร โดยมาตรฐานสาหรับอาเซียนจะครอบคลุมกลุ่มทักษะหลัก 7 กลุ่ม ดังนี้
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล

138

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
4.1 การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
4.2 การบริหารจัดการโครงการด้านไอซีที (ICT Project Management)
4.3 การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Design)
4.4 การบริหารเครือข่ายและระบบ (Network and System Administration)
4.5 ระบบสารสนเทศและความมั ่ น คงบนเครื อ ข่ า ย (Information System and Network
Security)
4.6 การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
4.7 การประมวลผลแบบเคลื่อนที่ (Mobile Computing) โดยที่แต่ละกลุ่มทักษะจะแบ่งออก
เป็น 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 : ระดับพื้นฐาน หมายถึง มีความรู้พื้นฐานและทักษะซึ่งเพียงพอที่จะใช้ปฏิบัตงิ าน
ซึ่งจะใช้กับระดับปฏิบัติการ
ระดับที่ 2 : ระดับกลาง หมายถึง มีความรู้ทางวิชาชีพและทักษะที่จะปฏิบัติงานได้และ
สามารถ กากับดูแลให้คาแนะนาผู้อื่นได้ ซึ่งจะใช้กับระดับหัวหน้า
ระดับที่ 3 : ระดับสูง หมายถึง มีความรู้ทางวิชาชีพและทักษะทางด้านเทคนิคและการบริหาร
จัดการกลุ่มบุคคล ซึ่งจะใช้กับระดับผู้จัดการ

ภาพที่ 7-2 สถาปัตยกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

การทางานร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับระบบทรัพยากรน้าบาดาล
การทางานร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับระบบทรัพยากรน้าบาดาลมีหลายประเภท มาตรฐานการทางาน
ร่วมกันมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งในมุมมองของภาครัฐคือ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด
ในการให้บริการทรัพยากรน ้าบาดาลแก่ประชาชน ผู้ได้รับผลประโยชน์คือ ประชาชน ซึ่งจะต้องได้รับ
การบริการที่สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมและปลอดภัย การพัฒนามาตรฐานจึงควรพิจารณาจากสามมุมมอง
ที่แตกต่างกัน ได้แก่
1. การท างานร่ว มกั น ทางเทคนิ ค (Technical interoperability) คือ การแลกเปลี ่ย นข้ อ มู ล
ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ A และระบบคอมพิวเตอร์ B คอมพิวเตอร์จะไม่ทราบเกี่ยวกับความหมายของ
สิ ่ ง ที ่ ม ีก ารแลกเปลี ่ย นยกตั ว อย่า งเช่ น อี เ มล์ ท ี ่ส ่ง จากคอมพิ ว เตอร์เ ครื ่อ งหนึ ่ง ไปยัง อี ก เครื่ องหนึ่ง
โดยทั่วไปแล้วคอมพิวเตอร์ที่ส่งหรือรับจะไม่เข้าใจข้อมูลเนื้อหาเลย
2. การรับประกันความหมายหรือนิยามของการท างานร่วมกัน (Semantic interoperability)
ว่าระบบคอมพิวเตอร์ A และระบบคอมพิวเตอร์ B เข้าใจความหมายของข้อมูลในลักษณะเดียวกัน ใช้และ
ตีความข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยน ความหมายหรือนิยามของการทางานร่วมกัน เป็นศูนย์กลางในการทางาน
ร่วมกันด้านการบริการทรัพยากรน้าบาดาล ยกตัวอย่างเช่น ระบบสารสนเทศพสุธาราส่งผลต่อระบบ GCL
ต้องตระหนักถึงโครงสร้าง รูปแบบ หน่วยและความหมาย เพื่อการบรรลุเป้าหมายนี้ทั้งสองระบบจะต้องใช้
คาศัพท์ทั่วไปหรือภาษาในการสื่อสารที่ตรงกัน
3. ขั้นตอนการทางานร่วมกัน (Process interoperability) ประกอบด้วยกระบวนการทางธุรกิจ
ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่กระบวนการดาเนินการทางธุรกิจจะต้องตีความและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจร่วมกัน
เพื่อให้สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ A และระบบคอมพิวเตอร์ B ทางานร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้
เพื่อสนับสนุนการทางานร่วมกันระหว่างระบบและการแบ่งปันความหมายของข้อมูล มาตรฐาน
ข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาลจะต้องครอบคลุมทั้งไวยากรณ์ (โครงสร้าง) และความหมายของข้อมูลที่มีการ
แลกเปลี่ยน มาตรฐานการท างานร่วมกันไม่ใช่ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ แต่คือ พิมพ์เขียวที่นักพัฒ นา
เทคโนโลยีสามารถใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาลที่จะผสานเป็นเนื้อแท้เข้ากันได้กับ
ระบบอื่น ๆ ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันนี้

ประเภทของมาตรฐานการทางานร่วมกันด้านข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาล
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ข้างต้น ว่า การท างานร่ว มกัน ระหว่ างระบบขึ้น อยู่ก ับทั ้ง ไวยากรณ์ แ ละ
ความหมาย จ านวนของมาตรฐานการท างานร่วมกันได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ในการท างานร่วมกันตั้งแต่ส องประเภท (หรือระบบ) ขึ้นไป ซึ่งประเภทหรือหมวดหมู่ของมาตรฐาน
ที่ถูกนามาใช้ในการบริการด้านทรัพยากรน้าบาดาลมีดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล

140

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
1. มาตรฐานการส่งข้อความ (Messaging standards) – คือ โครงสร้างมาตรฐานการส่ ง
ข้อความ เนื้อหาและข้อมูลความต้องการของข้อความ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง คาว่า ‘ข้อความ’ หมายถึงหน่วยของข้อมูลที่ถูกส่งจากระบบหนึ่งไปยัง
อีกระบบ หนึ่ง เช่น ระหว่างระบบสารสนเทศพสุธารา และระบบสารสนเทศ GCL
2. มาตรฐานค าศั พ ท์ (Terminology standards) – มาตรฐานค าศั พ ท์ ค ื อ การให้ ร หั ส
ที่เฉพาะเจาะจงสาหรับคาศัพท์และการจาแนกประเภททางด้านเทคนิค
3. มาตรฐานเอกสาร (Document standards) - มาตรฐานเอกสาร ระบุประเภทของข้อมูล
ที่รวมอยู่ในเอกสารและยังเป็นแหล่งเริ่มต้นของข้อมูล
4. มาตรฐานกรอบความคิด (Conceptual standards) - มาตรฐาน กรอบความคิดช่ ว ย
ในการส่งข้อมูลระหว่างระบบโดยที่ไม่สูญเสียความหมาย หรือบริบทของข้อมูลใด ๆ
5. มาตรฐานโปรแกรมประยุ ก ต์ (Application standards) มาตรฐานแอพพลิ เ คชั่ น
ช่วยตรวจสอบการดาเนินงานตามกฎทางธุรกิจสาหรับระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ในการโต้ตอบกับระบบ
อื่น ตัวอย่างเช่น มาตรฐานแอพพลิเคชั่นสามารถอนุญาตให้ผ ู้ใช้เข้าสู่ระบบข้อมูล ที่มีประสิทธิ ภ าพ
ด้านทรัพยากรน้าบาดาลที่จาเป็ นและยังสามารถอานวยความสะดวกในการดูข้อมูลน้าบาดาลได้หลาย
ฐานข้อมูลพร้อมกัน
6. มาตรฐานสถาปั ต ยกรรม (Architecture standards) มาตรฐาน สถาปั ต ยกรรม คื อ
การกาหนดรูปแบบทั่วไปส าหรับระบบข้อมูลน ้าบาดาล การอนุญาตให้เกิดการบูรณาการระบบข้อมูล
น้าบาดาล โดยให้คาแนะนาในการวางแผนและการออกแบบระบบใหม่รวมถึงบูรณาการระบบเดิมที่มีอยู่
นี่คือความสาเร็จโดยการกาหนดองค์ประกอบข้อมูลทั่วไปและตรรกะทางธุรกิจระหว่างระบบ
7. มาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Security and privacy standards)
การด าเนินการใด ๆ เกี่ย วกับข้อมูล ส่ว นบุคคลจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
(Security and privacy standards) การก าหนดมาตรฐานในการด าเนิ น งานด้ า นข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
จึงเป็นสิ่งจาเป็น โดยเฉพาะข้อมูลสุขภาพในระบบอิเล็กทรอนิกส์
การประยุกต์ใช้แนวทางข้างต้นในการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาลจะช่วย
ขจัดอุป สรรคในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เดิมขาดการใช้กฎกติการ่วมใน
การพัฒ นาระบบให้ส อดคล้ องกัน ลดปั ญหาโครงสร้างและรูป แบบของข้ อมูล อิเล็ ก ทรอนิ กส์ ที่ไ ด้ รั บ
การออกแบบ โดยมีพื้นฐานข้อมูลที่แตกต่างกันหรือการใช้มาตรฐานทางเทคนิคเพื่อการปฏิ บัติงานร่วม
ระหว่างพื้นที่ไม่เหมือนกัน ประเด็นดังกล่าวล้วนเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้การเชื่อมโยงระบบและการสร้าง
บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จในเชิงอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดปัญหา
การบูรณาการข้อมูลภาครัฐและเกิดการทางานซ้าซ้อนต่อประชาชนและภาคธุรกิจที่มาใช้บริการ ยังทาให้
สูญเสียงบประมาณและเวลา ดังนั้นการเชื่อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการด้วย
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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ระบบฐานข้อมูลเพื่อการด าเนินการธุรกรรมต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน โดยปรับปรุงข้อมูลเอกสารและ
ธุรกรรมต่าง ๆ ให้สามารถอานวยการบริหารจัดการภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานสามารถใช้ระบบงานเพื่อให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจหรือบริการกับหน่วยงานรัฐที่มา
ขอรับบริการ กรมทรัพยากรน ้าบาดาลยังสามารถให้บริการประชานหรือภาคธุรกิจที่ มาขอรับบริการ
ธุร กรรมผ่านทางเว็บ ออนไลน์โ ดยการพัฒ นาระบบเว็ บแอพพลิเคชั ่น (Web Application) กล่าวคื อ
ประชาชนหรือตัว แทนภาคธุร กิจ สามารถเข้ า ไปกรอกข้ อ มูล และด าเนินธุรกรรมกับ หน่ว ยงานของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลผ่านอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ เพื่อส่งข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการทาธุรกรรมต่าง ๆ
ระบบดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณงานเอกสารที่ซ้าซ้อน แต่ยังช่วยเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลและ
ความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารอีกด้วย นอกจากนี้แล้วการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันของหน่วยงานภายใต้การ
ดูแลของกรมทรัพยากรน้าบาดาลต้องมีการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการแบบเว็บเซอร์วิส เพื่อให้
ระบบสารสนเทศนั้นสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการธุรรมกรรมได้โดยอัตโนมัติ ก่อให้เกิดระบบ
การบริการที่เรียกว่า “ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)” ดังรูปที่ 7-2

รูปที่ 7-3 สถาปัตยกรรมระบบบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ดังนั้นในการการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Interoperability Framework) และความเชื่อมโยงของระบบ
สารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในปัจจุบันจาเป็นต้องมีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบเพื่อรองรับงานและบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้อย่ างเป็นรูปธรรม สะดวก รวดเร็วและมีความ
มั ่ น คงปลอดภั ย สู ง ผ่ า นระบบ Cloud Computing ซึ ่ ง มี ก ารให้ บ ริ ก ารที ่ ค รอบคลุ ม ด้ า น เซิ ร ์ ฟ เวอร์
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ฐานข้อมูล (Database) การจัดเก็บ ข้ อ มมูล (Storage) ซอฟต์แวร์ เครือข่าย การวิเคราะห์ผ ล และ
ประมวลผล ดังรูปที่ 7-3 โดยมีทั้งหมด 4 ภารกิจ ได้แก่
1) ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานวิชาการ ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาล
(Smart Pasutara) ระบบสารสนเทศเพื่องานวิเคราะห์คุณ ภาพน ้าบาดาล (e-Lab) ระบบสารสนเทศ
เพื่อการควบคุมกิจการน ้าบาดาล (GCL) ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น ้าบาดาล
(TGMS) และระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล (Smart GIS)
2) ระบบสารสนเทศสนั บ สนุ น การบริ ห ารงานองค์ ก ร ประกอบด้ ว ย ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการแผนงาน และติดตามโครงการ (Smart Planning) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรภายในองค์ ก ร (Smart ERP) ระบบสารสนเทศทรัพ ยากรบุค คลระดั บ กรม (DPIS:
Departmental Personnel Information System) ระบบสารสนเทศภายนอก (PART, e-Budget,
G-procurement, e-Project Tracking) ระบบ GF-MIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมทรัพยากรน้าบาดาล
3) ระบบสารสนเทศสนับ สนุนงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย
ระบบองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน ้าบาดาลแบบดิจิทัล เว็บไซต์กรมทรัพยากรน ้าบาดาล Facebook
กรมทรัพยากรน้าบาดาล และ Line Official กรมทรัพยากรน้าบาดาล
4) ระบบสนับสนุนงานสื่อสารข้อมูลองค์กร ประกอบด้วย e-mail, Cloud Storage, Line ระบบ
One Page Summary Report ระบบ Video Conference และระบบ Meeting Online

รูปที่ 7-4 สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล
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รูปที่ 7-5 กรอบการใช้ข้อมูลร่วมกันและความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศ
ส าหรับ แนวทางการด าเนิ น งานนั้น กรมทรัพยากรน ้าบาดาลควรศึ กษาและจั ดท าแนวทาง
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมทรัพยากรน ้าบาดาลหน่ว ยงานภาครัฐตามแนวทางของ
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ โดยศึกษารายละเอียดและแนวทางจากกรอบแนวทางการ
เชื ่ อ มโยงรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ หรื อ “ Thailand e-Government Interoperability
Framework: TH e-GIF” ซึ่งมีแนวทางดังนี้
1. การจัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทามาตรฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
2. การจัดทาทัศนภาพธุรกิจ (Business Scenario) เพื่อการบูรณาการ และเชื่อมโยงข้อมูล
3. การวิเคราะห์ความต้องการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
4. การกาหนดมาตรฐานและลดความซ้าซ้อนรายการข้อมูล
5. การประกาศใช้งานมาตรฐานใหม่
6. การประเมินผลกระทบของโครงการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีต่อองค์กร
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รูปที่ 7-6 ระดับการใช้ไอซีทีเพื่อการบริการ
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

บทที่ 8
นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยนาเสนอในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1) ความเชื่อมโยงของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital
Thailand) ระยะ 20 ปี แผนแม่บ ทการบริห ารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และ
ยุทธศาสตร์การบริห ารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 2) ทิศทางของ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้า บาดาล ระยะ 3 ปี 3) นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่จาเป็นของกรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ความเชื่อมโยงของกรอบยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนา
ดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไทย ( Digital Thailand) ระยะ 20 ปี
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่ นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็น ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อ ประชาชนและประโยชน์ ส ่ว นรวม ยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ด้านความมั่นคง 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี ด้วยสถานการณ์ของกระแสโลกาภิวั ฒน์ที่ทวีความเข้มข้นขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้ อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
สิน ค้า และบริการ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคจะน าไปสู่การเชื่อมโยงทุกระบบ ประชากรจะ
เคลื่อนย้ายจากชนบทเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้น้าจากความจาเป็นพื้นฐาน
ไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนแม่บทการบริหารจั ดการทรัพยากรน้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า
“ทุกหมู่บ้านมีน้าสะอาดอุปโภค บริโภค น้าเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน” ซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเป็นการดาเนินงานภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการการทางานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาด้านน้า
ของประเทศเพิ่มประสิทธิภ าพการบริห ารจัดการ ส่งเสริมธรรมาภิบาล และท าให้เกิดประโยชน์ สุข
ต่อประชาชน จากแผนแม่บทนี้ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ที่มีเป้าประสงค์เพื่อจัดตั้ง
องค์กรด้านการบริห ารจัด การทรั พยากรน ้า (คณะกรรมการทรั พยากรน ้า แห่ งชาติ คณะกรรมการ
ลุ่มน ้า ฯลฯ) ปรับ ปรุงกฎหมายให้ทัน สมัย ส่งเสริมความร่ว มมือระหว่างประเทศเชื่อมโยงประเด็น
การพัฒนาและการหาแหล่งเงินทุน สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน การบริหาร
จัดการชลประทาน การศึกษาวิจัยเตรียมความพร้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยีส นับ สนุน การสร้างมูล ค่าเพิ่มในภาคการบริการและการผลิต รวมถึงพัฒ นารูปแบบ
เพื่อยกระดับ การจัดการน ้าในพื้นที่และลุ่มน ้า (เชื่อมโยงการตลาด พลังงาน การผลิต และของเสีย)
โดยมีหลักการประการหนึ่งคือ การพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรน้าทุกระดับ การจัดท า
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า การติดตามและประเมินผล การพัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้าและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีกลยุทธ์ข้อหนึ่งคือ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่ว ม โดยการเสริมสร้าง
การรั บ รู ้ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ นโยบายแผนแม่บ ท การบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรน ้า และบู ร ณาการ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ส่งเสริมการจัดการน้าชุมชน และการจัดการภัยพิบัติ
ด้านน ้าในระดับพื้นที่ลุ่มน ้า ประเทศ และระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน ในด้านที่ 5 ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการ การขยายผล
ความสาเร็จด้านการบริหารจัดการน้า/ดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)
ส าหรับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital Thailand) ระยะ
20 ปี เป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทาง
ธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภ าพการบริหารราชการแผ่นดิน และ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่าง
ยั่งยืนสอดคล้องกับการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ได้ ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาหรื อ ภู ม ิ ท ั ศ น์ ด ิ จ ิ ท ั ล ของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape)
ออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 Digital Foundation ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานรากในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (เวลา 1 ปี 6 เดือน) ระยะที่ 2 Digital Thailand I: Inclusion ทุกภาค
ส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ (เวลา 5 ปี) ระยะที่ 3
Digital Thailand II: Full Transformation ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ที่ขับเคลื่อนและ
ใช้ป ระโยชน์จากนวัตกรรมดิจ ิทัล ได้อย่างเต็มศักยภาพ (เวลา 10 ปี) และระยะที่ 4 Global Digital
Leadership ประเทศไทยอยู ่ ใ นกลุ ่ ม ประเทศที ่ พ ั ฒ นาแล้ ว สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล สร้ า งมู ล ค่ า
ทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล ซึ่งเป็นฐาน
การผลิ ต ส าหรั บ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุ ต สาหกรรม และเพื ่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคอย่า งมี ม าตรฐาน
ต่อสุขภาพอนามัย เสนอแนะนโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจ บริหารจัดการ
พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้ง ควบคุม กากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากร
น้าบาดาล พัฒนาวิชาการ นวัตกรรม กาหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการจัดการทรัพยากร
น ้าบาดาลให้บริการประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการน ้าอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม โดยไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดความสมดุลในการนามาใช้อย่างคุ้มค่า เป็นธรรม และ
ยั่งยืน จะเห็นได้ว่า ลักษณะงานของบุคลากรในสังกัดกรมทรัพยากรน้าบาดาลต้องปฏิบัติ คือ การเป็น
นักวิชาการ นักส่งเสริม ที่ปรึกษา และนักประสาน ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ทุกภาคส่วนภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน และสามารถสรุปลักษณะงานและการให้บริการของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลได้
วิสัยทัศน์ (Vision) ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล คือ "มุ่งสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล
เชิงพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้าและการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ภายในปี 2575” และ
กาหนดพันธกิจ (Mission) ไว้ 4 ประการ ได้แก่ 1) สารวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟู
เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าบาดาลอย่างสมดุลและยั่งยืน 2) กากับ ควบคุม การประกอบกิจการ
น้าบาดาล รวมทั้งปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้าของ
ทุกภาคส่วน 3) เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก ฐานข้อมูลใช้เทคโนโลยีและ
ดิ จ ิ ท ั ล การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน ้ า บาดาล ในการรองรั บ ชี ว ิ ต วิ ถ ี ใ หม่ ( New Normal) และ
4) บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล ทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ จากวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าว กรมทรัพยากรน้าบาดาลจึงได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ไว้ 4 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สารวจและผลิตน้าต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการน้าด้านอุปโภคบริโ ภค เกษตร
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
น ้าบาดาล โดยมีเป้าประสงค์ข้อสอง คือ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างขบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้าบาดาล ทั้งระดับนโยบายระดับปฏิบัติ กลุ่มผู้ใช้น้าบาดาล ภาคเอกชน
ภาคประชาชน NGO และระดับลุ่มน้า ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิจัย
และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้าบาดาล โดยมีเป้าประสงค์ข้อสามคือ เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งานในทุกระดับ และเป้าประสงค์ข้อสี่ คือ เพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์
และสิ่งอานวยความสะดวก และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันทันสมัยและจาเป็นต่อการบริหารจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรน้าบาดาล และให้บริการน้าบาดาลอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
จากความเชื่อมโยงของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 แผนพัฒ นาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital
Thailand) ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) นามาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี ประจาปี 2566-2568
ที่ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการดิจิทัล เป็นแผนที่ทิศทาง (road map) การลงทุนด้านดิจิทัลเพื่อช่วย
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาลเพื่อความสุขของประชาชน 2) แผนบริหารจัด การ
ทรัพยากรน้าบาดาลอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าบาดาลอย่างยั่งยืน โดยการมีส ่ว นร่ว มของภาคประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
3) แผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาลในภาวะวิกฤติ เป็นแผนปฏิบัติการเพื่อการบริห ารจัด การ
น ้าบาดาลในสภาวะวิกฤติ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี ฉบับนี้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ของแผน จึงได้กาหนดนโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล ซึ่งจะส่งผลให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลสามารถควบคุม กากับ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ทิศทางของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ประกอบด้วยทิศทางของแผน 4 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร
น้าบาดาล โดยมีเป้าหมาย คือ การธรรมาภิบาลข้อมูล มีฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากร
น้าบาดาลของประเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้สามารถเชื่อมโยง
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ด้านที่ 2 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล โดยมีเป้าหมาย คือ
มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้บ ริหารจัดการ
กับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร
ด้ า นที ่ 3 การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รอย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าล ยกระดั บ
การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีเป้าหมาย คือ
มีระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจของผู้บริหารระดับสูง โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาล และแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผ่าน e-Service
ด้ า นที ่ 4 การพั ฒ นาสมรรถนะด้ า นดิ จ ิท ั ล ให้ แ ก่ บ ุค ลากรด้ ว ยระบบการเรี ยนรู้ แ บบพลวัต
ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจ ิ ทัล โดยมี เป้าหมาย คือ มีระบบบริห ารจัดการองค์ความรู ้ ระบบ
การเรียนรู้แบบพลวัต โดยการนาเสนอข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อสร้างคลังปัญญาและถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
ทั้งนี้ การนาทิศทางของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี ไปสู่การปฏิบัติ
นั้น ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ระดับสานัก/ศูนย์อยู่ในโครงสร้างองค์กรของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ที่มีหน้าที่ จัดระบบการส ารวจ
การเก็บ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดและเป็นศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล พัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล และให้บริการ รวมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย จากภารกิจดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.) จึงควรเร่งจัดทานโยบายและแนวทางการดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี ฉบับนี้โดยเร็ว

3. กรอบนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล
สาระส าคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital Thailand)
ระยะ 20 ปี ที่กล่าวไว้โดยสรุปว่า โลกปัจจุบันเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีไม่ได้
เป็นเพียงแค่เครื่องมือสนับสนุนการท างานเหมือนที่ผ่านมาแล้วเท่านั้น แต่เทคโนโลยีดิจิทัลจะหลอม
รวมเข้ากับวิถีชีวิต การใช้ชีวิตประจ าวันของคนอย่างแท้จริง รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวน
การผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมจะเปลี่ยนโครงสร้างไปจากเดิม ดังนั้น หน่วยงาน
องค์ ก รต่ า ง ๆ ของประเทศไทยจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งเร่ ง น าเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล มาใช้ เ ป็ น เครื ่ อ งมื อ ส าคั ญ
ในการขับ เคลื่อนการพัฒ นาประเทศ เช่น การพัฒ นาขีดความสามารถของธุรกิจในประเทศทั้งภาค
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
การเกษตร การผลิต และการบริการให้แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ การสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐด้วย
การเปิ ด เผยข้อ มู ล เพื ่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถมีส ่ว นร่ ว มในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ ได้
การพัฒ นาศักยภาพของคนในประเทศทั้งบุ คลากรด้านเทคโนโลยี บุคลากรที่ท างานในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ รวมถึงคนทั่วไปที่จะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลก ดังนั้น การผลักดัน
ให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อนาไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายของประเทศต่อไป
การปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล
ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ประกอบด้วย
เป้าหมาย 4 ประการ ได้แก่ 1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการ
ดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและการให้บริการของ
ภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การมุ่งเน้นพัฒนาประเทศในระยะเวลา 20 ปี จึงมีทิศทางและเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ที่เป็นการดาเนินงานในระยะที่ 2 Digital Thailand I: Inclusion
ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ และก าลัง
ก้าวย่างเข้าสู่ระยะที่ 3
Digital Thailand II: Full Transformation ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ที่ขับเคลื่อนและใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ
จากแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital Thailand) ระยะ 20 ปี
จึงเป็นข้อมูลส าคัญในการก าหนดกรอบนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ จ าเป็น
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลที่เน้นทั้งการปรับกระบวนทัศน์ในการทางาน การให้บริการของภาครัฐด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสาย
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต รวมถึง
การปรับ เปลี่ย นภาครัฐ สู่การเป็น องค์กรดิจิทัล น าไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้ น
คณะที ่ ป รึ ก ษาจึ ง จั ด ท ากรอบนโยบายการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารที ่ จ าเป็ น ของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ออกเป็น 3 มิติ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย (Digital Thailand) ในระยะที ่ 3 (10 ปี) Full Transformation ประเทศไทยก้ า วสู่
การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนี้
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
มิติที่ 1 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัย
มิติที่ 2 ด้านการบริหารจัดการองค์กรและให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
มิติที่ 3 ด้านการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากร
จากนโยบายทั้ง 3 มิติ มีแนวทางการนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1) มิติที่ 1 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัย
ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้าบาดาลมีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้งาน ทาให้
ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับ
การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล แบบบูรณาการจึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล นอกจากนี้ การพัฒนาของเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็นไปแบบก้าวกระโดดนั้น ทาให้กรมทรัพยากรน ้าบาดาลจะต้องเร่งพัฒนาบริการทางดิจิทัล
ให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น กอปรกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา ส่งผลให้การบริ หาร
จัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีความซับซ้อนมากขึ้น ในขณะเดียวกันกรมทรัพยากรน ้าบาดาลยังขาด
กระบวนการในการบริหารจัดการ IT Infrastructure อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ อีกทั้งบุคลากร
ยังมีทักษะและความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอในการรับมือกับภัยคุกคามและเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงข้อจากัด
ของกระบวนการจัดซื้อและการจัดทางบประมาณ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีและวิธีการป้องกัน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น เพื่อให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลสามารถดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมใช้และมีค วามมั่นคงปลอดภัย จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการ แนวทาง ข้อปฏิบัติและมาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย โดยต้อง
แผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ยังมีแนวโน้มแปรผันตามปริมาณการใช้งานเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น
ของประชากร ซึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนในวง
กว้าง ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรให้มีทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่ม
มากขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งให้ความสาคัญ
มิติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยนี้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย (Digital Thailand) ระยะ 20 ปี มิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ระบุไว้ว่า ประเทศ
ไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยทัดเทียมประเทศพัฒนาแล้ว และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
จะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า น ้าประปา ด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงแบบใช้สายที่เข้าถึงทุกบ้าน และรองรับการหลอมรวม (convergence) มีบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่สามารถเข้าถึงได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา สาหรับผู้ใช้หรือทุกสรรพสิ่งที่ต้องการเชื่อมต่อ โครงข่าย
โทรคมนาคมหลักจะมีเส้นทางเชื่อมต่อกับต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีหลากหลายรองรับปริมาณความต้องการ
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ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่จากัด ระยะทางและความเร็วจะไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่าง
ประเทศ ข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถ
เข้าถึงและโยกย้ายได้ตลอดเวลา โดยไม่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและผู้ให้บริการระบบการแพร่ภาพและกระจาย
เสียงแบบดิจิทัลจะถูกหลอมรวม โดยส่งผ่านสื่อหลายรูปแบบด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับมิติด้านความเชื่อมั่น มีกฎหมาย/ กฎระเบียบที่เอื้อต่อเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล ในระยะยาว (10 ปี) ที่ระบุไว้ว่า ประเทศไทยต้องไม่มีกฎเกณฑ์ กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ
การค้า การลงทุนดิจิทัล และต้องมีการทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ กติกาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกอย่างแท้จริง และมิติด้านเศรษฐกิจ ที่ระบุไว้ว่า ประเทศไทย
จะเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนดิจิทัล ภาคอุตสาหกรรมสามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการทางานเข้าสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (smart factory) รองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมใน
ยุคที่ 4 (Industry 4.0) และภาคการเกษตรทั่วประเทศ ตั้งแต่ขนาดใหญ่ ไปจนถึงขนาดเล็กปรับเปลี่ยน
รูปแบบสู่การทาการเกษตรแบบอัจฉริยะ (smart agriculture) ขณะเดียวกันกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อม (SMEs) ของไทยสามารถน านวั ตกรรมดิ จ ิ ท ั ล เข้ ามาขั บเคลื ่ อนธุ รกิ จ (innovation driven
enterprises: IDE) จนสามารถเข้าไปมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศได้
กลไกขับเคลื่อนนโยบายมิติที่ 1 ให้เกิดความสาเร็จในการปฏิบัติ
เพื่อให้กรมทรัพยากรน ้าบาดาลด าเนินงานตามนโยบายมิติที่ 1 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ความมั่นคงปลอดภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดกลไกขับเคลื่อนนโยบายมิติที่ 1 ไว้ดังนี้
(1) พัฒ นาระบบข้อมูล และสารสนเทศให้ส ามารถน าเสนอได้อย่างถูกต้อง แม่นย า
ทันสมัย และเชื่อมโยงข้อมูลในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน อีกทั้งเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจการบริหาร การวางแผนการพัฒนา และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ โดยมุ่งเน้น
ระบบการบริ หารจัดการฐานข้อมูลที่ใช้การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลการท างานของทุกหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้สามารถบันทึก แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล (Update) ในฐานข้อมูลกลางของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล และเพื่อส่งข้อมูลให้กับแต่ละส่วนงานได้นาไปใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล
(2) พัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อนาฐานข้อมูลต่างๆ มาจัดเก็บไว้
ร่วมกันในลักษณะของฐานข้อมูลกลาง (Data Center) และควรด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล (Data
Cleansing) บ่อน้าดาล ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการเชื่อมโยงไปยัง
ระบบอื่น ๆ
(3) ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบบริการแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาลเพื่อยกระดับการบริการ
ภาครัฐ และพัฒนาแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล ที่อาจจะเชื่อมต่อกับการใช้
ระบบ IoT (Internet of Things) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โ ลกอินเทอร์เน็ต ทาให้สามารถ
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เห็นความเคลื่อนไหวข้อมูลที่รวดเร็วและเป็นปัจจุบันมากขึ้น เพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ
ที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพบ่อน ้าบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ หากมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT และ
มีการพัฒนาและระบบฐานข้อมูลอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกส่วนงาน จะทาให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ซึ่งการนาข้อมูล Big Data มาประมวลผล และใช้เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์ โดยอาศัย
เทคโนโลยี IoT และ Smart Machine เพื่อให้ ก ารวิ เ คราะห์แ ละตอบสนองต่ อผู้ร ั บบริ ก ารเป็ น แบบ
real-time อีกทั้งช่วยสนับสนุน วางแผน หรือสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูล
(Open Data) ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ โดยปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ และออกแบบฐานข้ อ มูล
เพื่อสร้างการเข้าถึงจากสาธารณะมากขึ้น และผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่เปิดเผยเหล่านั้นกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน ดังนั้น กรมทรัพยากรน ้าบาดาลควรจะต้องพัฒนาระบบเพื่อรองรับกับข้ อมูล
ขนาดใหญ่ด้ว ย เมื่อกรมทรัพยากรน ้าบาดาลมีข้อมูล ขนาดใหญ่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
(Data Mining)
การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) ในการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine
Leaning) เพื่อค้นหาข้อมูลที่ส าคัญและเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เพื่อนาไปพยากรณ์ และตรวจจับเหตุการณ์
ต่าง ๆ ได้ เช่น การพยากรณ์น้าท่วม น้าแล้ง การตรวจสอบคุณภาพน้าบาดาล หรือการนาข้อมูลจาก IoT
ที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Big Data มาวิเคราะห์แนวโน้มการใช้น ้าบาดาล หากพบว่าจุดใดมีการใช้น ้าบาดาล
(น้าใต้ดิน) ในปริมาณมากเกินไปจะทาการแจ้งเตือน เป็นต้น
(4) แผนงานหรือโครงการที่ส นับสนุนการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ควรมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องตั้งแต่การจั ดท า
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) เพื่อการบูรณาการเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสารเข้ากับกระบวนการการทางานหรือภารกิจของกรมทรัพยากรน้าบาดาลได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่
ในระดั บ สถาปั ต ยกรรมไปจนถึ ง ทิ ศ ทางการขั บ เคลื ่ อ น (Roadmap) ของกรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาล
เพื่อแนวทางให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลได้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลเข้ากับภารกิจหลักของ
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง EA จะท าให้เห็นภาพรวมทั้งหมดขององค์กร
ด้ า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ตั ้ ง แต่ โ ครงสร้ า งพื ้ น ฐานด้ า นครุ ภ ั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ซอฟต์ แ วร์ ท ี ่ ส นั บ สนุ น
การด าเนิ น งาน ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ที ่ ร องรั บ การให้ บ ริ ก ารให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานภายในสั ง กั ด
กรมทรัพยากรน้าบาดาล หน่วยงานภายนอก รวมไปถึงประชาชน
(5) พัฒนาระบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย เช่น การยืนยันตัวตน การวิเคราะห์
ความปลอดภั ย บนเครื อ ข่ า ยขององค์ ก ร เป็ น ต้ น โดย Cyber Security คื อ การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละ
กระบวนการหรือการกระทาทั้งหมดที่จาเป็น เพื่อให้องค์กรปราศจากความเสี่ยงและความเสียหายที่มีผล
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ต่อความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังป้องกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี
การจารกรรม และความผิดพลาดต่าง ๆ โดยคานึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูล
ดังนั้นกรมทรัพยากรน้าบาดาลควรการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรในการบริการระบบ
สารสนเทศส่วนกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การ (Data Center Consolidate) และ
มีแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลเพื่อรองรับการบู รณาการข้อมูลขนาดใหญ่
และนโยบายระบบข้อมูลระบบเปิดภาครัฐ (Open Data) ที่จะทาให้ประชาชนและภาคเอกชนได้มีส่วน
ร่วมในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลโดยการเข้าถึงข้อมูลจะอาศัยระบบในการ
ยืนยันตัวตนและจะต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบั ญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล นอกจากนั้นควรพัฒนาระบบเพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ควรมีแนวทางในการบารุงรักษาระบบเครือข่าย ครุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ รวมถึงการดูแล
บารุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า ซึ่งสามารถสรุปสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานและ
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ได้ดังนี้
(5.1) โครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีงบประมาณสนับสนุนในการทา Maintenances
Agreement (MA) ให้กับส่วนงานต่าง ๆ ที่ต้องใช้โปรแกรมหรือ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ต้องมีลิขสิทธิ์
(License)
(5.2) ระบบสารสนเทศ ควรมีระบบ e-Service ให้ประชาชนได้ใช้งานแต่ต้อง
เป็นภาคสมัครใจ เพราะหากประชาชนบางส่วนทา บางส่วนไม่อยากทาจะกลายเป็นปัญหาของสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ทันที ควรมีระบบแจ้งเตือนเมื่อประชาชนถึงเวลาต้อง
ชาระค่าบริการการใช้น้าประปาบาดาล ด้วย Mobile Application หรือ SMS Alert หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ
ที่เหมาะสม ควรมีระบบเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการทางานจริง ใช้งานได้จริง ใช้งานได้ง่าย เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน ควรมีโครงการพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย สามารถเรียกขึ้นมาใช้งานได้
ตามความต้องการ และควรมี Chatbot ไว้สื่อสารกับประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับบริการ
(5.3) ข้อมูล น ้าบาดาล (แผนที่) ควรมีโ ปรแกรมหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการติดตามการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่
(5.4) บุคลากรด้านสารสนเทศ ควรมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้
งานทั้ง Hardware, Software และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และควรมีเจ้าหน้าที่/บุคลากรในส่วน
งานทีส่ ามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานในการจัดทาหนังสือราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2) มิติที่ 2 ด้านการบริหารจัดการองค์กรและให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ปัจจุบันที่กระแสโลกได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุค Digital Economy ที่มีการคิดค้น วิจัยและพัฒนา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการในทุกภาคส่วน
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ในยุคที่ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐจึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ร ะบบรัฐ บาลดิ จ ิ ทัล จากกระแสการเปลี่ย นแปลงที่ เ กิ ดขึ้ น อย่ า งรวดเร็ว ดัง กล่าว ทั้งการ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศและการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ท าให้สภาพแวดล้อมของการพัฒนา
กรมทรัพยากรน้าบาดาลในปัจจุบันและที่จะเกิดในอนาคตเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้น การเพิ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้ทันสมัยจึงเป็นความท้าทายที่ กรม
ทรัพยากรน้าบาดาลจะต้องเตรียมตัวและเผชิญพร้อมทั้งเตรียมแนวทางรองรับหรือแก้ไข ซึ่งหากจะมองให้
เป็นประโยชน์ ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่สาคัญที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลจะได้ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าโดย
อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็น
เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้าบาดาลแต่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาและยากต่อการคาดเดาในระยะยาว ดังนั้น การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล จึงต้องตระหนักและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนั บจากการเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องต่อไป
มิติด้านการบริหารจัดการองค์กรและให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital Thailand) ระยะ 20 ปี มิติด้านภาครัฐ
ที่ระบุไว้ว่า รัฐบาลมีกระบวนการท างานเป็นระบบดิจิทัลโดยสมบูรณ์ เชื่อมโยงการท างานและข้อมูล
ระหว่างภาครัฐจนเสมือนเป็นองค์กรเดียว (one government) และเชื่อมโยงประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
โดยรัฐจะแปรสภาพเป็นผู้จัดให้มีการบริการของรัฐจากรูปแบบเดิม ไปสู่รูปแบบการบริการสาธารณะ
ในลักษณะอัตโนมั ติ (automated public services) ตามหลักการออกแบบที่เ ป็นสากล (universal
design) ผ่านระบบดิจิทัลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคล
โดยผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอต่อรัฐ การกาหนดนโยบายและการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัย
มีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับมิติด้านสังคม ที่ระบุไว้ว่า ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ผู ้ ด ้ อ ยโอกาส ผู ้ ส ู ง อายุ และคนพิ ก าร สามารถเข้ า ถึ ง การมี บริก ารต่า ง ๆ ของรั ฐ ได้ ท ุ ก ที ่ ทุ ก เวลา
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนมีการรวบรวมและแปลงข้อมูลองค์ความรู้ของประเทศ ทั้งระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย
สะดวก และสร้างสรรค์ พร้อมกับสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และเผยแพร่
สร้างจุดยืนของประเทศไทย นาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดเก็บและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะ
ยาว ในขณะเดียวกันประชาชนสามารถรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร อ่านออกเขียนได้ทางดิจิทัล มีทั กษะการใช้

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
156

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการกาหนด ออกแบบ
พัฒนา และขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
กลไกขับเคลื่อนนโยบายมิติที่ 2 ให้เกิดความสาเร็จในการปฏิบัติ
เพื่อให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลดาเนินงานตามนโยบายมิติที่ 2 ด้านการบริหารจัดการองค์กรและ
ให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดกลไกขับเคลื่อนนโยบาย
มิติที่ 2 ไว้ดังนี้
(1) น าเทคโนโลยีโลกเสมือนก้าวสู่โลกความจริง Virtual Reality (VR) Augmented
Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) ที ่ ม ี ค วามนิ ย มเป็ น อย่ า งมาก มาผสานร่ ว มกั บ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ที่จะสร้างการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
มาปรับใช้ในการจาลองภาพหรือสถานการณ์เหมือนจริง เพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารจัดการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
(2) น าระบบดิจ ิทัลมาใช้ในการปรับเปลี่ยนการท างานและรองรับการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งแผนการยกระดับการบริการให้รวดเร็ว ฉับไว ต้นทุนต่า เข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
ด้วยการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สาหรับการประกอบกิจการน้าบาดาล เพื่อให้ได้
นวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ ตลอดจนการสร้าง
นวัตกรรมการบริการที่สามารถออกแบบการให้บริการเฉพาะบุคคลได้
(3) ก ากับ ติด ตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ทันสมัย มีนวัตกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การท างานเกิดประสิทธิผล มุ่งเน้นคุณค่า
การให้บริการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(4) พัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการแก่ประชาชน การบูรณาการข้อมูลประชาชนให้เป็น
ภาพเดียว (Single View of Citizen) เป็นการบูรณาการข้อมูลบุคคลและนิติบุคคลที่กระจัดกระจายอยู่ใน
หลายหน่วยงานให้เป็นภาพเดียว เพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพงานบริการและ
บริหารจัดการภาครัฐ เช่น การพัฒนานวัตกรรมบริการการประกอบกิจการน้าบาดาล การพัฒนาระบบ
One Stop Service เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตร เช่น การพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการดาเนินงานน้าบาดาลเพื่อการเกษตร เป็นต้น โดยแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้น จะช่วยอานวยความสะดวกและสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีองค์ประกอบทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายทาง กลยุทธ์นโยบาย ยุทธวิธี ปัญหาเฉพาะหน้า และการควบคุม ซึ่งสามารถสรุปสถาปัตยกรรม
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (Executive Support System: ESS)
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(5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้าบาดาล
ดาเนินการส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับทรัพยากรน้าบาดาล รวมทั้ง
รณรงค์ท าความเข้าใจกับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย เพื่อปลูกจิตส านึกให้ตระหนักถึงคุณค่า และ
ความสาคัญของทรัพยากรน้าบาดาล
3) มิติที่ 3 ด้านการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่
เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดย
จาเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง
และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลเป็นองค์กรที่มีพันธกิจหลักในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าบาดาล
รวมทั้งกากับ ควบคุม การประกอบกิจการน้าบาดาล ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงจึงมีความสาคัญเป็นอันดับต้นๆ ที่จะทาให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล องค์กรที่ประสบความสาเร็จต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศจะให้ความสาคัญกับการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่องและสรรค์สร้างแนวคิด วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาอยู่เสมอ มีกระบวนการใน
การพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทางานที่ดีขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เทคโนโลยีป ัจ จุบ ัน สามารถสนับสนุนการเผยแพร่ช ุดองค์ความรู้ต่า ง ๆ ไปยังบุคลากรและ
ประชาชนโดยใช้การผสมผสานเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการความรู้
(KM: Knowledge Management) ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต (Dynamic Digital Learning Platform)
ผ่านแพลตฟอร์มดิจ ิทัลเพื่อสร้างคลังปัญญา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านน ้าบาดาลผ่านเทคโนโลยี
สื่อดิจิทัล ร่วมสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ในยุค Nano-Technology ที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป
ซึง่ ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้าบาดาลกาลังอยู่ในกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล และมีการพัฒนาสมรรถนะ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางานต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
มิติด้านการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากร สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital Thailand) ระยะ 20 ปี มิติด้านทุนมนุษย์ ที่ระบุไว้ว่า
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างกาลังคนทางด้านดิจิทัลเป็นงานต่อเนื่องระยะยาวที่จะเห็นผลในช่วง 10-20 ปี
หากมีการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม ประเทศไทยจะสามารถสร้างงานที่มีคุณค่าสูง ด้วยการพัฒนา
ทักษะของกาลังคนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสูง (advanced digital skill) เพื่อให้สามารถผลิต
กาลังคนทางด้านดิจิทัลที่เพียงพอ สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ ในระยะนี้
ทักษะและวิชาชีพที่มุ่งตอบสนองการท างานรูปแบบใหม่จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น โดยเฉพาะกาลังคน
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ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายของการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์อัจฉริยะ ประเทศไทยจะมี
ระบบนิเวศของการท างานรูป แบบใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล (digital workplace ecology) เป็น
แกนกลางสาคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่
ยึ ด ติ ด กั บ สถานที ่ แ ละเวลา (mobility workplace) มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ร ่ว มกั นในรูป แบบของระบบ
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งการแบ่งปัน (sharing economy) รวมถึงมีก าลังคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะดิจิทัล
ระดับสูงและเป็นทักษะเฉพาะด้านที่ผสมผสานองค์ความรู้ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดิจิทัล
กลไกขับเคลื่อนนโยบายมิติที่ 3 ให้เกิดความสาเร็จในการปฏิบัติ
เพื่อให้กรมทรั พยากรน ้าบาดาลด าเนิน งานตามนโยบายมิติ ที่ 3 ด้านการพัฒ นาสมรรถนะ
เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดกลไกขับเคลื่อนนโยบายมิติที่ 3 ไว้
ดังนี้
(1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานดิจิทัล (Digital literacy) และยกระดับ
บุคลากรด้านดิจิทัล (ICT Officer/ICT Professional) เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และ
ทักษะตามมาตรฐานด้านดิจิทัล ประกอบด้วย การใช้งานคอมพิวเตอร์ (computer basics) การใช้งาน
อ ิ น เ ท อ ร ์ เ น ็ ต ( online basics) ก า ร ใ ช ้ โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ม ว ล ผ ล ค า ( word processing basic)
การใช้โปรแกรมตารางคานวณ (spreadsheet basics) การใช้โปรแกรมนาเสนอ (presentation basics)
การทางานร่วมกันแบบออนไลน์ (online collaboration) การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล (web editing)
และการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย (IT security) ซึ่งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล เพื่อเพิ่ม
ความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการพัฒนาบุคลากรประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที ่ 1 การมี ส มรรถนะด้ า นดิ จ ิ ท ั ล (Digital Capability) เป็ น การใช้ เ ทคโนโลยี
บูรณาการช่องทางดิจิทัลเพื่อติดต่อสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า การใช้เครื่องมือ
ดิจิทัลเพื่ออานวยความสะดวกในการทางานร่วมกั นข้ามหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนา
ทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์กร
ส่ ว นที ่ 2 ความช านาญด้ า นดิ จ ิ ท ั ล (Digital Dexterity) เป็ น จุ ด เด่ น ขององค์ ก รดิ จ ิ ทั ล
ที่จะช่วยให้สามารถปรับบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ด้วยความสามารถแบบพลวัต (Dynamic) องค์กร
ดิจิทัลสามารถใช้ประโยชน์จากตัวเลือกดิจิทัลใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องเผชิญกับความคาดหวัง
ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนภายใน ทั้งนี้
หากองค์กรต่างๆ มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล จะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ
ดังต่อไปนี้
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องค์ประกอบที่ 1 ความคิด (Mindsets) คุณสมบัติที่แตกต่างขององค์กรดิจิทัล
คือ แนวความคิดครั้งแรกเกี่ยวกับดิจิทัล (Digital-First Mindset) ซึ่งเป็นทัศนคติที่ส ะท้อนให้เห็น ถึง
แนวโน้มของการค้นหาคาอธิบายและการแก้ปัญหาด้วยดิจิทัล ก่อนดาเนินการด้วยระบบมือ (Manual)
การใช้ เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เป็ น เครื่ อ งมื อ เพื ่อ ประโยชน์ใ นการเข้ า ถึง ข้ อ มู ล องค์ ก รอย่ า งเป็ นระบบ
เพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
องค์ประกอบที่ 2 การปฏิบัติ (Practices) พฤติกรรมพื้นฐานที่มีอยู่ในองค์กร
ดิ จ ิ ท ั ล ประกอบด้ ว ย 1) การด าเนิ น งานดิ จ ิ ท ั ล (Digitized Operations) 2) การเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น
(Collaborative Learning) 3) การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Decisions)
องค์ประกอบที่ 3 บุคลากร (People) พฤติกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรดิจิทัล
ต้องมี คือ 1) ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี (Technology experience) 2) ทักษะดิจิทัล (Digital Skill) 3)
การมีส่วนร่วมสูง (High-Engagement)
องค์ประกอบที่ 4 ทรัพยากร (Resources) เครื่องมือและข้อมูลดิจิทัลเป็นปัจจัย
สาคัญในการดาเนินงานขององค์กรดิจิทัล และทรัพยากรที่จาเป็นจะช่วยให้การดาเนินงานมีความคล่องตัว
ประกอบด้วย 1) ข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ (Real-Time Customer Data) 2) ข้อมูลการดาเนินงานรวม
เป็นหนึ่ง (Integrated operations data) 3) เครื่องมือสาหรับความร่วมมือ (Collaborative tools)
(2) พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับ
การศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพ
ของการด าเนิน งานการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ต ามพันธกิจ ของแต่ล ะหน่ว ยงานให้ มีความเข้ ม แข็ ง
และตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถประเมินจุด อ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่การตัดสินใจระดับ
นโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตก าลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต
และใช้ทุกครั้งที่มีการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรจาเป็นจะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมกันไปด้วย
ทั้งนี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากร เช่น ทักษะด้านไอที การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล ความรู้ด้านวิชาการ เป็นต้น
จะท าให้เกิดการเชื่อมโยงไปสู่ระบบแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อให้บุคลากรของกรมทรัพยากร
น้าบาดาลมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนจ าเป็นต้องมีแผนการพัฒนา
ทั้งระดับโครงสร้างองค์กรและระดับบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี มีคว ามรู้
ในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รวมถึงการมีโครงสร้างที่มีทางเดินสายอาชีพ (Career Path)
ที ่ ส อดรั บ ทั ้ ง ภารกิ จ ขององค์ ก ร และความก้ า วหน้ า ของบุ ค ลากรสอดคลั อ งกั บ มิ ต ิ ด ้ า นทุ น มนุ ษ ย์
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ประเทศไทยปรับเปลี่ยนโครงสร้างกาลังคนทางด้านดิจิทัล เพื่อเร่งสร้างและพัฒนากาลังคนที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่รูปแบบการจ้างงานและวัฒนธรรม
การทางานเปลี่ยนแปลงไป จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนและเอื้อ ให้ธุรกิจจาก
ทั่วโลกสามารถทางานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก นามาซึ่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ
ใหม่ ซึ่งประเทศไทยจะมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านดิจิทัลเข้ามาทางานในประเทศมากขึ้น
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บทที่ 9
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การด าเนินงานของกรม
ทรัพยากรน ้าบาดาล พระราชบัญญัติน ้าบาดาลฯ รวมทั้งแผนแม่บท เพื่อการพัฒนา อนุรักษ์แหล่งน ้า
บาดาล และสิ่งแวดล้อม แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ (สทนช.) แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์ของประเทศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง

1. วิเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
การพั ฒ นาประเทศสู ่ ค วามมั ่ น คง มั ่ ง คั ่ ง และยั ่ ง ยื น และให้ เ สนอร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ที ่ ป ระชุ ม ได้ ล งมติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ล้ ว จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
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รูปที่ 9-1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
ซึ ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ท ี ่ จ ะใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นาในระยะ 20 ปี ต ่ อ จากนี ้ ไ ป
จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 บนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ
ซึ่งแผนดังกล่าว ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่ วมกันกาหนด
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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วิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่
สาคัญในการเชื่อมต่อกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/
โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิ จของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและ
ติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่
การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย โดยการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สาคัญดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

3. วิเคราะห์แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital Thailand)
ระยะ 20 ปี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย (Digital Thailand) เพื่อใช้เป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไก สาคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาค
ส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิ จ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนาไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดยแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้น
การพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงกาหนด
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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ทิศทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape) ออกเป็น 4 ระยะ
ดังรูปที่ 9-2

รูปที่ 9-2 ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทยในระยะ 20 ปี (Thailand Digital Landscape)
นอกจากนี้ เพื่อให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้กาหนด กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนา 6 ด้าน ดังรูปที่ 9-3
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รูปที่ 9-3 แสดงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
วิสัยทัศน์
ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
พันธกิจ
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูล ข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
4. ปฏิร ูป กระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้ว ยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสังคมคุณรูปที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าประสงค์
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวทันเวทีโลก ด้วยการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
3. พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทั กษะ
ที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
4. ปฏิร ูป กระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้ว ยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีความทันสมัย
มีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการการใช้งานของทุกภาคส่วน ด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างเท่าเทียมกัน
2. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและการแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิ ภาค
อาเซียน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ทั้งเป็นเส้นทางผ่าน
การจราจรของข้อมูลสาหรับภูมิภาค และเป็นที่ตั้งสาหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลก
3. จั ด ให้ ม ี น โยบายและแผนบริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งพื ้ น ฐาน คลื ่ น ความถี ่ ( Refarm and
Release) และการหลอมรวมของเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งปรับแก้กฎหมาย เพื่อสนับสนุนการใช้
ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียง รวมถึงการหลอมรวมของ
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับความต้องการใช้งานในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานในภาวะวิกฤต
4. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของอุตสาหกรรม
ดิจิทัลให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปฏิรูปการทาธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า
2. เพิ ่ ม โอกาสทางอาชี พ เกษตรและการค้ า ขายสิ น ค้ า ของชุ ม ชนผ่ า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล
โดยดาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
3. เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology startup) เพื่อให้เป็นฟันเฟืองส าคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดย สนับสนุนระบบนิเวศที่เชื่อมต่อการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มีศักยภาพ, จัดให้มีทุนงานนวัตกรรมบริการขนาดใหญ่ที่เป็นบริการพื้นฐาน บูรณาการความร่วมมือ
ในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเข้ มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในอนาคต เช่น
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล , สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขึ้นบัญชีนวัตกรรม, ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพและ
เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสังคมคุณรูปทีท่ ั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์
1. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล
2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์
รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี
3. สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก ผ่านทางระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม
4. เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน
แบบทุ ก วั ย ทุ ก ที ่ ทุ ก เวลาด้ ว ยเทคโนโลยี ด ิ จิ ท ั ล เช่ น (MOOC) ผลิ ต สื ่ อ และคลัง สื่ อ สาระออนไลน์
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เพื่อการเรีย นรู้ ส่งเสริมการบูร ณาการระบบทะเบียนประวัติการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกัน
ทั่วประเทศ
5. เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุข รูปที่ทันสมัย ทั่วถึง และเท่าเทียม รองรับ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์
1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือ
ผู้ใช้บริการ
2. ปรับเปลี่ยนการทางานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
3. สนั บ สนุ น ให้ ม ี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที ่ เ ป็ น ประโยชน์ (Open Data) และให้ ป ระชาชน
มีส่วนร่วมในกระบวนการทางานของภาครัฐ (Open Government) เพื่อนาไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์
4. พัฒ นาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพื่อรองรับ
การพัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
กลยุทธ์
1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน และเอกชนทุกสาขาอาชีพ
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรวัยทางาน และวัยเกษียณให้มีความสามารถสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ นาไปสู่การสร้างคุณค่าสินค้า
และบริการได้เท่าทันตามความต้องการของผู้ได้รับประโยชน์
2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับ
บุคลากรสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน
3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐให้มีความเข้าใจ
และสามารถวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารน าเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาภารกิ จ ขององค์ ก ร
สร้างเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหารด้านดิจิทัลระดับสูงของรัฐเพื่อแลกเปลี่ยน
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์
1. จัดให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการทางานเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการกาหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และ
กติกา ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่ออานวยความสะดวกด้านการค้า และการใช้ประโยชน์ใน
ภาคเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้เริ่มต้นในการลดอุปสรรคในการดาเนินการต่าง ๆ
2. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
ต่อพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม
3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทาธุรกรรมออนไลน์

4. แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัลของประเทศไทย พ. ศ. 2563 -2565
วิสัยทัศน์
รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยข้อมูล เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน
พันธกิจ
ลดความเหลื่อมล้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : อานวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทางานของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
เป้าประสงค์
1. ลดความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน ด้วยข้อมูลและบริการ
ผ่านทางช่องทางดิจิทัลสาหรับประชาชนทุกกลุ่มเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
3. การทางานของภาครัฐที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาบริการของภาครัฐ และกาหนดนโยบายสาคัญ
ของประเทศ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์
1. แพลตฟอร์มบริการภาครัฐ (Common platform) สาหรับรองรับการให้บริการประชาชน
2. การส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความเชื่อมั่นและการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐในประชาชน
3. นวัตกรรมบริการภาครัฐเพื่อประชาชน รองรับวิถีชีวิตแนวใหม่และประเด็นอุบัติใหม่
4. ยกระดับศักยภาพการให้บริการและการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐด้วยนวัตกรรม
ดิจิทัล
5. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะและแนวทางในการพัฒนาแพลตฟอร์มและให้บริการ
ดิจิทัลภาครัฐ
6. มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ
7. แพลตฟอร์มและระบบ เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการให้และใช้บริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : อานวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์
1. จัดให้มีระบบบริการดิจิทัลอานวยความสะดวกผู้ประกอบการ
2. ส่งเสริม สนับ สนุน ให้เกิดแพลตฟอร์มดิจิทัล ภาครัฐ ที่เ อื้อ ต่อ การด าเนินธุรกรรมดิ จ ิ ทั ล
ในภาคธุรกิจ
3. ทบทวน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากฎหมาย กฎระเบี ย บมาตรการที ่ เ อื ้ อ ต่ อ ผู ้ ป ระกอบการ
ในการดาเนินธุรกิจ
4. อานวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสามารถนาข้อมูลไปพัฒนาบริการ และนวัตกรรมที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ
5. เปิดโอกาสให้น าเทคโนโลยีพร้อมใช้จากผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทางานของภาครัฐ
กลยุทธ์
1. จัดให้มีระบบดิจิทัลสนับสนุนการเปิดเผยแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐอย่างบูรณาการ
2. พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัลในการเชื่อมโยงการเปิดเผยและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในการบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล
3. พัฒนากลไก การเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้โปร่งใส มีมาตรการป้องกันทุจริตทุก
ขั้นตอน
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์
1. จัดให้มีระบบบริการดิจิทัล เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2. เปิ ด เผยข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสารสาธารณะของหน่ ว ยงานรั ฐ ในรู ป แบบและช่ อ งทางดิ จ ิ ทั ล
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบการดาเนินงานของภาครัฐ
3. จัดให้มีเวทีห รือช่องทางดิจิ ทัล เพื่ อรั บฟัง ความคิด เห็น ในการก าหนดนโยบาย กฎหมาย
กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลกับทุกภาคส่วน

5. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ. ศ. 2563-2567
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นาและผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0
พันธกิจ
1. เสนอนโยบาย แผนระดับชาติ และกฎหมาย ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
ด้านสถิติ ด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์
2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนารวมทั้งการพัฒนา
กาลังคน ด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการยกระดับการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐ สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
5. บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการ
อุตุนิยมวิทยาให้มีประสิทธิภาพการต่อเหตุการณ์
6. กากับดูแล ประเมินผลตามนโยบาย แผนระดับชาติ และกฎหมาย ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านสถิติ ด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 - 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล
พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ / เป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง
1. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เท่าเทียมโดยผ่านโครงข่ายที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภ าพ
ด้วยราคาที่เป็นธรรม และจ่ายได้
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทาธุรกิจ
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
4. ภาครัฐมีการปรับปรุงกระบวนการทางาน/บริการภาครัฐสู่ระดับดิจิทัล
5. ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา การแจ้งเตือนภัยจาก
สภาวะอากาศ และการแจ้งข่าวสารแผ่นดินไหว ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีมาตรฐาน
6. กาลังคน มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม
7. ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
มาตรการ/ กลยุทธ์
1. จัดให้มีบริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีคุณภาพครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้านทั่วประเทศ
ด้วยราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และจ่ายได้
2. สนั บ สนุ น การบริ ก ารจั ด การการใช้ บ ริ ก ารทรั พ ยากรโครงสร้ า งพื ้ น ฐานดิ จ ิ ท ั ล อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ก าหนดแนวทางการใช้โ ครงข่ายเชื ่ อมโยงแบบเปิด (Open Access) ให้เป็นคนขายเดี ย ว
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่
ในส่ ว นบริการปลายทาง และส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อให้เกิดการขยายต่อ
ในการลงทุน
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
4. ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมหลัก (Core Network)
ให้มีป ระสิ ทธิภ าพเพี ย งพอ พร้อมรองรั บกั บ อั ตราการใช้ งานที ่เ พิ่ ม สู ง ขึ ้น ของบริ ก ารสื่ อสารข้ อ มู ล
ความเร็วสูง (Broadband Access) ทั่วทั้งประเทศ
5. ส่ ง เสริ ม การลงทุ น และการใช้ ป ระโยชน์ ข องโครงข่ า ยการเชื ่ อ มต่ อ ระหว่ า งประเทศ
เพื่อให้ไทยเป็น Digital Hub ของอาเซียนตอนบน
6. พัฒนาและส่งเสริมการลงทุนของการใช้ประโยชน์ IoT และ AI
7. พั ฒ นาโครงสร้ า งพื ้ น ฐานระบบดิ จ ิ ท ั ล รองรั บ Smart City เช่ น Smart pole City Data
Platform เป็นต้น
8. จัดทานโยบายการบริหารจัดการดาวเทียมของประเทศ
9. เสนอนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อสนั บสนุ น การบริ ห ารจัด การการใช้ ทรั พ ยากร
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
มาตรการ/ กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเศรษฐกิจ
รากฐานทา e-commerce อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีความเชื่อมั่น
2. ส่งเสริมทุกภาคส่ว นให้เ ข้ าสู่ เทคโนโลยีด ิจิ ทัล สนับสนุนผู้ประกอบการในอุ ตสาหกรรม
ภาคการผลิตและบริการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
3. ส่งเสริมการตลาดและการลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล
4. ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ใ นการเพิ ่ ม ศั ก ยภาพและ
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร ครอบคลุ ม ระบบอั ต โนมั ต ิ แ ละหุ ่ น ยนต์
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอินเทอร์เน็ตทุกสิ่ง
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
มาตรการ/ กลยุทธ์
1. สร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อต่อการสร้างโอกาสและกระตุ้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจทิ ัล
สาหรับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
2. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ เท่าทัน
และมีความรับผิดชอบ
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3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมีมาตรฐาน หรือแปลงข้อมูลองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
4. วิจัย พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ เช่ น platform Application โมเดลการเรี ย นการสอน เนื ้ อ หา/
สื่อการเรียนรู้
5. ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายของชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและเข้ าใจการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล
6. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา Smart City
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล
มาตรการ/ กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้มีโ ครงสร้างพื ้น ฐานเพื ่อ การให้บริก ารด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศยุ คใหม่ ท ี ่ ไ ด้
มาตรฐาน
2. พัฒนาบริการอัจฉริยะ (Smart Service) และนวัตกรรมเพื่อการบริการ (Smart Innovation)
ที่อานวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ
3. ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มกลางสาหรับการให้บริการของภาครัฐ
4. บริหารจัดการข้อมูลสถิติทางการของประเทศและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติทางการ
เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
5. ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนาข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล
ให้ประชาชนทราบ
6. ส่งเสริมให้เกิดการใช้ป ระโยชน์จากข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) เพื่อประโยชน์
ในการบริหารจัดการของภาครัฐ
7. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา และการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะ
อากาศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
9. ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะ
อากาศรุนแรง
10. พัฒนาระบบตรวจสอบให้มีความถูกต้องและควบคุมระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน
11. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ และการสร้างเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยา และการแจ้ง
เตือนภัยจากสภาวะอากาศแก่ประชาชน
12. สร้างนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
มาตรการ/ กลยุทธ์
1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้ทางานทุกสาขาอาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ
กาลังคนด้านดิจิทัล เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต
3. ส่งเสริมการเข้ามาทางานของบุคลากรจากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล
4. พัฒนาผู้นาองค์กรในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มาตรการ/ กลยุทธ์
1. พัฒ นา ปรับ ปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐาน และกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ให้ทันสมัย และเพื่อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2. พัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทางและความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
3. สร้างและส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงปกป้องโครงสร้างพื้ นฐาน
สาคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII)
4. พัฒนาผู้นาองค์กรในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาองค์กรพัฒ นา
กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในการทาธุรกรรมออนไลน์
5. บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในภาวะวิกฤต รวมทั้งพัฒนาระบบสื่อสารหลั ก และสื่อสาร
สารองเพื่อรองรับการทางานอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์
6. พัฒนา ปรับปรุงระบบ หรือเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์

6. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ ในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง ส่งผลต่อฐานความรู้ และขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน ของประเทศ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่างมีความต้องการนาระบบ เทคโนโลยีด้านดิจิทัล
ดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์ที่ประชาชนจะ
ได้รับหรือการพัฒนาในการแข่งขันทางธุรกิจของภาคเอกชน แต่ประเทศไทยยังขาดการพัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในด้านดิจิทัลอย่างเป็นระบบที่จะสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนาไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้
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การพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศครอบคลุมการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่มีส่วน
สาคัญต่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ และการวางโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบเพื่อลดความซ้าซ้อนในการดาเนินงานและส่งเสริมกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน รัฐบาลจึงจาเป็นต้องมีพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. 2560
โดยสาระส าคัญของพระราชบัญญัติ การพัฒ นาดิจิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม พ.ศ. 2560
ประกอบด้วยนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีดังนี้
1) การดาเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยวิธีการ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่ทาให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื่นใด ที่เป็นการประหยัด ทรัพยากร
ของชาติและเกิดความสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี
2) การพัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เป็นการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั ง คม
ซึ่งต้องครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร แพร่เสียง แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นดิน
พื้นน้า ในอากาศ หรืออวกาศ และเป้าหมายในการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และประโยชน์ของประชาชน
3) การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ม ี ร ะบบการให้ บ ริ ก ารหรื อ แอปพลิ เ คชั น ส าหรั บ ประยุกต์
ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4) การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกัน
เพื่อให้การทางานระหว่างระบบสามารถทางานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน รวมทั้งทาให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือ และแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้
งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ และมีหลักประกัน
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
5) การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรม และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ สร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ
6) การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคน ให้เกิดความพร้อมและความรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอื่น ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการที่จาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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7) การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมู ลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการส่งเสริม
เพื่อให้มีระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อต่อการ
นาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย
ทั้งนี้ จะน าสาระส าคัญพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัยากรน ้าบาดาล ระยะ 3 ปี ที่มีความ
เชื่อมโยงกับนโยบายและแนวทางของประเทศ

7. แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ. ศ. 2559-2560
วิสัยทัศน์
องค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วม
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ
1. ผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
2. บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วม กับภาคีทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศ ประชาคมอาเซียน และระหว่างประเทศ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไกและข้อมูลในการบริหารจัดการ
รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการที่ตอบ
สนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการน้า ผิวดิน แหล่งน้าใต้ดินอย่างบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : รักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการองค์กรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. พัฒนาระบบบริหารราชการ
2. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและระบบบริหารงานบุคลากร
3. จัดหาเครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
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4. ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้ทันสมัย
5. พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการวิจัยและพัฒนา
6. พัฒนาเครือข่าย การสื่อสาร และระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาระบบติดตามสถานการณ์และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
8. ส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
9. บูรณาการความร่ว มมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มทุ กภาค
ส่วนรวมถึงประชาคมอาเซียนและระหว่างประเทศ
10. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
และระดับจังหวัด
11. ประชาชนและภาคี เครือ ข่ า ยได้ร ั บประโยชน์จ ากการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
12. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. ประชาชนสามารถปรับ ตัว รั บมื อ กั บภัย พิบั ติ ทางธรรมชาติและการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการเตือนภัยอย่างทันเวลา
14. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน
15. ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป ่า ทรัพยากรทางทะเล ทรัพยากรธรณีและความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง
16. เพิ่มพื้นที่ป่า
17. มีน้าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
18. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา แหล่งน้าผิวดิน
19. ปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพน้า
20. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา แหล่งน้าใต้ดิน
21. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น
22. ปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพอากาศ
23. เพิ่มความสามารถในการกาจัดขยะ
24. ลดความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติธรรมชาติ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับตัวเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
25. ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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กลยุทธ์
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ. ศ. 2549 - 2565 ประกอบด้วย
64 กลยุทธ์ ดังนี้
1. สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน
2. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
3. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
4. การยกระดับความโปร่งใสและความสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการ แผ่นดิน
5. พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของบุคลากรทุกด้าน
6. พัฒนาอัตรากาลัง และเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร
7. จัดหาเครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวก
8. ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาเครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวกให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
9. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
10. การบังคับใช้กฎหมาย
11. ส่งเสริมงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. พั ฒ นาและถ่ า ยทอดองค์ค วามรู ้ จากงานวิจ ัย ด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้อม
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
13. จัดหาอุปกรณ์โครงข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14. พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร และระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15. เพิม่ ประสิทธิภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัย
16. พัฒ นาระบบ กลไก และเครื่องมือการติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
17. พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือการติดตามประเมินผล และการรายงานการปฏิบัติงาน
18. เสริมสร้างองค์ความรู้ จิตสานึก และการมีส่วนร่วมในการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนรวมทั้งการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
19. พั ฒ นาระบบความร่ ว มมือ ด้ า นการบริห ารจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้อม
และก๊าซเรือนกระจก
20. พั ฒ นา จั ด ท า และขั บ เคลื่ อ นนโยบาย แผน และมาตรการในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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21. จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน และระหว่างประเทศ
22. เสริมสร้างความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประชาคม
อาเซียนและระหว่างประเทศ
23. พัฒนาความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
24. ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานในระดับพื้นที่ และระดับจังหวัด ในสังกัด
25. พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
26. กาหนดนโยบาย และมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และที่ดินป่าไม้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม
27. พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการอนุญาต การบริการแก่ประชาชน
28. กาหนดนโยบายและมาตรการ การผลิต การบริการและการบริโภค ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
29. ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต การบริการและการบริโภค ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
30. สร้างวินัย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
31. บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
32. เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
33. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเตือนภัย
34. บริ ห ารจั ด การป่ า ไม้ สั ต ว์ ป ่ า ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ที ่ ด ิ น ทรั พ ยากรธรณี
อย่างบูรณาการและยั่งยืน
35. บริหารจัดการข้อขัดแย้งเรื่องสิทธิในที่ดินของรัฐบาลและการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่า ไม้
อย่างเป็นธรรม
36. บริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
37. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
38. เร่ ง รั ด การจั ด ท าแนวเขตป่ า ไม้ แล้ ว จ าแนกเขตการใช้ ป ระโยชน์ ท ี ่ ด ิ น ป่ า ไม้ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติให้ชัดเจน
39. พัฒนาศักยภาพการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ การล่าสัตว์ป่า และไม้มีค่า
อื่น ๆ และการป้องกันไฟป่า
40. อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทรัพยากรธรณี
41. ส่งเสริมอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
42. ส่งเสริมการปลูกป่าโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
43. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของภาคประชาชนและเอกชน
44. พัฒนาประสิทธิภาพการปลูกป่าต้นน้า
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45. พัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติสนับสนุนระบบประปาชุมชน
46. สารวจและพัฒนาระบบประปาบาดาล
47. ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาวิกฤติน้า
48. พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้าผิวดินและเชื่อมโยงเครือข่ายน้า
49. บริหารจัดการน้า เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
50. ป้องกันและควบคุมมลพิษทางน้าในพื้นที่ลุ่มน้าวิกฤตและลุ่มน้าสาคัญ
51. สนับสนุนการผลักดันระบบบริหารจัดการมลพิษด้านน้าที่เหมาะสมในระดับพื้นที่
52. ศึกษา และส ารวจประเมินศักยภาพทาแผนที่ และเพิ่มมาตรฐานการอนุรักษ์เฝ้าระวังและ
ฟื้นฟูแหล่งน้าบาดาล
53. พัฒนาน้าบาดาลเพื่อเพิ่มน้าต้นทุนให้แก่พื้นที่ภัยแล้ง
54. ใช้กลไกบริหารจัดการภาครัฐ ทุกรูปแบบเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ
55. บูรณาการดาเนินงานจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
อย่างต่อเนื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับท้องถิ่น
56. ติดตามและประเมินคุณภาพแหล่งน้าผิวดิน คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง คุณภาพอากาศและเสียง
รวมถึงการปนเปื้อนกากของเสียและสารอันตราย
57. ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต
58. จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในพื้นที่เป้าหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
59. ผลักดันและบูรณาการการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม
ในทุกภาคส่วน
60. พัฒนาขีดความสามารถในการรับมือผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกระดับ
61. จัดทานโยบาย แผน มาตรการและแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
62. พัฒนากลไกกากับและติดตามประเมินผลการดาเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
63. สร้างศักยภาพความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าไม้ และดาเนินกิจกรรม/โครงการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน
64. พัฒนาและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ
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8. แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี
1) วิสัยทัศน์
ได้กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580) ไว้ ดังนี้ “ทุกหมู่บ้านมีน้าสะอาดอุปโภค บริโภค น้าเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัย
ลดลง คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”
2) พันธกิจ
1) ประชาชนทั้งในเมืองและชนบท มีน้าอุปโภคและน้าดื่มเพียงพอ ได้มาตรฐานสากลในราคา
ที่เหมาะสม มีการประหยัดน ้าทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน รวมทั้งมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการน้าระดับชุมชม และท้องถิ่น
2) สามารถจัดหาน ้าเพื่อการผลิต (เกษตร อุตสาหกรรม) ได้อย่างสมดุลระหว่างศักยภาพกับ
ความต้องการ มีการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด ผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้ง สามารถจัดหาน้าบรรเทา
ผลกระทบจากการขาดแคลนน้าในพื้นที่เกษตรน้าฝนให้เพียงพอต่อการดารงชีพและการทาการเกษตร
ในฤดูฝน
3) มีระบบป้องกันน ้าท่วมและอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพ ทั้งโครงสร้างและการบริหารจัดการ
มีผังการระบายน้าทุกระดับ การบริหารพื้นที่น้าท่วมและพื้นที่ชะลอน้า
4) การฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ชุมชนขนาดใหญ่
มีการบาบัดน้าเสียก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม มีการจัดการโดยการป้องกันและลดน้าเสียที่ต้นทาง
5) ป่าต้นน้าได้รับการฟื้นฟู สามารถชะลอการไหลบ่าของน้า มีการใช้ประโยชน์จากลุ่มน้าตามผัง
ที่กาหนด มีการอนุรักษ์ดินและน้าในพื้นที่ลาดชัน
6) มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน ้ า ที ่ ม ี ธ รรมาภิ บ าล ทั น สมั ย มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้า มีโครงสร้างองค์กรเหมาะสมในการบริหารจัดการน้าทุกระดับ สามารถ
บริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบ และกลไกการจัดสรรน้า รวมทั้ง
มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ และงานวิจัยเพียงพอในการตัดสินใจและบริหารจัดการ
3) เป้าประสงค์
ด้านที่ 1 การจัดการน้าอุปโภค บริโภค
จัดหาน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน ครบทุกหมู่บ้านหรือทุกครัวเรือน ชุมชนเมือง
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการจัดหาแหล่งน้าสารองในพื้นที่ซึ่งขาดแคลน
แหล่งน้าต้นทุน พัฒนาน้าดื่มให้ได้มาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม และการประหยัดน้า โดยลดการใช้น ้า
ภาคครัวเรือน ภาคบริการ และภาคราชการ
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ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้าและระบบส่งน้าใหม่ให้เต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการจัดหาน้า ในพื้นที่เกษตร
น้าฝน เพื่อขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการขนาดเล็ก และลดความเสี่ยงในพื้นที่ไม่มีศักยภาพ ลดความ
เสี่ยง/ความเสียหายลง ร้อยละ 50 รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพและปรับโครงสร้างการใช้น้า โดยดาเนินการ
ร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคมเพื่อยกระดับผลิตภาพด้านน้าทั้งระบบ
ด้านที่ 3 การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า การจัดระบบป้องกันน้าท่วมชุมชนเมือง การจัดการพื้นที่น้าท่วม
และพื้นที่ชะลอน้า รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ ในระดับลุ่มน้าและพื้นที่วิกฤต
(Area based) ลุ่มน้าขนาดใหญ่ ลุ่มน้าสาขา/ลดความเสี่ยง และความรุนแรงลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้า และอนุรักษ์ ทรัพยากรน้า
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน การนาน้าเสีย
กลับ มาใช้ใหม่ ป้องกั น และลดการเกิดน ้าเสียต้นทาง การควบคุมปริมาณการไหลของน ้าเพื่อรักษา
ระบบนิเวศ พร้อมทั้งพื้นฟูแม่น้า ลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติที่มีความสาคัญในทุกมิติ เพื่อการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ
ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พื้นที่ป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรม การป้องกัน และลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่
ต้นน้าและพื้นที่ลาดชัน
ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ
จั ด ตั ้ ง องค์ ก รด้ า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน ้ า (คณะกรรมการทรั พ ยากรน ้ า แห่ ง ชาติ
คณะกรรมการลุ่มน้า ฯลฯ) ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมโยง
ประเด็นการพัฒนาและการหาแหล่งเงินทุน พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ (คลังน้าชาติ)
สนับสนุนองค์กรลุ่มน ้า สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน การบริหารจัดการ
ชลประทาน การศึกษาวิจัยเตรียมความพร้อม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการบริการ และการผลิต รวมถึงพัฒนารูปแบบเพื่อยกระดับ
การจัดการน้าในพื้นที่และลุ่มน้า (เชื่อมโยงการตลาด พลังงาน การผลิต และของเสีย)
4) ยุทธศาสตร์
ด้านที่ 1 การจัดการน้าอุปโภคบริโภค
ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต
ด้านที่ 3 การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย
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ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ
5) กลยุทธ์การดาเนินงาน
ด้านที่ 1 การจัดการน้าอุปโภคบริโภค
กลยุทธ์ :
1) พัฒนา ขยายเขต และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน โดยจัดหาแหล่งน้า และก่อสร้าง
ระบบประปาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ และปรับปรุงระบบประปาเดิมที่ชารุด เพื่อให้ใช้งานได้
2) พัฒนาระบบประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ โดยการขยายเขตระบบประปา เพิ่มเขตจ่ายน ้า
สาหรับเมืองหลัก พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ การจัดหาแหล่งน้าสารองในพื้นที่ซึ่ง
ขาดแคลนแหล่งน้าต้นทุน และลดการสูญเสียน้าในระบบท่อส่งจ่ายน้าประปา
3) พัฒนาน้าดื่มให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม โดยกาหนดมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน
การจาแนกระบบประปา แล้วดาเนินการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ครบทุกหมู่บ้าน รวมทั้งพัฒนาน้าบาดาล
เพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้โรงเรียน และชุมชน
4) การประหยัดน ้าทุกภาคส่ว น โดยส่งเสริมการลดการใช้น ้าในภาคครัว เรือน ภาคบริการ
และภาคราชการ
ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต
กลยุทธ์ :
1) การจัดการด้านความต้องการ โดยลดการใช้น้าภาคการเกษตร นาน้ากลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่
ชลประทาน รวมถึงการลดใช้น้า
2) เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้าและระบบส่งน้าเดิม โดยปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้า
ระบบส่งน้า และเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนในแหล่งน้าเดิม
3) การจั ด หาน ้ า ในพื ้ น ที ่ เ กษตรน ้ า ฝน เพื ่ อ ขยายโอกาสจากศั ก ยภาพโครงการขนาดเล็ ก
และลดความเสี่ยงในพื้นที่ไม่มีศักยภาพ โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน ้าและระบบกระจายน้า
การจัดระบบการพัฒ นาแหล่งน ้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน ้า สระน ้าในไร่นา และพัฒ นาบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร
4) พัฒ นาแหล่งเก็บ กัก น ้า/ระบบส่ งน ้า ใหม่ ด้ว ยการพัฒ นาแหล่ง เก็บ กัก น ้า พัฒ นาระบบ
ชลประทาน การเพิ่มปริมาณน้าที่จัดการได้ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ
โดยคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
5) พัฒนาระบบผันน้าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้า ลดความขัดแย้งการใช้น้าภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม โดยพัฒนาโครงข่ายน้าภายในประเทศ และการผันน้าระหว่างประเทศ
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6) การเพิ่มผลิตภาพมูลค่าภาคการผลิต โดยการส่งเสริมด้านการเกษตร พันธุ์พืช และการปลูกพืช
ให้มีผลิตภาพสูงมากขึ้น ในพื้นที่ต้นแบบและขยายผลการดาเนินการไปสู่พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้า
และระบบส่งน้าแล้วต่อไป โดยดาเนินการร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อยกระดับผลิตภาพด้านน้าทั้งระบบ
7) การเพิ่มน้าต้นทุนโดยปฏิบัติการฝนหลวง ให้อ่างเก็บน้าและพื้นที่เกษตรกรรม
ด้านที่ 3 การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย
กลยุทธ์ :
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า โดยการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้า การปรับปรุงลาน้า
ธรรมชาติที่ตื้นเขิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า
2) ป้องกันน้าท่วมชุมชนเมือง โดยการจัดระบบป้องกันชุมชนเมือง การจัดทาผังน้า ผังการระบาย
น้าในระดับลุ่มน้า จังหวัด เมือง
3) การจัดการพื ้น ที ่น ้ าท่ว ม/พื้ นที่ช ะลอน ้า โดยการพัฒ นาแก้ ม ลิ ง พื้นที่ล ุ่ มต ่ ารับน ้ า นอง
การพัฒนาอาคารบังคับน้า และสถานีสูบน้า เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เฉพาะจุด
4) การบรรเทาอุทกภัยเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ ระดับลุ่มน ้า/พื้นที่วิกฤติ โดยจัดทาแผนและ
ดาเนินการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่วิกฤติ โดยจัดทาแผน และดาเนินการตามลาดับความสาคัญ
5) การสนับสนุนปรับตัวและเผชิญเหตุ
ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
กลยุทธ์ :
1) การป้องกันและลดการเกิดน้าเสียที่ต้นทาง โดยลดปริมาณและความสกปรกของน้าเสีย ชุมชน
ณ แหล่งกาเนิด
2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัดและควบคุมการระบายน้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม ระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน และการนาน้าที่บาบัดแล้ว
กลับมาใช้ใหม่ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและที่อยู่อาศัย
3) การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ โดยการจัดทาแผนการจัดสรรน้าในลุ่มน้าหลัก
4) การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีความเข้าใจ รู้คุณค่า และความสาคัญในการจัดการคุณภาพน้าก่อนระบายออกสู่แม่น้าลาคลอง การ
กาจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแหล่งน้า การสารวจรังวัด พิ สูจน์ และสอบแนว พร้อมทั้งการขึ้นทะเบียน
การป้องกันแก้ไขปัญหาการรุกล้าแนวเขต การอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนารวมถึงการจัดทาข้อกาหนดในการ
ออกแบบทั้งเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น ้า ล าคลอง และแหล่งน ้า
ธรรมชาติ

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
186

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
กลยุทธ์ :
1) การอนุรักษ์ฟื้น ฟูพื้น ที่ป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม โดยการปลูกป่าและการสร้างฝายชะลอน ้ า
ประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ป่าต้นน้า
2) การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้า การจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า
ในพื้นที่เกษตรลาดชัน จัดทาแนวป่ากันชน การปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติทดแทน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว
และการปลูกหญ้าแฝก
ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ
กลยุทธ์ :
1) การจัดทา ปรับปรุง กฎหมาย และองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและน้าบาดาล
ได้แก่ การจัดทา ปรับปรุง ทบทวน กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านทรัพยากรน้า การส่งเสริมพัฒนา
องค์กร การบริห ารจัดการทรัพยากรน ้า ในระดับชาติ/ระดับลุ่มน ้ า/ระดับชุ มชน และพัฒ นากลไก
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรน้า
2) การจัดทาแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้า แผนแม่บทระดับลุ่มน้า และแผนปฏิบัติการ รวมทั้ง
การจัดทาแผนบริหารน้าในสภาวะวิกฤติทุกลุ่มน้า ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า
3) การติดตามและประเมินผล ทั้งแผนงานภายใต้แผนแม่บท และการดาเนินงานของหน่วยงาน
และประเมินผลกระทบระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ โดยพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาล
และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มประสิทธิภ าพการจัดการภัยพิบัติด้านน ้าการจัดการอุทกภัย และ
การพัฒนาระบบติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยคุณภาพน้าและน้าบาดาล เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ
การพยากรณ์ฝนระยะสั้น การพยากรณ์น้าหลากที่ลาดเชิงเขา (ลุ่มน้าสาขา/ย่อย) ข้อมูลแหล่งน้าธรรมชาติ
ศักยภาพน้าบาดาลในขั้นรายละเอียดข้อมูลคุณภาพน้าในแหล่งน้าต่าง ๆ
5) การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรน ้า โดยศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้าและน้าบาดาลให้สามารถดาเนินการตามกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การศึกษาวิจัยการประหยัดน้าในทุกกิจกรรมการใช้น้า การลดการใช้น้า นาน้ากลั บมา
ใช้ใหม่ และการใช้น้าซ้าในภาคอุตสาหกรรม การศึกษาการใช้น้าและมูลค่าน้าภาคการผลิตต่าง ๆ
6) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม โดยเสริมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ นโยบาย
แผนแม่ บ ท การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน ้ า และบู ร ณาการการมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ
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ทรัพยากรน้า ส่งเสริมการจัดการน้าชุมชน และการจัดการภัยพิบัติด้านน้าในระดับพื้นที่ลุ่มน้า ประเทศ
และระหว่างประเทศ

9. ยุทธศาสตร์สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2568
1) วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน ้าชาติ (A Watersecure Nation)
2) พันธกิจ
1) ขับเคลื่อนและบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ
2) กลั่นกรองแผนงานและโครงการด้านทรัพยากรน้าให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
3) กากับ ดูแล ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ
4) ส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรน้า
3) เป้าประสงค์ ตัวชี้ วัด และเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์จานวน 13 เป้าประสงค์
และตัวชี้วัดจานวน 17 ตัวชี้วัด จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าตลอดโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภ าพ เพื่อการ
ตอบสนองความต้องการใช้น้าอย่างสมดุล มีเป้าประสงค์ จานวน 3 เป้าประสงค์ และมีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด
4 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากลไกในการแก้ไข ป้องกันและบรรเทาปัญหา เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าทั้งในภาวะปกติและวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าประสงค์ จานวน 2 เป้าประสงค์ และ
มีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ของประเทศเพื่อความยั่งยืน มีเป้าประสงค์ จานวน 4 เป้าประสงค์ และมีตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้เป็นที่ยอมรั บทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มีเป้าประสงค์ จานวน 4 เป้าประสงค์ และมีตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 7 กลยุทธ์
4) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายให้สาเร็จในปี 2568 คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าตลอดโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการตอบสนองความ
ต้องการใช้น้าอย่างสมดุล การบริหารจัดการทรัพยากรน้าจะต้องคานึงถึงรูปแบบของโซ่อุปทาน ทั้งระบบ
ของการใช้น้าตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า จนถึงปลายน้า ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดทาแผนบริหารจัดการทรัพยากร
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
น้าที่มีประสิทธิภาพ มีการเพิ่มผลิตภาพของการใช้น้าทั้งระบบ และมีแผนงานอนุรักษ์น้าและรักษาสมดุล
ระบบนิเวศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนากลไกในการแก้ไข ป้องกันและบรรเทาปัญหา เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ทั้งในภาวะปกติและวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพปัญหาทางด้านทรัพยากรน้าที่เกิดขึ้ นทั้งในสภาวะปกติและ
วิกฤตจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีแผนงาน ระบบและกลไกในการดาเนินการ
เชิงรุก ในการแก้ไขป้องกัน และบรรเทาปัญหา ร่วมกับการใช้ระบบสารสนเทศที่ให้บริการข้อมูล น ้า
ที่แจ้งเตือน ติดตามและประเมินผลที่สามารถสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจในทุกระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ
เพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า จะต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กร
บริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งในระดับลุ่มน้า ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงการขับเคลื่อน
ด้านกฎหมายว่าด้ว ยทรัพยากรน ้าให้มีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภ าพ ตลอดจนการสร้าง ความรู้
ความเข้าใจ ความตระหนัก และจิตสานึกของการใช้ทรัพยากรน้าของทุกภาคส่วน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้สานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักของการบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ
มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในและต่างประเทศ มีร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ส มบูรณ์รองรับทุกภารกิจ ยุทธศาสตร์ และ
ต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรมที่มีธรรมาภิบาล และมีการบริหารจัดการภายในที่มีความคล่องตัว และ
มีความเป็นมาตรฐาน
5) ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ และแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร ส านั ก งานทรั พ ยากรน ้ า แห่ ง ชาติ 5 ปี
(พ.ศ. 2564-2568)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้าตลอดโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการ
ตอบสนองความต้องการใช้น้าอย่างสมดุล
เป้าประสงค์ 1.1 มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด S1.1 ร้อยละของการจัดทาแผนขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าตอบสนอง
เป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี
กลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้น้าในการจัดทาแผนบริหารจัดการลุ่มน้า
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ตัวชี้วัด S1.2 ร้อยละของความส าเร็จของการติดตามตัวชี้ว ัดในแผนการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรน้า
กลยุทธ์ เฝ้าติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้า
เป้าประสงค์ 1.2 มีการเพิ่มผลิตภาพของการใช้น้าทั้งระบบ
ตัวชี้วัด S1.3 ร้อยละของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการเพิ่มผลิตภาพของการใช้น ้า
ทั้งระบบที่นาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ การศึกษาการเพิ่มผลิตภาพของการใช้น้าทั้งระบบ
เป้าประสงค์ 1.3 มีแผนงานอนุรักษ์น้าและรักษาสมดุลระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด S1.4 ร้อยละของแผนงานอนุรักษ์น้าและรักษาสมดุลระบบนิเวศที่สามารถปฏิบัติได้
ตามแผน
กลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากลไกในการแก้ไข ป้องกัน และบรรเทาปัญหา เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าทั้งในภาวะปกติและวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 2.1 มีแผนงาน ระบบและกลไกในการด าเนินการเชิงรุกในการแก้ไข ป้องกัน
และบรรเทาปัญหา
ตัวชี้วัด S2.1 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย (Area based) สะสมที่มีการเสนอแผนงานเพื่อแก้ไข
ปัญหา
กลยุทธ์ จัดทาแผนป้องกันภัยแบบมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด S2.2 ร้อยละของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วมและ
น้าแล้งที่นาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ จัดทาแผนบรรเทาน้าท่วมและน้าแล้งอย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์ 2.2 มีระบบสารสนเทศที่ให้บริการข้อมูลน้าที่แจ้งเตือน ติดตามและประเมินผล
ที่สามารถสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจในทุกระดับ
ตัวชี้วัด S2.3 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียของการแจ้งเตือนภัย
กลยุทธ์ สร้างระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเตือนภัย โดยบูรณาการฐานข้อมูลทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้า งความเข้ มแข็งและความร่วมมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าของประเทศเพื่อความยั่งยืน
เป้าประสงค์ 3.1 มีกฎหมายลาดับรองตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 เพื่อบังคับใช้
ตัวชี้วัด S3.1 ร้อยละของข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทด้านการใช้น้าลดลง
กลยุทธ์ ส่งเสริมการรับรู้และสร้างความเข้าใจการใช้กฎหมาย
ตัวชี้วัด S3.2 ร้อยละของกฎหมายที่มีการบังคับใช้ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริห าร
จัดการทรัพยากรน้าทั้งหมด
กลยุทธ์ ปรับปรุงกฎหมายในระยะสั้นและระยะยาว
เป้าประสงค์ 3.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและจิตสานึก
ตัวชี้วัด S3.3 ร้อยละการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ สร้างการรับรู้ในทุกเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรน้าของประเทศ
เป้าประสงค์ 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระดับประเทศและ
ระดับลุ่มน้า
ตัวชี้วัด S3.4 ร้อยละขององค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ามีศักยภาพ
กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือให้กับองค์กรและเครือข่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรน้าทั้งในระดับประเทศและระดับลุ่มน้า
เป้าประสงค์ 3.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัด S3.5 ร้อยละของจานวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ 4.1 มีการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด S4.1 ร้อยละของการรับรู้ของ สทนช. ต่อ ความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาพลักษณ์ขององค์กร)
กลยุทธ์ สร้างองค์กรให้มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ มีค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่ชัดเจน
กลยุทธ์ การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Branding)
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ตัวชี้วัด S4.2 ร้อยละของการยอมรับด้านความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และมีใจ
ให้บริการของบุคลากร สทนช. เพิ่มขึ้น (ภาพลักษณ์บุคลากร)
กลยุทธ์ บุคลากรมีสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์ 4.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์รองรับทุกภารกิจ และยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด S4.3 ร้อยละของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ทุกภารกิจและยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ 4.3 เป็นองค์กรคุณธรรมที่มีธรรมาภิบาล (องค์กรตามลักษณะของกลไกประชารัฐ)
ตัวชี้วัด S4.4 ระดับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม
กลยุทธ์ ส่งเสริมบุคลากรให้มีความตระหนักการป้องกันและปราบปรามทุจริต
เป้าประสงค์ 4.4 มีการบริหารจัดการภายในที่มีความคล่องตัว และมีความเป็นมาตรฐาน
ตัวชี้วัด S4.5 คะแนนผลการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
กลยุทธ์ ใช้ PMQA เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

10. แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้าบาดาล และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 25602564
จากการสารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การดาเนินงานของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยกรมทรัพยากรน้าบาดาล มีวิสัยทัศน์ (Vision) คือ “มุ่งสู่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาล เชิงพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงด้านน ้าและการใช้ประโยชน์อย่างสมดุ ลและยั่งยืน
ภายในปี 2580”
พันธกิจ (Mission)
1. สารวจ พัฒนา ประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าบาดาล
อย่างสมดุลและยั่งยืน
2. ก ากั บ ควบคุ ม การประกอบกิ จ การน ้ า บาดาล รวมทั ้ ง ปรั บ ปรุ ง และบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
อย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้าของทุกภาคส่วน
3. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก ฐานข้อมูลและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล
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4. บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นไปตามเป้าประสงค์ กรมทรัพยากรน้าบาดาล จึงมีกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานที่อาศัย แนวทางจากแผนงานต่าง ๆ ในการบูรณาการร่ว มกัน ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนให้ก รม
ทรัพยากรน้าบาดาล มีแนวปฏิบัติที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยผลการศึก ษาในแต่ละประเด็นความส าคัญ
ของแผนสามารถนาเสนอตามลาดับ ได้ดังนี้
แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ ได้แบ่งการนาเสนอยุทธศาสตร์ มาตรการ รวมทั้งแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมรองรับ ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา
น้าบาดาลเอง (4 Ms) ทั้งด้านการบริหารบุคลากร (Man) การบริหารการเงิน (Money) ทั้งด้านรายรับและ
รายจ่าย การบริหารวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีอันจาเป็น (Materials) และการบริหารจัดการโดยรวม
(Management) ทั้งเชิงโครงสร้าง กระบวนการ และเชิงสถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และชุมชนหรือ
ประชาคม ที่จะมีส่วนร่วมให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่า (Reduce, Reuse and Recycle) และการมีส่วนร่วม
เฝ้าระวังการลักลอบใช้น้าบาดาล โดยวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทฯ คือ
1.1) เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการบริหารจัดการ กพน. ให้มีความพร้อมและขีดความสามารถ
ทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ อันจาเป็น ตลอดจนการบริหารจัดการกองทุน ทั้งทางด้าน
รายรับและรายจ่าย ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ อย่างเป็นธรรมาภิบาล
1.2) เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้าบาดาลและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ โดยเฉพาะในส่ ว นที ่ เ ป็ น ภารกิ จ ของกรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาล (ตามมาตรา 7 จั ต วา
ของพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520) ที่อาจได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ ให้สามารถ
ด าเนินการไปตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลที่ก าหนดไว้ โดยทั้งนี้จะครอบคลุมถึง
การสนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และอุปกรณ์และเครื่องมืออันจ าเป็นของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล
ให้ ส ั ม ฤทธิ์ ผ ลตามวั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ บริห ารจัด การทรัพ ยากรน ้ าบาดาล
พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
โดยสรุปแผนแม่บทฯ จะมีกรอบของความคิด และแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1. มี “เศรษฐกิจ พอเพีย ง” เป็นปรัช ญาน าทาง (Guiding Philosophy) ที่เน้นสนับสนุนการ
บริหารจัดการเชิงอุปสงค์ (Demand Side Management) เพื่อให้เกิดการประหยัดหรือใช้น้าบาดาลอย่าง
คุ้มค่า ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเชิงอุปทาน (Supply Side Management) โดยการแสวงหา พัฒนา
ฟื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งน้าบาดาลอย่างเป็นธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่ผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย
(User Pays’ Principle) และทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
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2. มีวัตถุประสงค์ร่วม (Core Purpose) ของแผนแม่บทฯ เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางสังคม ให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาน ้าบาดาลของ
ประเทศ ให้ยั่งยืนต่อไป
3. มีค่านิยมหรือความเชื่อร่วม (Core Value or Core Belief) คือ การใช้อย่างคุ้มค่า และบริหาร
จัดการอย่างเป็นธรรมาภิบาล จะทาให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ
แผนแม่บทฯ นี้ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์หลักดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดในแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์ และแต่ละมาตรการดังแสดงในตารางที่ 9-1
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ตารางที่ 9-1 แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้าบาดาล และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์

มาตรการ

1 : การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ 1. ผลการประเมิ น กองทุ น พั ฒ นาน ้า 1.1 : การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
บริ ห ารจั ด การกองทุ น พั ฒ นาน ้ า
บาดาล ไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
ของทรัพยากรบุคคล
บาดาล
2. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85
3. กลุ่มผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสียมีการรับรู้
ข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ กองทุ น พั ฒ นาน ้ า
บาดาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

รายละเอียดโดยสรุป
1. ทบทวนอัตรากาลังและสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็นของ กพน.
2. จัดส่งบุคลากรของ กพน. เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมหรือ
สัมมนา
3. การแลกเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ด้านระเบียบ กฎ ระบบ และ
วิธีการทางานหรือรายงาน
5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศด้านการวิเคราะห์โครงการ การวางแผนและ
การติดตามประเมินผล ด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรม
6. ปรับเพิ่มตาแหน่งและจานวนข้าราชการ

1.2 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหา 1. ขยายระบบการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมครบทุกจังหวัด
รายได้และการจัดสรรรายจ่ายของ กพน. 2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอ ันจ าเป็นสนับ สนุนการจัดสรรรายจ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี รวมทั้งกระบวนการบริหารจัดการจัดการ กพน.
3. จัดสรรรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ
4. การติดตามข้อมูลการจัดเก็บรายได้และน าส่งเงินรายได้เข้า กพน. รวมทั้งติดตามและ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาน้าบาดาล
5. ปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายทางการเงินและพัสดุให้เกิดความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
1.3 : การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ 1. สารวจความจาเป็นในการใช้ ตรวจสอบสภาพและซ่อมบารุง และการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์
และเทคโนโลยีอันจาเป็น ให้เพียงพอและ
และเทคโนโลยีอันจาเป็น
สอ ดคล้ อ งกั บ ภ ารกิ จ และระบบที่ 2. จัดทารายงานการสารวจฯ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยี คงคลัง และที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงไป
จะได้รับเพิ่มเติม สาหรับปีงบประมาณต่อไป

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

195

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์

มาตรการ

รายละเอียดโดยสรุป

1.4 : การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกลไกการ 1. สนับสนุนการเข้ามีส่วนร่วมของภาคีร่วมพัฒนาและมีการดาเนินการอย่างเป็นธรรมาภิบาล
บริหารจัดการ กพน.
เช่น การจัดทารายงานประจาปีของ กพน. ที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก กพน.
พร้อมทั้งจัดทารายงานการทบทวนแผนแม่บทฯ
3. สารวจเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยงาน ประชาชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. แผยแพร่ผลการศึกษาและวิจัยของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กพน.
5. ปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสาร ฐานข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ กพน.
6. พิจารณาจัดหาสถานที่ทาการสานักงานฯ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
2 : การสนับสนุนการบริหารจัดการ 1. ผลการศึ ก ษาวิ จ ั ย ของโครงการที่
เพื่อ อนุรัก ษ์และพัฒนาน ้าบาดาล
ได้รับการสนับสนุนมีการนาไปใช้ให้
ของประเทศ
เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า 3 ด้าน
2. ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ได้ ร ั บ ผลกระทบจากการด าเนิ น
โครงการฯ มีระดับความพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85

2.1 : การสนับสนุนโครงการศึกษา สารวจ
วิจ ัย รวมทั้งการผลิตและท าแผนความ
ต้องการใช้น้าบาดาล เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้น้าบาดาล สาหรับการอุปโภค
บริโภค เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว
และบริการ และรักษาระบบนิเวศ
2.2 : การสนับสนุนโครงการศึกษา สารวจ
วิจัย และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การบริห ารจัดการทรัพ ยากรน ้า บาดาล
และคุ้มครองพื้นที่น้าบาดาล

1.
2.
3.
4.

สนับสนุนโครงการฯ ด้านการจัดทาแผนบูรณาการเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าบาดาล
จัดตั้งธนาคารน้าบาดาลอาเภอ และจัดหาแหล่งน้าบาดาลที่มีคุณภาพ
สารวจและพัฒนาแหล่งน้าบาดาลระดับในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
สารวจและพัฒนา River Bank Filtration และการสารวจและพัฒนาแหล่งน้าพุร้อน

1. ดาเนินโครงการด้านการประชุม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์และพัฒนาน้าบาดาลของประเทศ
2. พัฒนา ส ารวจ ประเมินศักยภาพ เพื่อจัดท าฐานข้อมูลหรือปรับ ปรุงระบบข้อมูล และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอันจาเป็น
3. เสริมสร้างศักยภาพด้านการก ากับดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล รวมทั้งปรับปรุง
พัฒนา และบังคับใช้ พ.ร.บ.น้าบาดาล พ.ศ. 2520 ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.3 : การสนั บ สนุ น โครงการศึ ก ษา 1. ดาเนินโครงการศึกษา สารวจ และวิจัย เพื่อพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหาร
ส ารวจ และวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
จัดการน้าบาดาลในระดับลุ่มน้าและจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของภาคีร่วมพัฒนา กลุ่มผู้มี
ให้ ก ั บ ภาคี ร ่ ว มพั ฒ นาและอนุ ร ั ก ษ์ น ้ า
ส่วนได้ส่วนเสีย
บาดาล ตั้งแต่ในระดับนโยบาย ปฏิบัติการ
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ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์

มาตรการ

รายละเอียดโดยสรุป

ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 2. เสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล และการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาค
กากับดูแลการประกอบกิจการน้าบาดาลของสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขตต่าง ๆ
ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้น้าบาดาล 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายน้าบาดาล ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับชุมชน
หรือหมู่บ้านและประชาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ใช้น้า
อาสาสมัคร และเยาวชนน้าบาดาล
4. ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าบาดาล ตลอดจนการสร้าง
ความเป็นผู้นาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน
ด้านน้าบาดาล
2.4 : การสนับ สนุนการด าเนินโครงการ
ศึ ก ษา ส ารวจ วิ จ ั ย และพั ฒ นา เพื่ อ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การศึ ก ษา ส ารวจ วิ จ ั ย และพั ฒ นา ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้าบาดาล

1. ด าเนินโครงการศึกษา ส ารวจ และวิจัย ด้านการประเมินศักยภาพ พัฒนา ก ากับดูแล
ควบคุม บริหารจัดการ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพน้าบาดาล
2. สารวจตรวจสอบคุณภาพน้าบาดาล สารวจและจัดทาแผนที่น้าบาดาลที่มีความละเอียดสูง
3. สารวจ ออกแบบและพัฒนาระบบกักเก็บน้าใต้ดิน
4. ส ารวจ ออกแบบและประเมิ นความเหมาะสมในการก่อ สร้า งระบบกระจายน ้า ด้ว ย
เทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ ๆ
5. สารวจรังวัดความสูงของภูมิประเทศ
6. ส ารวจ ออกแบบและประเมินศักยภาพเฉพาะแห่งของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาล
เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายร่วมพัฒนาและบริหารจัดการน้าบาดาล
8. พัฒนาระบบสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการพั ฒนา
บริหารจัดการ และให้บริการทรัพยากรน้าบาดาล
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เพื่อให้ยุทธศาสตร์และมาตรการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทฯ สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
และบรรลุเป้าหมาย จึงกาหนดกลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังรูปที่ 9-4

รูปที่ 9-4 กลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้าบาดาล
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564
จากรูปที่ 9-4 สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน ้าบาดาล ฝ่ายต่าง ๆ
ภายใน กพน. ที่เกี่ยวข้อง จะต้องจัดทาแผนปฏิบัติประจาปีที่ประกอบด้วยแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
มารองรับการดาเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เช่น
1.1 แผนพัฒนาบุคลากร ที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดท ากรอบอัตราก าลังคน สรรหาบุคลากร
เพื่อให้จานวนเพียงพอและมีคุณสมบัติ รวมทั้งความรู้ ความสามารถที่ต้องการ และทางด้านการเพิ่มทักษะ
ความรู้ และขีดความสามารถ
1.2 แผนการติดตามรายได้ ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด และควบคุมรายจ่าย ให้คล่องตัว สะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมายก าหนด รวมถึงควบคุมรายจ่ายเพื่อสนับสนุน
โครงการที่ขอรับการอุดหนุนหรือช่วยเหลือจาก กพน.
1.3 แผนการส ารวจวัส ดุ อุป กรณ์ และเทคโนโลยี อ ัน จ าเป็น ทั้ งที่เป็น วัส ดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีคงคลัง และที่ต้องการได้รับเพิ่มเติม
1.4 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการ กพน. ซึ่งคลอบคุลมแผนงานย่อยหรือ
โครงการหลายด้าน เช่น ด้านการประมาณค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น และจัดท างบประมาณส าหรับปีต่อไป
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ด้านการศึกษาและวิเคราะห์ และประสานงาน ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการที่ขอรับ
การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น จาก กพน. ด้ า นการทบทวนแผนแม่ บ ทเพื ่ อ การพั ฒ นาและอนุ ร ั ก ษ์
แหล่งน้าบาดาลและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 2 : การสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาน้าบาดาลของประเทศ
โดยสนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับการทดแทนและอนุรักษ์แหล่งน้าบาดาล แก่สานัก หรือกอง หรือ
หน่วยงานภายใต้กรมทรัพยากรน้าบาดาล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสถาบันการศึกษาของรัฐ
หรือในกากับของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย สาหรับโครงการที่จะได้รับการ
สนับ สนุน จาก กพน. ในลักษณะเงิน ช่ว ยเหลื อ และเงินอุดหนุ นจะต้ อ งเป็ นโครงการหรื อกิจ การใด
ที่มีลักษณะโดยสรุปดังนี้
2.1 เป็นไปตามแผนแม่บทฯ ฉบับนี้
2.2 เป็ น ไปตามมาตรา 7 เบญจ (2) แห่ ง พ.ร.บ.น ้ า บาดาล พ.ศ. 2520 ซึ ่ ง แก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม
โดย พ.ร.บ. น ้าบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 เกี่ยวกับการช่วยเหลืออุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
การทดแทนและอนุรักษ์แหล่งน้าบาดาล และเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้าบาดาล
เห็นชอบ

11. แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรน ้าบาดาล
ในระยะ 20 ปี ข้างหน้า โดยบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาลให้มีความมั่นคงยั่งยืน สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรน ้าบาดาลที่มีคุณภาพ สร้างความเข็มแข้งของฐานการผลิตและบริการ โดยใช้นวัตกรรมที่
เข้มแข็งมากขึ้น รักษา ฟื้นฟูศักยภาพและคุณภาพน้าบาดาล ให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพื่อใช้ในการกาหนดเป้าหมายหลัก ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ของภารกิจ ค่ าเป้าหมาย มาตรการ แนวทาง กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ รวมถึงผลผลิต /แผนงาน/
โครงการสาคัญที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลจะจัดทา เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปี และ
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงระยะเวลาของเป้าหมาย เพื่อให้
สอดคล้อง และบูรณาการร่วมกัน
โดยมีกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 5 ส่ว น ที่ถูกก าหนดไว้ให้ส อดคล้องกับ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีข้างหน้า แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2579 ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน ้าของคณะกรรมการ
กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พ.ศ.2558) ดังนี้
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1. มุ่งสู่การพัฒนาและบริหารจัดการน้าบาดาลของประเทศ ให้สามารถดารงศักยภาพในการเป็น
ฐานของการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน (Balanced and Sustainable Development) กล่าวคือ เป็นฐาน
การพัฒนาทั้งในมิติทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ
2. จะยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานาทาง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
ที่พอประมาณกับศักยภาพของน้าบาดาล และขีดความสามารถในการฟื้นฟูในแต่ละพื้นที่ให้มีเสถียรภาพ
มีเหตุผลในการนาน้าบาดาลมาใช้ประโยชน์อย่างสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม ตลอดจนมีการอนุรักษ์
แหล่งน้าบาดาล
3. มุ่งให้ “คน” ในทุกภาคี เพศ และวัย เป็นศูนย์กลางของการพัฒ นาและบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ ซึ่งจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ
4. จะยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” ทั้งทางด้านความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมีส่วนร่วม เพื่อให้ความซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้าบาดาลของ
ประเทศ ให้สามารถเป็นฐานของการพัฒนาได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5. การปฏิรูประบบราชการตามนโยบาย คสช. 8 ข้อ ดังนี้
5.1 สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการให้บริการประชาชน
5.2 พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีโครงสร้างทันสมัย กะทัดรัด เรียบง่าย
คล่องตัว
5.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.4 วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
5.5 สร้ า งเสริ ม ระบบการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที ่ ด ี บนความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
5.6 ยกระดับความโปร่งใสบนพื้นฐานของระเบียบ กฎหมาย และยึดหลักธรรมาภิบาล
5.7 ขยายผลโครงการภายใต้ ร ่ ม พระบารมี โดยยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม 4 ประการ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5.8 สร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายรวม ของการบริหารจัดการน้าบาดาล และเพื่อให้
น้าบาดาลสามารถเป็นฐานของการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน โดยมี “คน” เป็นเป้าหมายของการพัฒนาฯ
ดังกล่าว ดังนั้น แผนฯ ฉบับนี้ จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้าบาดาลระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579) โดยก าหนดเป้ า หมายการด าเนิ น งานช่ว งระยะเวลาของการพั ฒ นาออกเป็ น 4 ระยะ ได้ แ ก่
ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ.2560-2564) ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ.2565-2569) ระยะที่ 3 (ปี พ.ศ.2570-2574) และ
ระยะที่ 4 (ปี พ.ศ.2575-2579) รายละเอียดดังตารางที่ 9-2
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับ

1 : ส ารวจและผลิ ต น ้ า ต้ น ทุ น เพื่ อ
ตอบสนองความต้ อ งการน ้ า ด้ า น
อุ ป โภคบริ โ ภคเกษตร อุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ

มีน ้า บาดาลที่มีคุณภาพและปริมาณ
เพี ย งพอ เพื ่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภค
ตลอดจนเพื่อ สนับ สนุนภาคการผลิต
ทั้งอุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยวและ
บริการ

1.1 : เร่งจัดท าแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์ของ 1. เพิ่มน้าต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน เป้าหมายระยะที่ 1 จานวน 7,649 แห่ง
น ้าบาดาลเชิงรุกแบบองค์รวม เพื่อแก้ไขปัญหา 2. พัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ เป้าหมายระยะที่
การขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ภาคการ
1 จานวน 3,145 และระยะที่ 2 จานวน 1,599 แห่ง
ผลิต ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ
3. จัดหาแหล่งน ้าบาดาลที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาความขาด
1.2 : เร่งรัดพัฒนาน ้า บาดาลและระบบประปา
แคลนน ้าของประชาชนในพื้นที่แล้งซ ้าซาก หรือมีปัญหาคุณภาพน ้าเค็ม เป้าหมาย
บาดาลในพื้นที่เป้าหมายให้ครบถ้วน
ระยะที่ 1 จานวน 97 แห่ง ระยะที่ 2 จานวน 150 แห่ง ระยะที่ 3 จานวน 138 แห่ง
และระยะที่ 4 จานวน 98 แห่ง
4. ระบบกระจายน้าบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป้าหมายระยะที่ 1 จานวน 6,641
แห่ง ระยะที่ 2 จ านวน 6,600 แห่ง ระยะที่ 3 จ านวน 6,600 แห่ง และระยะที่ 4
จานวน 6,583 แห่ง
5. สารวจและพัฒนาแหล่งน้าบาดาลระดับลึกในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เป้าหมายระยะที่ 1
จานวน 15 แห่ง ระยะที่ 2 จานวน 25 แห่ง ระยะที่ 3 จานวน 25 แห่ง และระยะที่ 4
จานวน 35 แห่ง
6. River Bank Filtration เป้าหมายระยะที่ 1 จานวน 12 พื้นที่
7. ส ารวจ และพัฒนาแหล่งน ้าพุร้อน เพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพ
และอุตสาหกรรมท้องถิ่น เป้าหมายระยะที่ 1 จานวน 16 แห่ง ระยะที่ 2 จานวน 40
แห่ง ระยะที่ 3 จานวน 40 แห่ง และระยะที่ 4 จานวน 11 แห่ง
8. ส่งเสริมการบูรณาการเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าบาดาลร่วมกับน้าผิวดินใน
พื้นที่เกษตร (ทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน) เป้าหมายทุกระยะ

2 : เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการบริ ห าร 1. เสริมสร้างองค์ความรู้แ ละพัฒนา
จัดการทรัพยากรน้าบาดาล
บุคลากร
2. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
และโครงสร้างพื้นฐานด้าน

2.1 : จัดตั้งวิทยาลัยน้าบาดาลประชารักษ์ บูรณา 1. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้าบาดาล เป้าหมายทุกระยะ
การและประสานความร่ว มมือ กับ หน่ว ยงานที่
ตามสถานการณ์
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง 2. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ปีละ 500 ราย โดยสับเปลี่ยน
ส่วนท้องถิ่น และชุมชน
หมุนเวียน
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บังคับใช้กฎหมายตามหลักธรร
มาภิบาล
4. เสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร พร้อม
ทั้งเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะชน
5. มีบทลงโทษต่อผู้กระทาความผิด
และขัดขวางการดาเนินนโยบาย
ของรัฐบาล

2.2 : จัดตั้งศูนย์นาคราช พัฒนาระบบฐานข้อมูล
พร้อมทั้งเร่งรัดการพัฒนาเครือข่าย และระบบ
รายงานข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นทรั พ ยากรน ้ า
บาดาล ที่พ ร้อ มเผยแพร่ต ่อ สาธารณะชนและ
หน่วยงานที่สนใจให้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ (DSS)
เชิงนโยบายสาหรับผู้บริหาร
2.3 : จั ด ตั ้ ง กองป้ อ งกั น และปราบปรามฯ
ปรั บ เปลี ่ ย นพฤติ ก รรมประชาชน หน่ ว ยงาน
องค์ ก รและผู ้ ป ระกอบการต่ า ง ๆ ให้ ร ่ ว มกั น
อนุรักษ์แหล่งน้าบาดาลและใช้อย่างรู้คุณค่า
2.4 : จัดตั้งกองสื่อสารและการมีส่วนร่วม ผลักดัน
สร้ า ง และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ให้
เข้ ม แข็ ง ทั ้ ง ในระหว่ า งหน่ ว ยงานและภาคี ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถรับ รู้และแลกเปลี่ย น
ข้อมูลการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
2.5 : จั ด ตั ้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บ ั ต ิ ก ารกรมทรั พ ยากรน ้า
บาดาล ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายน้าบาดาล
กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อ งให้ทันสมัย รวมทั้ง
ระเบียบของกองทุนพัฒนาน้าบาดาล
3.1 : ศ ึ ก ษ า แ น ว ท า ง แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้ า งข อ ง
คณะกรรมการลุ่มน ้าหลัก ย่อย และสาขา เพื่อ
พิจารณาผู้แทนจากกรมทรัพยากรน ้าบาดาลที่
เหมาะสมร่วมเป็นคณะกรรมการระดับลุ่มน้าหลัก
ย่อย และสาขา

3. จัดทาฐานข้อมูลไอโซโทปของผู้ประกอบกิจการน้าบาดาล เพื่อการกากับ ควบคุม ดูแล
การประกอบกิจการน้าบาดาล เพื่อการกากับ ควบคุม ดูแลการประกอบกิจการน ้า
บาดาล ตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล เป้า หมายระยะที่ 1 จ านวน 9,400 บ่อ ระยะที่ 2
จานวน 15,000 บ่อ ระยะที่ 3 จานวน 16,00 บ่อ และระยะที่ 4 จานวน 9,800 บ่อ
4. สารวจสถานภาพบ่อน้าบาดาลและประเมินการใช้น้าบาดาลเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)
5. เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพด้ า นการก ากั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การน ้ า บาดาลตาม
พระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 เป้าหมาย 300 ครั้งในทุกระยะ
6. ติดตามประเมินผลเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาลในองค์กรรวม เป้าหมายทุกระยะ

3 : เสริมสร้างขบวนการมีส่วนร่วมของ 1. บริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับน ้าบาดาล
ในระดับลุ่มน้าและจังหวัดมี
ทั้งระดับนโยบายระดับปฏิบัติ กลุ่มผู้ใช้
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
น้าบาดาล ภาคเอกชน ภาคประชาชน 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
NGO และระดับลุ่มน้า
ส่วนเพื่อเป็นกลไกเพิ่ม

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้าบาดาล
2. กากับควบคุมการประกอบกิจการน้าบาดาล เป้าหมายระยะที่ 1 จานวน 94,800 บ่อ
ระยะที่ 2 จานวน 126,500 บ่อ ระยะที่ 3 จานวน 136,00 บ่อ และระยะที่ 4 จานวน
136,000 บ่อ
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ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนา้ บาดาลให้เกิด
ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
เครือข่ายน้าบาดาลทั้ง
ภายในประเทศ และนานาประเทศ
ทั้งในและนอกภูมภิ าค ระดับ
ปฏิบัติ (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
รวมทั้งกลุ่มผู้ใช้น้าในระดับพื้นที่
ลุ่มน้า
4. สร้างความเป็นผู้นาในประชาคม
อาเซียนด้านน้าบาดาล

3.2 : พั ฒ นาขี ด ความสามารถและศั ก ยภาพ
บุคลากรทุกประเภทและทุกระดับทั้งในส่วนกลาง
และส่ ว นภู ม ิ ภ าค ให้ ม ี ค วามรู ้ ความสามารถ
ตลอดจนความเชี่ยวชาญ ทักษะ และ
ประสบการณ์ให้ครอบคลุมภารกิจขององค์กรใน
ทุกมิติ
3.3 : เร่งรัดจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและอานวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการ
3.4 : บริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลเป็นราย
แอ่ง/รายลุ่มน้าในแต่ละพื้นที่อย่างยั่งยืน
3.5 : เสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพ
ด้ า นการวิเ คราะห์ คุ ณ ภาพน ้ า บาดาลและการ
ก ากับดูแลประกอบกิจการน ้าบาดาลของสานัก
ทรัพยากรน้าบาดาล เขต 1-12 อย่างทั่วถึง
3.6 : เสริมสร้างบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการ
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การน ้ า บาดาลใน
ประชาคมอาเซียน โดยประสานความร่วมมือกับ
นานาประเทศ ทั้งในและนอกภูมิภาค
4.1 : พั ฒ นาการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ศั ก ยภาพน ้ า
บาดาล และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื ่ อ จั ด ท าประมาณการณ์ ส มดุ ล น ้ า (Water
Balance) ทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์ของน้าทั้ง
ระบบ

3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลรายแอ่ง เป้าหมายระยะที่ 1 จานวน 15 แอ่ง
และระยะที่ 2 จานวน 12 แอ่ง
4. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
5. พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ทุกรูปแบบทั้งจากตัวบุคคลและจากงานวิจัย
6. การสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้น้าและภาคีเครือข่ายน้าบาดาลและเยาวชนน้าบาดาลให้ความ
เข้มแข็ง
7. การรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมสนับสนุนการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล
8. สนับสนุนให้เครือข่ายอาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
9. สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านน้าบาดาลให้แก่เครือข่าย
10. ผลักดันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4 : ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละ 1. ประชาชนได้รับการบริการ และใช้
นวั ต กรรมในการวิ จ ั ย และพั ฒ นาที่
ประโยชน์จากการบริหารจัดการ
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้าบาดาล
ทรัพยากรนา้ บาดาลได้อย่าง
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์

1. ศึก ษาส ารวจและจัดท าแผนที่น ้า บาดาลขั้นรายละเอีย ด มาตราส่ว น 1: 50,000
เป้าหมายระยะที่ 1 จานวน 216 ระวาง และระยะที่ 2 จานวน 101 ระวาง
2. ศึกษาสารวจและจัดทาแผนที่น้าบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1: 4,000 ในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่โดยรอบ เป้าหมายระยะที่ 1 จานวน 2 พื้นที่ ระยะที่ 2
จานวน 3 พื้นที่ ระยะที่ 3 จานวน 3 พื้นที่ และระยะที่ 4 จานวน 3 พื้นที่
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2. ประชาชนมีแหล่งน้าสารองเพิ่มขึ้น
ในภาวะวิกฤต
3. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้
งานในทุกระดับ
4. เพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่ง
อาสวยความสะดวก และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อันทันสมัย
และจาเป็นต่อการบริหารจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรนา้ บาดาล
และให้บริการนา้ บาดาลอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

4.2 : เร่งรัดการจัดทาแผนที่น้าบาดาลที่มีความ
ละเอียดสูง ทั้งในระดับจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่หา
น้ายาก รวมทั้งพื้นที่ที่มีแนวโน้มการขยายตัวของ
เมืองและเศรษฐกิจ
4.3 : ผลั ก ดั น การเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น ทั ้ ง จาก
งบประมาณ และ/หรือการขอรับการสนับ สนุน
จากกองทุนน้าบาดาล เพื่อการเจาะสารวจ และ
ศึก ษา วิจ ัย พัฒนา อนุรัก ษ์ฟ ื้นฟู และบริห าร
จัดการแหล่งน้าบาดาล
4.4 : ศึกษา ส ารวจ วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ฟ ื้นฟู
และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน ้ า บาดาลให้
สามารถใช้ได้อย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศในอนาคต
4.5 : เร่งรัดการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก พร้ อ มทั ้ ง พั ฒ นาระบบ
สารสนเทศภายในองค์กร ให้ทันสมัย มีคุณภาพ
และเพียงพอ พร้อมรับการพัฒนา อนุรักษ์ และ
ให้บริการน้าบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บรรเทาและแก้ไขปัญหาการลดลงของระดับน ้าบาดาล โดยการเติมน ้าลงสู่ชั้นน ้า
บาดาล เป้าหมายระยะที่ 1 จ านวน 14 แห่ง ระยะที่ 2 จ านวน 24 แห่ง ระยะที่ 3
จานวน 50 แห่ง และระยะที่ 4 จานวน 50 แห่ง
4. วางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้าบาดาล เป้าหมาย
ระยะที่ 1 จานวน 17 แอ่ง และระยะที่ 2 จานวน 8 แอ่ง
5. สารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล เพื่อการบริหารจัดการทั่วประเทศ เป้าหมาย
ระยะที่ 1 จานวน 16 แอ่ง และระยะที่ 2 จานวน 11 แอ่ง
6. สารวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนัก ในน้าบาดาล เป้าหมายระยะที่ 1 จานวน 49
แห่ง
7. เฝ้าระวังคุณภาพน้าบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ เป้าหมายระยะที่ 1 จานวน 245 แห่ง
8. ส ารวจ ออกแบบ และพัฒนาระบบกักเก็บน ้าใต้ดิน เป้าหมายระยะที่ 1 จ านวน 5
แห่ง ระยะที่ 2 จานวน 15 แห่ง ระยะที่ 3 จานวน 15 แห่ง และระยะที่ 4 จานวน 15
แห่ง
9. พัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อรักษาระบบนิเวศ เป้าหมายระยะที่ 1 จานวน 30 แห่ง และ
ระยะที่ 2 จานวน 60 แห่ง
10. สารวจรังวัดความสูงของภูมิประเทศโดยวิธีการรังวัดและโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
ด้วยเทคโนโลยี Interferometer Synthetic Aperture Radar (InSAR)
11. เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน ้ า บาดาลอย่ า งยั ่ ง ยื น
(Empowerment of Groundwater Managing System in Sustainable Way)
12. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาลและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
13. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สะดวกต่อการเข้าถึงและใช้งานในทุกภาพส่วน
14. สารวจตรวจสอบคุณภาพน้าบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคทั่วประเทศ เป้าหมายระยะที่
1 จานวน 16,700 แห่ง ระยะที่ 2 จานวน 20,710 แห่ง ระยะที่ 3 จานวน 20,710
แห่ง และระยะที่ 4 จานวน 20,710 แห่ง
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15. ศึกษาสารวจและจัดทาแผนที่ศักยภาพ Air borne 3D เป้าหมายระยะที่ 1 จานวน
16 ระวาง และระยะที่ 2 จานวน 11 ระวาง
16. ส ารวจ ออกแบบ และประเมินศักยภาพเฉพาะแห่งของโครงการพัฒนาแหล่งน ้า
บาดาล
17. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป้าหมายระยะที่ 1 จ านวน 500
แห่ง และระยะที่ 2 จานวน 100 แห่ง
18. พัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป้าหมาย
ระยะที่ 1 จ านวน 250 แห่ง ระยะที่ 2 จ านวน 250 แห่ง ระยะที่ 3 จ านวน 250
แห่ง และระยะที่ 4 จานวน 250 แห่ง
19. ฟื้นฟูระบบทรั พ ยากรน ้า บาดาลที ่ เกิ ด ความเสีย หายจากภัย พิบ ั ติ (Clean Up)
เป้าหมายระยะที่ 1 จานวน 30,000 บ่อ ระยะที่ 2 จานวน 30,000 บ่อ และระยะที่
3 จานวน 6,000 บ่อ
20. ส ารวจ ออกแบบ และประเมินความเหมาะสมการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วย
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ (One Village One Water Supply : OVOWS) เป้ า หมาย
ระยะที่ 1 จานวน 20,000 แห่ง ระยะที่ 2 จานวน 25,000 แห่ง ระยะที่ 3 จานวน
25,000 แห่ง และระยะที่ 4 จานวน 25,000 แห่ง
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
จากตารางที่ 9-2 แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 20 ปี พ.ศ. 25602579 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สารวจและผลิตน้าต้นทุนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการน ้าด้านอุปโภคบริ โภคเกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ยุทธศาสตร์ 2 : เสริมสร้าง
ศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล ยุทธศาสตร์ 3 : เสริมสร้างขบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้าบาดาล ทั้งระดับนโยบายระดับปฏิบัติ กลุ่มผู้ใช้น้าบาดาล ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน NGO และระดับลุ่มน้า และ ยุทธศาสตร์ 4 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิจัย
และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้าบาดาล โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ มีกลยุทธ์/มาตรการรองรับเพื่อ
ขับเคลื่อนให้ประสบความสาเร็จภายใต้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนและรองรับการดาเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อเป้าประสงค์ของแผน ดังสรุปได้จากรูปที่ 9-5

รูปที่ 9-5 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2560-2579
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206

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

12. แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ.25632565)
แผนปฏิบัติร าชการฯ ฉบับนี้จัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและทิศทางการพัฒ นางาน
ด้านน ้าบาดาล โดยมีการก าหนดเป้าหมายที่เชื่อมโยง และสนองตอบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ
และสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สาเร็จในช่วงเวลา
ที่ก าหนดเสริมสร้างขีดสรรถนะขององค์กร การมีส ่ว นร่ว มของทุกภาคส่ว น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน สร้างจิตสานึกในการร่วมกันใช้และดูแลทรัพยากรน้าบาดาล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
และมีความส าคั ญ เป็น ปัจ จัย พื ้น ฐานในการด ารงชี ว ิ ตของประชาชน การผลิตของภาคการเก ษตร
และภาคอุตสาหกรรม สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือ และ
กลไกรองรับภาวะวิกฤติและภัยพิบัติทั้งในประเทศและอาเซียน โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 4 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 สารวจ ศักยภาพ และพัฒนาน้าบาดาล
ด้านที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูน้าบาดาล
ด้านที่ 3 กากับ ควบคุมการประกอบกิจการน้าบาดาล
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล
จากเป้ า หมายการพั ฒ นาทั ้ ง 4 ด้ า น สามารถสรุ ป เป้ า ประสงค์ กลยุ ท ธ์ / มาตรการรองรั บ
แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ รายละเอียดดังตารางที่ 9-3
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ตารางที่ 9-3 แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ.2563-2565)
เป้าหมายการพัฒนา

เป้าประสงค์

ด้านที่ 1 สารวจ ศักยภาพ และ
พัฒนาน้าบาดาล

1. ประชาชนมีน้าบาดาลที่มี
คุณภาพและปริมาณ เพียงพอ
เพื่อการอุปโภคบริโภค
ตลอดจนสนับสนุน ภาคการ
ผลิตทั้งอุตสาหกรรม เกษตร
ท่องเที่ยว และบริการ
2. มีแหล่งน้าสารองเพิ่มขึ้นใน
สภาวะวิกฤติ
3. มีข้อมูลศักยภาพนา้ บาดาลใช้
สาหรับการบริหารจัดการน้า
บาดาล

กลยุทธ์/มาตรการรองรับ

แนวทางการพัฒนา

1. สารวจ ออกแบบประเมินความ 1. จัดหาน้าสะอาด
เหมาะสมของบ่อนา้ บาดาล
รองรับการพัฒนา
2. พัฒนาน้าบาดาลให้เพียงพอ
ทั่วถึง และมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
3. กาหนดมาตรฐานการประปา
บาดาล
4. นาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สารวจประเมินศักยภาพน้า
บาดาล

2. ระบบกระจายนา้

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการจัดหาแหล่งน้าบาดาลที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการบรรเทาและแก้ไข
ปัญหาความขาดแคลนน้าของประชาชนในพื้นที่แล้งซ้าซากและมีปัญหา
คุณภาพน้าเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน
ทั่วประเทศ
3. โครงการพัฒนาน้าบาดาลเพื่อโรงพยาบาลในพื้นที่ขาดแคลนน้าในถิ่น
ทุรกันดาร
4. โครงการพัฒนาน้าบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้าสารองกรณีพิบัติภยั ประจา
อาเภอ
5. โครงการพัฒนาน้าบาดาลบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร
6. โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลในพื้นทีห่ าน้ายากเพือ่ เป็นแหล่งน้าต้นทุน
7. โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลระดับลึก เพื่อแก้ปัญหาน้ากร่อยเค็ม
8. โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลเพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้าให้ได้มาตรฐานน้าประปาน้าดื่มได้
9. โครงการออกแบบและพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้าบาดาลให้
เหมาะสมกับคุณภาพของน้าบาดาลแต่ละพื้นที่
10. โครงการปรับปรุงและพัฒนาบ่อนา้ บาดาลและระบบประปาบาดาล
11. โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
1. โครงการพัฒนาระบบกระจายน้าบาดาลเพื่อการเกษตร
2. โครงการพัฒนาน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
พื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

208

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายการพัฒนา

เป้าประสงค์

กลยุทธ์/มาตรการรองรับ

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ
3. โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
(Riverbank Filtration) ปี 64 *ศึกษา 1 ระบบ/ปี 65 *ศึกษา 1 ระบบ
และก่อสร้าง 1 ระบบ
4. โครงการพัฒนากลุ่มบ่อนา้ บาดาลสาหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial
Groundwater Well-Field) ในพื้นที่ลมุ่ น้าระยอง
5. โครงการพัฒนาน้าบาดาลระดับลึกโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่
ทันสมัย
6. โครงการพัฒนาแหล่งน้าพุร้อนเพือ่ ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
7. โครงการสารวจ และพัฒนาแหล่งน้าพุรอ้ น เพื่อส่งเสริมการผลิต
พลังงานความร้อนใต้พิภพ และอุตสาหกรรมท้องถิ่น ปี 64 *ศึกษา 1
แห่ง/ปี 65 *ศึกษา 1 แห่ง และก่อสร้าง 1 แห่ง
8. โครงการพัฒนาน้าบาดาลเพื่อการท่องเที่ยว (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการศึกษา สารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาลเพือ่ สนับสนุน
การท่องเที่ยว)
9. โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อรักษาระบบนิเวศและสัตว์ป่า
10. โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะชา
กล้าไม้ชุมชน
11. โครงการพัฒนาน้าบาดาลเพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านนา้ บาดาล
ประจาตาบล
12. โครงการนาร่องออกแบบและก่อสร้างพัฒนาระบบเขื่อนน้าใต้ดินเพื่อ
พัฒนาน้าบาดาล

3. สารวจศักยภาพน้าบาดาล

1. โครงการสารวจศึกษาและประเมินศักยภาพนา้ บาดาล เพื่อการบริหาร
จัดการทั่วประเทศ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายการพัฒนา

เป้าประสงค์

กลยุทธ์/มาตรการรองรับ

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ
2. โครงการประเมินศักยภาพน้าบาดาลในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
3. โครงการสารวจและประเมินศักยภาพนา้ บาดาลระดับลึกพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
4. โครงการสารวจอุทกธรณีวิทยา ด้วยวิธกี ารบินสารวจ เพื่อรองรับแผน
บริหารจัดการนา้
5. โครงการสารวจแหล่งน้าบาดาลในพื้นทีศ่ ักยภาพต่า
6. โครงการเจาะสารวจน้าบาดาลเพื่อการออกแบบและพัฒนาบ่อนา้
บาดาลสาหรับโครงการที่ ทบ. หรือหน่วยงานอื่นที่จะดาเนินการทุก
โครงการ
7. โครงการสารวจออกแบบก่อสร้างบ่อนา้ บาดาลแบบแนวนอน
(Horizontal well) ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล, พื้นที่เกาะและบริเวณ
พื้นที่ที่วางตัวอยู่บนชั้นเกลือหิน (Salt dome)

ด้านที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูน้า
บาดาล

เสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ
แผนงานด้านอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรนา้ บาดาล

1. ศึกษา วิจัยเพือ่ การอนุรักษ์และ เฝ้าระวัง ฟื้นฟู และอนุรกั ษ์แหล่ง
ฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล
น้าบาดาล ทั้งเชิงปริมาณ และ
2. เฝ้าระวังทรัพยากรน้าบาดาล
คุณภาพน้าบาดาล
3. ฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล

1. โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้าบาดาลและคุณภาพน้าบาดาลทัว่
ประเทศ
2. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ
3. โครงการศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์
น้าบาดาล
4. โครงการสารวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้าบาดาล
5. โครงการศึกษาการปนเปือ้ นสารอันตรายในแหล่งน้าบาดาลและแนว
ทางการฟื้นฟูบริเวณบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จากัด และ
พื้นที่ใกล้เคียง
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าบาดาลเพื่อการอนุรกั ษ์แหล่งน้า
บาดาล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายการพัฒนา

เป้าประสงค์

กลยุทธ์/มาตรการรองรับ

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ
7. โครงการปรับปรุงมาตรการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล
8. โครงการศึกษาแผ่นดินทรุดในพื้นที่เขตวิกฤตการณ์น้าบาดาล
9. โครงการศึกษาผลกระทบต่อแหล่งน้าบาดาลในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
10. โครงการศึกษาการปนเปือ้ นและเฝ้าระวังการปนเปื้อนในแหล่งน้าใต้ดิน
พื้นที่ทิ้งขยะจังหวัดชลบุรี
11. โครงการศึกษาจัดทาแผนแม่บทพื้นที่เติมน้าทั่วประเทศ
12. โครงการเติมน้าใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่ทั่วประเทศ
13. โครงการปรับปรุงระบบเติมน้าและติดตามผลการเติมน้าใต้ดินทั่ว
ประเทศ
14. โครงการสารวจบ่อนา้ บาดาลเดิมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของชั้นน้า
บาดาลทั่วประเทศ
15. โครงการอุดกลบบ่อนา้ บาดาลที่เลิกใช้แล้ว
16. โครงการพัฒนาน้าบาดาลและก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์คุณภาพและ
ระดับน้าบาดาลประจาตาบล

ด้านที่ 3 กากับควบคุม การ
ประกอบกิจการน้าบาดาล

1. ใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์
1. ใช้นวัตกรรมในการกากับ
แหล่งน้าบาดาลให้เกิดความ
ควบคุม
ยั่งยืน
2. ส่งเสริมให้ปฏิบัติติดตาม
2. พัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย
กฎหมายนา้ บาดาล
3. พัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน

พัฒนานวัตกรรม กฎหมาย กฎ/
ระเบียบ เครื่องมือ และกลไก
การกากับ ควบคุมประกอบ
กิจการนา้ บาดาล

1. โครงการวิเคราะห์การใช้น้าบาดาลเชิงพืน้ ที่ เพื่อน้าบ่อน้าบาดาลเข้าสู่
ระบบ ตาม พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ.2520
2. โครงการกากับควบคุมการประกอบกิจการน้าบาดาล
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกากับ ดูแลการประกอบกิจการนา้
บาดาลตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520
4. โครงการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินา้
บาดาล พ.ศ.2520 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการน้าบาดาล
5. โครงการจัดทาระบบวิเคราะห์เชิงพื้นที่เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อศักยภาพนา้
บาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ เพื่อการอนุญาตประกอบกิจการน้า
บาดาล
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายการพัฒนา

เป้าประสงค์

กลยุทธ์/มาตรการรองรับ

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ
6. โครงการติดตามหนี้ค้างชาระค่าน้าบาดาล
7. โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับการบริการการประกอบ
กิจการนา้ บาดาลออนไลน์
8. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ อปท. ภาคเอกชน
ผู้ประกอบวิชาชีพนา้ บาดาล และองค์กรผู้ใช้น้าให้มีการบริหารจัดการ
ตามหลักวิชาการด้านน้าบาดาล
9. โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อการ
ปรับปรุงการจัดเก็บค่าน้าบาดาล
10. โครงการสารวจและประเมินการใช้น้าบาดาล ในพื้นที่เขตวิกฤตฯ
เพื่อการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน พื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม
11. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์น้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค
12. ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนา้ บาดาล

1. มีฐานข้อมูลสารสนเทศ และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
2. การบริหารจัดการทรัพยากร
น้าบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ

1. พัฒนา ปรับปรุง ฐานข้อมูล
สารสนเทศ และโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัล
2. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
3. จัดทาแผนที่น้าบาดาล
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ประชาสัมพันธ์

1. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ และสนับสนุน
การตัดสินใจ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จัดทาระบบสารองข้อมูลสารสนเทศกรมทรัพยากรนา้ บาดาล
จัดทาระบบองค์ความรู้ด้านทรัพยากรนา้ บาดาลแบบดิจิทัล
จัดทาระบบฐานข้อมูลบ่อน้าตื้น
บรูณาการฐานข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาล
พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการทรัพยากรนา้ บาดาลแบบดิจิทัล
(e-Form)
ระบบช่วยเหลือและรับฟังความคิดเห็นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
จัดทาเว็ปไซด์กรมทรัพยากรน้าบาดาลแบบ Artificial intelligence
(Web 4.0)
จัดทาศูนย์ปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้าบาดาลแบบดิจิทัล
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรนา้ บาดาล

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายการพัฒนา

เป้าประสงค์

กลยุทธ์/มาตรการรองรับ

แนวทางการพัฒนา

5. พัฒนาองค์ความรู้ และสร้าง
แรงจูงใจ ให้บุคลากรทุกภาค
ส่วน

แผนงาน/โครงการ
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

2. สร้างเครื่องมือเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าบาดาล

โครงการพัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพื่อการเกษตรเชิงรุก
โครงการจัดทานวัตกรรมสารสนเทศเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการจัดทานวัตกรรมสารสนเทศเพื่อรับมือเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โครงการจัดทาระบบสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาในรูปสามมิติ
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการ
น้าบาดาลเพื่อบรรเทาภัยแล้งสาหรับภาคการเกษตรพื้นที่ลุ่มน้า
เจ้าพระยาตอนบน
จัดทาระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน
จัดทาระบบไฟฟ้าสารองอัตโนมัติกรณีฉกุ เฉิน สทบ.เขต 1-12
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
การสื่อสาร
จัดทาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิดกรมทรัพยากร
น้าบาดาล (ส่วนกลางและ สทบ.เขต 1-12)
โครงการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564-2566)

1. โครงการจัดทาแผนงานเตรียมความพร้อมด้านน้าสะอาดเพื่อรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินระยะ 4 ปี
2. โครงการจัดซื้อเครื่องสารวจธรณีฟิสิกส์ด้วยเทคนิค Nuclear magnetic
resonance (NMR)
3. โครงการจัดซื้อเครื่องสารวจธรณีฟิสิกส์ (Resistivity) แบบ 3 มิติ
พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายการพัฒนา

เป้าประสงค์

กลยุทธ์/มาตรการรองรับ

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ
4. โครงการจัดซื้อเครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ
5. ชุดเจาะสารวจและพัฒนาแหล่งน้าบาดาลระดับลึก 400 เมตร
พร้อมอุปกรณ์
6. ชุดเจาะสารวจแหล่งน้าบาดาลในพื้นที่ภเู ขาและทุรกันดารพร้อมอุปกรณ์
7. ชุดอุปกรณ์สูบเก็บตัวอย่างน้าบาดาลพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ
8. ชุดเครื่องจักรขุดเจาะบ่อน้าขนาดใหญ่ระดับตื้น พร้อมอุปกรณ์
9. โครงการประยุกต์ใช้เทคนิคไอโซโทปเพื่อการบริหารจัดการนา้ บาดาล
10. โครงการศึกษาสารวจและจัดทาแผนที่นา้ บาดาลขั้นรายละเอียด
มาตราส่วน 1:50,000
11. โครงการศึกษาสารวจและจัดทาแผนที่นา้ บาดาลขั้นรายละเอียด
มาตราส่วน 1: 4,000 ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นทีพ่ ัฒนา
เขตเมืองหลัก
12. โครงการจัดทาแผนที่ศักยภาพน้าบาดาลรายตาบล

3. เสริมสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านน้าบาดาล
ตามมาตรฐาน และ
หลักวิชาการ

1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาน้าบาดาลตามมาตรฐานและ
หลักวิชาการ
2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้เทคโนโลยีการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการนา้ บาดาลอัตโนมัติ
3. โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการประกอบกิจการน้าบาดาล
สาหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
4. โครงเสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน้าบาดาลสาหรับ อปท.
และประชาชน
5. โครงการอบรมช่างเจาะน้าบาดาล วิศวกรและนักธรณีตาม พ.ร.บ.
น้าบาดาล 2520
6. โครงการถ่ายทอดมาตรฐานการเจาะและก่อสร้างบ่อนา้ บาดาล

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายการพัฒนา

เป้าประสงค์

กลยุทธ์/มาตรการรองรับ

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ
7. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณภาพน้าบาดาลสาหรับประชาชน
และ อปท
8. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแผนที่น้าบาดาล
9. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้าบาดาลและเครือข่าย
เพื่อการบริหารจัดการนา้ บาดาลอย่างยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาล
10. พัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. โครงการศึกษาความเชื่อมโยงด้านน้าบาดาล พลังงานอาหาร
ในกลุ่มผู้ประกอบกิจการน้าบาดาล
12. โครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล
13. โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการ
น้าบาดาลกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้าบาดาล
14. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลน้าบาดาลในภูมภิ าคอาเซียน
15. โครงการร่วมเป็นเจ้าภาพการการประชุมระดับนานาชาติ THA 2021
International Conference
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ.2563-2565)
ที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลได้ร่วมมือจากทั้งหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้าบาดาล และหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันคิดและร่วมกันเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ จนทาให้แผนฯ สามารถนามา
เป็นกรอบในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปภาพรวมของแผนฯ ได้
ดังรูปที่ 9-6

รูปที่ 9-6 กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้าบาดาลระยะ 5 ปี
(วาระแรก 3 ปี พ.ศ.2563-2565)
จากรูปที่ 9-6 แผนฯ มีเป้าหมายการพัฒนา 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1 สารวจ ศักยภาพ และพัฒนา
น ้ า บาดาล โดยมี ก ลยุ ท ธ์ /มาตรการรองรั บ 4 แนวทาง ประกอบด้ ว ย 1) ส ารวจ ออกแบบประเมิน
ความเหมาะสมของบ่อน้าบาดาลรองรับการพัฒนา 2) พัฒนาน้าบาดาลให้เพียงพอ ทั่วถึง และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 3)กาหนดมาตรฐานการประปาบาดาล และ 4) นาเทคโนโลยีมาใช้ในการสารวจประเมิน
ศักยภาพน้าบาดาล มีแผนงาน/โครงการสนับสนุนให้แต่ละกลยุทธ์ /มาตรการรองรับประสบความส าเร็จ
จ านวน 30 แผนงาน/โครงการ ด้านที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูน ้าบาดาล โดยมีกลยุทธ์ /มาตรการรองรับ
3 แนวทาง ประกอบด้ว ย 1) ศึกษา วิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน ้าบาดาล 2) เฝ้าระวัง
ทรัพยากรน้าบาดาล และ 3) ฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล มีแผนงาน/โครงการสนับสนุนให้แต่ละกลยุทธ์ /
มาตรการรองรับประสบความสาเร็จ จานวน 16 แผนงาน/โครงการ ด้านที่ 3 กากับ ควบคุมการประกอบ
กิจการน้าบาดาล โดยมีกลยุทธ์/มาตรการรองรับ 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ใช้นวัตกรรมในการกากับ
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

216

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ควบคุ ม 2) ส่ ง เสริ ม ให้ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ิ ด ตามกฎหมายน ้ า บาดาล และ 3) พั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน มีแผนงาน/โครงการสนับสนุนให้แต่ละกลยุทธ์ /มาตรการรองรับ
ประสบความสาเร็จ จานวน 12 แผนงาน/โครงการ และด้านที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล
โดยมีกลยุทธ์/มาตรการรองรับ 5 แนวทาง ประกอบด้วย 1) พัฒนา ปรับปรุง ฐานข้อมูลสารสนเทศ และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 2) วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3)จัดทาแผนที่น้าบาดาล 4) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์ และ 5) พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรทุกภาคส่วน
มีแผนงาน/โครงการสนับสนุนให้แต่ละกลยุทธ์/มาตรการรองรับประสบความสาเร็จ จานวน 48 แผนงาน/
โครงการ

13. แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารกรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาล
ปี พ.ศ. 2559-2562
แผนแม่บทฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ที่มีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาประเทศเข้าใจง่าย
และน าไปปฏิบัติได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดท าแผนแม่บท ที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ งาน
ด้านสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาลระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 จานวน 1 แผ่น
โดยการพัฒ นาแผนแม่บ ทฯ ในครั้งนี้ มียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกิจด้านบริ หารทรัพยากร
น้าบาดาลของประเทศ มี 5 แผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ไอซีที มี 5 แผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มี 2 แผนงาน
และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ มี 1 แผน ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์มีแผนงานที่เกี่ยวข้อง
สรุปได้รูปที่ 9-7

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

217

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

รูปที่ 9-7 กลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมทรัพยากรน้าบาดาลปี พ.ศ. 2559-2562
จากรูปที่ 9-7 ในแต่ละยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยแผนงานที่สนับสนุนและร่วมกันขับเคลื่อน
ให้แผนแม่บท ฯ ลุล่วงตามเป้าประสงค์ โดยอาศัยการพัฒนาโครงการขึ้นมาเพื่อตอบสนองและสอดคล้อง
กับความต้องการและแนวทางการดาเนินงานของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ซึ่งสามารถสรุปโครงการต่าง ๆ
ที่อยู่ภายใต้แผนงานและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ดังตารางที่ 9-4

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ตารางที่ 9-4 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพยากรน้าบาดาลปี พ.ศ. 2559-2562
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ 1 เสริมสร้างระบบสารสนเทศเพื่อ
1. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศหลักทรัพยากร
ตอบสนองภารกิจด้านบริหารทรัพยากรน้าบาดาลของ น้าบาดาล (ERP)
ประเทศ
2. แผนงานบูรณาการฐานข้อมูลกลางทรัพยากร
น้าบาดาล
3. แผนงานพัฒนาระบบบริการทรัพยากรน้าบาดาลแบบสมาร์ทเซอร์วิส

โครงการ
1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนทรัพยากรนา้ บาดาล
2.1 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลหลักทรัพยากรนา้ บาดาล
3.1 โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้านน้าบาดาลผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
(mobile/smart devices)
3.2 โครงการพัฒนาระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์น้าบาดาลด้วยเทคโนโลยี
3.3 โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ด้านนา้ บาดาล
3.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ GIS เพื่อการบริการสารสนเทศเพื่อการ
บริหารผ่านเว็บและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (web/mobile/smart devices)

4. แผนงานปรับปรุงคลังข้อมูล (Inventory) บ่อบาดาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ไอซีที

3.5 โครงการพัฒนาบริการสารสนเทศผ่านระบบ E-Form
4.1 โครงการปรับปรุงคลังข้อมูลบ่อบาดาล

5. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตาม
เฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล

5.1 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์
น้าบาดาล
5.2 โครงการการบินสารวจแหล่งน้าบาดาลด้วยวิธธี รณีฟิสิกส์
ขั้นสูง (ATDEM)

1. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพือ่ สนับสนุนระบบสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล

1.1 โครงการปรับปรุงสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารของกรม
ทรัพยากรนา้ บาดาล
1.2 โครงการปรับปรุงและเพิ่มจุดการให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สทบ.เขต

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

โครงการ
1.3 โครงการเช่าคู่สายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สาหรับให้บริการงานด้านการ
บัญชีและการเงิน
1.4 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพือ่ ทดแทน

2. แผนงานปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information
Security)

3. แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันไฟฟ้าและฟ้าผ่า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

2.1 โครงการจัดทาฐานข้อมูลอุปกรณ์เครือข่าย (Inventory Network
Equipment) เพื่อปรับปรุงระบบไฟร์วอลล์ (Firewall) และตัววิเคราะห์เครือข่าย
(Network Analyzer)
2.2 โครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network Security)
2.3 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารเพื่อรองรับ IPv6
3.1 โครงการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้ากระโชกและฟ้าผ่า

4. แผนงานพัฒนาระบบประชุมทางไกลเพื่อรองรับเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่
(web/mobile/smart devices)
5. แผนงานพัฒนาระบบบริการโครงสร้างพื้นฐาน
ผ่านคลาวด์แบบส่วนตัว (IaaS: Infrastructure as a Service)

4.1 โครงการจัดซื้อระบบประชุมทางไกลเพื่อรองรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

1. แผนงานปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ

1.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

5.1 โครงการพัฒนาเครื่องแม่ข่ายบริการผ่านเครื่องประมวลผลกลุ่มเมฆแบบ
ส่วนตัว (Private Cloud Computing)

1.2 โครงการจัดหาเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA
1.3 โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์แบบ Enterprise License
1.4 โครงการจัดซื้อระบบป้องกันไวรัสแบบองค์กร
1.5 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2
1.6 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

220
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและการเรียนรู้

แผนงาน
2. แผนงานการศึกษาทบทวนและพัฒนาแผนแม่บทไอซีที กรมทรัพยากร
น้าบาดาล ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563-2566
1. แผนการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีของบุคลากร

โครงการ
2.1 โครงการพัฒนาแผนดิจิทัลทรัพยากรน้าบาดาล พ.ศ. 2563-2565
1.1 โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้าน ICT
1.2 โครงการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM)
1.4 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Learning เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งาน

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพยากรน้าบาดาลปี พ.ศ. 2559-2562
มีโครงการทั้งหมด 31 โครงการ ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ โดยมีโครงการที่ได้รับจัดสรร จานวน 13 โครงการ
หรือคิดเป็นร้อยละ 41.93 ซึ่งสามารถสรุปโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแผนแม่บทฯ ได้ดังนี้
ตารางที่ 9-5 สรุปโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแผนแม่บทฯ
ภายใต้
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
1
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนทรัพยากร
ทรัพยากรน้าบาดาล (ERP)
น้าบาดาล
1
แผนงานพัฒนาระบบบริการทรัพยากร
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ GIS เพื่อการบริการ
น้าบาดาลแบบสมาร์ทเซอร์วิส
สารสนเทศเพื่อการบริหารผ่านเว็บและอุปกรณ์สื่อสาร
โครงการ

เคลื่อนที่ (web/mobile/smart devices)
3. โครงการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นา้ บาดาล
4. โครงการปรับปรุงสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาล

1
2

5. โครงการปรับปรุงและเพิ่มจุดการให้บริการ
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สทบ.เขต

2

6. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
เพื่อรองรับ IPv6
7. โครงการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้ากระโชก
และฟ้าผ่า
8. โครงการจัดซื้อระบบประชุมทางไกล
เพื่อรองรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

2

2
2

แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นา้ บาดาล
แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าบาดาล
แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าบาดาล
แผนงานปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information Security)
แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันไฟฟ้า
และฟ้าผ่า
แผนงานพัฒนาระบบประชุมทางไกล
เพื่อรองรับเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

(web/mobile/smart devices)
9. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
10. โครงการจัดหาเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1KVA

3
3

แผนงานปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและ
บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
แผนงานปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและ
บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
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โครงการ
11. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2
12. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ สาหรับงาน
ประมวลผล
13. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM)

ภายใต้
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
3
แผนงานปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและ
บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
3
แผนงานปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและ
บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
4
แผนการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีที
ของบุคลากร

14. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผน
จากการศึกษาแผนและยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ฉบับ ท าให้พบว่าในแต่ล ะแผนหรือยุทธศาสตร์นั้น
มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในการด าเนินงานในหลากหลายมิติ หากพิจารณาถึงความเชื่อมโยง
และถึงความสอดคล้องที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการด าเนินงานใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย การประยุกต์ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการน้าแล้ง/น้าท่วม และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าทั้งแผนและยุทธศาสตร์ต่างมีแนวทางที่ส่งเสริมและผลักดัน
การดาเนินงานดังกล่าว ภายใต้กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ดังนั้น
จึงสามารถสรุปภาพรวม ของการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนและยุทธศาสตร์
ทั้ง 4 ฉบับ ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

รูปที่ 9-8 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและ
อนุรักษ์แหล่งน้าบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุร ัก ษ์
แหล่งน ้าบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 จากรูปที่ 5 แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ ประกอบด้ว ย
2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้าบาดาล มี 4 มาตรการ
โดยมาตรการที่ 1 การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล มาตรการที่ 2 ก ารเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดหารายได้และการจัดสรรรายจ่ายของ กพน. มาตรการที่ 3 การจัดหาและปรับปรุง
วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีอันจาเป็น ให้เพียงพอและสอดคล้องกับภารกิจและระบบที่เปลี่ยนแปลงไป
และมาตรการที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการ กพน. มีแผนงานที่เชื่ อมโยงและความ
สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนั้น
มาตรการที่ 4 ยังเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ 2 : การสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาน้า บาดาลของประเทศ
มี 4 มาตรการ โดยมาตรการที่ 1 การสนับสนุนโครงการศึกษา สารวจ วิจัย รวมทั้งการผลิตและทาแผน
ความต้องการใช้น้าบาดาล เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้าบาดาล สาหรับการอุปโภคบริโภค เกษตร
อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ และรัก ษาระบบนิเวศ มีแผนงานที่เชื่อมโยงและความสอดคล้องกับ
การจัดการน ้าแล้ง/น ้าท่วมและการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตรการที่ 2
การสนับสนุนโครงการศึกษา สารวจ วิจัย และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
น ้าบาดาล และคุ้มครองพื้ นที่น ้าบาดาล มีแผนงานที่เชื่อมโยงและความสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารหรื อเทคโนโลยี ดิจิ ทัล และการมีส ่ว นร่ว มของประชาชนหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตรการที่ 3 การสนับสนุนโครงการศึกษา สารวจ และวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับภาคีร่วมพัฒนาและอนุรักษ์น้าบาดาล ตั้งแต่ในระดับนโยบาย ปฏิบัติการ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น รวมทั้งภาคประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ ใช้น ้าบาดาล
มีแผนงานที่เชื่อมโยงและความสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ
มาตรการที่ 4 การสนับสนุนการด าเนินโครงการศึกษา ส ารวจ วิจัย และพัฒนา เพื่อส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการศึกษา ส ารวจ วิจัย และพัฒ นาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้าบาดาล
มีแผนงานที่เชื่อมโยงและความสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ
เทคโนโลยีดิจิทัล และการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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รูปที่ 9-9 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากร
น ้ า บาดาล ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 จากรู ป ที่ 9-9 แผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ ฉบั บ นี ้ ประกอบด้ ว ย
4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ 1 : ส ารวจและผลิตน ้าต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการน ้าด้านอุปโภคบริโภค
เกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มีกลยุทธ์/มาตรการรองรับ คือ 1.1 : เร่งจัดทาแผนพัฒนา
การใช้ประโยชน์ของน ้าบาดาลเชิงรุกแบบองค์รวม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค ภาคการผลิตทั้งการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ และ 1.2 : เร่งรัดพัฒนาน้าบาดาลและระบบ
ประปาบาดาลในพื้นที่เป้าหมายให้ครบถ้วน โดยยุทธศาสตร์ 1 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เชื่อมโยง
และความสอดคล้องกับการจัดการน้าแล้ง/น้าท่วม
ยุทธศาสตร์ 2 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล มีกลยุทธ์/มาตรการ
รองรับ คือ 2.1 : จัดตั้งวิทยาลัยน้าบาดาลประชารักษ์ บูรณาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน 2.2 : จัดตั้งศูนย์นาคราช
พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล พร้ อ มทั ้ ง เร่ ง รั ดการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย และระบบรายงานข้ อ มูล สารส นเทศ
ด้านทรัพยากรน ้าบาดาล ที่พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะชนและหน่วยงานที่สนใจให้สามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ (DSS) เชิงนโยบายสาหรับผู้บริหาร 2.3 : จัดตั้งกอง
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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ป้องกันและปราบปรามฯ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน หน่วยงาน องค์กรและผู้ประกอบการต่าง ๆ
ให้ร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้าบาดาลและใช้อย่างรู้คุณค่า 2.4 : จัดตั้งกองสื่อสารและการมีส่วนร่วม ผลักดัน
สร้าง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือให้เข้มแข็ง ทั้งในระหว่างหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถรับ รู้และแลกเปลี่ย นข้อมูล การบริห ารจัดการน ้าทั้งระบบ และ 2.5 : จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายน้าบาดาล กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
รวมทั้งระเบียบของกองทุนพัฒนาน้าบาดาล โดยยุทธศาสตร์ 2 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เชื่อมโยง
และความสอดคล้องกับ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีดิจิทัล
การจัดการน้าแล้ง/น้าท่วม และการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ 3 : เสริมสร้างขบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้าบาดาล ทั้งระดับ
นโยบายระดับปฏิบัติ กลุ่มผู้ใช้น้าบาดาล ภาคเอกชน ภาคประชาชน NGO และระดับลุ่มน้า มีกลยุทธ์/
มาตรการรองรับ คือ 3.1 : ศึกษาแนวทางและโครงสร้างของคณะกรรมการลุ่มน้าหลัก ย่อย และสาขา
เพื่อพิจารณาผู้แทนจากกรมทรัพยากรน ้าบาดาลที่เหมาะสมร่วมเป็นคณะกรรมการระดับลุ่มน ้าหลัก
ย่อย และสาขา 3.2 : พัฒ นาขีดความสามารถและศักยภาพบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์
ให้ครอบคลุมภารกิจขององค์กรในทุกมิติ 3.3 : เร่งรัดจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ 3.4 : บริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลเป็นรายแอ่ง /รายลุ่มน้า
ในแต่ละพื้นที่อย่างยั่งยืน และ 3.5 : เสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพด้านการวิเคราะห์คุ ณภาพ
น ้ า บาดาลและการก ากับ ดูแ ลประกอบกิ จการน ้ าบาดาลของส านั ก ทรั พ ยากรน ้ า บาดาล เขต 1-12
อย่ า งทั ่ ว ถึ ง โดยยุ ท ธศาสตร์ 3 มี แ ผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมที ่ เ ชื ่ อ มโยงและความสอดคล้ อ งกั บ
การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ 4 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรน้าบาดาล มีกลยุทธ์/มาตรการรองรับ คือ 4.1 : พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพน้าบาดาล
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาประมาณการณ์สมดุลน้า (Water Balance) ทั้งด้าน
อุปทานและอุปสงค์ของน้าทั้งระบบ 4.2 : เร่งรัดการจัดทาแผนที่น้าบาดาลที่มีความละเอียดสูง ทั้งในระดับ
จั ง หวั ด โดยเฉพาะพื ้ น ที ่ ห าน ้ า ยาก รวมทั ้ ง พื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี แ นวโน้ ม การขยายตั ว ของเมื อ งและเศรษฐกิ จ
4.3 : ผลักดันการเข้าถึงแหล่งทุน ทั้งจากงบประมาณ และ/หรือการขอรับการสนับสนุ นจากกองทุน
น้าบาดาล เพื่อการเจาะสารวจ และศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการแหล่งน้าบาดาล
4.4 : ศึกษา สารวจ วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลให้สามารถใช้ได้อย่าง
ยั่งยืนเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต และ 4.5 : เร่งรัดการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
สิ่งอานวยความสะดวก พร้อมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร ให้ทันสมัย มีคุณภาพ และเพียงพอ
พร้ อ มรั บ การพั ฒ นา อนุ ร ั ก ษ์ และให้ บ ริ ก ารน ้ า บาดาลได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยยุ ท ธศาสตร์ 4
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เชื่อมโยงและความสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารหรือเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการน้าแล้ง/ น้าท่วม

รูปที่ 9-10 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ.2563-2565)
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพ ยากร
น ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ.2563-2565) จากรูปที่ 9-10 แผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้
มีเป้าหมายการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่
ด้านที่ 1 ส ารวจ ศักยภาพ และพัฒนาน ้าบาดาล มีกลยุทธ์/มาตรการรองรับ คือ 1) ส ารวจ
ออกแบบประเมินความเหมาะสมของบ่อน ้าบาดาลรองรับการพัฒนา 2) พัฒนาน ้าบาดาลให้เพียงพอ
ทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 3) กาหนดมาตรฐานการประปาบาดาล และ 4) นาเทคโนโลยีมาใช้
ในการสารวจประเมินศักยภาพน้าบาดาล โดยด้านที่ 1 มีแผนงาน/โครงการที่เชื่อมโยงและความสอดคล้อง
กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการน้าแล้ง/
น้าท่วม
ด้านที่ 2 อนุรักษ์ และฟื้นฟูน ้าบาดาล มีกลยุทธ์/มาตรการรองรับ คือ 1) ศึกษา วิจัยเพื่อการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล 2) เฝ้าระวังทรัพยากรน้าบาดาล และ 3) ฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล
โดยด้านที่ 2 มีแผนงาน/โครงการที่เชื่อมโยงและความสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารหรือเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการน้าแล้ง/น้าท่วม
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
227

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ด้ า นที ่ 3 ก ากั บ ควบคุ ม การประกอบกิ จ การน ้ า บาดาล มี ก ลยุ ท ธ์ / มาตรการรองรั บ คื อ
1) ใช้นวัตกรรมในการกากับ ควบคุม 2) ส่งเสริมให้ปฏิบัติติดตามกฎหมายน้าบาดาล และ 3) พัฒนา และ
ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้ องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยด้านที่ 3 มีแผนงาน/โครงการที่เชื่อมโยงและ
ความสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล มีกลยุทธ์/มาตรการรองรับ คือ 1) พัฒนา
ปรับปรุง ฐานข้อมูลสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 2) วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3) จัดท าแผนที่น ้าบาดาล 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ และ 5) พัฒนาองค์ความรู้ และ
สร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรทุกภาคส่วน โดยด้านที่ 4 มีแผนงาน/โครงการที่เชื่อมโยงและความสอดคล้อง
กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีดิจิทัล และการมีส่วนร่ว มของ
ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 9-11 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรมทรัพยากรน้าบาดาลปี พ.ศ. 2559-2562
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสารกรมทรัพยากรน้าบาดาลปี พ.ศ. 2559-2562 จากรูปที่ 9-11 แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย
4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ยุทธศาสตร์ 1 เสริมสร้างระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกิจด้านบริหารทรัพยากรน้าบาดาล
ของประเทศ มีแผนงานที่เกี่ยวข้อง คือ 1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศหลักทรัพยากรน ้าบาดาล
(ERP) 2) แผนงานบูรณาการฐานข้อมูลกลางทรั พยากรน้าบาดาล และ 3) แผนงานพัฒนาระบบบริการ
ทรัพยากรน้าบาดาลแบบสมาร์ทเซอร์วิส โดยยุทธศาสตร์ 1 มีโครงการที่เชื่อมโยงและความสอดคล้องกับ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการน้าแล้ง/น้าท่วม และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไอซีที มีแผนงานที่เกี่ยวข้อง
คื อ 1) แผนงานปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพโครงสร้ า งพื ้ น ฐานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร
เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาล 2) แผนงานปรับปรุ งระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information Security) 3) แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันไฟฟ้าและฟ้าผ่า 4) แผนงาน
พัฒนาระบบประชุมทางไกลเพื่อรองรับเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ (web/mobile/smart devices) และ
5) แผนงานพัฒนาระบบบริการโครงสร้างพื้นฐานผ่านคลาวด์แบบส่วนตัว (IaaS: Infrastructure as a
Service) โดยยุทธศาสตร์ 2 มีโครงการที่เชื่อมโยงและความสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีแผนงานที่เกี่ยวข้อง คือ
1) แผนงานปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และ 2) แผนงาน
การศึกษาทบทวนและพัฒนาแผนแม่บทไอซีที กรมทรัพยากรน ้าบาดาล ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563 -2566
โดยยุทธศาสตร์ 3 มีโครงการที่เชื่อมโยงและความสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารหรือเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ มีแผนงานที่เกี่ยวข้อง คือ แผนการพัฒนาศักยภาพ
ด้านไอซีทีของบุคลากร โดยยุทธศาสตร์ 4 มีโครงการที่เชื่ อมโยงและความสอดคล้องกับการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีดิจิทัล

15. ทิศทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวข้างต้น จะพบว่า
มีความเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการ
น้าแล้ง/น้าท่วม และการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในการทางการพัฒนา
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี ในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะช่วย
ขับเคลื่อนการด าเนินงานกรมทรัพยากรน ้าบาดาลภายใต้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ประสบ
ความสาเร็จ และมีทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของประเทศได้อย่างเหมาะสม ดังรูปที่ 9-12

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

รูปที่ 9-12 ทิศทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

บทที่ 10
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
การเข้ า สู ่ ร ะบบเศรษฐกิ จ และสั งคมดิ จ ิท ั ล เทคโนโลยี ดิ จ ิท ั ล ส่ ง ผลให้ เ กิด การเปลี ่ย นแปลง
ทั้งโครงสร้างและรูปแบบกิจกรรมการด าเนินงานในทุกภาคส่วน และยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริการ สาหรับกรมทรัพยากรน้าบาดาลจึงจาเป็นต้องปรับตัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการดาเนินงาน เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนให้มีความสุข การจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล สามารถสรุปโครงการที่จะต้องดาเนินการในเชิงความสัมพันธ์ในด้านต่า ง ๆ ได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ดาเนินการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture – EA) โดย
ประกอบไปด้วยการส ารวจ วิเคราะห์กระบวนงานปัจจุบัน (AS-IS) ในส่วนของกระบวนการสร้างคุณค่า
ตามภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ซึ่งมีวิธีการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ การจัดทา
แบบสอบถามเพื ่ อ สอบถามไปยั ง กลุ ่ ม หรื อ แหล่ ง ข้ อ มู ล ที ่ ต ้ อ งการ การสั ม ภาษณ์ ร ายบุ ค คลแบบ
เฉพาะเจาะจง และการส ารวจหน้างานหรือสถานที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งการส ารวจและวิเคราะห์
สถานะปัจจุบัน ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักดังต่อไปนี้ (1) วิสัยทัศน์ (2) ทิศทางของแผน (3) เป้าหมาย
ของแผน (4) แผนปฏิ บ ั ต ิก ารที ่ จ าเป็น โดยมี ร ายละเอี ย ดระบุช ื ่ อ แผนงาน/โครงการ วั ต ถุ ป ระสงค์
แนวทางการดาเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ

1. วิสัยทัศน์ (Vision)
ขับเคลื่อนและสนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านน้าและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. ทิศทางของแผน
ด้านที่ 1 การเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร
น้าบาดาล
ด้านที่ 2 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล
ด้ า นที ่ 3 การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รอย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าล ยกระดั บ
การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้ า นที ่ 4 การพั ฒ นาสมรรถนะด้ า นดิ จ ิท ั ล ให้ แ ก่ บ ุค ลากรด้ ว ยระบบการเรี ยนรู้ แ บบพลวัต
ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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3. เป้าหมายของแผน
เป้า หมายที่ 1 : การธรรมาภิบาลข้อมูล มีฐ านข้อมูล ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล ด้านทรัพยากร
น้าบาดาลของประเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้สามารถเชื่อมโยง
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร
เป้าหมายที่ 3 : มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
รองรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล และแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชนผ่าน e-Services
เป้าหมายที่ 4 : มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต โดยการนาเสนอ
ข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างคลังปัญญาและถ่ายทอด
ความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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4. การเชื่อมโยง TOWS กับ แผนงาน
ทิศทางของแผน
ด้านที่ 1 การเชื่อมโยงบูรณาการ
ฐานข้อมูลและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร
น้าบาดาล

เป้าหมายของแผน
เป้าหมายที่ 1 : การธรรมาภิบาลข้อมูล มี
ฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้าน
ทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ และ
บูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรม
ทรัพยากรน้าบาดาลให้สามารถเชื่อมโยง
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

การเชื่อมโยง TOWS
WO1. การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลยังใช้งานได้ไม่
เต็มที่ จึงต้องมีการบูรณาการข้อมูลให้อยู่
ใน Platform เดียวกัน
WO2. กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีข้อมูล
จานวนมากที่ยังไม่ได้จัดทาในรูปแบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เชื่อมโยงกันและเป็น
ปัจจุบันจึงต้องใช้ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยอานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ST3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาลที่คอยให้บริการด้าน ICT
แต่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ประชาชนจึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นที่
การใช้น้าบาดาล

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

แผนงาน
(WO2) 1. บูรณาการใช้ฐานข้อมูลบ่อ
น้าบาดาล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
(Data Analytics) ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อภารกิจกรมทรัพยากรน้าบาดาล
(WO1) 2. พัฒนาแพลตฟอร์มสาหรับ
การให้บริการภาครัฐเพื่อตอบสนอง
การบริการในทุกภาคส่วนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (Single
Window/Gateway)
(ST3, SO4) 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและ
การให้บริการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละ
ระบบสารสนเทศ และข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลต่างๆ ของกรมทรัพยากร
น้าบาดาลให้เป็นปัจจุบัน
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ด้านที่ 2 การยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย
ด้านดิจิทัล

เป้าหมายของแผน

การเชื่อมโยง TOWS
SO4. กรมทรัพยากรน้าบาดาลนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขับเคลื่อน
ตามพันธกิจของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและ SO1. กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีการ
ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มี จัดการระบบด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
ประสิทธิภาพ สามารถใช้บริหารจัดการกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีชั้นความ
ความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่อง
ปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
ขององค์กร
WO2. อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง
ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ล้าสมัย
โปรแกรมไม่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ส่งผล
ต่อการใช้เทคโนโลยีเข้าถึงประชาชน
WO3. การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
และอินทราเน็ตของสานักงานเขตฯ ไม่มี
ความเสถียร ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร การเผยแพร่
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

แผนงาน

(WO2, WT4) 1. เพิ่มประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลให้ทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
(WO3) 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานใหมีความมั่นคง
ปลอดภัยทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
(WT5) 3. ปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ
ข้อบังคับ กระบวนการทางานและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบ
รัฐบาลดิจิทัล
(SO1) 4. พัฒนาระบบจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
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ด้านที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาล ยกระดับการปฏิบัติงาน
และการให้บริการประชาชนด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าหมายของแผน

เป้าหมายที่ 3 : มีระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง โดยใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าบาดาล และ

การเชื่อมโยง TOWS
ข้อมูลข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีสารเทศ
WT4. สานักทรัพยากรน้าบาดาลขาด
เครื่องมือ อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ล้าสมัย และอุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบันบาง
ชนิดมีอายุการใช้งานที่สั้นลง ไม่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
WT5. กรมทรัพยากรน้าบาดาล ยังไม่มี
กฎ ระเบียบ ไม่เอื้อต่อการนาเอา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ระบบราชการไม่ยืดหยุ่น ไม่คล่องตัว
ไม่สอดคล้องกับงานดิจิทัลที่มี
การเปลี่ยนแปลงเร็ว
SO1. กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดการข้อมูล
ในการสื่อสาร บริการประชาชนให้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้นแบบทุกที่ ทุกเวลา
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและ

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

แผนงาน
สารสนเทศและดิจิทัล เพื่อธรรมาภิบาล
ข้อมูล คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีแผนรองรับ
การดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan: BCP)

(SO2, SO3, SO4) 1. พัฒนาระบบ
แดชบอร์ดสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูง (ESS: Executive
Support System)
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ด้านที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะด้าน
ดิจิทัลให้แก่บุคลากรด้วยระบบการ

เป้าหมายของแผน
การเชื่อมโยง TOWS
แอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานและ ผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเครือข่ายสังคม
ให้บริการประชาชนผ่าน e-Services
ออนไลน์ (Social Media)
SO2. กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีกองทุน
พัฒนาน้าบาดาลที่สนับสนุนงบประมาณ
ในภารกิจต่าง ๆ และสนับสนุน
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถ
ช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
SO3. ผู้บริหารให้การสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และให้ความสาคัญ
ในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการ
ด้านการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลไปยัง
บุคลากรและประชาชนอย่างเหมาะสม
SO4. กองทุนพัฒนาน้าบาดาล
มีงบประมาณสนับสนุนการบริหาร
ความเสี่ยงในสภาวะ COVID-19 และ
เร่งพัฒนาระบบ ICT ของกรมทรัพยากร
น้าบาดาลให้ทันต่อการถูก Disruption
เป้าหมายที่ 4 : มีระบบบริหารจัดการ
ST1. บุคลากรมีความกระตือรือร้นและ
องค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต เรียนรู้การใช้งานระบบเทคโนโลยีอยู่เสมอ
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

แผนงาน
(SO1) 2. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล
ที่ตอบสนองและรองรับการติดตาม
สถานการณ์น้าบาดาลของประเทศ
ผ่านระบบการส่งสัญญาณข้อมูล
ที่ทันสมัย
(SO1) 3. พัฒนาและปรับปรุงข้อมูล
งานบริการในรูปแบบ e-Services
ให้สามารถให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
และมีศูนย์บริการประชาชนในลักษณะ
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service)

(WO3, WT4, WT5) 1. พัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ทิศทางของแผน
เป้าหมายของแผน
เรียนรู้แบบพลวัตผ่านนวัตกรรมและ โดยการนาเสนอข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยี
เทคโนโลยีดิจิทัล
ดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อสร้างคลังปัญญาและถ่ายทอด
ความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล

การเชื่อมโยง TOWS
เพื่อให้กันกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
WO2. สานักทรัพยากรน้าบาดาล
ไม่มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ในการสร้าง
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
WO3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่มีความชัดเจน
ไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ให้การสนับสนุน
และให้ความสาคัญกับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ
WT4. บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ขาดความชานาญ และความรอบรู้
ในเชิงลึก ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีความรวดเร็วมาก
ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
WT5. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานให้ปรับตัวหรือเรียนรู้

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

แผนงาน
ด้านดิจิทัล (Digital literacy) และ
ปรับตาแหน่งบุคลากรด้านดิจิทัล (ICT
Officer/ICT Professional)
(ST1, WO2) 2. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์ความรู้ (KM: Knowledge
Management) ระบบการเรียนรู้
แบบพลวัต (Dynamic Digital
Learning Platform) และ
สร้างคลังปัญญาด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
รูปแบบเสมือนจริง (AR/VR/MR)
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ทิศทางของแผน

เป้าหมายของแผน

การเชื่อมโยง TOWS
การใช้งานไม่ทันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยน
แปลงอย่างรวดเร็ว จึงทาให้การนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แล้วอาจจะไม่
ประสบความสาเร็จ

แผนงาน

5. ทิศทางของแผน เป้าหมายของแผน แผนงาน และตัวชี้วัดของแผนงานปฏิบัติการดิจิทลั
ทิศทางของแผน
ด้านที่ 1 การเชื่อมโยง
บูรณาการฐานข้อมูลและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากร
น้าบาดาล

เป้าหมายของแผน
เป้าหมายที่ 1 : การธรรมาภิบาลข้อมูล
มีฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล
ด้านทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ
และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลให้สามารถ
เชื่อมโยงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

แผนงาน
1. บูรณาการใช้ฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาล เพื่อวิเคราะห์ในเชิงลึก
(Data Analysis) ให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจกรมทรัพยากร
น้าบาดาล
2. พัฒนาแพลตฟอร์มสาหรับรวบรวมฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาล
เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว
(Single Window)
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและ
การให้บริการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลในแต่ละระบบสารสนเทศ และข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้เป็นปัจจุบัน

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัด
1. จานวนฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาลที่มี
การวิเคราะห์เชิงลึกอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
2. จานวนแพลตฟอร์มของระบบ
ฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาลเชื่อมโยงข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ทิศทางของแผน
ด้านที่ 2 การยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานและ
ความมั่นคงปลอดภัย
ด้านดิจิทัล

เป้าหมายของแผน
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้บริหาร
จัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัล
เพื่อความต่อเนื่องขององค์กร

ด้านที่ 3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาล ยกระดับ
การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชนด้วย

เป้าหมายที่ 3 : มีระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง โดยใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าบาดาล และแอป
พลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชนผ่าน e-Services

แผนงาน
1. เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานใหมีความมั่นคง
ปลอดภัย ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. ปรับปรุงนโยบาย กระบวนการทางานและขั้นตอน
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
รูปแบบรัฐบาลดิจิทัล
4. พัฒนาระบบจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อธรรมาภิบาลข้อมูล
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีแผนรองรับการดาเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
1. พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
(ESS: Executive Support System)
2. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตอบสนองและรองรับการติดตาม
สถานการณ์น้าบาดาลของประเทศผ่านระบบการส่งสัญญาณ
ข้อมูลที่ทันสมัย

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
2. จานวนโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
3. จานวนของเอกสารรายงานเกี่ยวกับ
นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กระบวนการทางานและขั้นตอน
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ทันสมัย
4. จานวนของระบบจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล

1. จานวนของระบบแดชบอร์ดสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (ESS:
Executive Support System)
2. จานวนของแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับ
ระบบการเฝ้าระวังตรวจสอบระดับ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ทิศทางของแผน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล

เป้าหมายของแผน

แผนงาน
3. พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลงานบริการในรูปแบบ e-Services
ให้สามารถให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน และมีศูนย์บริการ
ประชาชนในลักษณะการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service)

ตัวชี้วัด
น้าบาดาลและคุณภาพน้าบาดาล
ผ่านระบบ IoT/4G/5G
3. จานวนของแอปพลิเคชันที่ให้บริการ
รูปแบบ e-Services
4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านที่ 4 การพัฒนา
เป้าหมายที่ 4 : มีระบบบริหารจัดการ 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
สมรรถนะด้านดิจิทัลให้แก่ องค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต ด้านดิจิทัล (Digital literacy) และยกระดับบุคลากรด้านดิจิทัล พัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัล
บุคลากรด้วยระบบ
โดยการนาเสนอข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยี (ICT Officer/ICT Professional)
2. จานวนของระบบบริหารจัดการ
การเรียนรู้แบบพลวัต
ดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM: Knowledge ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต
ผ่านนวัตกรรมและ
ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้าง
Management) ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต (Dynamic
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
คลังปัญญาและถ่ายทอดความรู้
Digital Learning Platform) และสร้างคลังปัญญา
ด้านทรัพยากรน้าบาดาลและถ่ายทอด ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง (AR/VR/MR)
ความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

6. แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายที่ 1 : การธรรมาภิบาลข้อมูล มีฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล ให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
แผนงานที่ 1 : บูรณาการใช้ฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ตัวชี้วัดแผนงาน : จานวนฐานข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาลที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท)
ลาดับ
โครงการ
แนวทางการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
2566 2567 2568

01

โครงการปรับปรุงข้อมูลบ่อน้าบาดาล
ประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาสภาพความ
(Data Cleansing) เพื่อจัดทาข้อมูลเปิด เป็นปัจจุบัน และวิเคราะห์ความต้องการ
(Open Data)
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
เพื่อกาหนดคุณลักษณะและขอบเขตงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดาเนินการ
จัดซื้อโดยวิธีการประกวดราคา พัฒนาระบบ
แอปพลิเคชันเพื่อสารวจบ่อน้าบาดาล ติดตัง้
ระบบรองรับการสารวจบ่อน้าบาดาล
สารวจบ่อน้าบาดาล ตรวจรับมอบงาน

เชิงปริมาณ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
มีความสามารถสนับสนุน
การสารวจบ่อน้าบาดาล และ
การบันทึกข้อมูลการขุดเจาะ
บ่อน้าบาดาลในอนาคต
จานวน 1 ระบบ โดยข้อมูล
ที่มีการสารวจมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
การสารวจทั้งหมด

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

29

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.),
สทบ. 12 เขต,
กองวิเคราะห์ฯ,
สานักควบคุมฯ
สานักอนุรักษ์ฯ
สานักสารวจฯ
ทสจ.
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ

2566 2567 2568

02

โครงการพัฒนาและจัดทาระบบ
คลังข้อมูล (Data Warehouse)
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล

เชิงคุณภาพ
หน่วยงานต่าง ๆ ใน
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจาก
มีข้อมูลจากระบบพสุธาราที่มี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาสภาพ
เชิงปริมาณ
ความเป็นปัจจุบัน และวิเคราะห์
1. มีระบบคลังข้อมูลที่มี
ความต้องการ จัดตั้งคณะกรรมการ
ฟังก์ชันงานตอบสนอง
เพื่อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคา
ต่อการทางาน
กลางเพื่อกาหนดคุณลักษณะและขอบเขต 2. การตัดสินใจเชิงอัจฉริยะ
งานให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวง
ที่มีการบูรณาการจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดการฐานข้อมูลฐานข้อมูล
ดาเนินการจัดซื้อโดยวิธีการประกวด สารวจ ต่าง ๆ ของกรมทรัพยากร
ฐานข้อมูลปัจจุบันของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล พร้อมให้บริการ
น้าบาดาล ศึกษาความก้าวหน้าของ
แก่บุคลากรในระดับ
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

19.5

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ

2566 2567 2568

ระบบคลังข้อมูล วิทยาการข้อมูล และ
ประยุกต์ใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
สารวจความต้องการของผู้ใช้โดยการจัด
ประชุมระดมความคิด กาหนดให้ต้องมี
ผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารอย่างน้อย
1 คน และระดับปฏิบัติการอย่างน้อย 1 คน
จากหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับกองกลุ่ม
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล เข้าร่วม
ประชุม วิเคราะห์และออกแบบต้นแบบ
ระบบคลังข้อมูล นาเสนอต้นแบบ ฟังก์ชัน
งานต่าง ๆ ระบบคลังข้อมูลแก่
กรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ การจัดสัมมนา การจัดสัมมนา
ออนไลน์ หรือการจัดทาสื่อวิดิทัศน์ ให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล

ปฏิบัติการและระดับผู้บริหาร
จานวน 1 ระบบ โดยมีผล
ประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้งานไม่น้อย 80 %
เชิงคุณภาพ
มีความรวดเร็วในการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศเพื่อนามาใช้
สนับสนุนการตัดสินใจ และ
สามารถนารายงานจากระบบ
คลังข้อมูลไปใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ

2566 2567 2568

03

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
สารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล

รวบรวมข้อมูลความต้องการของหน่วยงาน
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้ ดาเนินการพัฒนา
ระบบ ทดสอบผลการดาเนินการและ
ประเมินผลการใช้งานระบบ จัดทารายงาน
ผลการศึกษาวิจัยและคู่มือการใช้งาน
โปรแกรม จัดทาแผนดาเนินงานโครงการฯ
โดยมีรายละเอียดการทางานอย่างเป็นระบบ
อย่างน้อย ดังนี้ แผนการและขั้นตอนการ
ดาเนินงานตลอดโครงการ แผนการจัด
ประชุมและฝึกอบรม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ

04

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
การวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์
คุณภาพน้าบาดาลให้เป็นไปตามเกณฑ์
กาหนดที่เหมาะสม โดยพัฒนาฐานข้อมูล

เชิงปริมาณ
1. ประสิทธิภาพการทางาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50
2. ระบบสามารถรองรับ
การใช้งานพร้อมกัน
ไม่น้อยกว่า 1,000 คน
3. ความรวดเร็วของ
การวิเคราะห์และประมวลผล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50
เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80
1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้าบาดาลตามเกณฑ์กาหนด
ที่เหมาะสม

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

20.0 20.0 20.0 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
และสานักสารวจและ
ประเมินศักยภาพ
น้าบาดาล

12.0

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
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ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ

2566 2567 2568

ในการจัดเก็บข้อมูลการยื่นคาร้องและ
ตัวอย่างน้า พัฒนาระบบที่สามารถ
ประมวลผลกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพ
น้าที่ประกอบด้วย คุณลักษณะทางกายภาพ
เช่น สี ความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง
คุณลักษณะทางเคมี เช่น เหล็ก แมงกานีส
ทองแดง สังกะสี เป็นต้น คุณลักษณะที่เป็น
พิษ เช่น สารหนู ไซยาไนด์ ตะกั่ว เป็นต้น
คุณลักษณะทางบัคเตรี เช่น บัคเตรีทั้งหมด
ในน้า เป็นต้น รวมทั้งแจ้งผลการวิเคราะห์
ผ่านระบบ

2. ความถูกต้องของการ
วิเคราะห์คุณลักษณะต่าง ๆ
ของน้าบาดาลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
3. รายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพน้าบาดาลสอดคล้อง
กับข้อมูลการยื่นคาร้องในทุก
Transaction

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

กองวิเคราะห์
น้าบาดาล (กวน.)
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายที่ 1 : การธรรมาภิบาลข้อมูล มีฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรมทรัพยากร
น้าบาดาลให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
แผนงานที่ 2 : พัฒนาแพลตฟอร์มสาหรับการให้บริการภาครัฐเพื่อตอบสนองการบริการในทุกภาคส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (Single Window/Gateway)
ตัวชี้วัดแผนงาน : 1. จานวนแพลตฟอร์มของการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ปีงบประมาณ
ลาดับ
โครงการ
แนวทางการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

05

โครงการศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์ม
กลางการบริการภาครัฐ (Government
e-Services platform) ด้านทรัพยากร
น้าบาดาลโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล

ประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาสภาพ
ความเป็นปัจจุบัน และวิเคราะห์ความ
ต้องการ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
เพื่อกาหนดคุณลักษณะและขอบเขตงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดาเนินการจัดซื้อ
โดยวิธีการประกวดราคาพัฒนา
แอปพลิเคชันการบริการประชาชน
ตัวต้นแบบ ส่งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
พัฒนาแอพลิเคชันการบริการประชาชน

เชิงปริมาณ
1. กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ลดการใช้กระดาษ
ในแบบฟอร์ม และเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริการประชาชน
100 เปอร์เซ็นต์
2. ผู้รับบริการแพลตฟอร์ม
แอพพลิเคชั่นโมบาย มีความ
พึงพอใจในการบริการ
ไม่น้อยกว่า 80 %

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

10.0 10.0 10.0 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
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ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ

2566 2567 2568

ตัวติดตั้ง และทดสอบระบบ อบรม
การใช้งาน และส่งมอบคู่มือ บารุงรักษา

06

โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ด้านน้าบาดาลเพื่อบริการประชาชน

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล พร้อมทั้ง
สารวจ รวบรวมข้อมูลและบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาระบบบริการ
ข้อมูลสารสนเทศผ่าน Mobile
Application ออกแบบและพัฒนาระบบ
ต้นแบบ Prototype ของ Mobile
Application เพื่อนาเสนอก่อนพัฒนาจริง
หลังจากนั้นออกแบบและพัฒนาให้รองรับ
ระบบปฏิบัติการ iOS version 10.0 ขึ้นไป
Android Version 8.0 ขึ้นไป

เชิงคุณภาพ
1. ประชาชนได้รับบริการที่มี
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
และผู้รับบริการ
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 20.0
และผู้รับบริการ
2. ระบบบริการข้อมูล
สารสนเทศผ่าน Mobile
Application อย่างน้อย
5 บริการ

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ

2566 2567 2568

ไม่น้อยกว่า 5 บริการ พร้อมทั้งทดลอง
ปฏิบัติ (Pilot Implementation)
ก่อนการใช้งานจริง จัดทาคู่มือการใช้งาน
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศผ่าน Mobile
Application พร้อมทั้งจัดให้มีการนาเสนอ
ผลงานของการดาเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 50 คน

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายที่ 1 : การธรรมาภิบาลข้อมูล มีฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรมทรัพยากร
น้าบาดาลให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
แผนงานที่ 3 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบสารสนเทศ และ
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัดแผนงาน : 1. จานวนฐานข้อมูลในระบบคลังข้อมูล 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ลาดับ
07

โครงการ
โครงการปรับปรุงระบบติดตาม
การปฏิบัติงานเจาะบ่อบาดาล
ผ่านระบบ GPS เพื่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
แนวทางการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568
ศึกษารวบรวมจานวนรถเจาะบ่อบาดาล
เชิงปริมาณ
15.0
ศูนย์เทคโนโลยี
และศึกษาข้อกาหนดการใช้งานของระบบ ปรับปรุงระบบติดตามรถเจาะ
สารสนเทศทรัพยากร
GPS (e-Tracking Service) ดาเนินการ
บ่อบาดาลผ่านระบบ GPS
น้าบาดาล (ศทส.)
ปรับปรุงชุดควบคุมระบบ GPS เพื่อให้ใช้
และการติดตั้งอุปกรณ์ติดตาม
และสานักทรัพยากร
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดาเนินการติดตั้ง รถเจาะบ่อน้าบาดาล ของ
น้าบาดาล 12 เขต
ระบบ GPS บนรถเจาะบ่อบาดาล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
จัดทาห้องควบคุม (Control Center) และ เชิงคุณภาพ
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
มีระบบติดตามการปฏิบัติงาน
บนระบบ Cloud ได้แก่ ระบบแผนที่
เจาะบ่อบาดาลผ่านระบบ
ระบบประมวลผลส่วนกลาง ระบบประมวล GPS ติดตามผ่านดาวเทียม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระบบควบคุม
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

08

โครงการ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
น้าบาดาลในภาวะวิกฤติ

แนวทางการดาเนินงาน
และตรวจสอบรถเจาะ และระบบจัดตาราง
การให้บริการ โดยการติดตามผ่านดาวเทียม
และผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile
Application)
ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่จะ
ดาเนินการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ จัดทาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile
Application) ที่สามารถรายงานข้อมูลและ
ภาพกิจกรรมในพื้นที่พร้อมพิกัด และ
เส้นทางคมนาคม พัฒนาระบบการนาเข้า
ข้อมูล การรายงานข้อมูล และการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล กับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MOC)
และระบบคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ จัดทา

ตัวชี้วัด โครงการ

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ผู้รับผิดชอบ

และผ่าน Mobile
Application

เชิงปริมาณ
มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า
บาดาลในภาวะวิกฤติ
เชิงคุณภาพ
ข้อมูลที่ได้รับจากวิเคราะห์
ประมวลผล สามารถนามาใช้
ในการตัดสินใจ วินิจฉัย
สั่งการของผู้บริหาร

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

12.0

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
และสานักทรัพยากร
น้าบาดาล 12 เขต
สานักอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากร
น้าบาดาล (สอฟ.)
สานักสารวจและ
ประเมินศักยภาพ
น้าบาดาล (สสป.)
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

09

โครงการ

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบ
บริการแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาล
เพื่อยกระดับการบริการภาครัฐ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด โครงการ

ระบบติดตามแผนงานโครงการ วิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ (BI:
Business Intelligent) พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
ตรวจสอบความผิดพลาดและทดสอบ
การใช้งาน ฝึกอบรมการใช้งาน
ศึกษา และวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้งาน และรวบรวม นาเข้า จัดเก็บข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาล
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุง
ฐานข้อมูลแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาล
ให้รองรับการจัดเก็บหรือเพิ่มเติมข้อมูล
ต่าง ๆ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ค้นหา
ออกรายงาน และการดาเนินการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยการออกแบบและพัฒนา
ในรูปแบบ Web Application และ
Mobile Application วิเคราะห์ ออกแบบ

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของความถูกต้อง
ในการแสดงผลข้อมูลแผนที่
ทรัพยากรน้าบาดาล
2. จานวนการนาเข้าข้อมูล
เพื่อจัดทาข้อมูลแผนที่
ทรัพยากรน้าบาดาล
มีไม่น้อยกว่า 5 ข้อมูล
เชิงคุณภาพ
1. การแสดงผลข้อมูลแผนที่
ทรัพยากรน้าบาดาลสามารถ

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

15.0

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
และสานักทรัพยากร
น้าบาดาล 12 เขต
สานักสารวจและ
ประเมินศักยภาพ
น้าบาดาล (สสป.)
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

10

โครงการ

โครงการศึกษาและจัดทาระบบ
สารสนเทศอุทกธรณีวิทยา และ
แผนที่น้าบาดาล 3 มิติแบบพลวัต

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด โครงการ

ฐานข้อมูลแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาล
ในรูปแบบของ Web Service โดยข้อมูล
ที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลนั้น
ต้องครอบคลุมไปถึง รูปภาพ คลิปวิดีโอ และ
ไฟล์เอกสารต่าง ๆ เช่น Word, Excel, PDF,
CSV, JASON, XML เป็นต้น
พัฒนาและปรับปรุงระบบนาเข้าข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนที่ทรัพยากร
น้าบาดาล ออกแบบและจัดทาระบบ
การกาหนดสิทธิ์การเข้าถึง และแสดงผล
ผ่านรายงานให้แก่ผู้บริหาร และ
หน่วยภายในกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ศึกษา วิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการกับพัฒนาระบบ
สารสนเทศอุทกธรณีวิทยา ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของสานักสารวจและประเมิน
ศักยภาพน้าบาดาล และเกี่ยวข้องกับการ

แยกได้ตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน เช่น แยกขนาด
บ่อน้าบาดาล แยกรายจังหวัด
แยกบ่อสังเกตการณ์
แยกบ่อเอกชน เป็นต้น
2. ข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาล
เป็นปัจจุบัน
3. ความปลอดภัยของข้อมูล
(สิทธิ์การเข้าถึง ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมใช้)

เชิงปริมาณ
1. จานวนข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับอุทกธรณีวิทยา
ไม่น้อยกว่า 10 แหล่งข้อมูล

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

30.0

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
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ลาดับ

11

โครงการ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรน้าบาดาล

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด โครงการ

ดาเนินงานด้านอุทกธรณิวิทยา วิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศ
อุทกธรณีวิทยา พัฒนาระบบสารสนเทศ
อุทกธรณีวิทยา ที่สอดคล้องกับการออกแบบ
ระบบ จัดทาแผนที่น้าบาดาล 3 มิติแบบ
พลวัต โดยนาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
อุทกธรณีวิทยามาจัดทาแผนที่ในรูปแบบ
3 มิติ ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดต่าง ๆ
ในแต่ละชั้นของแผนที่ ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual
Reality) ในการนาเสนอแผนที่น้าบาดาล
3 มิติแบบพลวัต โดยการจาลอง
สภาพแวดล้อมเสมือนของบ่อน้าบาดาล
ศึกษา และวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรน้าบาดาล วิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้ใช้งาน และรวบรวม นาเข้า จัดเก็บ

2. ความถูกต้องในการแสดง
แผนที่น้าบาดาลในรูปแบบ
3 มิติที่สอดคล้องกับข้อมูล
สารสนเทศอุทกธรณีวิทยา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. ความรู้ ความเข้าใจข้อมูล
แผนที่น้าบาดาลเพิ่มขึ้น
จากการเรียนรู้ด้วย VR
เชิงคุณภาพ
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูลสารสนเทศ
อุทกธรณีวิทยา
เชิงปริมาณ
1. มีการเชื่อมโยงข้อมูลสาคัญ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ผู้รับผิดชอบ
สานักสารวจและ
ประเมินศักยภาพ
น้าบาดาล (สสป.)
สานักอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากร
น้าบาดาล (สอฟ.)

10.0
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด โครงการ

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรน้าบาดาล วิเคราะห์ ออกแบบ
ระบบจัดการฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศในรูปแบบของ Web Service
โดยทาการศึกษารวบรวมข้อมูลแผนที่
ค่าพื้นฐานโลหะหนัก ข้อมูลการเติมน้าใต้ดิน
ข้อมูลค่าระดับความสูงของแผ่นดิน และ
ข้อมูลแหล่งการปนเปื้อน เพื่อทาการจัดกลุ่ม
ข้อมูลและทาการออกแบบโครงสร้างระบบ
สารสนเทศที่เหมาะสม ในการใช้ประโยชน์
และสืบค้นข้อมูล โดยข้อมูลที่จัดเก็บใน
ระบบฐานข้อมูลนั้น ต้องครอบคลุมไปถึง
รูปภาพ คลิปวิดีโอ และไฟล์เอกสารต่าง ๆ
พัฒนาโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล จัดหา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ
Software ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม
ทดสอบและปรับแต่งระบบฐานข้อมูล

ทรัพยากรน้าบาดาล
จานวน 5 ข้อมูลสาคัญ
2. มีฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรน้าบาดาล
จานวน 1 ระบบ
เชิงคุณภาพ
1. คุณภาพข้อมูล (ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
พร้อมใช้ ตรงตาม
ความต้องการ)
2. ความปลอดภัยของข้อมูล
(สิทธิ์การเข้าถึง ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมใช้)
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
นักวิชาการสามารถเข้าถึง

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ผู้รับผิดชอบ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด โครงการ

สารสนเทศให้สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
น้าบาดาล แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ผู้รับผิดชอบ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องของ
องค์กร
แผนงานที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดแผนงาน : 1. จานวนอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ และระบบที่เพิ่มขึ้น 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ลาดับ

โครงการ

12

โครงการจัดหาแพลตฟอร์มการประชุม
ออนไลน์รองรับการประชุมทั้งภายใน
และภายนอกสถานที่ด้วยเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (e-Meeting
Online)

13

แนวทางการดาเนินงาน

สารวจความต้องการระบบประชุมทางไกล
ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงของหน่วยงานภายใน
กรมทรัพยากรน้าบาดาล จัดซื้อโปรแกรม
ประชุมออนไลน์ web baseที่ถูกต้อง
มีลิขสิทธิ์ หรือต่ออายุสิทธิ์
การใช้งาน เช่น vRoom, ZOOM Cloud
Meeting, WebEX
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ศึกษา สารวจความต้องการของบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เกี่ยวกับอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์
และการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
เพื่อจัดทาแผน

ตัวชี้วัดโครงการ
1. ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน

เชิงปริมาณ
1. จานวนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับ

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568
4.0 3.0 3.0 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)

46.0 38.0 36.0 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

การจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์
สาหรับบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการให้บริการ
รวมถึงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ หรือ
ต่ออายุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์อย่าง
ต่อเนื่องเช่น โปรแกรมกราฟิก AutoCAD,
โปรแกรมทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
ArcGIS, โปรแกรมป้องกันไวรัส และ
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ตลอดจน
โปรแกรม Microsoft office และฐานข้อมูล

2. จานวนการให้บริการ
บารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
เชิงคุณภาพ
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ที่มีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหาร ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่สามารถทาได้
อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ผู้รับผิดชอบ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานใหมีความมั่นคง ปลอดภัย ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตัวชี้วัดแผนงาน : 1. จานวนระบบที่เพิ่มขึ้น 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
ลาดับ
โครงการ
แนวทางการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568
14 โครงการจัดทาระบบจัดการทรัพยากร กาหนดแผนงานการออกแบบต้นร่างของ
เชิงปริมาณ
12.0
ศูนย์เทคโนโลยี
ในการบริการระบบสารสนเทศ
สถาปัตยกรรมระบบและโทโปโลยเครือข่ายที่ มีระบบจัดการทรัพยากร
สารสนเทศทรัพยากร
ส่วนกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
จะติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ
ทางดิจิทัลในการบริหาร
น้าบาดาล (ศทส.)
การบริหารจัดการองค์การ (Data
Hyper-Converged เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ระบบสารสนเทศส่วนกลาง
Center Consolidate)
ข่าย ซอฟต์แวร์ Virtual Machine อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
กระจายสัญญาณเครือข่าย Switch ระบบ
บริหารจัดการองค์การ
สารองข้อมูล (Backup Appliance) และ
เชิงคุณภาพ
ครุภัณฑ์ส่วนควบทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับระบบ มีระบบจัดการทรัพยากรใน
สารสนเทศส่วนกลางภายใต้สภาพแวดล้อม การบริการระบบสารสนเทศ
ของแพลตฟอร์มทั้ง Windows Android
ส่วนกลาง สามารถ
และ iOS ออกแบบระบบจัดการทรัพยากร ตอบสนองให้บริการการ
ในการบริการระบบสารสนเทศส่วนกลาง
เข้าถึงบริการสารสนเทศของ
ออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมทรัพยากรน้าบาดาล
แบบ Hyper-Converged พร้อมระบบ
ของผู้บริหารระดับสูง
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

15

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

สนับสนุนตามต้นร่างรูปแบบที่กาหนดไว้
กาหนดค่าติดตั้งของระบบแม่ข่าย เครือข่าย
ซอฟต์แวร์ VM และองค์ประกอบทั้งหมด
ทดสอบระบบ จัดทาคู่มือประกอบการบริหาร
จัดการระบบ จัดฝึกอบรมผู้บริหารระบบและ
ผู้ใช้ระบบ จัดทารายงานการประเมินผลการ
ทดสอบระบบ และแผนการบารุงรักษาระบบ
รายปี (MA) ดาเนินการจัดหาระบบจัดการ
ทรัพยากรในการบริการระบบสารสนเทศ
ส่วนกลาง
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ สารวจรายละเอียดของระบบสารสนเทศของ
ระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลที่เกี่ยวข้อง จัดหา
(DR-Site: Disaster Recovery Site)
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการ ออกแบบการ
เชื่อมโยงระบบเครือข่าย ดาเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการที่ศูนย์ข้อมูลสารอง
(DR) ดาเนินการสารองข้อมูล (Replication)
ระบบสารสนเทศไปยังศูนย์ข้อมูลสารอง (DR)

ตัวชี้วัดโครงการ

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหารระดับต้น และ
ผู้ปฏิบัติงานที่จาเป็นต้องใช้
ทรัพยากรสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ยังรองรับการให้บริการ
ประชาชนแบบ e-Services
ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด
24 ชั่วโมง 7 วันทาการ
เชิงปริมาณ
มีระบบไซต์สารอง
เพื่อรองรับการบริหาร
ความต่อเนื่องของกิจการ
ในภาวะวิกฤติที่มี
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

9.0 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)

259

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ทดสอบและประเมินผล ฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้

16

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร

1. มีข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน
2. มีระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ระบบสารสนเทศที่มั่นคง
และปลอดภัย
กาหนดเกณฑ์เพื่อสารวจความต้องการ
เชิงปริมาณ
ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
มีระบบคอมพิวเตอร์และ
โครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายจานวนที่เพียงพอ
เครือข่ายการสื่อสาร สารวจความต้องการ
ต่อความต้องการ
ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
โครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และ
มีระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายการสื่อสารเพื่อออกแบบความ
เครือข่ายการสื่อสารของ
ต้องการในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และ
ที่มีประสิทธิภาพ
เครือข่ายการสื่อสาร จัดทาร่างขอบเขต
การทางาน และข้อกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

30.0 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

17

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

(TOR) จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ โครงการ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ติดตั้ง ทดสอบระบบ และ ตรวจรับงาน
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ กาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อออกแบบปรับปรุง
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบรักษา
ดิจิทัล
ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิตอล จัดทาร่าง
ขอบเขตการทางาน และข้อกาหนด
คุณสมบัติเฉพาะ จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล
ติดตั้ง ทดสอบระบบ และ ตรวจรับงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปริมาณ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
มีระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางดิจิทัล ที่มี
ประสิทธิ์ภาพทั้งในระดับ
ผู้ใช้งานและระดับองค์กร
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
สามารถตรวจสอบปริมาณ
เข้า-ออก ทั้งภายในและ
ภายนอกระบบเครือข่ายได้

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

20.0

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

18

โครงการปรับปรุงระบบกาเนิดไฟฟ้า
สารองแบบอัตโนมัติ ในกรณีฉุกเฉิน
และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า
สาหรับสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต

กาหนดเกณฑ์เพื่อสารวจพื้นที่การติดตั้ง
ระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติ
(Generator System) และระบบไฟฟ้า
เพื่อให้รองรับการใช้งาน สารวจระบบไฟฟ้า
ในอาคารสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 1-12
(ส่วนภูมิภาค) เพื่อออกแบบขนาดเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติ (Generator)
จัดทาร่างขอบเขตการทางาน และข้อกาหนด
คุณสมบัติเฉพาะ (TOR) จัดซื้อและติดตั้ง
ระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติ
(Generator System) ให้กับสานักทรัพยากร
น้าบาดาลเขต 1-12 (ส่วนภูมิภาค)
พร้อมฝึกอบรมและส่งมอบงาน

เชิงปริมาณ
1. สานักทรัพยากร
น้าบาดาลเขต 1-12
(ส่วนภูมิภาค) มีระบบไฟฟ้า
สารองจ่ายกระแสไฟฟ้า
สารองครอบคลุมให้กับ
อาคารสานักงาน
2. สานักทรัพยากร
น้าบาดาลเขต 1-12
(ส่วนภูมิภาค) สามารถ
ใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่มั่นคงและปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568
72.0 30.0 20.0 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

19

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการศึกษาและจัดทาระบบผลิต
พลังงานไฟฟ้าทดแทนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงคุณภาพ
สามารถป้องกัน
ความเสียหายของอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ของสานักทรัพยากร
น้าบาดาลเขต 1-12
(ส่วนภูมิภาค) ได้
กาหนดเกณฑ์เพื่อใช้สารวจพื้นที่และ
เชิงปริมาณ
ออกแบบสาหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก 1. มีระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
(Solar Rooftop) ของอาคารสานักทรัพยากร ติดตั้งบนหลังคา (Solar
น้าบาดาล ส่วนภูมิภาค จัดทาร่างขอบเขต
Rooftop) ของอาคาร
การทางาน และข้อกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ สานักทรัพยากรน้าบาดาล
(TOR) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงาน ส่วนภูมิภาค เพื่อเป็น
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อาคาร
พลังงานทดแทนให้กับ
สานักงาน
ระบบไฟฟ้าหลัก

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ผู้รับผิดชอบ

33.0 35.0 28.0 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
สานักพัฒนาน้าบาดาล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

20

โครงการ

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุน
ให้พนักงานทางานทุกที่ทุกเวลา

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

2. เพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน และ
การให้บริการโดยรวมของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
เชิงคุณภาพ
สานักทรัพยากรน้าบาดาล
ส่วนภูมิภาค สามารถลด
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
(ค่าไฟฟ้า) ของสานักงาน
ได้ในระยะยาว
รวบรวมข้อมูลความต้องการของหน่วยงาน
เชิงปริมาณ
25.0
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบให้สอดคล้องกับ 1. ประสิทธิภาพการทางาน
ความต้องการของผู้ใช้ และผู้บริหาร
ของบุคลากรเพิ่มขึ้น
ดาเนินการพัฒนาระบบ ทดสอบผลการ
ร้อยละ 50
ดาเนินการและประเมินผลการใช้งานระบบ 2. ระบบสามารถรองรับ
จัดทารายงานผลการศึกษาวิจัยและคู่มือ
การใช้งานพร้อมกัน
การใช้งานโปรแกรม จัดทาแผนดาเนินงาน
ไม่น้อยกว่า 1,000 คน
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน
โครงการฯ โดยมีรายละเอียดการทางาน
อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัดโครงการ

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ผู้รับผิดชอบ

3. จานวนบริการในรูปแบบ
SaaS ไม่น้อย 3 บริการ
4. ความรวดเร็วของการ
ประมวลผ่าน Virtual
Machine ของบริการ IaaS
เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องของ
องค์กร
แผนงานที่ 3 : ปรับปรุงนโยบาย กระบวนการทางานและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล
ตัวชี้วัดแผนงาน : 1. จานวนของเอกสารรายงานเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนการทางานและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
2. จานวนคลังข้อมูลเปิด (Open data) ที่เพิ่มขึ้น 3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ลาดับ
21

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการศึกษาและวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลสาหรับ
กระบวนการทางานตามภารกิจ
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล

ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ประกอบด้วย
การพัฒนาระบบบริหาร การตรวจสอบ
ภายใน งานนิติการ การบริหารกลาง
การจัดทาแผนงาน การควบคุมกิจการ
น้าบาดาล การสารวจและประเมินศักยภาพ
น้าบาดาล การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
น้าบาดาล และโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อการประเมินสภาพของสถาปัตยกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ
ร้อยละความถูกต้อง
ในการเชื่อมโยง สถานะ
คุณสมบัติขีดความสามารถ
ของ Data, Application,
Infrastructure และ
Security
เชิงคุณภาพ
1.ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการ ระบบ ข้อมูล

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568
10.5 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน
องค์กรของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ในปัจจุบัน เช่น ความต้องการขององค์กร
(Requirement Definition) การวิเคราะห์
ระบบข้อมูลและปริมาณการขยายของระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ ความพร้อม
ด้านสถาปัตยกรรมองค์กรและ
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ การประเมิน
ความพร้อมของหน่วยงานต่อการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรตามกรอบการพัฒนา
ที่เป็นมาตรฐาน (EA Framework) เป็นต้น
และจัดทารายงานผลการศึกษาสถานภาพ
สถาปัตยกรรมองค์กรของกรมทรัพยากร
น้าบดาลในปัจจุบัน เปรียบเทียบกรอบ
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่เป็น
มาตรฐาน (EA Framework) วิเคราะห์
ออกแบบ และจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture: EA) ของ

ตัวชี้วัดโครงการ

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ผู้รับผิดชอบ

เครือข่ายและหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
2. มีทิศทางของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ในอนาคต

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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ลาดับ

22

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้าบาดาล จัดทาพิมพ์เขียว
(Architecture Blueprint) สถาปัตยกรรม
องค์กร จัดทาแผนการบริหารจัดการและ
กระบวนการปรับเปลี่ยนสู่สถาปัตยกรรม
องค์กร กาหนดแนวทางการกากับดูแล
สถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)
และกรอบแนวทางการพัฒนา (Road Map)
ซึ่งระบุแผนการดาเนินการ ระยะเวลา
ให้ครอบคลุมภารกิจหลักของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล
สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การ
ดาเนินงานของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
พระราชบัญญัติน้าบาดาลฯ รวมทั้งแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาน้าบาดาล
ยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปริมาณ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ระยะ 3 ปี
จานวน 1 แผน/ฉบับ

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

6.0

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

และสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการน้าของประเทศ (สทนช.) ยุทธศาสตร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และยุทธศาสตร์ของประเทศด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง
และรองรับ พร้อมทั้งศึกษา วิเคราะห์ และ
ทบทวนความเหมาะสมของระบบงาน
ในปัจจุบันของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
(Existing System Analysis) สารวจ
สอบถาม วิเคราะห์ความต้องการขององค์กร
(Requirement Definition) ด้วยการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของและบุคลากรของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล จัดทา
ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากร
น้าบาดาล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และเป็นไปตามมาตรฐาน จัดการประชุม/

เชิงคุณภาพ
แผนงาน/โครงการ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
สถานการณ์วิกฤต
ด้านทรัพยากรน้า ที่สามารถ
ตอบสนองการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาล
ทรัพยากรภายในองค์กร และ
การให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จานวนไม่น้อยกว่า
10 แผนงาน/โครงการ

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ผู้รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

23

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม
ความคิดเห็นจากบุคลากรของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
โครงการกากับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตรวจสอบการด าเนิ นงานด้า นเทคโนโลยี
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ทางราชการ พ.ร.บ.ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.บ.การกระท าผิด
ทางคอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2550 ตรวจสอบ
แก้ไข ดูแลการใช้งานระบบฐานข้อมูลและ
ข้ อ มู ล บ่ อ น ้ า บาดาลในพื ้ น ที ่ ข องส านั ก
ทรัพยากรน ้าบาดาลเขตทั้ง 12 เขต ให้มี
ความถูกต้องก่อนนาเข้าสู่ระบบเผยแพร่ผ่าน

ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปริมาณ
ระบบฐานข้อมูล ระบบ
สารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
การสื่อสารเป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
เชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมฯ เป็นไปอย่าง

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

7.0

7.0 7.0

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ผู้รับผิดชอบ

Data.go.th ตรวจสอบ แก้ ไ ข ดู แ ลการใช้ ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
งานระบบสารสนเทศของกรมฯที ่ ใ ช้ ง าน สูงสุด
ตรวจสอบ แก้ ไ ข ดู แ ลการใช้ ง านระบบ
คอมพิว เตอร์และเครือข่ายการสื่ อสารให้
พร้อมใช้งาน ตรวจสอบ ซ่อมแซม ดูแลการ
ใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่า งๆให้
พร้ อ มใช้ ง านอย่ า งต่ อ เนื ่ อ งพร้ อ มก ากั บ
ควบคุ ม สิ น ทรั พ ย์ ส ารสนเทศ จั ด ท า
ฐานข้อมูลดิจิทัล พร้อมสรุปรายงาน/ปัญหา
และการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานใน
สังกัด ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ ข่าวสาร
และให้บริการข้อมูล ทรัพยากรน ้าบาดาล
ผ่านเทคโนโลยีดิ จิทัล ให้แก่บุคลากรหรื อ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องของ
องค์กร
แผนงานที่ 4 : พัฒนาระบบจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อธรรมาภิบาลข้อมูล คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีแผนรองรับการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
ตัวชี้วัดแผนงาน : จานวนของระบบจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
ลาดับ
โครงการ
แนวทางการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568
24 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
จัดทาแผนการบริหารโครงการพัฒนา
เชิงปริมาณ
10.0
ศูนย์เทคโนโลยี
เพื่อการพิสูจน์ตัวตนในการใช้งานระบบ โดยมีรายละเอียดการทางานตามแนวทาง
ได้ระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศทรัพยากร
สารสนเทศแบบรวมศูนย์ ของ
การพัฒนาระบบ Single Sign-On จัดตั้ง
ผู้ใช้งานระบบเพื่อเชื่อมโยง
น้าบาดาล (ศทส.)
กรมทรัพยากรน้าบาดาล (SSO
คณะกรรมการเพื่อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ บริการต่าง ๆ ไว้ ณ จุดเดียว
สานักบริหารกลาง
Authentication Service)
และราคากลาง ออกแบบโมเดลการเข้าสู่
แบบรวมศูนย์ ผ่านระบบ
ระบบ Log In ของผู้ใช้งานจากระบบ
การยืนยันและพิสูจน์ตัวตน
สารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งระบบ
แบบรวมศูนย์ (SSO: Single
ที่พัฒนาขึ้นบนเครื่องแม่ข่ายของ
Sing- On Authentication
กรมทรัพยากรน้าบาดาล พร้อมทั้งจัดทาคู่มือ System) จานวน 1 ระบบ
การติดตั้งและการใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เชิงคุณภาพ
จัดหาซอฟต์แวร์เว็บท่า (Portal Web)
ได้ประสิทธิภาพ และ
สาหรับระบบงาน Single Sign-On
ความสะดวกในการเข้าถึง
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน
จานวน 1 พัฒนาเว็บท่าสาหรับระบบงาน
SSO ทั้งระดับ Admin และระดับ User
ตามระดับสิทธิ์ที่กาหนด

25

โครงการศึกษาการธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance) กรมทรัพยากร
น้าบาดาล เพื่อจัดทาข้อมูลเปิด (Open
Data)

จัดทาธรรมาภิบาลข้อมูล (Data
Governance) ตามพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และการขึ้น
ทะเบียนข้อมูลสาคัญ (Master Data)
ศึกษา วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล จัดทามาตรฐาน

ตัวชี้วัดโครงการ
ทรัพยากรสารสนเทศของ
กรมทั้งในระดับผู้บริหาร
บุคลากร และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในการให้บริการ
ประชาชน รวมทั้งการลด
ความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
เชิงปริมาณ
1. จานวนระเบียนข้อมูล
สาคัญ
2.ระดับคะแนน Gap
Analysis
3. มีระบบสารสนเทศ
ในการเชื่อมโยงข้อมูล
ในรูปแบบของเว็บเซอร์วิส

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

16.5

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
สานักบริหารกลาง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ถึงสถานภาพปัจจุบัน
ของการให้บริการข้อมูลภาครัฐแบบเปิด
รวมทั้งรวบรวมความต้องการใช้ข้อมูลของ
หน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาระบบสารสนเทศ
ในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบของ
เว็บเซอร์วิส (Web Service/API) ที่รองรับ
การให้บริการข้อมูลเปิด (Open Data)

(Web Service/API)
ที่รองรับการให้บริการ
ข้อมูลเปิด (Open Data)
จานวน 1 ระบบ
4. ชุดข้อมูลเปิดอย่างน้อย
1 ชุดข้อมูล
เชิงคุณภาพ
1. คุณภาพข้อมูล (ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
พร้อมใช้ ตรงตามความ
ต้องการ)
2. ความปลอดภัยของข้อมูล
(สิทธิ์การเข้าถึง ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมใช้)

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ผู้รับผิดชอบ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายที่ 3 : มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล และแอปพลิเคชัน
สนับสนุน การปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผ่าน e-Services
แผนงานที่ 1 : พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (ESS: Executive Support System)
ตัวชี้วัดแผนงาน : จานวนของระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (ESS: Executive Support System)
ลาดับ
26

โครงการ
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (ESS:
Executive Support System)
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

ศึกษา วิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่มีอยู่
เดิม รวมไปถึงระบบสารสนเทศที่มีอยู่
ภายนอก เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูล
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล นาข้อมูลสาคัญ
จากระบบสารสนเทศในปัจจุบันของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล และข้อมูล
จากระบบสารสนเทศภายนอกที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้านทรัพยากร
น้าบาดาล เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละความสมดุลของ
น้าบาดาลรายเดือน/รายปี
2. ร้อยละความถูกต้องของ
การคาดการณ์สถานการณ์
น้าบาดาล
3. มีการนาข้อมูลสาคัญจาก
ระบบสารสนเทศในปัจจุบันของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
เชื่อมโยงสู่ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง (ESS: Executive

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568
20.0
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
สานักบริหารกลาง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

ระดับสูง ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูง (ESS: Executive
Support System) ต้องสามารถเข้าถึงได้
ในรูปแบบ Web Application และ
Mobile Application เป็นอย่างน้อย
ดาเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง (ESS: Executive Support
System) ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
พร้อมทั้งทดสอบการทางาน

Support System)
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
อย่างน้อย จานวน 6 ระบบ
เชิงคุณภาพ
1. คุณภาพข้อมูล (ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้
ตรงตามความต้องการ)
2. ความปลอดภัยของข้อมูล
(สิทธิ์การเข้าถึง ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมใช้)

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ผู้รับผิดชอบ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายที่ 3 : มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล และแอปพลิเคชัน
สนับสนุน การปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผ่าน e-Services
แผนงานที่ 2 : พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตอบสนองและรองรับการติดตามสถานการณ์น้าบาดาลของประเทศผ่านระบบการส่งสัญญาณข้อมูลที่ทันสมัย
ตัวชี้วัดแผนงาน : จานวนของแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตอบสนองและรองรับการติดตามสถานการณ์น้าบาดาลผ่านระบบ IoT/4G/5G
ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
ลาดับ
โครงการ
แนวทางการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568
27 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขยายโครงข่ายระบบสารสนเทศเพื่อติดตาม เชิงปริมาณ
65.0 65.0 65.0 ศูนย์เทคโนโลยี
เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์
เฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาลแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อติดตาม
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล
อัตโนมัตติ ่อเนื่องตามเวลาจริง (Realเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล
น้าบาดาล (ศทส.)
Time) เพื่อส่งสัญญาณข้อมูลการ
เพิ่มเติมในพื้นที่เป้าหมาย
และสานักทรัพยากร
ตรวจวัดผ่านระบบการสื่อสารไร้สายหรือ หน่วยงานราชการและประชาชน
น้าบาดาล 12 เขต
ดาวเทียมมายังศูนย์ควบคุมหลัก พัฒนา สามารถเข้าถึงข้อมูลการ
สานักอนุรักษ์และฟื้นฟู
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
เปลี่ยนแปลงระดับน้าบาดาลและ
ทรัพยากรน้าบาดาล
ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล คุณภาพน้าบาดาลได้ง่าย
(สอฟ.)
เพื่อให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและ โดยผ่านเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ
เสถียรภาพมากขึ้น มีการจัดเก็บข้อมูล เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์
อย่างเป็นระบบระเบียบ ถูกต้อง
น้าบาดาล (tgms.dgr.go.th)
ครบถ้วน สามารถนาเข้าและส่งออก
ข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

สามารถประมวลผลข้อมูลระดับ
น้าบาดาลและคุณภาพน้าบาดาล
แบบอัตโนมัติเพื่อแสดงผลเชิงพื้นที่ได้
อีกทั้งต้องรองรับข้อมูลจากเครื่อง
บันทึกระดับน้าอัตโนมัติรุ่นใหม่ที่ ได้ทา
การติดตั้งเพิ่มเติม พัฒนาระบบแสดงผล
ข้อมูลผ่าน Web Service ให้ทันสมัย
มีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน มีการจัดเรียง
ข้อมูลที่ดีและเป็นหมวดหมู่ และง่ายต่อ
การใช้งาน โดยเว็บไซต์สามารถแสดงผล
ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป
และคอมพิวเตอร์

เชิงคุณภาพ
1. ระบบสารสนเทศเพื่อติดตาม
เฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล
ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลจากบ่อ
สังเกตการณ์น้าบาดาลอย่าง
ต่อเนื่อง ข้อมูลระดับน้าบาดาล
และคุณภาพน้าบาดาลมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถ
ประมวลผลได้รวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นยาและมีความน่าเชื่อถือ
2. ระบบสารสนเทศเพื่อติดตาม
เฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล
เป็นระบบฐานข้อมูลที่สามารถ
ใช้ในระยะยาว และ
ใช้ประกอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาล

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ผู้รับผิดชอบ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายที่ 3 : มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง มีแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล และมีแอปพลิเคชันสนับสนุน
การปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผ่าน e-Services
แผนงานที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลงานบริการในรูปแบบ e-Services ให้สามารถให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน และมีศูนย์บริการประชาชนในลักษณะ
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ตัวชี้วัดแผนงาน : 1. จานวนของแอปพลิเคชันที่ให้บริการรูปแบบ e-Services 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ลาดับ
28

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี รวบรวมข้อมูลความต้องการของหน่วยงาน
สาหรับการบริการการประกอบกิจการ ออกแบบและวิเคราะห์ระบบให้สอดคล้อง
น้าบาดาลออนไลน์
กับความต้องการของผู้ใช้ ดาเนินการพัฒนา
ระบบ ทดสอบผลการดาเนินการและ
ประเมินผลการใช้งานระบบ จัดทารายงาน
ผลการศึกษาวิจัยและคู่มือการใช้งาน
โปรแกรม จัดทาแผนดาเนินงานโครงการฯ

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ
จัดหา Platform กลางการ
ให้บริการผ่านระบบออนไลน์
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
จานวน 1 โครงการ โดยใน
โครงการจะจัดทาระบบ
จานวน 7 ระบบ
เชิงคุณภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนในรูปแบบ
ออนไลน์

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568
5.0 5.0 5.0 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
และสานักควบคุม
กิจการน้าบาดาล
(สคบ.)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ
29

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการศึกษาการพัฒนาระบบ
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบ
ภูมสิ ารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการ
การดาเนินงานน้าบาดาลเพื่อการเกษตร ดาเนินงานน้าบาดาลเพื่อการเกษตร
เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
ระบบงาน รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูล
เชิงบรรยาย และข้อมูลดาวเทียม ตลอดจน
ข้อมูลตาแหน่งโครงการ (แปลงที่ดิน) เดิม
ที่มีอยู่ เก็บรวบรวมความต้องการของ
ระบบงาน (Requirement) เพื่อจัดทา
ข้อกาหนดความต้องการ (Requirement
Specification) ออกแบบแพลตฟอร์ม
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบ
การดาเนินงานน้าบาดาลเพื่อการเกษตร
ตามกรอบข้อกาหนดความต้องการ
ที่รวบรวมไว้ พัฒนาต้นแบบ (Prototype)
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบ

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ
ร้อยละความสาเร็จของการ
จัดทาระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อใช้ประกอบการ
ดาเนินงานน้าบาดาล
เพื่อการเกษตร
เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 80

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568
6.5
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงานน้าบาดาลเพื่อการเกษตร
นาเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดินเข้าสู่ฐานข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ (GIS) ทดสอบต้นแบบ
ที่พัฒนาขึ้นและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
ทดลองใช้ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบ
Pilot Site Implementation ประเมินผล
สรุปผล และจัดทารายงาน

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายที่ 4 : มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต โดยการนาเสนอข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อสร้างคลังปัญญาและถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
แผนงานที่ 1 : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานด้านดิจิทัล (Digital literacy) และยกระดับบุคลากรด้านดิจิทัล (ICT Officer/ICT Professional)
ตัวชี้วัดแผนงาน : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัล
ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
ลาดับ
โครงการ
แนวทางการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568
30 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบหลักสูตร
เชิงปริมาณ
15.0 15.0 15.0 ศูนย์เทคโนโลยี
บุคลากรให้มีความรู้และทักษะตาม
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
1. ร้อยละของบุคลากร
สารสนเทศทรัพยากร
มาตรฐานด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ตรงตามความต้องการ จัดการทดสอบทักษะ ที่ได้รับการพัฒนาและ
น้าบาดาล (ศทส.)
ความเข้าใจทักษะมาตรฐานดิจิทัล สาหรับ เพิ่มศักยภาพให้มีความรู้และ
สานักบริหารกลาง
บุคลากร จัดทารายละเอียดประกอบการ
ทักษะตามมาตรฐาน
จัดซื้อจัดจ้าง ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านดิจิทัล (Digital literacy)
ตามข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดทา 2. จานวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้น
เนื้อหาประกอบหลักสูตรที่ออกแบบไว้
เชิงคุณภาพ
โดยผู้รับจ้าง ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
1. ระดับความพึงพอใจของ
ระบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้รับบริการ
และตรงตามความต้องการ พัฒนาระบบ

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

สารสนเทศเพื่อบริการหลักสูตร ติดตั้ง
ทดสอบ ตรวจรับงาน
31

โครงการศูนย์การบริหารจัดการและ
เรียนรู้ด้านการประกอบกิจการ
น้าบาดาล

2. ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านดิจิทัล
ศึกษา วิเคราะห์ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เชิงปริมาณ
การบริหารจัดการด้านการประกอบกิจการ 1. มีศูนย์การบริหารจัดการ
น้าบาดาล และศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ
และเรียนรู้ด้านการประกอบ
ด้านการประกอบกิจการน้าบาดาล ศึกษา กิจการน้าบาดาลที่มี
วิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการ ประสิทธิภาพ
ข้อมูลกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
2. ผู้บริหารมีข้อมูลสนับสนุน
เอกชน ศึกษา วิเคราะห์การกากับ ควบคุม การกาหนดนโยบาย วางแผน
ติดตามการประกอบกิจการน้าบาดาล
และตัดสินใจในการบริหาร
การบังคับใช้กฎหมาย การจัดเก็บรายได้
จัดการทรัพยากรน้าบาดาล
จัดทารายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เช่น คุณสมบัติ (Specification) ดาเนินการ ทันท่วงทีภายใต้สภาวการณ์
จัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้าง ต่าง ๆ
ภาครัฐ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

15.0 15.0 15.0 สานักควบคุมกิจการ
น้าบาดาล (สคบ.)

283

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน
จัดการ และบริการ ติดตั้ง ทดสอบ
ตรวจรับงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้
ด้านดิจิทัล

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายที่ 4 : มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต โดยการนาเสนอข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อสร้างคลังปัญญาและถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
แผนงานที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM: Knowledge Management) ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต (Dynamic Digital Learning Platform) และ
สร้างคลังปัญญาด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง (AR/VR/MR)
ตัวชี้วัดแผนงาน : 1. จานวนของระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต และคลังปัญญาที่เพิ่มขึ้น 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ลาดับ
32

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การฝึกอบรมและฐานข้อมูลบุคลากร
ในวิชาชีพด้านทรัพยากรน้าบาดาล

ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบให้เป็นไป
ตามที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลกาหนด
จัดหาพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบ Cloud
Server เพื่อติดตั้งระบบหลังการพัฒนา
แล้วเสร็จ รวมทั้งตลอดระยะเวลาการ
รับประกันผลงาน และดาเนินการโอนย้าย
ข้อมูลทั้งหมดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ จัดฝึกอบรม
และถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบให้แก่
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลและ

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ
จานวนระบบสารสนเทศ
การฝึกอบรมและฐานข้อมูล
บุคลากรในวิชาชีพ
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568
3.0 3.0 3.0 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
สานักบริหารกลาง
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ
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โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

จัดทาคู่มือการใช้ระบบ ทั้งเป็นเล่มรายงาน
และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File)
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเมินความพร้อมของกรมทรัพยากร
องค์ความรู้ (KM) และถ่ายทอดความรู้ น้าบาดาล สาหรับเตรียมการจัดการความรู้
ด้านทรัพยากรน้าบาดาลโดยประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ในการ
เทคโนโลยีดิจิทัลแบบเสมือนจริง
นาไปพัฒนาระบบ KM ในรูปแบบเว็บไซต์
(Augmented Reality AR)
และMobile Application จัดทา
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดทาระบบบริหาร
จัดการความรู้ (KM) กรมทรัพยากร
น้าบาดาล โดยเครื่องมือที่ออกแบบตามการ
วิเคราะห์ จัดทาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลความ
จริงเสริม (AR: Augmented Reality)
เพื่อบรรจุเข้าระบบให้พร้อมใช้งาน จัดทา
แผน KM Roadmap ในการถ่ายทอด
ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ โดยนาเสนอ

ตัวชี้วัดโครงการ

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ผู้รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
15.0 15.0 15.0 ศูนย์เทคโนโลยี
1. จานวนของระบบบริหาร
สารสนเทศทรัพยากร
จัดการองค์ความรู้ ระบบ
น้าบาดาล (ศทส.)
การเรียนรู้แบบพลวัต และ
สานักบริหารกลาง
คลังปัญญาที่เพิ่มขึ้น
2. จานวนสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
ความจริงเสริม (AR:
Augmented Reality)
ที่เพิ่มในระบบ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร
2. ร้อยละของการนาความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ลาดับ
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35

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลความจริง
เสริม (AR: Augmented Reality) ติดตั้ง
ทดสอบ ตรวจรับงาน
โครงการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ
ศึกษา และรวบรวมความรู้ ความต้องการ
(Community of Practice)
ที่เกี่ยวข้องกับน้าบาดาล ศึกษา และ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้าง
วิเคราะห์การจัดกลุ่มความรู้ออก
คลังปัญญาด้านทรัพยากรน้าบาดาล
เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจ
เรื่องเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
กันได้อย่างสะดวก จัดทารายละเอียด
ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างตามข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
พัฒนาเว็บไซต์ หรือ Mobile Application
ตามข้อมูลที่ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ ติดตั้ง
ทดสอบ ตรวจรับงาน
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ศึกษา สารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
ระบบรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ ความต้องการปรับปรุงและเพิ่ม
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
ประสิทธิภาพระบบ วางแผนการบูรณาการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปริมาณ
1. จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
ชุมชนนักปฏิบัติ
2. จานวนหมวดหมู่ จานวน
ชุมชนที่เกิดขึ้นในระบบ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร
2. ร้อยละของการนาความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เชิงปริมาณ
1. ระบบสารสนเทศรวบรวม
และเผยแพร่องค์ความรู้

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

9.0

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
สานักบริหารกลาง
สานักควบคุมกิจการ
น้าบาดาล (สคบ.)

9.0 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
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ลาดับ

36

โครงการ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์
www.dgr.go.th

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทารายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
เช่น คุณสมบัติ (Specification) ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ปรับปรุง พัฒนา และ
เพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม ตามข้อมูล
คุณสมบัติที่ได้ทาการวิเคราะห์ ติดตั้ง
ทดสอบ ตรวจรับงาน

ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
ในรูปแบบเว็บไซต์ที่ได้รับ
การปรับปรุง และ
เพิ่มประสิทธิภาพ
2. ระบบสารสนเทศรวบรวม
และเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
ในรูปแบบแอปพลิเคชัน ทั้ง
iOS และ Android ที่ปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน
เชิงปริมาณ
เว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ

ศึกษา และวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์ของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล และฐานข้อมูล
ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ออกแบบระบบ
รูปแบบ และเนื้อหาของข้อมูลที่น่าสนใจ

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ผู้รับผิดชอบ
สานักบริหารกลาง
สานักควบคุมกิจการ
น้าบาดาล (สคบ.)

3.0

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล (ศทส.)
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ลาดับ

โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566 2567 2568

ผู้รับผิดชอบ

และต้องการเผยแพร่ รวมทั้งข้อมูลที่
เชิงคุณภาพ
นาเสนอบนเว็บไซต์ วิเคราะห์และออกแบบ ระดับความพึงพอใจของ
โครงสร้างเว็บไซต์ (Site Map) รูปแบบ
ผู้ใช้งาน
วิธีการ และแนวทางการนาเสนอข้อมูล
สาหรับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government
Website Standard) ตามที่ สานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(สรอ.) กาหนด ออกแบบระบบการรักษา
ความปลอดภัยทางเครือข่ายสาหรับ
การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ สามารถเรียกดู
ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา เช่น
Tablet หรือ โทรศัพท์มือถือ (Smart
Phone) ที่เป็นระบบปฏิบัติการ iOS และ
Android และสามารถรองรับการแสดงผล
ได้มากกว่า 1 ภาษา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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7. งบประมาณรวม
เป้าหมายที่ 1 : การธรรมาภิบาลข้อมูล มีฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล ให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
ปีงบประมาณ
รวม
แผนงานที่
โครงการ
(บาท)
2566
2567
2568
1.1 บูรณาการใช้
1.1.1 โครงการปรับปรุงข้อมูลบ่อน้าบาดาล (Data Cleansing)
29,000,000
29,000,000
ฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาล เพื่อจัดทาข้อมูลเปิด (Open Data)
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 1.1.2. โครงการพัฒนาและจัดทาระบบคลังข้อมูล (Data
19,500,000
19,500,000
(Data Analytics) ให้เกิด Warehouse) ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจ 1.1.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสารวจและประเมิน
20,000,000 20,000,000 20,000,000
60,000,000
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ศักยภาพน้าบาดาล
1.1.4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการวิเคราะห์
12,000,000
12,000,000
คุณภาพน้าบาดาล
รวมงบประมาณเป้าหมายที่ 1 แผนงานที่ 1
49,000,000 51,500,000 20,000,000 120,500,000
1.2 พัฒนาแพลตฟอร์ม
1.2.1 โครงการศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มกลางการบริการ
10,000,000 10,000,000 10,000,000
30,000,000
สาหรับการให้บริการ
ภาครัฐ (Government e-Service platform) ด้านทรัพยากรน้า
ภาครัฐเพื่อตอบสนองการ บาดาลโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล
บริการในทุกภาคส่วนทาง 1.2.2 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านน้าบาดาลเพื่อบริการ
20,000,000
20,000,000
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ประชาชน
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนงานที่

โครงการ

2566

ปีงบประมาณ
2567

2568

รวม
(บาท)

(Single Window
/Gateway)

รวมงบประมาณเป้าหมายที่ 1 แผนงานที่ 2
1.3 พัฒนาระบบ
1.3.1 โครงการปรับปรุงระบบติดตามการปฏิบัติงานเจาะบ่อ
ฐานข้อมูลเพื่อยกระดับ
น้าบาดาลผ่านระบบ GPS เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การปฏิบัติงานและ
1.3.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
การให้บริการร่วมกับ
ทรัพยากรน้าบาดาลในภาวะวิกฤติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3.3 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบบริการแผนที่ทรัพยากร
โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
น้าบาดาลเพื่อยกระดับการบริการภาครัฐ
ในแต่ละระบบสารสนเทศ
1.3.4 โครงการศึกษาและจัดทาระบบสารสนเทศอุทกธรณีวิทยา
และข้อมูลในระบบ
และแผนที่น้าบาดาล 3 มิติแบบพลวัต
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล 1.3.5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล
ให้เป็นปัจจุบนั
รวมงบประมาณเป้าหมายที่ 1 แผนงานที่ 3
รวมงบประมาณเป้าหมายที่ 1

30,000,000
15,000,000

10,000,000 10,000,000
-

50,000,000
15,000,000

-

12,000,000

-

12,000,000

15,000,000

-

-

15,000,000

30,000,000

-

-

30,000,000

-

10,000,000

-

10,000,000

60,000,000 22,000,000
139,000,000 83,500,000 30,000,000

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

62,000,000
252,500,000
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เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องของ
องค์กร

2566
4,000,000

ปีงบประมาณ
2567
3,000,000

2568
3,000,000

รวม
(บาท)
10,000,000

46,000,000

38,000,000

36,000,000

120,000,000

รวมงบประมาณเป้าหมายที่ 2 แผนงานที่ 1
50,000,000
2.2 พัฒนาและปรับปรุง 2.2.1 โครงการจัดทาระบบจัดการทรัพยากรในการบริการ
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศส่วนกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ใหมีความมั่นคง
จัดการองค์การ (Data Center Consolidate)
ปลอดภัย ทันสมัยทันต่อ 2.2.2 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การเปลี่ยนแปลง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (DR-Site: Disaster Recovery Site)
อย่างรวดเร็ว
2.2.3 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

41,000,000
12,000,000

39,000,000
-

130,000,000
12,000,000

-

9,000,000

9,000,000

-

30,000,000

30,000,000

แผนงานที่

โครงการ

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลให้ทนั สมัยต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

2.1.1 โครงการจัดหาแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์รองรับ
การประชุมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ด้วยเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (e-Meeting Online)
2.1.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการให้บริการ
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แผนงานที่

โครงการ

2566
-

ปีงบประมาณ
2567
20,000,000

2.2.4 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล
2.2.5 โครงการปรับปรุงระบบกาเนิดไฟฟ้าสารองแบบอัตโนมัติ 72,000,000 30,000,000
ในกรณีฉุกเฉิน และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
2.2.6 โครงการศึกษาและจัดทาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน 33,000,000 35,000,000
จากพลังงานแสงอาทิตย์
2.2.7 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบชีวิตวิถีใหม่
25,000,000
(New Normal) ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนให้พนักงาน
ทางานทุกที่ทุกเวลา
รวมงบประมาณเป้าหมายที่ 2 แผนงานที่ 2
130,000,000 97,000,000
2.3 ปรับปรุงนโยบาย 2.3.1 โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กร
กระบวนการทางานและ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสาหรับกระบวนการทางาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
2.3.2 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากร
6,000,000
ให้ทันสมัย สอดคล้อง น้าบาดาล
กับรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

2568
-

รวม
(บาท)
20,000,000

20,000,000

122,000,000

28,000,000

96,000,000

-

25,000,000

87,000,000
10,500,000

314,000,000
10,500,000

-

6,000,000
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แผนงานที่

โครงการ

2.3.3 โครงการกากับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกรมทรัพยากร
น้าบาดาล
รวมงบประมาณเป้าหมายที่ 2 แผนงานที่ 3
2.4 พัฒนาระบบจัดการ 2.4.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพิสูจน์ตัวตน
ด้านความมั่นคง
ในการใช้งานระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ ของกรมทรัพยากร
ปลอดภัยของระบบ
น้าบาดาล (SSO Authentication Service)
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.4.2 โครงการศึกษาการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data
และดิจิทัล
Governance) กรมทรัพยากรน้าบาดาล เพื่อจัดทาข้อมูลเปิด
เพื่อธรรมาภิบาลข้อมูล (Open Data)
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้เป็น
ไปตามข้อกาหนดของ
กฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
มีแผนรองรับ
การดาเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง

2566
7,000,000

ปีงบประมาณ
2567
7,000,000

2568
7,000,000

รวม
(บาท)
21,000,000

7,000,000
-

13,000,000
10,000,000

17,500,000
-

37,500,000
10,000,000

16,500,000

-

-

16,500,000

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนงานที่

โครงการ

(Business Continuity
Plan: BCP)
รวมงบประมาณเป้าหมายที่ 2 แผนงานที่ 4
รวมงบประมาณเป้าหมายที่ 2

2566

ปีงบประมาณ
2567

2568

16,500,000 10,000,000
203,500,000 161,000,000 143,500,000

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

รวม
(บาท)

26,500,000
508,000,000
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
เป้าหมายที่ 3 : มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล และแอปพลิเคชัน
สนับสนุน การปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผ่าน e-Service
แผนงานที่
3.1 พัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารระดับสูง
(ESS: Executive
Support System)

โครงการ
3.1.1 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง (ESS: Executive Support System) ด้านทรัพยากร
น้าบาดาล

รวมงบประมาณเป้าหมายที่ 3 แผนงานที่ 1
3.2 พัฒนาแพลตฟอร์ม 3.2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวัง
ดิจิทัลที่ตอบสนองและ สถานการณ์น้าบาดาล
รองรับการติดตาม
สถานการณ์น้าบาดาล
ของประเทศผ่านระบบ
การส่งสัญญาณข้อมูล
ที่ทันสมัย
รวมงบประมาณเป้าหมายที่ 3 แผนงานที่ 2

2566
-

ปีงบประมาณ
2567
20,000,000

2568
-

รวม
(บาท)
20,000,000

65,000,000

20,000,000
65,000,000 65,000,000

65,000,000

65,000,000 65,000,000 195,000,000

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

20,000,000
195,000,000
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แผนงานที่

โครงการ

3.3 พัฒนาและปรับปรุง 3.3.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับ
ข้อมูลงานบริการ
การบริการการประกอบกิจการน้าบาดาลออนไลน์
ในรูปแบบ e-Services 3.3.2 โครงการศึกษาการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
ให้สามารถให้บริการ
เพื่อใช้ประกอบการดาเนินงานน้าบาดาลเพื่อการเกษตร
ผ่านแอปพลิเคชัน และ
มีศูนย์บริการประชาชน
ในลักษณะการให้บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service)
รวมงบประมาณเป้าหมายที่ 3 แผนงานที่ 3

2566
5,000,000
6,500,000

11,500,000
76,500,000

ปีงบประมาณ
2567
5,000,000
-

2568
5,000,000

รวม
(บาท)
15,000,000

-

6,500,000

5,000,000 5,000,000 21,500,000
90,000,000 70,000,000 236,500,000

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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เป้าหมายที่ 4 : มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต โดยการนาเสนอข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง ผ่านแพลตฟอ ร์ม
ดิจิทัลเพื่อสร้างคลังปัญญาและถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
แผนงานที่

โครงการ

4.1 พัฒนาบุคลากร
4.1.1 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และ
ให้มีความรู้และทักษะ
ทักษะตามมาตรฐานด้านดิจิทัล (Digital Literacy)
ตามมาตรฐานด้านดิจิทัล 4.1.2 โครงการศูนย์การบริหารจัดการและเรียนรู้
(Digital literacy) และ ด้านการประกอบกิจการน้าบาดาล
ยกระดับบุคลากร
ด้านดิจิทัล
(ICT Officer/ICT
Professional)
รวมงบประมาณเป้าหมายที่ 4 แผนงานที่ 1
4.2 พัฒนาระบบบริหาร 4.2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกอบรมและ
จัดการองค์ความรู้ (KM: ฐานข้อมูลบุคลากรในวิชาชีพด้านทรัพยากรน้าบาดาล
Knowledge
4.2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) และ
Management) ระบบ ถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาลโดยประยุกต์ใช้
การเรียนรู้แบบพลวัต
เทคโนโลยีดิจิทัลแบบเสมือนจริง (Augmented Reality AR)

ปีงบประมาณ
2566
2567
2568
15,000,000 15,000,000 15,000,000

รวม
(บาท)
15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

45,000,000

30,000,000
3,000,000

30,000,000 30,000,000
3,000,000 3,000,000

90,000,000
9,000,000

15,000,000

15,000,000

45,000,000

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

15,000,000
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แผนงานที่

โครงการ

(Dynamic Digital
4.2.3 โครงการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ (Communication of
Learning Platform)
Practice) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างคลังปัญญา
และสร้างคลังปัญญา
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 4.2.4 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม
รูปแบบเสมือนจริง
และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
(AR/VR/MR)
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ www.dgr.go.th
รวมงบประมาณเป้าหมายที่ 4 แผนงานที่ 2

เป้าหมายที่
1
2
3
4
รวม

งบประมาณปี
2566
2567
139,000,000
83,500,000
203,500,000
161,000,000
76,500,000
90,000,000
57,000,000
51,000,000
476,000,000
385,500,000
รวม 4 ประเด็น 3 ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ
2566
2567
9,000,000
-

-

-

27,000,000
57,000,000

2568
-

รวม
(บาท)
9,000,000

9,000,000

9,000,000

3,000,000
21,000,000 27,000,000
51,000,000 57,000,000

2567
30,000,000
143,500,000
70,000,000
57,000,000
300,500,000

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

3,000,000
75,000,000
165,000,000
รวม

252,500,000
508,000,000
236,500,000
165,000,000
1,162,000,000

299

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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302

ส่วนที่ 5
แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

บทที่ 11
โครงสร้างอัตรากาลังของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
ที่เหมาะสม
กรมทรัพยากรน้าบาดาลเป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภ ารกิจ หลักในการเสนอแนะจัดท านโยบายและแผน ตลอดจนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
น้าบาดาล รวมทั้งการสารวจและประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู วิเคราะห์ ควบคุม กากับ ดูแล
ประสาน ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้าบาดาล โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื ่ อ สาร (ICT: Information and Communication Technology) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื ่ อ การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้าบาดาลและสิ่งแวดล้อมอย่างมี เอกภาพ
และคานึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรมทรัพยากรน้าบาดาลแบ่งโครงสร้างเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานที่ตั้งตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรมทรัพยากรน้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 และ
หน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการภายใน โดยมีภารกิจเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล
แบบบูรณาการเชิงรุก เพื่อนาน้าบาดาลไปใช้อย่างถูกวิธีและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการคงไว้ซึ่งความ
สมดุลตามธรรมชาติของทรัพยากรน้าบาดาล ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ มีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกลุ่มงานที่มีหน้าที่จัดทารายละเอียดของคารับรองการปฏิบัติ
ราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณทุกปี รวมทั้งรายงาน
ประเมินผลตนเองในรอบต่าง ๆ รายงานผลการพัฒนาระบบราชการตามแนวทางสานักงาน ก.พ.ร รวม
จัดทาแผนยุทธศาสตร์กระทรวง กลุ่มภารกิจ และกรม
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นกลุ่มงานที่มีหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ
ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบการดาเนินงาน การวิ เคราะห์ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของส่วนราชการ รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อแสนอแนะ
3. กลุ่มนิติการ เป็นกลุ่มงานที่มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมาย
น้าบาดาลและกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้
คาปรึกษาแนะนาการดาเนินการตามกฎหมายน้าบาดาลและกฎหมายอื่น ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
กฎหมายว่าด้วยน้าบาดาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญางาน
เกี ่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางแพ่ ง อาญา งานคดี ป กครองและงานคดี อ ื ่ น ที ่ อ ยู ่ ใ นอ านาจหน้ า ที ่ ข อง
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
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4. สานักบริหารกลาง มีหน้าที่ ดาเนินการควบคุม จัดระบบงานสารบรรณ งานช่วยอานวยการ
การประสานราชการ และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรม ควบคุม ตรวจสอบ จัดทาบัญชี
การขออนุมัติใช้ โอนเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ จัดทางบประมาณการรายได้ รายจ่ายประจาปี
ควบคุมทะเบียนการเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจสอบใบสาคัญ เบิกจ่ายเงินบาเหน็จ บานาญ เงินช่วยพิเศษ
เงินชดเชย เงินเดือน จัดหา จัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 วางแผนอัตรากาลัง จัดและพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ จัดระบบงาน กาหนดตาแหน่ง สรรหาบุคคล จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติ
ข้าราชการและลูกจ้าง จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง วางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อส่ง เสริ ม
สมรรถภาพในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
5. กองแผนงาน มี ห น้ า ที่ จั ด ท าแผนแม่ บ ทการบริ ห ารจั ด การ อนุ ร ั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู แ หล่ ง
น ้าบาดาล จัดท าแผนงาน โครงการพัฒนาน ้าบาดาล ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ และเป็นหน่วยงานกลางเกี่ยวกับข้อมูลทรัพยากร
น้าบาดาล
6. ส านั ก ควบคุ ม กิ จ การน ้ า บาดาล มี ห น้ า ที ่ ค วบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การ
น ้าบาดาลตามพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ.2520 ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ค าปรึกษาด้านเทคนิค และ
วิชาการสาหรับการเจาะน้าบาดาล การเลิกเจาะน้าบาดาล การใช้น้าบาดาล การป้องกันด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ รวมทั้งการระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาลก าหนดมาตรฐานน ้า บาดาลที่ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการแก่ผู้ควบคุม และรับผิดชอบ
การเจาะ และการกลบบ่อบาดาล จัดให้มีการขึ้นทะเบียนช่างเจาะน้าบาดาล และผู้รับเหมาเจาะน้าบาดาล
รวมทั้งบริหารโครงการต่าง ๆ ในกองทุนพัฒนาน้าบาดาล ประกาศเขตน้าบาดาล กาหนดความลึกของ
น้าบาดาลและปริมาณน้าให้เหมาะสมกับสภาพอุทกธรณีวิทยา
7. สานักพัฒนาน้าบาดาล มีหน้าที่ เสนอแนะแผนงานและกิจการน้าบาดาล พัฒนาและจัดทา
มาตรการ ข้อกาหนด หลักเกณฑ์ และคู่มือด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้าบาดาล ฝึกอบรม ถ่ายทอด
และเผยแพร่ความรู้เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาน้าบาดาล ให้การสนับสนุนและคาปรึกษาด้าน
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาน ้าบาดาล ก ากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านักทรัพยากร
น้าบาดาล เขต 1-12
8. ส านั ก ส ารวจและประเมิ น ศั ก ยภาพน ้ า บาดาล (สสป.) มี ห น้ า ที ่ ด าเนิ น การส ารวจ
หาแหล่งน้าบาดาลโดยวิธีตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ในพื้นที่ขาดแคลนน้าสาหรับการอุปโภค บริโภค และ
สารวจสภาพอุทกธรณีวิทยาเพื่อหาแหล่งน้าบาดาล เพื่อใช้บรรเทาภาวะความแห้งแล้งในภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และสาหรับแหล่งท่องเที่ยว ตรวจวิเคราะห์ ศึกษา วิจัยจัดเก็บและใช้ข้อมูลตัวอย่างดิน -หิน
ปริมาณน้าบาดาล และคุณภาพน้าบาดาลจากหลุมเจาะบ่อบาดาลและสภาพทางธรณีวิทยา ในการจัดทา
แผนที่น้าบาดาลรายจังหวัด และแผนที่อุทกธรณีวิทยาในระบบสารสนเทศแผนที่น้าบาดาล เพื่อใช้ ในการ
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วางแผนการเจาะน้าบาดาล ตลอดจนใช้ในการบริหารจัดการและป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้าบาดาล
อย่างมีประสิทธิภาพ
9. สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล (สอฟ.) มีหน้าที่เสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ฟื้นฟูน้าบาดาล เฝ้าระวังระดับน้าและคุ ณภาพน้าบาดาล ป้องกันและแก้ไข
วิกฤติน ้าบาดาลและผลกระทบต่อแหล่งน ้าบาดาลและสิ่งแวดล้อม ศึกษา วิจัย การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรน้าบาดาล
10. สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 1-12 ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 1 ลาปาง
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 3 สระบุรี
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 4 ขอนแก่น
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 5 นครราชสีมา
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 6 ตรัง
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 7 กาแพงเพชร
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 8 ราชบุรี
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 9 ระยอง
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 10 อุดรธานี
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 12 สงขลา
มีภารกิจ เกี่ยวกับการเสนอแนะในการจัดท านโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรน้าบาดาล ส ารวจ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กากับ ประสาน
ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้าบาดาล พัฒนาวิชาการ กาหนดมาตรฐาน และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้าบาดาล เพื่อการจัดการทรัพยากรน้าบาดาลที่เป็นเอกภาพ และยั่งยืน
11. ศูน ย์เ ทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน ้า บาดาล (ศทส.) มีหน้าที่จัดระบบการส ารวจ
การเก็บ และการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล พร้อมทั้งพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล และให้บริการ
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุ นการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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จากโครงสร้ า งองค์ ก รของศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศทรั พ ยากรน ้ า บาดาล ซึ ่ ง มี พ ั น ธกิ จ หลั ก
ในการสนั บ สนุ น การด าเนิ น ภารกิ จ หลั ก ของกรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาลโดยการน าระบบสารสนเทศ
(Information System: IS) รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information
Technology: IT) เพื่อตอบสนองต่อการดาเนินกิจการของกรมทรัพยากรน้าบาดาลทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง
10 หน่วยงาน และในส่วนภูมิภาค สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 12 เขต จากโครงสร้างองค์กรกรมทรัพยากร
น้าบาดาลจะพบว่า หน่วยงานในส่วนภูมิภาค สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 12 เขต ทั่วประเทศ ภาระงาน
ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ท าให้เมื่อเกิดปัญหาในขณะปฏิบัติงาน
จ าเป็นต้องใช้บริการจากหน่วยงานภาคเอกชนภายนอก หรือของการสนับสนุน ความช่วยเหลือจากศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล ทาให้เกิดประสบปัญหาในการปฏิบัติภารกิจด้านไอซีที
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีกรอบอัตรากาลัง จานวน 1,366 ราย มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจานวน 1,314
ราย อัตราว่าง 52 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562) ซึ่งแบ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล จานวน 1,314 ราย ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มบุคลากรที่เป็นข้าราชการประจา
จานวน 416 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.66
2. กลุ่มลูกจ้างประจา
จานวน 503 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.28
3. กลุ่มพนักงานราชการ
จานวน 395 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.06
ในขณะที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล มีจานวนบุคลากรทั้งสิ้น 23 ราย ประกอบด้วย
ข้าราชกากร 16 ราย พนักงานราชการ 7 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562) ซึ่งจะต้องรับผิดชอบงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาล และช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประสบปัญหา
เรื่องการขาดแคลนบุคลากร
ดังนั้น แม้การให้บริการสนับสนุนงานด้านไอซีทีแก่หน่วยงานส่วนกลางโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าบาดาล อาจไม่ประสบปัญหามากนัก แต่การให้บริการแก่ส่วนภูมิภาคนั้นย่อมแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขตทั้ง 12 เขต ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความชานาญทางด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเวลาเกิดปัญหาต้องใช้
บริการจากหน่วยงานเอกชน หรือความช่วยเหลือจากส่วนกลางทาให้เกิดการล่าช้าในการปฏิบัติงาน
1. ต้องมีการแบ่งบุคลากรให้ปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าใครรับผิดชอบการปฏิบัติงานใด มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบตั ิ
อะไรบ้าง และลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ต้องมีการกาหนดบุคลากรสารองเพื่อปฏิบัติงานทดแทนในข้อที่ 1 ตามความจาเป็นโดยเฉพาะงาน
อาจจะส่งผลให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลเกิดความเสียหาย
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โครงสร้างกรอบอัตรากาลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
ก่อนปรับโครงสร้าง
หลังปรับโครงสร้าง
หน่วยงาน
พนักงาน
พนักงาน
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ราชการ
ราชการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
4
2
4
5
ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
3
4
4
5
ส่วนระบบข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาล
3
4
4
ส่วนระบบสารสนเทศ
3
2
4
4
ส่วนภูมิสารสนเทศ
2
2
4
4
รวม
15
10
20
22
ส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต*
รวม

ก่อนปรับโครงสร้าง
หลังปรับโครงสร้าง
พนักงาน
พนักงาน
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ราชการ
ราชการ
12
12
12
12

หมายเหตุ*
กรมทรัพยากรน้าบาดาลควรเพิ่มตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจาสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต
ทั้ง 12 เขต (ข้าราชการ) พร้อมกับเพิ่มตาแหน่งนักภูมิสารสนเทศ (พนักงานราชการ) เพื่อรองรับการดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะขยายตัวในอนาคต และควรสนับสนุนให้เป็นตาแหน่งข้าราชการต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของกรมทรัพยากรน้าบาดาลมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ตามแผนจ าเป็ น ต้ อ งมี แ ผนการพั ฒ นาทั ้ ง ระดั บ โครงสร้ า งองค์ ก รและระดั บ บุ ค ลากรให้ ส อดรั บ กั บ
การเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี มีความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รวมถึงการมีโครงสร้าง
ที่มีทางเดิน สายอาชี พ (Career Path) ที่ส อดรับทั้ งภารกิจ ขององค์ กร และความก้าวหน้ า ของบุ ค ลากร
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้จึงมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
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1. โครงสร้างองค์กร
สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวมให้เป็นที่รับรู้ในฐานะต้นแบบแหล่งเรียนรู้/ องค์ความรู้ และ
หน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้าบาดาลที่ทันสมัย ทั้งต่อประชาชนและผู้กาหนดนโยบายประเทศ
2. การบริหารจัดการภายใน
2.1 รวมศูนย์ในการก ากับดูแลงานส านักงาน (Back Office) งานยุทธศาสตร์/นโยบาย และงาน
วิชาการด้านทรัพยากรน้าบาดาล/แหล่งเรียนรู้ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่
2.2 กาหนดทิศทาง นโยบาย และแผนงานร่วมกัน เพื่อบูรณาการการทางาน ป้องกันความซ้าซ้อน
และให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ
2.3 สร้างเสริมวัฒนธรรมการทางานร่วมกัน รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายใน
2.4 พัฒนาระบบ IT เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและเพิ่มประสิทธิภาพ/ความโปร่งใสในการทางาน
3. การให้บริการประชาชน
3.1 วางแนวทางการเชื่อมโยงการบริการทรัพยากรน ้าบาดาลระหว่างกลุ่มเป้าหมายของแต่ล ะ
หน่วยงานภายใน
3.2 กาหนดกรอบแนวทางและมาตรฐานการให้บริการเพื่อนาไปปรับใช้ในการให้บริการประชาชน
ในภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
3.3 ส่งเสริมบูรณาการในโครงการและงานระหว่างหน่วยงานภายใน โดยเฉพาะงานตามนโยบาย
รัฐบาลและงานที่มีผลกระทบ (Impact) สูง
4. การพัฒนาเครือข่ายและพันธมิตร
4.1 มีการวางแผนการพัฒนาเครือข่าย/พันธมิตรร่วมกันเพื่อประสิทธิภ าพในการท างาน และ
การบูรณาการในการร่วมมือกับเครือข่าย/พันธมิตร
4.2 พัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย/พันธมิตรเพื่อให้เกิดประโยซน์ในการขยายเครือข่าย/พันธมิตร
ร่วมกันขององค์กร
4.3 การสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลความรู้แก่เครือข่าย/พันธมิตรเกี่ยวกับงานและกิจกรรมของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาลในภาพรวม
5. การเผยแพร่องค์ความรู้
5.1 มีการบูรณาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นและเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
5.2 มีการวางแผนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ร่วมกันของหน่วยงานภายใน
5.3 พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ของหน่วยงานภายในรวมถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาลเพื่อให้เกิดความเข้าใจงานของแต่ละส่วนงาน สามารถนาองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและเชื่อมโยง
เพื่อเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมครบถ้วน
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6. ความเชื่อมโยงกับระดับนโยบาย
6.1 มีการพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับผู้บริหารเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนงานและนโยบายที่ได้วางไว้
6.2 ส่ ง เสริ ม บู ร ณาการการด าเนิ น งานตามนโยบายหลั ก ที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายจากรั ฐ บาลและ
โครงการที่มี
6.3 พัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายทรัพยากรน ้าบาดาลสมัยใหม่เพื่ อเชื่อมโยงกับผู้ก าหนดนโยบาย
ผลกระทบสูง
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศทรั พ ยากรน ้ า บาดาล จ าเป็ น ต้ อ งก าหนดสมรรถนะหลั ก (Core
Competency) ของบุคลากร เพื่อให้การด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจหลักของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
1. ความสามารถด้านการเรีย นรู้วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับ ICT มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสาคัญ ดังนั้นความสามารถ
ในการเรี ย นรู้ด้ว ยตนเองจึงนับ ว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับบุคลากรของ ศูนย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ความสามารถด้านการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ในการทางานร่วมกับผู้อื่นเนื่องจากบุคลากร
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีการติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในองค์กรและภายนอก
ดังนั้นทักษะการสื่อสารที่ทาให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน หรือการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันจึงเป็นสมรรถนะ
ที่สาคัญมาก
3. ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถอ่านและพูดได้ในระดับดีหรือดีมาก บุคลากรด้าน ICT
จาเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ และแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นสื่อภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้การเรียนรู้ในเชิงลึกบางเรื่องอาจต้องเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ดังนั้นความสามารถใน
การสื่อสารและการรับรู้ในภาษาอังกฤษจึงเป็นความสามารถที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
4. ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล ทางานเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีระดับชั้นความลับและมีความสาคัญกับการตรวจสอบที่มีผลกระทบต่อ
สังคมสูง ดังนั้นความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่จึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
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บทที่ 12
แผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารพร้อม
หลักสูตรฝึกอบรม
ปั จ จุ บ ั น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นระบบราชการมุ่ ง เน้ น การนำเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานมากขึ้น เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาสู่ยุคสังคมดิจิทัล
(Digital Society) ที่ทำให้การติดต่อสื่อสาร การดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีความสะดวก
รวดเร็ว การจัดเก็บและส่งข้อมูล ได้จ ำนวนมากๆ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเป็นปัจจัย ที่ มี
ความสำคั ญ อย่ า งยิ ่ ง ในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รและหน่ ว ยงาน เพราะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารจะช่วยให้การดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาหน่วยงาน การที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้น
ทรั พ ยากรบุ ค คลจึ ง เป็ น รากฐานสำคั ญ ในการผลั ก ดั น และขั บ เคลื ่ อ นการดำเนิ น งาน ดั ง นั้ น
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับสภาวการณ์ ความต้องการในปัจจุบัน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงมีแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อม
หลักสูตรฝึกอบรม โดยมีแผนงานโครงการตามลำดับความสำคัญ รวมถึงแผนงบประมาณและแผนการ
ปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการต่าง ๆ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
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ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)
1. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
ด้านดิจิทัล (Digital literacy)
หลักสูตรฝึกอบรม
1. หลักสูตรการสร้างการรับรู้และกระตุ้น
ให้บุคลากรในกรมทรัพยากรน้าบาดาล
เกิดความสนใจและรับทราบถึงประโยชน์
และความจาเป็นของการพัฒนาทักษะ
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy)
2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
3. หลักสูตรการใชงานคอมพิวเตอรและ
เครือข่ายอยางปลอดภัย

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)
45.00

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)
3

แผนกิจกรรม
1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
ตรงตามความต้องการ
2. จัดการทดสอบทักษะความเข้าใจทักษะ
มาตรฐานดิจิทัล สาหรับบุคลากร
3. จัดทารายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง เช่น คุณสมบัติ (Specification)
4. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5. จัดทาเนื้อหาประกอบหลักสูตร
ที่ออกแบบไว้โดยผู้รับจ้าง
6. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
ตรงตามความต้องการ
7. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการ
หลักสูตร
8. ติดตั้ง ทดสอบ

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
1. เชิงปริมาณ
1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้มีความรู้
และทักษะตามมาตรฐานด้านดิจิทัล
(Digital literacy)
1.2 จานวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้น
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
2.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัล

312

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)
4. หลักสูตรการติดตาม ประเมินผล
การพัฒนาทักษะความเข้าใจและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร
ในกรมทรัพยากรน้าบาดาล
5. หลักสูตรการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการวางแผนและการบริหารงาน
สาหรับผู้บริหาร
6. หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูลสาหรับผู้บริหาร
7. หลักสูตรการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ด้าน ICT

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

9. ตรวจรับงาน

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
งบประมาณ ระยะเวลา
รวม (ล้าน ดาเนินงาน
บาท)
(ปี)
2. โครงการศูนย์การบริหารจัดการและ
45.00
3
เรียนรู้ด้านการประกอบกิจการ
น้าบาดาล
หลักสูตรฝึกอบรม
1. หลักสูตรการวางแผนและบริหาร
จัดการด้านการประกอบกิจการ
น้าบาดาล
2. หลักสูตรการจัดการและ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการประกอบ
กิจการน้าบาดาล
3. หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง (Risk management)
ด้านการประกอบกิจการน้าบาดาล
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

การติดตามประเมินผล

1. ศึกษา วิเคราะห์ การจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ การบริหารจัดการ
ด้านการประกอบกิจการน้าบาดาล
และศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการประกอบกิจการน้าบาดาล
2. ศึกษา วิเคราะห์การเชื่อมโยง
ข้อมูลและบูรณาการข้อมูลกับภาค
ส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ศึกษา วิเคราะห์การกากับ
ควบคุม ติดตามการประกอบกิจการ
น้าบาดาล การบังคับใช้กฎหมาย
การจัดเก็บรายได้
4. จัดทารายละเอียดประกอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คุณสมบัติ
(Specification)
5. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

1. เชิงปริมาณ
1.1 มีศูนย์การบริหาร
จัดการและเรียนรู้ด้าน
การประกอบกิจการน้าบาดาล
ทีม่ ีประสิทธิภาพ
1.2 ผู้บริหารมีข้อมูล
สนับสนุนการกาหนดนโยบาย
วางแผนและตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงทีภายใต้สภาวการณ์
ต่าง ๆ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

1. เชิงปริมาณ
1.1 ประเมินจาก
จานวนศูนย์การบริหาร
จัดการและเรียนรู้ด้าน
การประกอบกิจการ
น้าบาดาลที่มีประสิทธิภาพ
1.2 ประเมินด้วย
แบบสอบถามจากผู้บริหาร
มีข้อมูลสนับสนุน
การกาหนดนโยบาย
วางแผนและตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงทีภายใต้
สภาวการณ์ต่าง ๆ

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

งบประมาณ ระยะเวลา
รวม (ล้าน ดาเนินงาน
บาท)
(ปี)

แผนกิจกรรม
6. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารจัดการ และบริการ
7. ติดตั้ง ทดสอบ
8. ตรวจรับงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

การติดตามประเมินผล

2.2 ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านดิจิทัล

2. เชิงคุณภาพ
2.1 ประเมินด้วยแบบ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
2.2 ประเมินด้วย
แบบสอบถามบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านดิจิทัล

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

บทที่ 13
แผนความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ความมั ่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ถื อ ได้ ว ่ า เป็น กรอบส าคั ญในการด าเนิ นการเพื ่อ ให้ ข ้อ มู ล และ
สารสนเทศมีความถูกต้อง และปลอดภัยจากการถูกนาไปใช้ในทางมิชอบ หรือเรียกได้ว่าข้อมู ลและสารสนเทศ
อยู่ในสถานะที่ไม่มีอันตรายและได้รับการป้องกันจากภัยอันตรายทั้งที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือบังเอิญ ซึ่งแนวทางที่
จะช่ ว ยท าให้ข ้ อ มูล มี ค วามปลอดภั ย อย่ างสูง จะต้ อ งมี ก ารก าหนดนโยบายรัก ษาความมั่ นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนโยบายดังกล่าวจะกรอบให้เกิดการดาเนินการในการป้องกัน
ข้อมูลสารสนเทศรวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบและฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและถ่ายโอน
ข้อมูล สารสนเทศนั้น ๆ ให้ร อดพ้น จากอันตราย และอยู่ในสถานะที่มีความปลอดภัยไร้ความกังวลและ
ความกลัว และเพื่อให้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาลมีความ
ปลอดภัยอย่างสูงสุด จงควรมี แผนความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแผนดังกล่าวจะน าเสนอในรูปแบบของโครงการตามล าดับ
ความสาคัญ รวมถึงแผนงบประมาณและแผนการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)
1. โครงการศึกษาการธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance) กรมทรัพยากร
น้าบาดาล เพื่อจัดทาข้อมูลเปิด (Open
Data)

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)
16.5

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)
1

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

1. จัดทาธรรมาภิบาลข้อมูล (Data
Governance) ตามพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และการขึ้น
ทะเบียนข้อมูลสาคัญ (Master Data)
2. ศึกษา วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูล
จากระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
3. จัดทามาตรฐานข้อมูล
4. ศึกษา วิเคราะห์ ถึงสถานภาพปัจจุบัน
ของการให้บริการข้อมูลภาครัฐแบบเปิด
รวมทั้งรวบรวม
5. ความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในกรมมทรัพยากรน้าบาดาล
6. พัฒนาระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยง
ข้อมูลในรูปแบบของเว็บเซอร์วิส (Web

เชิงปริมาณ
1. จานวนระเบียนข้อมูลสาคัญ
2.ระดับคะแนน Gap Analysis
3. มีระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูล
ในรูปแบบของเว็บเซอร์วิส (Web
Service/API) ที่รองรับการให้บริการข้อมูล
เปิด (Open Data) จานวน 1 ระบบ
4. ชุดข้อมูลเปิดอย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล
เชิงคุณภาพ
1. คุณภาพข้อมูล (ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน พร้อมใช้ ตรงตามความต้องการ)
2. ความปลอดภัยของข้อมูล
(สิทธิ์การเข้าถึง ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้)

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

2.โครงการปรับปรุงระบบกาเนิดไฟฟ้าสารอง
แบบอัตโนมัติ ในกรณีฉุกเฉิน และปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า กรมทรัพยากร
น้าบาดาล

122

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

3

แผนกิจกรรม
Service/API) ที่รองรับการให้บริการ
ข้อมูลเปิด (Open Data)
กาหนดเกณฑ์เพื่อสารวจพื้นที่การติดตั้ง
ระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติ
(Generator System) และระบบไฟฟ้า
เพื่อให้รองรับการใช้งาน สารวจระบบ
ไฟฟ้าในอาคารสานักทรัพยากรน้าบาดาล
เขต 1-12 (ส่วนภูมิภาค) เพื่อออกแบบ
ขนาดเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติ
(Generator) จัดทาร่างขอบเขต
การทางาน และข้อกาหนด
คุณสมบัติเฉพาะ (TOR) จัดซื้อและติดตั้ง
ระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติ
(Generator System) ให้กับสานัก
ทรัพยากรน้าบาดาลเขต 1-12
(ส่วนภูมิภาค) พร้อมฝึกอบรมและ
ส่งมอบงาน

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

เชิงปริมาณ
1. กรมทรัพยากรน้าบาดาล มีระบบไฟฟ้า
สารองจ่ายกระแสไฟฟ้าสารองครอบคลุม
ให้กับอาคารสานักงาน
2. กรมทรัพยากรน้าบาดาลสามารถใช้งาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มั่นคงและ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
เชิงคุณภาพ
สามารถป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากร
น้าบาดาลได้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)
3.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อการพิสูจน์ตัวตนในการใช้งานระบบ
สารสนเทศแบบรวมศูนย์ ของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล (SSO Authentication Service)

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)
10

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)
1

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

1. สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
กลยุทธ์การดาเนินงานของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล พระราชบัญญัติน้าบาดาลฯ
รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวน
ความเหมาะสมของระบบงานในปัจจุบัน
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล (Existing
System Analysis)
3. สารวจ สอบถาม วิเคราะห์
ความต้องการขององค์กร (Requirement
Definition)
4. ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดวิสัยทัศน์
ทิศทาง เป้าหมายของแผน และจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากร
น้าบาดาล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เชิงปริมาณ
ได้ระบบการบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ
เพื่อเชื่อมโยงบริการต่าง ๆ ไว้ ณ จุดเดียว
แบบรวมศูนย์ ผ่านระบบการยืนยันและ
พิสูจน์ตัวตนแบบรวมศูนย์ (SSO: Single
Sing- On Authentication System)
จานวน 1 ระบบ
เชิงคุณภาพ
ได้ประสิทธิภาพ และความสะดวก
ในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของกรม
ทั้งในระดับผู้บริหาร บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการให้บริการ
ประชาชน รวมทั้งการลดความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาล

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

4.โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล
(ระยะที่2)

20

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

1

แผนกิจกรรม
5. จัดการประชุม/สัมมนาเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1. กาหนดเกณฑ์เพื่อสารวจความต้องการ
ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายการสื่อสารของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล
2. สารวจความต้องการในการปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
การสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
เพื่อออกแบบความต้องการในการปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

เชิงปริมาณ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล
ที่มีประสิทธิ์ภาพทั้งในระดับผู้ใช้งานและ
ระดับองค์กร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
สามารถตรวจสอบปริมาณเข้า-ออก
ทั้งภายในและภายนอกระบบเครือข่ายได้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

5.โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (DR-Site:
Disaster Recovery Site)

9

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

1

แผนกิจกรรม
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
การสื่อสาร
3. จัดทาร่างขอบเขตการทางาน และ
ข้อกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ (TOR)
4. จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ โครงการ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
5. ติดตั้ง ทดสอบระบบ และ ตรวจรับงาน
1. กาหนดแผนงานการออกแบบต้นร่าง
ของสถาปัตยกรรมระบบและเทคโนโลยี
เครือข่ายที่จะติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายแบบ Hyper-Converged
2. ออกแบบระบบจัดการทรัพยากร
ในการบริการระบบสารสนเทศส่วนกลาง
3. ดาเนินการจัดหาระบบจัดการทรัพยากร
ในการบริการระบบสารสนเทศส่วนกลาง

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

เชิงปริมาณ
มีระบบไซต์สารองเพื่อรองรับการบริหาร
ความต่อเนื่องของกิจการในภาวะวิกฤติ
ที่มีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
1. มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

4. ออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 2. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
แม่ข่ายแบบ Hyper-Converged
สื่อสารระบบสารสนเทศที่มั่นคงและ
พร้อมระบบสนับสนุนตามต้นร่างรูปแบบ ปลอดภัย
ที่กาหนดไว้
5. กาหนดค่าติดตั้งของระบบแม่ข่าย
เครือข่ายซอฟต์แวร์ VM และองค์ประกอบ
ทั้งหมด
6. ทดสอบระบบในระดับ Functional
Test และ Performance Test
7. จัดทาคู่มือประกอบการบริหารจัดการ
ระบบ จัดฝึกอบรมผู้บริหารระบบและ
ผู้ใช้ระบบ จัดทารายงานการประเมินผล
การทดสอบระบบ และแผนการบารุงรักษา
ระบบรายปี (MA)
8. ให้การสนับสนุนในระยะรับประกัน 3 ปี
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)
6.โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

7.โครงการศึกษาและจัดทาระบบผลิต
พลังงานไฟฟ้าทดแทนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)
30

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)
1

96

3

แผนกิจกรรม
1. สารวจรายละเอียดของระบบ
สารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการ
3. ออกแบบการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
4. ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ใน
โครงการที่ศูนย์ข้อมูลสารอง (DR)
5. ดาเนินการสารองข้อมูล (Replication)
ระบบสารสนเทศไปยังศูนย์ข้อมูลสารอง
(DR-Site)
6. ทดสอบและประเมินผล
7. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
กาหนดเกณฑ์เพื่อใช้สารวจพื้นที่และ
ออกแบบสาหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนหลังคา (Solar Rooftop) ของอาคาร
สานักทรัพยากรน้าบาดาล ส่วนภูมิภาค

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
เชิงปริมาณ
มีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
จานวนที่เพียงพอต่อความต้องการ
เชิงคุณภาพ
มีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
การสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ที่มีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
1. มีระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar
Rooftop) ของอาคารสานักทรัพยากร
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

จัดทาร่างขอบเขตการทางาน และ
ข้อกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ (TOR)
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์อาคารสานักงาน

น้าบาดาล ส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นพลังงาน
ทดแทนให้กับระบบไฟฟ้าหลัก
2. เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และ
การให้บริการโดยรวมของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล
เชิงคุณภาพ
สานักทรัพยากรน้าบาดาล ส่วนภูมิภาค
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
(ค่าไฟฟ้า) ของสานักงานได้ในระยะยาว

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

บทที่ 14
แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเกี่ยวนับตั้งแต่การพัฒนา การนามาวิเคราะห์หรือประมวลผล
การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการนาไปใช้งานใหม่ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware) ส่วนคาสั่ง (Software) และส่วนข้อมูล (Data) และระบบ
การสื่อสารต่าง ๆ ปัจจุบันกรมทรัพยากรน ้าบาดาลมีแนวโน้มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถช่วยในการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจ
ให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของ
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และยัง สนับสนุนการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ โดยเทคโนโลยี
สารสนเทศจะผลิตสารสนเทศที่ส าคัญให้แก่ผู้บริหาร ที่จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและการสร้าง
ความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งขัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจาเป็นต้องมีแผนมารองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยแผนดังกล่าวจะนาเสนอในรูปแบบของโครงการตามลาดับความสาคัญ รวมถึง
แผนงบประมาณและแผนการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)
1. โครงการปรับปรุงข้อมูลบ่อน้าบาดาล
(Data Cleansing) เพื่อจัดทาข้อมูลเปิด
(Open Data)

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)
29

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)
1

แผนกิจกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษา
สภาพความเป็นปัจจุบัน และวิเคราะห์
ความต้องการ
2. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
เพื่อกาหนดคุณลักษณะและขอบเขตงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ดาเนินการจัดซื้อโดยวิธีการประกวด
ราคา
4. พัฒนาระบบแอพลิเคชันเพื่อสารวจ
บ่อน้าบาดาล
5. ติดตั้งระบบรองรับการสารวจ
บ่อน้าบาดาล
6. สารวจบ่อน้าบาดาล
7. ตรวจรับมอบงาน

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
เชิงปริมาณ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีความสามารถ
สนับสนุนการสารวจบ่อน้าบาดาล และ
การบันทึกข้อมูลการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
ในอนาคต จานวน 1 ระบบ โดยข้อมูล
ที่มีการสารวจมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของการสารวจทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
หน่วยงานต่าง ๆ ในกรมทรัพยากร
น้าบาดาลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากมีข้อมูลจากระบบพสุธารา
ที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)
2. โครงการจัดหาแพลตฟอร์มการประชุม
ออนไลน์รองรับการประชุมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานที่ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง (e-Meeting Online)

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)
10

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)
3

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

1. ศึกษา และวิเคราะห์กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล โดยวิเคราะห์
กระบวนการปฏิบัติงานเดิม ปัญหาและ
อุปสรรค พร้อมจัดทาเป็นแผนที่ความคิด
(Mind Map)
2. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน
และรวบรวม นาเข้า จัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรน้าบาดาล
3. วิเคราะห์ ออกแบบระบบจัดการ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศในรูปแบบ
ของ Web Service โดยทาการศึกษา
รวบรวมข้อมูลแผนที่ค่าพื้นฐานโลหะหนัก
ข้อมูลการเติมน้าใต้ดิน ข้อมูลค่าระดับ
ความสูงของแผ่นดิน และข้อมูล
แหล่งการปนเปื้อน

เชิงปริมาณ
1. มีแพลตฟอร์มการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน
ที่ครอบคลุมการใช้งานทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จานวน 1 ระบบ
2. มีระบบบริหารจัดการการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์
จานวน 1 ระบบ
เชิงคุณภาพ
แพลตฟอร์มการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความ
สอดคล้องกับข้อกาหนด บทบัญญัติ และ
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

4. พัฒนาโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้ผู้ใช้งานภายในหน่วยงาน สามารถ
นาไปใช้ในการสร้างรายงานเฉพาะกิจ
ได้ด้วยตนเอง โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จะต้องนาเสนอในรูปแบบของ Data
Visualization หรือ Dashboard หรือ
รูปแบบอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม
5. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ทั้ง Hardware และ Software
ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม
6. ทดสอบและปรับแต่งระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศให้สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

3. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนให้พนักงาน
ทางานทุกที่ทุกเวลา

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

25

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

1

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

8. เผยแพร่ระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการน้าบาดาล
แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. กาหนดเกณฑ์เพื่อใช้สารวจพื้นที่และ
ออกแบบสาหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนหลังคา (Solar Rooftop) ของอาคาร
สานักทรัพยากรน้าบาดาล ส่วนภูมิภาค
(ดาเนินการแล้ว)
2. จัดทาร่างขอบเขตการทางาน และ
ข้อกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ (TOR)
(ดาเนินการแล้ว)
3. จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อาคาร
สานักงาน

เชิงปริมาณ
1. ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50
2. ระบบสามารถรองรับการใช้งานพร้อมกัน
ไม่น้อยกว่า 1,000 คน
3. จานวนบริการในรูปแบบ SaaS
ไม่น้อยกว่า 3 บริการ
4. ความรวดเร็วของการประมวล
ผ่าน Virtual Machine ของบริการ IaaS
เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 80

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)
4. โครงการกากับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล

5. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ด้านน้าบาดาลเพื่อบริการประชาชน

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)
21.0

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)
3

20

1

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

1. กาหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกรมทรัพยากร
น้าบาดาล
2. จัดทาร่างขอบเขตการทางาน
3. จัดหาบุคลากร

เชิงปริมาณ
ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร
เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
เชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมฯ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
เชิงปริมาณ
1. กรมทรัพยากรน้าบาดาลลดการใช้
กระดาษ ในแบบฟอร์มเเละเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการประชาชน
100 เปอร์เซ็นต์
2. ผู้รับบริการแพลตฟอร์มโมบาย
แอปพลิเคชัน มีความพึงพอใจในการบริการ
ไม่น้อยกว่า 80 %

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษา
สภาพความเป็นปัจจุบัน และวิเคราะห์
ความต้องการ
2. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
เพื่อกาหนดคุณลักษณะและขอบเขตงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

330

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

6. โครงการศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์ม
กลางการบริการภาครัฐ (Government
e-Service platform) ด้านทรัพยากร
น้าบาดาลโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

30

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

3

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

3. ดาเนินการจัดซื้อโดยวิธีการประกวด
ราคา
4. พัฒนาแอพลิเคชันการบริการประชาชน
ตัวต้นแบบ ส่งคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ
5. พัฒนาแอพลิเคชันการบริการประชาชน
6. ติดตั้ง และทดสอบระบบ
7. อบรมการใช้งาน และส่งมอบคู่มือ
8. บารุงรักษา
1. เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ ศึกษา
วิเคราะห์ และออกแบบ กรอบแผนทิศทาง
ของ e-Service Portal ที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital
Government)
2. จัดหาระบบแม่ข่ายบริหารจัดการระบบ
เว็บไซต์กลาง (e-Service Server) บริการ

เชิงคุณภาพ
1. ประชาชนได้รับบริการที่มีความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานและ
ผู้รับบริการ

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

เชิงปริมาณ
1. มีกรอบแนวทางการพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ในระยะ 3 ปี
2. มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ตามกรอบ
แนวทางการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ แต่ละปีไม่น้อยกว่า 3 บริการ
ผ่านระบบเว็บไซต์กลางบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ของกรมฯ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service Portal)
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
3. ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์กลาง
บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service
Portal) ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ให้มี
ความสวยงาม น่าใช้ สะดวก ทันสมัย
รวดเร็วต่อการใช้งาน
4. ทดสอบระบบเว็บไซต์กลางบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในระดับหน่วย (Unit
Test) ระดับการบูรณาการ (Integration
Test) และระดับการยอมรับของผู้ใช้งาน
(User Acceptance Test-UAT)
5. ติดตั้งระบบเว็บไซต์กลางบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
6. จัดทาคู่มือการใช้งานและการบริหาร
จัดการระบบ

3. ประชาชนในฐานะผู้รับบริการ
ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ มีความ
พึงพอใจในการบริการไม่น้อยกว่า 80 %
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในการเข้าใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในลักษณะการให้และ
รับบริการแบบรวมจุดเดียว ผ่านระบบ
Single Window Entry ด้วย Single Sign
On (SSO)

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

7. โครงการปรับปรุงระบบติดตาม
การปฏิบัติงานเจาะบ่อบาดาลผ่านระบบ
GPS เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

15

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

1

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

7. จัดฝึกอบรมทั้งแบบ workshop และ
การถ่ายทอดระบบงานที่ทั้งระดับผู้ใช้และ
ผู้ดูแลระบบ
8. ติดตาม ประเมิน วัดความสามารถ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ
9. ตรวจสอบระบบทั้งด้านความถูกต้อง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบ
ความปลอดภัย และดาเนินการปรับปรุง
ศักยภาพทางด้านความมั่นคงปลอดภัย
(Patching)
10. จัดทารายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น
11. บารุงรักษารับประกันผลงานตลอด
ระยะ 3 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1. ศึกษารวบรวมจานวนรถเจาะบ่อบาดาล เชิงปริมาณ
และศึกษาข้อกาหนดการใช้งานของระบบ ปรับปรุงระบบติดตามรถเจาะ
GPS (e-Tracking Service)
บ่อบาดาลผ่านระบบ GPS และการติดตั้ง

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

8. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบบริการ
แผนที่ทรัพยากรน้าบาดาลเพื่อยกระดับ
การบริการภาครัฐ

15

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

1

แผนกิจกรรม
2. ดาเนินการปรับปรุงชุดควบคุมระบบ
GPS เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดาเนินการติดตั้งระบบ GPS บนรถเจาะ
บ่อบาดาล
4. จัดทาห้องควบคุม (Control Center)
และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
บนระบบ Cloud ได้แก่ ระบบแผนที่
ระบบประมวลผลส่วนกลาง ระบบ
ประมวลระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ระบบควบคุมและตรวจสอบรถเจาะ และ
ระบบจัดตารางการให้บริการ โดยการ
ติดตามผ่านดาวเทียม และผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Application)
1. ศึกษา และวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้งาน และรวบรวม นาเข้า จัดเก็บข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาล

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
อุปกรณ์ติดตามรถเจาะบ่อน้าบาดาล
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
เชิงคุณภาพ
มีระบบติดตามการปฏิบัติงานเจาะบ่อ
น้าบาดาลผ่านระบบ GPS ติดตาม
ผ่านดาวเทียม และผ่าน Mobile
Application

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของความถูกต้องในการแสดงผล
ข้อมูลแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาล
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

2. วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และ
ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ทรัพยากร
น้าบาดาล ให้รองรับการจัดเก็บหรือ
เพิ่มเติมข้อมูลต่าง ๆ ตรวจสอบ ปรับปรุง
แก้ไข ค้นหา ออกรายงาน และ
การดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการ
ออกแบบและพัฒนาในรูปแบบ Web
Application และ Mobile Application
3. ฐานข้อมูลระบบบริการแผนที่ทรัพยากร
น้าบาดาลที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุง
จะต้องสามารถนาเสนอออกมารูปแบบ
ภาพ 2 มิติ ที่สามารถแสดงการเชื่อมโยง
ข้อมูลอื่น ๆ เข้ามาสู่ข้อมูลแผนที่ได้ เช่น
ดัชนีน้าบาดาลที่หาได้ ปริมาณน้าที่คาดว่า
จะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) และ
คุณภาพน้าบาดาล ปริมาณ มวลสาร
ทั้งหมดที่ละลายน้าได้ (มิลลิกรัม/ลิตร)

2. จานวนการนาเข้าข้อมูลเพื่อจัดทาข้อมูล
แผนที่ทรัพยากรน้าบาดาลมีไม่น้อยกว่า
5 ข้อมูล
เชิงคุณภาพ
1. การแสดงผลข้อมูลแผนที่ทรัพยากร
น้าบาดาลสามารถแยกได้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน เช่น แยกขนาดบ่อน้าบาดาล
แยกรายจังหวัด แยกบ่อสังเกตการณ์
แยกบ่อเอกชน เป็นต้น
2. ข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาลเป็นปัจจุบัน
3. ความปลอดภัยของข้อมูล (สิทธิ์การ
เข้าถึง ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้)

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

9. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
สารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

60

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

3

แผนกิจกรรม
เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถแสดงแผน
ที่ทรัพยากรน้าบาดาลที่แยกรายละเอียด
รายละเอียดต่าง ๆ ได้ อย่างน้อยดังนี้
แยกรายจังหวัด แยกขนาดของ
บ่อน้าบาดาล แยกข้อมูลสถานการณ์
น้าบาดาล แยกบ่อสังเกตการณ์ และ
แยกบ่อเอกชน
1. รวบรวมข้อมูลความต้องการของ
หน่วยงาน
2. ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
3. ดาเนินการพัฒนาระบบ
4. ทดสอบผลการดาเนินการและ
ประเมินผลการใช้งานระบบ
5. จัดทารายงานผลการศึกษาวิจัยและ
คู่มือการใช้งานโปรแกรม

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

เชิงปริมาณ
1. ประสิทธิภาพการทางานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50
2. ระบบสามารถรองรับการใช้งานพร้อมกัน
ไม่น้อยกว่า 1,000 คน
3. ความรวดเร็วของการวิเคราะห์และ
ประมวลผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 50
เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 80
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

10. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
น้าบาดาล

10

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

1

แผนกิจกรรม
6. จัดทาแผนดาเนินงานโครงการฯ
โดยมีรายละเอียดการทางาน
1. ศึกษา และวิเคราะห์กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล
2. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน
และรวบรวม นาเข้า จัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรน้าบาดาล
3. วิเคราะห์ ออกแบบระบบจัดการ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศในรูปแบบ
ของ Web Service
4. พัฒนาโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้
ผู้ใช้งานภายในหน่วยงาน สามารถนาไปใช้
ในการสร้างรายงานเฉพาะกิจได้ด้วยตนเอง

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

เชิงปริมาณ
1. มีการเชื่อมโยงข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล
จานวน 5 ข้อมูลสาคัญ
2. มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล
จานวน 1 ระบบ
เชิงคุณภาพ
1. คุณภาพข้อมูล (ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน พร้อมใช้ ตรงตามความต้องการ)
2. ความปลอดภัยของข้อมูล (สิทธิ์การ
เข้าถึง ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้)
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการ
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาลได้
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

11. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การให้บริการ

120

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

3

แผนกิจกรรม
5. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ทัง้ Hardware และ Software
ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม
6. ทดสอบและปรับแต่งระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศให้สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ
8. เผยแพร่ระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการน้าบาดาล แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ศึกษา สารวจความต้องการของ
บุคลากรเกี่ยวกับอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
2. จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ หรือต่ออายุ
สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
เช่น โปรแกรมกราฟิก AutoCAD,

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

เชิงปริมาณ
1. จานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับ
2. จานวนการให้บริการบารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
เชิงคุณภาพ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

12. โครงการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสาหรับการบริการการประกอบ
กิจการน้าบาดาลออนไลน์

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

15

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

3

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

โปรแกรมทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
ArcGIS, โปรแกรมป้องกันไวรัส และ
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ตลอดจน
โปรแกรม Microsoft office และ
ฐานข้อมูล
1. ขยายโครงข่ายระบบสารสนเทศ
เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล
แบบอัตโนมัติต่อเนื่องตามเวลาจริง (RealTime) เพื่อส่งสัญญาณข้อมูลการตรวจวัด
ผ่านระบบการสื่อสารไร้สายหรือดาวเทียม
มายังศูนย์ควบคุมหลัก
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล
เพื่อให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพมากขึ้น มีการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบระเบียบ ถูกต้อง ครบถ้วน

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สามารถ
ทาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

เชิงปริมาณ
จัดหา Platform กลางการให้บริการ
ผ่านระบบออนไลน์ของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล จานวน 1 โครงการ
โดยในโครงการจะจัดทาระบบ
จานวน 7 ระบบ
เชิงคุณภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบออนไลน์
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

13. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การฝึกอบรมและฐานข้อมูลบุคลากร
ในวิชาชีพด้านทรัพยากรน้าบาดาล

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

9

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

3

แผนกิจกรรม
3. พัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลผ่าน Web
Service ให้ทันสมัย มีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน
มีการจัดเรียงข้อมูลที่ดีและเป็นหมวดหมู่
และง่ายต่อการใช้งาน
1. ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบ
ให้เป็นไปตามที่กรมทรัพยากรน้าบาดาล
กาหนด
2. จัดหาพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบ Cloud
Server เพื่อติดตั้งระบบหลังการพัฒนา
แล้วเสร็จ รวมทั้งตลอดระยะเวลา
การรับประกันผลงาน และดาเนินการ
โอนย้ายข้อมูลทั้งหมดไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
3. จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้
การใช้งานระบบให้แก่เจ้าหน้าที่
กรมทรัพยากรน้าบาดาลและจัดทาคู่มือ

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

เชิงปริมาณ
จานวนระบบสารสนเทศการฝึกอบรมและ
ฐานข้อมูลบุคลากรในวิชาชีพด้านทรัพยากร
น้าบาดาล
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

14. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

6

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

1

แผนกิจกรรม
การใช้ระบบ ทั้งเป็นเล่มรายงานและ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File)
1. สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
กลยุทธ์การดาเนินงานของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล พระราชบัญญัติน้าบาดาลฯ
รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ
2. ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวน
ความเหมาะสมของระบบงานในปัจจุบัน
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล (Existing
System Analysis) โดยวิเคราะห์
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ภายใน
ความเสี่ยงและโอกาส ด้วยเทคนิควิธี
SWOT Analysis
3. สารวจ สอบถาม วิเคราะห์
ความต้องการขององค์กร (Requirement
Definition)

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

เชิงปริมาณ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากร
น้าบาดาล ระยะ 3 ปี จานวน 1 แผน/ฉบับ
เชิงคุณภาพ
แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
สถานการณ์วิกฤติด้านทรัพยากรน้า
ที่สามารถตอบสนองการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาล ทรัพยากรภายใน
องค์กร และการให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จานวนไม่น้อยกว่า
10 แผนงาน/โครงการ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

15. โครงการพัฒนาและจัดทาระบบ
คลังข้อมูล (Data Warehouse)
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

19.5

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

1

แผนกิจกรรม
4. ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดวิสัยทัศน์
ทิศทาง เป้าหมายของแผน และจัดทา
ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากร
น้าบาดาล
5. จัดการประชุม/สัมมนาเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาสภาพ
ความเป็นปัจจุบัน และวิเคราะห์
ความต้องการ
2. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
เพื่อกาหนดคุณลักษณะและขอบเขตงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

เชิงปริมาณ
1. มี ร ะบบคลั ง ข้ อ มู ล ที ่ ม ี ฟ ั ง ชั น งาน
ตอบสนองต่อการทางาน2. การตัดสินใจเชิง
อัจฉริยะที่มีการบูรณาการจากระบบจัดการ
ฐานข้ อ มู ล ฐานข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ของกรม
ทรัพยากรน ้าบาดาล พร้อมให้บริการแก่
บุ ค ลากรในระดั บ ปฏิ บ ั ต ิ ก ารและระดั บ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

3. ดาเนินการจัดซื้อโดยวิธีการประกวด
ราคา
4. สารวจฐานข้อมูลปัจจุบันของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
5. ศึกษาความก้าวหน้าของ ระบบ
คลังข้อมูล วิทยาการข้อมูล และ
ประยุกต์ใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
6. สารวจความต้องการของผู้ใช้
โดยการจัดประชุมระดมความคิด
7. วิเคราะห์และออกแบบต้นแบบระบบ
คลังข้อมูล
8. นาเสนอต้นแบบ ฟังก์ชันงานต่าง ๆ
ระบบคลังข้อมูลแก่กรมทรัพยากร
น้าบาดาล โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
การจัดสัมมนา การจัดสัมมนาออนไลน์
หรือการจัดทาสื่อวิดิทัศน์ ให้แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล

ผู้บริหาร จานวน 1 ระบบ โดยมีผลประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานไม่น้อย 80 %
เชิงคุณภาพ
มี ค ว ามรว ดเร็ ว ในการเข้ า ถึ ง ระบบ
สารสนเทศเพื ่ อ น ามาใช้ สนั บ สนุ น การ
ตัดสินใจ และสามารถนารายงานจากระบบ
คลังข้อมูลไปใช้ประกอบการปฏิบัติ งานได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

16. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
การวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล

12

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

1

แผนกิจกรรม
9. พัฒนาและติดตั้งระบบคลังข้อมูล
ให้พร้อมใช้งาน
10. จัดอบรมวิธีการใช้แก่บุคลากรระดับ
ผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการ อย่างน้อย
ระดับละ 2 รอบ และส่งมอบคู่มือ
การใช้งาน
11. บารุงรักษาระบบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์
คุณภาพน้าบาดาล
2. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์
คุณภาพน้าบาดาลให้พัฒนาในรูปแบบของ
Web Service โดยข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ
ฐานข้อมูลนั้น ต้องครอบคลุมไปถึง รูปภาพ
คลิปวิดีโอ และไฟล์เอกสารต่าง ๆ เช่น
Word, Excel, PDF, CSV, JASON, XML
เป็นต้น

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

เชิงปริมาณ
ความถูกต้องของการวิเคราะห์คุณลักษณะ
ต่าง ๆ ของน้าบาดาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. ผลการวิ เ คราะห์ ค ุ ณ ภาพน ้ า บาดาล
เป็นไปตามตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
น้าบาดาลสอดคล้องกับข้อมูลการยื่นคาร้อง
ในทุก Transaction
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

17. โครงการจัดทาระบบจัดการทรัพยากร
ในการบริการระบบสารสนเทศส่วนกลาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์การ (Data Center Consolidate)

12

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

1

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

3. ออกแบบระบบทั้งในส่วนการทางาน
ของระบบ ฐานข้อมูล และส่วนติดต่อผู้ใช้
(Graphic User Interface)
1. กาหนดแผนงานการออกแบบต้นร่าง
ของสถาปัตยกรรมระบบและโทโปโลย
เครือข่ายที่จะติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายแบบ Hyper-Converged
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซอฟต์แวร์
Virtual Machine อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเครือข่าย Switch ระบบสารอง
ข้อมูล (Backup Appliance) และ
ครุภัณฑ์ส่วนควบทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ
ระบบสารสนเทศส่วนกลางภายใต้
สภาพแวดล้อมของแพลตฟอร์ม
ทั้ง Windows Android และ iOS
2. ออกแบบระบบจัดการทรัพยากร
ในการบริการระบบสารสนเทศส่วนกลาง

เชิงปริมาณ
มีระบบจัดการทรัพยากรทางดิจิทัล
ในการบริหารระบบสารสนเทศส่วนกลาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์การ
เชิงคุณภาพ
มีระบบจัดการทรัพยากรในการบริการ
ระบบสารสนเทศส่วนกลาง สามารถ
ตอบสนองให้บริการการเข้าถึงบริการ
สารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหารระดับต้น และผู้ปฏิบัติงาน
ที่จาเป็นต้องใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังรองรับ

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

3. ดาเนินการจัดหาระบบจัดการทรัพยากร การให้บริการประชาชนแบบ e-Service
ในการบริการระบบสารสนเทศส่วนกลาง ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
4. ออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 7 วันทาการ
แม่ข่ายแบบ Hyper-Converged
พร้อมระบบสนับสนุนตามต้นร่างรูปแบบ
ที่กาหนดไว้
5. กาหนดค่าติดตั้งของระบบแม่ข่าย
เครือข่าย ซอฟต์แวร์ VM และ
องค์ประกอบทั้งหมด
6. ทดสอบระบบในระดับ Functional
Test และ Performance Test
7. จัดทาคูม่ ือประกอบการบริหารจัดการ
ระบบ
8. จัดฝึกอบรมผู้บริหารระบบและ
ผู้ใช้ระบบ

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

18. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์
www.dgr.go.th

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

3

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

1

แผนกิจกรรม
9. จัดทารายงานการประเมินผล
การทดสอบระบบ และแผนการบารุงรักษา
ระบบรายปี (MA)
10. ให้การสนับสนุนในระยะรับประกัน
3 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
1. ศึกษา และวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล และ
ฐานข้อมูลในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
2. ออกแบบระบบ รูปแบบ และเนื้อหา
ของข้อมูลที่น่าสนใจและต้องการเผยแพร่
รวมทั้งข้อมูลที่นาเสนอบนเว็บไซต์
3. วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
เว็บไซต์ (Site Map) รูปแบบ วิธีการ และ
แนวทางการนาเสนอข้อมูลสาหรับผู้ใช้งาน
แต่ละกลุ่มให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

เชิงปริมาณ
เว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

19. โครงการศึกษาและวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลสาหรับกระบวนการ
ทางานตามภารกิจของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

10.5

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

1

แผนกิจกรรม
4. ออกแบบระบบการรักษา
ความปลอดภัยทางเครือข่ายสาหรับ
การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
2. ศึกษาเปรียบเทียบกรอบการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรที่เป็นมาตรฐาน
(EA Framework) อย่างน้อย 3 กรอบ
แนวทาง
3. วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทา
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise
Architecture: EA) ของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล
4. จัดทาพิมพ์เขียว (Architecture
Blueprint) สถาปัตยกรรมองค์กรของ

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

เชิงปริมาณ
ร้อยละความถูกต้องในการเชื่อมโยง สถานะ
คุณสมบัติขีดความสามารถของ Data,
Application, Infrastructure และ
Security
เชิงคุณภาพ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
ระบบ ข้อมูล เครือข่ายและหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
2. มีทิศทางของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาลในภาพรวมและ
แยกตามภารกิจ
5. จัดทาแผนการบริหารจัดการและ
กระบวนการปรับเปลี่ยนสู่สถาปัตยกรรม
องค์กรที่ได้จากการศึกษา (Transition
Plan) รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนสู่สถาปัตยกรรมองค์กร (Risk
Management Plan)
6. กาหนดแนวทางการกากับดูแล
สถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)
และกรอบแนวทางการพัฒนา (Road
Map) ซึ่งระบุแผนการดาเนินการ
ระยะเวลา ให้ครอบคลุมภารกิจหลักของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)
20. โครงการศึกษาและจัดทาระบบ
สารสนเทศอุทกธรณีวิทยา และแผนที่
น้าบาดาล 3 มิติแบบพลวัต

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)
30

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)
1

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

1. ศึกษา วิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการกับพัฒนาระบบ
สารสนเทศอุทกธรณีวิทยา ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของสานักสารวจและประเมิน
ศักยภาพน้าบาดาล และเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานด้านอุทกธรณิวิทยา
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศอุทกธรณีวิทยา ให้สอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อ 5.1
นาเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ
3. พัฒนาระบบสารสนเทศอุทกธรณีวิทยา
ที่สอดคล้องกับการออกแบบระบบ
4. จัดทาแผนที่น้าบาดาล 3 มิติแบบพลวัต
โดยนาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
อุทกธรณีวิทยามาจัดทาแผนที่ในรูปแบบ
3 มิติ ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดต่าง ๆ

เชิงปริมาณ
1. จานวนข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
อุทกธรณีวิทยาไม่น้อยกว่า 10 แหล่งข้อมูล
2. ความถูกในการแสดงแผนที่น้าบาดาล
ในรูปแบบ 3 มิติที่สอดคล้องกับข้อมูล
สารสนเทศอุทกธรณีวิทยาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
3. ความรู้ ความเข้าใจข้อมูลแผนที่
น้าบาดาลเพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้ด้วย VR
เชิงคุณภาพ
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูล
สารสนเทศอุทกธรณีวิทยา

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

ในแต่ละชั้นของแผนที่ เช่น ชั้นหิน ชั้นน้า
ระดับน้าตื้น ระดับน้ามาก ระดับน้าน้อย
กรวดทราย หินแข็ง โพลงถ้า
5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือน (Virtual Reality) ในการนาเสนอ
แผนที่น้าบาดาล 3 มิติแบบพลวัต
โดยการจาลองสภาพแวดล้อมเสมือนของ
บ่อน้าบาดาล

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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บทที่ 15
แผนบริหารความเสี่ยงต่อสถานการณ์วิกฤติดา้ นทรัพยากรน้า (น้าแล้ง น้าท่วม)
บริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลเพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการแก้ไขและบรรเทา
ปัญหาวิกฤติภัยธรรมชาติทั้งภัย แล้ง และน ้าท่วม กรมทรัพยากรน ้าบาดาลมีความพร้อมในการให้ ความ
ช่วยเหลือประชาชน โดยการตรวจสอบสภาพบ่อน ้าบาดาล เครื่องสูบน ้า ระบบประปาบาดาล และระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน ้า ให้พร้อมใช้งานเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อให้บริการน ้าสะอาดแก่ประชาชน
ในพื้นที่ขาดแคลนน้าทั่วประเทศ พร้อมเร่งรัดการเจาะบ่อน้าบาดาลในพื้นที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้า ในการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ดิ จ ิท ั ล ในการบริห ารจั ดการ โดยพั ฒ นาระบบรายงานข้ อ มูล สารสนเทศที่ ส าคัญ
ในสถานการณ์ วิกฤติด้านทรัพยากรน ้า (น ้าแล้ง น ้าท่วม) ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ที่พร้อมเผยแพร่
ต่อสาธารณชน และหน่วยงานที่สนใจให้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
(DSS) เชิงนโยบายส าหรับ ผู้บ ริห าร เพื่อใช้ส นับสนุนการตัดสินใจของภาครัฐ ภาคเอกชน และรับทราบ
โดยทั่วไปของสาธารณชน ดังนั้นกลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ภารกิจให้คล่องตัว รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ
ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และยังสนับสนุนการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ ที่จะใช้เป็น
แนวทางในการตัดสินใจและการสร้างความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งขัน กรมทรัพยากรน ้าบาดาลสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจาเป็นต้องมีแผนมารองรับ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแผนดังกล่าวจะน าเสนอในรูปแบบของโครงการ
ตามลาดับความส าคัญ รวมถึงแผนงบประมาณและแผนการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และตัวชี้วัด
ความสาเร็จโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์
น้าบาดาล

งบประมาณ ระยะเวลา
รวม
ดาเนินงาน
แผนกิจกรรม
(ล้านบาท)
(ปี)
195
3
1. ขยายโครงข่ายระบบสารสนเทศเพื่อติดตาม
เฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาลแบบอัตโนมัติ
ต่อเนื่องตามเวลาจริง (Real-Time) เพื่อส่ง
สัญญาณข้อมูลการตรวจวัดผ่านระบบ
การสื่อสารไร้สายหรือดาวเทียมมายัง
ศูนย์ควบคุมหลัก
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตาม
เฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล เพื่อให้เป็นระบบ
ที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากขึ้น
มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบ
ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนาเข้าและส่งออก
ข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถ
ประมวลผลข้อมูลระดับน้าบาดาลและคุณภาพ
น้าบาดาลแบบอัตโนมัติเพื่อแสดงผลเชิงพื้นที่ได้
อีกทั้งต้องรองรับข้อมูลจากเครื่องบันทึกระดับ
น้าอัตโนมัติรุ่นใหม่ที่ได้ทาการติดตั้งเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
เชิงปริมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์น้าบาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่เป้าหมาย
หน่วยงานราชการและประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับน้าบาดาลและ
คุณภาพน้าบาดาลได้ง่าย โดยผ่านเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์
น้าบาดาล (tgms.dgr.go.th)
เชิงคุณภาพ
1. ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์น้าบาดาลที่สามารถรับ-ส่งข้อมูล
จากบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลระดับน้าบาดาลและคุณภาพน้าบาดาล
มีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถประมวลผล
ได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยาและมีความน่าเชื่อถือ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

2. โครงการศึกษาการพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบ
การดาเนินงานน้าบาดาล
เพื่อการเกษตร

งบประมาณ ระยะเวลา
รวม
ดาเนินงาน
(ล้านบาท)
(ปี)

6.5

1

แผนกิจกรรม
3. พัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลผ่าน Web
Service ให้ทันสมัย มีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน
มีการจัดเรียงข้อมูลที่ดีและเป็นหมวดหมู่ และ
ง่ายต่อการใช้งาน โดยเว็บไซต์สามารถแสดงผล
ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป และ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของ
ผู้ใช้งานทุกระดับ
1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการดาเนินงาน
น้าบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อกาหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตของระบบงาน
2. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
เชิงพื้นที่ ข้อมูลเชิงบรรยาย และข้อมูลดาวเทียม
ตลอดจนข้อมูลตาแหน่งโครงการ (แปลงที่ดิน)
เดิมที่มีอยู่
3. เก็บรวบรวมความต้องการของระบบงาน
(Requirement) ทั้งด้าน Functional

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
2. ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์น้าบาดาล เป็นระบบฐานข้อมูล
ที่สามารถใช้ในระยะยาว และใช้ประกอบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล

เชิงปริมาณ
ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการดาเนินงาน
น้าบาดาลเพื่อการเกษตร
เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 80
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

งบประมาณ ระยะเวลา
รวม
ดาเนินงาน
(ล้านบาท)
(ปี)

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

Requirement, Non-Functional
Requirement และ Business Domain
เพื่อจัดทาข้อกาหนดความต้องการ
(Requirement Specification)
4. ออกแบบแพลตฟอร์มระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อใช้ประกอบการดาเนินงานน้าบาดาล
เพื่อการเกษตรตามกรอบข้อกาหนด
ความต้องการที่รวบรวมไว้
5. พัฒนาต้นแบบ (Prototype) ระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการดาเนินงาน
น้าบาดาลเพื่อการเกษตร
6. นาเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดินเข้าสู่ฐานข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ (GIS)
7. ทดสอบต้นแบบที่พัฒนาขึ้นและปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพ
8. ทดลองใช้ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบ
Pilot Site Implementation
ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
น้าบาดาลในภาวะวิกฤติ

งบประมาณ ระยะเวลา
รวม
ดาเนินงาน
(ล้านบาท)
(ปี)
12.0

1

แผนกิจกรรม
9. ประเมินผล สรุปผล และจัดทารายงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่จะ
ดาเนินการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ
2. จัดทาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Application) ที่สามารถรายงาน
ข้อมูลและภาพกิจกรรมในพื้นที่พร้อมพิกัด และ
เส้นทางคมนาคม ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ทโฟน (Smart phone) หรือคอมพิวเตอร์
ชนิดแท็บเล็ต (Tablet)
3. พัฒนาระบบการนาเข้าข้อมูล การรายงาน
ข้อมูล และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ประกอบด้วย ระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาล (พสุธารา) ระบบ
ฐานข้อมูลควบคุมกิจการน้าบาดาล ระบบ
ภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล ระบบ
ฐานข้อมูลคุณภาพน้าบาดาล และวิเคราะห์

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

เชิงปริมาณ
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาลในภาวะวิกฤติ
เชิงคุณภาพ
ข้อมูลที่ได้รับจากวิเคราะห์ ประมวลผล สามารถ
นามาใช้ในการตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการของ
ผู้บริหาร
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

งบประมาณ ระยะเวลา
รวม
ดาเนินงาน
(ล้านบาท)
(ปี)

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

ข้อมูลสถานการณ์ต่าง ๆ ด้านน้าบาดาล
ในลักษณะของภูมิสารสนเทศ เช่น สถานการณ์
การใช้น้าบาดาล พื้นที่ที่มีการใช้น้าบาดาล พื้นที่
ที่มีปัญหาขาดแคลนน้าบาดาล พื้นที่ที่มีปัญหา
คุณภาพน้าบาดาล บ่อน้าบาดาลที่มีอยู่แต่ไม่มี
การใช้งาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้จากการ
วิเคราะห์เพิ่มเติม
4. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล กับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MOC)
และระบบคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ ในรูปแบบ
Web Service โดยใช้โปรแกรมบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล SQL ได้อย่างอัตโนมัติตลอดเวลา
5. จัดทาระบบติดตามแผนงานโครงการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ
(BI: Business Intelligent) ที่สามารถแสดงผล
ในรูปแบบเชิงพื้นที่ แผนที่ สถิติ กราฟ และ
ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

4. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
(ESS: Executive Support System)
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล

งบประมาณ ระยะเวลา
รวม
ดาเนินงาน
(ล้านบาท)
(ปี)

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

ตารางข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) เพื่อรองรับการทางานของ
ระบบฯ
7. ตรวจสอบความผิดพลาดและทดสอบการใช้
งานระบบฯ พร้อมดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
8. ฝึกอบรมการใช้งาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิม
รวมไปถึงระบบสารสนเทศที่มีอยู่ภายนอก
เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
2. นาข้อมูลสาคัญจากระบบสารสนเทศ
ในปัจจุบันของกรมทรัพยากรน้าบาดาล และ
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศภายนอกที่เป็น

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละความสมดุลของน้าบาดาลรายเดือน/
รายปี
2. ร้อยละความถูกต้องของการคาดการณ์
สถานการณ์น้าบาดาล
3. มีการนาข้อมูลสาคัญจากระบบสารสนเทศ
ในปัจจุบันของกรมทรัพยากรน้าบาดาลเชื่อมโยง
สู่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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20.0

1

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

งบประมาณ ระยะเวลา
รวม
ดาเนินงาน
(ล้านบาท)
(ปี)

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

ประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้านทรัพยากร
น้าบาดาล เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
3. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
(ESS: Executive Support System)
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง (ESS: Executive Support System)
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล ต้องสามารถเข้าถึงได้
ในรูปแบบ Web Application และ Mobile
Application เป็นอย่างน้อย
5. ดาเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (ESS:
Executive Support System) ด้านทรัพยากร
น้าบาดาล พร้อมทั้งทดสอบการทางานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล จัดทา

ระดับสูง (ESS: Executive Support System)
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล อย่างน้อย จานวน
6 ระบบ
เชิงคุณภาพ
1. คุณภาพข้อมูล (ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน พร้อมใช้ ตรงตามความต้องการ)
2. ความปลอดภัยของข้อมูล (สิทธิ์การเข้าถึง
ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้)

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

งบประมาณ ระยะเวลา
รวม
ดาเนินงาน
(ล้านบาท)
(ปี)

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

รายงานผลการทดสอบให้กรมทรัพยากร
น้าบาดาลทราบ และจัดทาคู่มือการใช้งาน
พร้อมอบรมผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

360

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

บทที่ 16
แผนการบริหารทรัพยากรน้าบาดาลแบบมีสว่ นร่วม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจ ิทัลในการบริห ารทรัพยากรน้ำบาดาลแบบมีส่ว นร่วม เพื่อเป็นการ
ยกระดับการดำเนินงานจากระดับพื้นฐาน (Basic) ไปสู่ระดับก้าวหน้า (Advance) เป็นการดำเนินงานเชิงรุก
และยกระดับผลการดำเนินงานไปสู่ระดับการพัฒนาจนเกิดผล (Significance) ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีความเชื่อมโยง บูรณาการจนเกิดประสิทธิผลและมีนวัตกรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความ
เชื่อมโยง บูรณาการจนเกิดประสิทธิผลและมีนวัตกรรม โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มุ่งให้การบริการในรูปแบบที่ป ระชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มี
ข้อจากัด ซึ่งการบูรณาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของภาครัฐ จะทาให้ภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ
สามารถประสานเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศซึ่งกันและกัน ทั้งในระดับหน่วยงานของภาครัฐ
ระดับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และระดับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเพื่ อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เป็นการสร้างสังคมดิจิทัลคุณรูปที่ทุกคนมีโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสาร
และการเข้าถึง บริการต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลตามความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ใช้บริการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงมี แผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
พร้อมหลักสูตรฝึกอบรม โดยมีแผนงานโครงการตามลำดับความสำคัญ รวมถึงแผนงบประมาณและแผนการ
ปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ (KM) และถ่ายทอดความรู้
ด้านทรัพยากรน้าบาดาลโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลแบบเสมือนจริง
(Augmented Reality: AR)

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)
45.00

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)
3

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

1. ประเมินความพร้อมของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล สาหรับเตรียมการจัดการความรู้
2. วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
ในการนาไปพัฒนาระบบ KM ในรูปแบบ
เว็บไซต์ และ Mobile Application
3. จัดทารายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง เช่น คุณสมบัติ (Specification)
4. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5. จัดทาระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
กรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยเครื่องมือที่
ออกแบบตามการวิเคราะห์
6. จัดทาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
ความจริงเสริม (AR: Augmented
Reality) เพื่อบรรจุเข้าระบบให้พร้อม
ใช้งาน

1. เชิงปริมาณ
1.1 จานวนของระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต
และคลังปัญญาที่เพิ่มขึ้น
1.2 จานวนสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
ความจริงเสริม (AR: Augmented
Reality) ที่เพิ่มในระบบ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
2.2 ร้อยละของการนาความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

2. โครงการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ
(Community of Practice) ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างคลังปัญญา
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล

9.00

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

1

แผนกิจกรรม
7. จัดทาแผน KM Roadmap ในการ
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้
โดยนาเสนอข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
ความจริงเสริม (AR: Augmented
Reality)
8. ติดตั้ง ทดสอบ
9. ตรวจรับงาน
1. ศึกษา และรวบรวมความรู้
ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับน้าบาดาล
2. ศึกษา และวิเคราะห์การจัดกลุ่มความรู้
ออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจ
เรื่องเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ได้อย่างสะดวก
3. จัดทารายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง เช่น คุณสมบัติ (Specification)
4. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

1. เชิงปริมาณ
1.1 จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมชุมชน
นักปฏิบัติ
1.2 จานวนหมวดหมู่ จานวนชุมชน
ที่เกิดขึ้นในระบบ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
2.2 ร้อยละของการนาความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

3. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล

9.00

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

1

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

5. พัฒนาเว็บไซต์ หรือ Mobile
Application ตามข้อมูลที่ได้ทาการศึกษา
วิเคราะห์
6. ติดตั้ง ทดสอบ
7. ตรวจรับงาน
1. ศึกษา สารวจ รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลความต้องการปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
2. วางแผนการบูรณาการความร่วมมือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทารายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง เช่น คุณสมบัติ (Specification)
4. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5. ปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์ม ตามข้อมูลคุณสมบัติ
ที่ได้ทาการวิเคราะห์

1. เชิงปริมาณ
1.1 ระบบสารสนเทศรวบรวม และ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากร
น้าบาดาลในรูปแบบเว็บไซต์ที่ได้รับ
การปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ
1.2 ระบบสารสนเทศรวบรวม และ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากร
น้าบาดาลในรูปแบบแอปพลิเคชัน
ทั้ง iOS และ Android ที่ได้รับ
การปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ชื่อโครงการ
(ตามลาดับความสาคัญ)

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(ปี)

แผนกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ

6. ติดตั้ง ทดสอบ
7. ตรวจรับงาน

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี

บทที่ 17
แนวทางการบริหารความเสี่ยง การติดตามและประเมินผล
1. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สาคัญตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้
การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการบริหารความเสี่ยงยังเป็น หน้าที่ของ
ทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่ม
ตั้งแต่การกาหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคานึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่
สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกาหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กร
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ดังนั้น การกาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทุกฝ่ายมีความเข้าใจ
ถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
การดาเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทาให้
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหา อุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทา
ให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการบริหารความเสี่ยงมีประโยชน์หลายประการ ได้แก่ 1) เป็นส่วนหนึ่งของ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สาคัญ
และสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 2) สร้าง
ฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร เพราะการบริหารความเสี่ยงจะเป็น
แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ 3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยง
ต่างๆ ที่สาคัญได้ทั้งหมด เพราะการบริหารความเสี่ยงจะทาให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและ
ภารกิจหลักขององค์กร 4) เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบริหารงาน เพราะการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยให้ผู้บริห ารสามารถมั่นใจได้ว ่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา 5) ช่วยให้
การพัฒ นาองค์ กรเป็น ไปในทิ ศทางเดี ย วกั น การบริห ารความเสี่ ยงท าให้ร ูป แบบการตัด สิ นใจในระดั บ
การปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน และ 6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรร
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การระบุความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัย
เสี่ยง โดยต้องคานึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุ
ปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จาเป็นต้องได้รับการดูแล
ป้องกันรักษา ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)”
และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดาเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
1.1 ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ย ง หมายถึง เหตุการณ์ห รือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ส ถานการณ์
ที่ไม่แน่นอนและจะส่ งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด
ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน
1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)
ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทา ไม ทั้งนี้
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการลดความเสี่ยง
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้
1) ปัจ จัย เสี่ย งภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่ส ามารถควบคุม การเกิ ดได้โ ดยองค์กร เช่น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
2) ปัจ จัย เสี่ย งภายใน คือ ความเสี่ย งที่ส ามารถควบคุมได้โ ดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ
ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของ
บุคลากร กระบวนการทางาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์
1.3 ประเภทความเสี่ยง
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์
เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาการปฏิบ ัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์
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เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สานักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม เป็นต้น
4) ความเสี ่ ย งด้ า นการปฏิ บ ั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ (Compliance Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่ว นเสีย การป้องกัน ข้ อมูล รวมถึ งประเด็น ทางด้า นกฎระเบี ยบอื ่น ๆ การระบุความเสี่ ยงควรเริ่ ม ด้ ว ย
การแจกแจงกระบวนการปฏิบ ั ติง านที่จ ะท าให้บรรลุว ั ตถุ ประสงค์ ที ่ก าหนดไว้ แล้ว จึงระบุปัจจัย เสี ่ ย ง
ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทาให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัย
เสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยง
ในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดาเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการ
ท างาน การวิ เ คราะห์ ท บทวนผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ ผ ่ า นมา การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร การระดมสมอง
การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น
2. การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจั ดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
การก าหนดเกณฑ์ การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ท ี่จ ะใช้ ในการประเมิ น
ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทางานบริหารความเสี่ยงได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการให้
คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้
5 ระดั บ คื อ น้ อ ยมาก น้ อ ย ปานกลาง สู ง และ สู ง มาก ส่ ว นระดั บ ของความเสี ่ ย ง (Degree of Risk)
จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร
ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่า
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2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ
ปัจจัยที่ร ะบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับ
ความรุน แรงของผลกระทบหรือมูล ค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของ
ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถกาหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัย
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะ
เกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
(Likelihood x Impact) ซึ ่ ง จั ด แบ่ ง เป็ น 4 ระดั บ สามารถแสดงเป็ น แผนภู ม ิ ค วามเสี ่ ย ง ( Risk Profile)
แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
1) ระดับความเสี่ยงต่า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยง
ในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสาคัญต่อการดาเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้
ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง – 10 คะแนน ยอมรับ
ความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมี
การจัดการเพิ่มเติม
3) ระดั บ ความเสี ่ ย งสู ง (High) คะแนนระดั บ ความเสี ่ ย ง 11 – 1 คะแนน ต้ อ งมี แ ผน
ลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ต้องมีแผน
ลดความเสี่ยงและประเมินซ้า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง
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3. การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยง
ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง
ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ
1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่
ซึ่งไม่ต้องด าเนิน การใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใด ๆ
ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับ
ผลที่จะเกิดขึ้น
2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความ
เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นา ไปสู่
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ
ดาเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทางานให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากร และการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
เป็นต้น
3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและ
ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น
การหยุดหรือยกเลิกการดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น
4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทา
ประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการ
ในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้
จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ
จัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณา
ถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้ จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
4. การรายงานและติดตามผล
หลังจากจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดาเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมาย
ในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดาเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
หรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดาเนินการ
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ต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนาผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหาร
ทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกาหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรือ
อาจท า Check List การติดตาม พร้อมทั้งก าหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน
2 ลักษณะ คือ
1) การติดตามผลเป็น รายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลา
ที่กาหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่
ในการดาเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน
5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
คณะท างานบริห ารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปี ต ่ อ คณะกรรมการบริ ห ารกรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาล เพื ่ อ ให้ ม ั ่ น ใจว่ า กรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาล
มีการบริห ารความเสี่ยงเป็น ไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผ ล มาตรการหรือกลไก
การควบคุมความเสี่ย งที่ด าเนิน การ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดาเนินงาน
6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานจริงเป็นประจาทุกปี

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล
การน าแผนปฏิบ ัติการดิจ ิทัล ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ไปสู่การปฏิบัติได้นั้นเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับจะต้องให้ ความสาคัญ มีความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมต่อการผลักดัน เพื่อให้เกิด
การดาเนินงานของแผนงานและโครงการ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน ตลอดจนมีการพัฒนากลไกและ
ระบบในการติดตามผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถ
นาแผนปฏิบัติการที่กาหนดขึ้ นมาขับเคลื่อน กรมทรัพยากรน้าบาดาล ให้สามารถบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ในการติดตามและการประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล จาเป็นต้องกาหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมิน ผลอย่างมีป ระสิทธิภ าพ โดยอาศัยตัว ชี้ว ัดความส าเร็จ และมีการจัดตั้งคณะท างานที่เ กี่ ย วกั บ
การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อให้บุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นและทางานร่วมกัน
ซึ่งสามารถดาเนินการได้ดังขั้นตอนและวิธีการ ดังต่อไปนี้
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1. ก าหนดกลไกการด าเนินงาน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล (ระยะ 3 ปี) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการดาเนินการกากับ ดูแล และมอบนโยบายการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผน ซึ่งคณะทางาน
จะเป็นผู้ดาเนินการประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน รวมทั้งการติดตาม
ผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจาปีและแผนแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทรัพยากร
น้าบาดาล และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
2. การสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจให้ ผ ู ้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ตลอดจนบุ ค ลากรทุ ก คน ให้ ต ระหนั ก
ถึงความสาคัญ และพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนปฏิ บัติการดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อสร้างความตื่นตัวและขับเคลื่อนงานตามแผนอย่างตอเนื่อง การจัดเวทีเพื่อสรางความเข้า ใจ
ในภารกิจ เป้าหมาย และการพัฒนาให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง
ที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
3. การปรับปรุงข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาและการนาเทคโนโลยี
ดิจ ิทัล และเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร การพัฒ นาโครงสร้างสาธารณูปโภค
ด้านการสื่อสารเพื่อรองรับการบูรณาการข้อมูลภายในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการสร้าง
ช่องทางให้ภาคประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา
4. การพัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล เช่น การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความ
เข้าใจเรื่องการติดตามประเมิน ผล การพัฒ นาระบบข้ อมูล สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและ
การติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมตามเป้าหมายแผนด าเนินการ
ปฏิบัติการดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานเป็นรายไตรมาสอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการผลักดัน
ให้มีการน าผลการติดตามมาใช้เ ป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าแผนงานงการครั้งต่อไป เพื่อให้เกิด
การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการปรับปรุงข้อมูลบ่อน้าบาดาล (Data Cleansing) เพื่อจัดทาข้อมูลเปิด
(Open Data)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 12 เขต (สทบ.)
กองวิเคราะห์น้าบาดาล (กวน.)
สานักควบคุมกิจการน้าบาดาล (สคบ.)
สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล (สอฟ.)
สานักสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล (สสป.)
สานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี (ปีงบประมาณ 2566)
1. หลักการและเหตุผล
ภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล คือ การบริหารจัดการน ้าบาดาลเพื่อ การให้บริการ
แก่ประชาชนส าหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีมาตรฐาน
โดยต้องอยู่ภายใต้การดูแลรักษา อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู และควบคุมก ากับดูแลให้มีการใช้ทรัพยากร
น้าบาดาลให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เนื่องจากภารกิจหลักดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ระบบสารสนเทศของบ่อบาดาลและผู้ขอใช้บริการ ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพถูกต้องแม่นย า
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการนามาใช้เพื่อการตัดสินใจ ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้าบาดาลมีการจัดเก็บข้อมูล
บ่อบาดาลในระบบฐานข้อมูลพสุธารา ซึ่ง ได้ผ่านการปรับปรุง ความสามารถเป็นระบบสมาร์ทพสุธารา
โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล ต่าง ๆ ได้แก่ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศ
เพื ่ อ ควบคุ ม กิ จ การน ้ า บาดาล ระบบฐานข้ อ มู ล ผลวิ เ คราะห์ ค ุ ณ ภาพน ้ า บาดาล ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริห ารจัด การแผนงานและติ ดตามโครงการ และระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรภายในองค์กร และเนื่องจากฐานข้อมูลของพสุธารามีการใช้ในงานกิจวัตร ได้แก่ การบันทึก
ข้อมูลบ่อน้าบาดาล ความเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่ต้องมีการอ้างถึงข้อมูลบ่อบาดาล เ ช่น
ระบบบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร การจัดซื้อจัดจ้าง การสารวจและประเมินศักยภาพบาดาล
ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับการอ้างถึงฐานข้อมูลในพสุธาราทั้งสิ้น นอกจากนี้ระบบฐานข้อมูลพสุธารา
ยังมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการบริหารงานในภาวะวิกฤติ กล่าวคือ ต้องมีการนาไปใช้เพื่อการตัดสินใจ
ที่รวดเร็ว และเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อเร่งบรรเทาความทุกข์ยาก
ได้ทันท่วงที ความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูลจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ด้ ว ยลั ก ษณะทางธรรมชาติ ข องบ่ อ บาดาลอาจมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงไปตามกาลเวลา หรื อ
ตามสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อม เช่น หลังจากเกิดภัยแล้ง น้าท่วม รวมถึงทรัพยากรน้าใต้ดิน อาจมีการใช้
อุปโภคบริโภคแล้วหมดไป ทาให้บ่อบาดาลไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ไปสู ่ บ ่ อ ช ารุ ด หรื อ ยกเลิ ก การใช้ ง าน ซึ ่ ง อาจมี ร ายละเอี ย ดที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงจากที ่ เ คยบั น ทึ ก ไว้
จากความสาคัญของระบบพสุธาราดังที่กล่าวมานั้น จะเห็นว่าความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
เป็นสิ่งส าคัญ แต่เนื่องจากข้อมูลจ านวนบ่อน ้าบาดาลมีเป็นจ านวนมากและผ่านการบันทึกข้อมูล มา
เป็นเวลานาน จึงสมควรได้รับการสารวจและปรับปรุงให้ข้อมูลของบ่อบาดาลต่าง ๆ มีความเป็นปัจจุบัน
นอกจากนี้ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าไปมากกรมทรัพยากรน้าบาดาลจึงควรมีการนา
เทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพื่อดาเนินในขณะสารวจบ่อน้าบาดาลให้มีประสิทธิภาพที่ดีและสะดวกขึ้น
เช่น การบันทึกตาแหน่ง พิกัดแผนที่บ่อน้าบาดาลขณะสารวจ และบันทึกรูปภาพสู่คลาวด์ เป็นต้น ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มความสามารถในความเชื่อมั่นของความถูกต้องแม่นยาของข้อมูลที่สารวจจริง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลการสารวจบ่อน้าบาดาล
2.2 สารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาลในระบบพสุธาราให้มีความเป็นปัจจุบัน
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิ ศ ทางของแผน ด้ า นที ่ 1 การเชื ่ อ มโยงบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล และพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรน้าบาดาล
เป้าหมายที่ 1 : การธรรมาภิบาลข้อมูล มีฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน้าบาดาล
ของประเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้
แผนงานที่ 1 : บูรณาการใช้ฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics)
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจกรมทรัพยากรน้าบาดาล
4. เป้าหมายโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาลมีแอปพลิเคชันที่ใช้สาหรับการสารวจบ่อน้าบาดาล
และมีฐานข้อมูลพสุธาราที่มีความเป็นปัจจุบัน
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาสภาพความเป็นปัจจุบัน และวิเคราะห์ความต้องการ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
5.2 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อกาหนดคุณลักษณะ
และขอบเขตงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5.3 ดาเนินการจัดซื้อโดยวิธีการประกวดราคา
5.4 พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อสารวจบ่อน้าบาดาล
5.5 ติดตั้งระบบรองรับการสารวจบ่อน้าบาดาล
5.6 สารวจบ่อน้าบาดาล
5.7 ตรวจรับมอบงาน
6. ประมาณการงบประมาณ
29,000,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
1 ปี (ปีงบประมาณ 2566)
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีความสามารถสนับสนุนการสารวจบ่อน้าบาดาล และการบันทึกข้อมูล
การขุดเจาะบ่อน้าบาดาลในอนาคต จานวน 1 ระบบ โดยข้อมูลที่มีการสารวจมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของการสารวจทั้งหมด
9.2 เชิงคุณภาพ
หน่วยงานต่าง ๆ ในกรมทรัพยากรน้าบาดาลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข้อมูล
จากระบบฐานข้อมูลพสุธาราที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ระบบฐานข้อมูลพสุธาราของกรมทรัพยากรน้าบาดาลเป็นข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน สามารถ
นาไปใช้สนับสนุนการทางานและการตัดสินใจได้อย่างแม่นยา
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.), สทบ. เขต 1-12
11.2 กองวิเคราะห์น้าบาดาล
11.3 สานักควบคุมกิจการน้าบาดาล
11.4 สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล
11.5 สานักสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล
11.6 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 แอปพลิเคชันสนับสนุนการสารวจบ่อน้าบาดาล
12.1.1 สามารถทางานได้ในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS
12.1.2 มี ร ะบบช่ ว ยน าข้ อ มู ล เข้ า ที ่ ม ี ห น้ า จอเหมาะสมกั บ ประเภทอุ ป กรณ์ แ ละ
ระบบปฏิบัติการ
12.1.3 มีระบบบันทึกตาแหน่งพิกัดแผนที่ของอุปกรณ์ในขณะที่สารวจ
12.1.4 มีระบบนาเข้ารูปภาพ บ่อน้าบาดาล ขณะทาการสารวจ
12.1.5 รองรับการน าข้อมูลเข้าโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
ด้วยระบบเซลลูล่าร์ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย
12.1.6 รองรับการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวบนอุปกรณ์ในกรณีที่อยู่พื้นที่อับสัญญาณ อุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ และถ่ายโอนข้อมูลสู่เซิร์ฟเวอร์เมื่อมีสัญญาณ
12.2 ระบบเซิร์ฟเวอร์
12.2.1 เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลพสุธารา
12.2.2 รองรับการบันทึกผลการสารวจข้อมูลบ่อน้าบาดาล
12.3 จ้างเหมาสารวจบ่อน้าบาดาล
ทาการสารวจบ่อน้าบาดาล แยกเป็นรายจังหวัด แต่ละจังหวัด มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 60 %
ของบ่อน้าบาดาลทั้งหมดในแต่ละจังหวัดนั้น
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการพัฒนาและจัดทาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse)
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี
1. หลักการและเหตุผล
กรมทรัพยากรน้าบาดาลแบ่งหน่วยงานออกเป็น 17 สานัก 3 กอง 1 ศูนย์ และ 3 กลุ่ม บทบาท
ในการตัดสินใจของแต่ละหน่วยงานมีความเป็นเอกลักษณ์แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการอ้างถึงแหล่งข้อมูล
เดียวกัน ภาระงานต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลอาจมีการตัดสินใจเป็นกิจวัตร ได้แก่ การควบคุม
และกากับดูแลทรัพยากรน้าบาดาลให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการที่กาหนดไว้ การสารวจ
และประเมินการวิเคราะห์คุณภาพน้า การดาเนินงานสนับสนุนการขุดเจาะ การพัฒนาน้าบาดาล และ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล นอกจากนี้การตัดสินใจต่าง ๆ อาจรวมถึงการตัดสิ นใจในงาน
เฉพาะกิจ เช่น การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งต้องการความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา นอกจาก
การตัดสินใจในงานกิจวัตรและงานเฉพาะกิจต่าง ๆ แล้ว คลังข้อมูลยังมีการน ามาใช้เพื่อติดตามผล
การด าเนินงานหรือผลการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรสามารถทราบสถานะ
ผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันว่า มีการดาเนินการไปตามแผนหรือบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่
เหมืองข้ อมูล เป็ น เทคโนโลยี ที ่ใช้ส าหรับ สนั บสนุน การตัด สิน ใจที ่ มีจ ุด มุ ่ง หมายในการช่ ว ย
ผู้ปฏิบัติงาน ใช้ความรู้ความสามารถในการปรับปรุงระบบงาน การตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งถือเป็นหัวใจ
สาคัญของการปฏิบัติงานแบบชาญฉลาด โดยการใช้งานเหมืองข้อมูลต้องมีการบูรณาการจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ร่วมกัน โดยกระบวนการอีทีแอล (ETL) ได้แก่ การดึงข้อมูลมาบูรณาการ การทาความสะอาด และ
การแปลงข้อมูลให้มีความเหมาะสมก่อนนามาใช้งาน ซึ่งโดยทั่วไปบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนาข้อมูล
ไปใช้มีความแตกต่างกันไปตามแต่ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่
ในระดับใด ย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจนั้นส่วนใหญ่มีทางเลือกอยู่หลายทางเลือก
ผู้ตัดสินใจจ าเป็น ต้องเลือกทางเลือกที่ดี และสมเหตุสมผลมากที่ส ุด การตัดสินใจโดยใช้สารสนเทศ
สนับสนุนระบบสารสนเทศเหล่านั้น เป็นสารสนเทศที่มาจากแหล่งข้อมูลหลากหลายทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร หากสารสนเทศเหล่านี้สามารถให้ผลลัพธ์หรือข้อแนะน าที่มีความชัดเจนย่อมท าให้
การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลมีความจ าเป็นในการพัฒ นาระบบคลังข้อมูล เพื่อใช้งานเป็นระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อมุ่งหวังให้การตัดสินใจต้องมีความถูกต้อง
อยู่บ นพื้น ฐานของการบูรณาการข้อมูล อย่างครอบคลุม และเพื่อสร้างเครื่องมือที่มีความเหมาะสม
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ในการนาไปใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของบุคลากรในระดับต่าง ๆ ในโครงสร้างของกรมทรัพยากร
น้าบาดาลต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล ปัจจุบันของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลและพัฒ นาสู่ระบบ
คลังข้อมูล
2.2 เพื่อพัฒนาเครื่องมือการค้นคืนข้อมูลและการสร้างรายงานอัจฉริยะ ภายใต้หลักการและ
แนวคิดของการจัดการฐานข้อมูลด้วยระบบคลังข้อมูล
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางของแผน ด้านที่ 1 การเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารทรัพยากรน้าบาดาล
เป้าหมายที่ 1 : การธรรมาภิบาลข้อมูล มีฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน้าบาดาล
ของประเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้
แผนงานที่ 1 : บูรณาการใช้ฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics)
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจกรมทรัพยากรน้าบาดาล
4. เป้าหมายโครงการ
บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลสามารถเข้าคลังข้อมูลและการสร้าง
รายงานอัจฉริยะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการตัดสินใจ
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาสภาพความเป็นปัจจุบัน และวิเคราะห์ความต้องการ
5.2 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อกาหนดคุณลักษณะ
และขอบเขตงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5.3 ดาเนินการจัดซื้อโดยวิธีการประกวดราคา
5.4 สารวจฐานข้อมูลปัจจุบันของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
5.5 ศึกษาความก้าวหน้าของ ระบบคลังข้อมูล วิทยาการข้อมูล และประยุกต์ใช้ในระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ
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5.6 ส ารวจความต้องการของผู้ใช้ โดยการจัดประชุมระดมความคิด ก าหนดให้ต้องมีผู้ด ารง
ตาแหน่งระดับบริหารอย่างน้อย 1 คน และระดับปฏิบัติการอย่างน้อย 1 คนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับ
กองกลุ่ม ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล เข้าร่วมประชุม
5.7 วิเคราะห์และออกแบบต้นแบบระบบคลังข้อมูล
5.8 นาเสนอต้นแบบ ฟังก์ชันงานต่าง ๆ ระบบคลังข้อมูลแก่กรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยวิธีใด
วิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ การจัดสัมมนา การจัดสัมมนาออนไลน์ หรือการจัดทาสื่อวิดิทัศน์ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
5.9 พัฒนาและติดตั้งระบบคลังข้อมูล ให้พร้อมใช้งาน
5.10 จัดอบรมวิธีการใช้แก่บุคลากรระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการ อย่างน้อยระดับละ
2 รอบ และส่งมอบคู่มือการใช้งาน
5.11 บารุงรักษาระบบ
6. ประมาณการงบประมาณ
19,500,000 บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
1 ปี
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
มี ร ะบบคลั ง ข้ อ มู ล ที ่ มี ฟ ั ง ก์ ช ั น งานตอบสนองต่ อ การท างานการตั ด สิ น ใจเชิ ง อั จ ฉริ ย ะที ่ มี
การบูรณาการจากระบบจัดการฐานข้อมูลฐานข้อมูลต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล พร้อมให้บริการ
แก่บุคลากรในระดับ ปฏิบัติการและระดับผู้บริหาร จ านวน 1 ระบบ โดยมีผลประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้งานไม่น้อยกว่า 80 %
9.2 เชิงคุณภาพ
มีความรวดเร็วในการเข้าถึงระบบสารสนเทศเพื่อนามาใช้ สนับสนุนการตัดสินใจ และสามารถ
นารายงานจากระบบคลังข้อมูลไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานย่อยในกรมทรัพยากรน้าบาดาลมีระบบคลังข้อมูลใช้สนับสนุนการตัดสินใจเชิงอัจฉริยะ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 ติ ด ตั ้ ง เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข ่ า ยและซอฟต์ แ วร์ เ พื ่ อ การบริ ห ารระบบคลั ง ข้ อ มู ล
จานวน 1 ระบบ
12.2 พัฒนาหรือจัดหาซอฟต์แวร์ระบบเชิงอัจฉริยะ โดยทาการออกแบบให้มี ฟังก์ชันสนับสนุน
ต่อความต้องการของผู้ใช้ โดยมีระบบที่สามารถกาหนดสิทธิในการเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ภาระหน้าที่ เพื่อให้
กรมทรัพยากรน้าบาดาลนามากาหนดให้สิทธิการใช้แก่บุคลากร ในการสนับสนุนการตัดสินใจในระ ดับ
ต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ของการบริหารงาน โดยต้องมีฟังก์ชันงานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
12.2.1 ฟั ง ก์ ช ั น งาน การแสดงรายงานสถานะ ผลสรุ ป ปรั บ เปลี ่ ย นได้ ต ามเงื ่ อ นไข
การแสดงรายงานในรู ป แบบตั ว เลข กราฟ และเชิ ง ภู ม ิ ส ารสนเทศ โดยต้ อ งตอบสนองงานกิ จ วั ต ร
ในหน่วยงานย่อยของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
12.2.2 ฟังก์ชันงาน ด้านการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงาน แผนกลยุทธ์ การใช้
งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
12.2.3 ฟังก์ชันงานด้านการพยากรณ์ การคาดการณ์แนวโน้ม
12.3 พอร์ทอลในการเข้าถึงระบบคลังข้อมูล โดยรองรับการเข้าใช้ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่
Windows Platform , Website Platform และ Mobile Platform
12.4 ระบบควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้งานที่เป็น ไปตามมาตรฐานการควบคุม การเข้าถึ ง ระบบ
สารสนเทศ
12.5 ระบบสารองข้อมูล
12.6 แผนงานและการรับประกันเพื่อบารุงรักษาระบบคลังข้อมูล อย่างน้อย 3 ปี
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หน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
สานักสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล
ระยะเวลาดาเนินงาน 3 ปี
1. หลักการและเหตุผล
น้าบาดาล เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญในการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ผู้คนกว่า 2 พันล้านคน
ทั่วโลกใช้น ้าบาดาลหรือน ้าแร่เป็นน ้าบริโภค เนื่องจากเป็นน ้าที่สะอาด มีแร่ธาตุส าคัญที่มีประโยชน์
ต่อร่างกายละลายอยู่ในน้าบาดาล น้าบาดาลเป็นแหล่งน้าที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อการดารงชีพโดยเฉพาะชุมชน
ที่แหล่งน้าอื่นมีไม่เพียงพอกับความต้องการรวมทั้งเป็นแหล่งน้าทางเลือกสาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการเกษตร ดังนั้น หากกระบวนการปฏิบัติงานด้านการบริห ารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล เช่น
การพัฒ นาน ้า บาดาล การส ารวจและประเมิน ศั กยภาพแหล่ งน ้ าบาดาลและการอนุรั ก ษ์ และฟื ้ น ฟู
แหล่งน้าบาดาลไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากร
น้าบาดาลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพยากที่จะแก้ไขได้
การส ารวจ ประเมินศักยภาพ อนุรักษ์และพัฒนาน้าบาดาลของประเทศไทย พบว่า มีปริมาณ
น้าบาดาลที่กัดเก็บอยู่ใต้ดินและสามารถนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อีกถึง 30,645 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
ปัญหาการขาดแคลนน้าจากสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นประจาทุกปี ประกอบกับสภาพพื้นที่บริ เวณกลางแอ่ง
รองรับด้วยชั้นเกลือหินใต้ดิน ส่งผลให้ชั้นน ้าบาดาลมีคุณภาพน ้ากร่อย-เค็ม ในบางพื้นที่ นอกจากนี้
น้าบาดาลยังกักเก็บในรอยแตกหรือรอยต่อของชั้นหินแข็งระดับลึก ภายใต้โครงสร้างที่ซับซ้อน ส่งผลให้
การเจาะและพัฒนาน้าบาดาลระดับตื่นมักจะไม่ประสบความสาเร็จ มีปริมาณน้าไม่เพียงพอทาให้ชาวบ้าน
ต้องใช้น้าจากแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งมีโอกาสปนเปื้อนจากสารเคมีทางการเกษตรหรือแบคทีเรียได้ง่ายและ
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในการคานวณและการวิเคราะห์ผลจากฐานข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บรวบรวม
ตรวจสอบ ด้ ว ยกรรมวิ ธ ี ท างวิ ศ วกรรมที ่ เ หมาะสม เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการรายงานสถานการณ์ น ้ า
อดี ต ถึ ง ปั จ จุบ ัน (Status) รวมถึ ง การประมวลผลวิ เคราะห์เ ป็น การคาดการณ์ส ถานการณ์ล ่ว งหน้า
(Warning) พร้อมเครื่องมือสร้างแนวทางการจัดสรรน ้าเพื่อช่วยการตัดสินใจในการบริหารจัดการน ้า
(Decision Support Tools) และการรวบรวมองค์ความรู้และแนวทางในการจัดการที่เกี่ยวข้องในอดีต
(Knowledge Base) เพื ่ อ ให้ ไ ด้ ค าตอบที ่ ถ ู ก ต้ อ ง หรื อ คลาดเคลื ่ อ นจากความเป็ น จริ ง ให้ น ้ อ ยที ่ สุ ด
ส่วนส าคัญ คือ ต้องมีฐานข้อมูล (Database) ที่สามารถเก็บข้อมูลที่มี หมวดหมู่ ประเภท ชนิด และ
โครงสร้างเดียวกันไว้ด้วยกันทาให้ลดความซ้าซ้อน ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้อง เป็นการช่วยลดพื้นที่
ในการจัดเก็บข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาและสืบค้น และระบบฐานข้อมูลต้องถูกออกแบบ
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ให้ผ ู้ใช้ส ามารถใช้ ข้ อ มูล ร่ว มกัน ได้ อย่า งสะดวกส่ งเสริ ม การเรี ยกใช้ และปรับปรุง ข้ อมูล ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้นการจัดหาแหล่งน้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนจึงเป็นสิ่งสาคัญ การพัฒนา
โครงการระบบสารสนเทศงานสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล จึงเป็นตัวช่วยการบันทึกข้อมูลและ
รายละเอียดต่าง ๆ ของการส ารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล และนามาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว
ทาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการทางานของหน่วยงาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื ่ อ พั ฒ นาระบบสารสนเทศสำหรั บ บริ ห ารงานด้ า นการสำรวจและประเมิ น ศั ก ยภาพ
น้ำบาดาล
2.2 เพื่อพัฒนาระบบช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสนับสนุนการประเมิน ข้อมูลทางธรณีวิทยาและ
อุทกธรณีวิทยา
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางของแผน : ด้านที่ 2 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล
เป้าหมายที่ 1 : การธรรมาภิบาลข้อมูล มีฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน้าบาดาล
ของประเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้
แผนงานที่ 1 : บูรณาการใช้ฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics)
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจกรมทรัพยากรน้าบาดาล
4. เป้าหมายโครงการ
4.1 เพื่อให้การประเมินและการวิเคราะห์ ศักยภาพน้าบาดาล ทาได้อย่างถูกต้องแม่นยา และ
มีประสิทธิภาพ
4.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนต่อการบริหารโครงการน ้าบาดาล
ที่เกี่ยวข้อง
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 รวบรวมข้อมูลความต้องการของหน่วยงาน
5.2 ออกแบบและวิเคราะห์ระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
5.3 ดาเนินการพัฒนาระบบ
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5.4 ทดสอบผลการดาเนินการและประเมินผลการใช้งานระบบ
5.5 จัดทารายงานผลการศึกษาวิจัยและคู่มือการใช้งานโปรแกรม
5.6 จัดทาแผนดาเนินงานโครงการฯ โดยมีรายละเอียดการทางานอย่างเป็นระบบอย่างน้อย ดังนี้
5.6.1 แผนงานและขั้นตอนการดาเนินงานตลอดโครงการ
5.6.2 แผนการจัดประชุมและฝึกอบรม
5.6.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
6. ประมาณการงบประมาณ
60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
3 ปี
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล (ส่วนกลาง) และสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 1-12 (ส่วนภูมิภาค)
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 ประสิทธิภาพการทางานเพิ่มขึ้นร้อยละ 50
9.1.2 ระบบสามารถรองรับการใช้งานพร้อมกัน ไม่น้อยกว่า 1,000 คน
9.1.3 ความรวดเร็วของการวิเคราะห์และประมวลผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 50
9.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานในการสารวจและประเมินศักยภาพ
น้าบาดาล
10.2 ข้อมูลที่ได้รับจากวิเคราะห์ ประมวลผล สามารถนามาใช้ในการตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการของ
ผู้บริหาร
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11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
11.2 สานักสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล สามารถให้ผู้ใช้งาน
เข้าถึงการแสดงข้อมูลและผลการวิเคราะห์ โดยอาศัยระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)
และท างานอยู ่ บ นระบบคลาวด์ เพื ่ อ ให้ ส ามารถท างานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล มีลักษณะดังนี้
12.1 ด้านการสารวจ
12.1.1 สามารถบันทึกข้อมูลจากการสารวจในทุกมิติ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้
แบบเรียลไทม์
12.1.2 ส่วนแสดงข้อมูลของระบบแบ่งออกเป็นส่วนหลัก ๆ ได้ 3 ลักษณะ คือ
1) ข้อมูลภาพแผนที่
2) ข้อมูลทางสถิติ
3) ข้อมูลเอกสาร
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และช่วยในการตัดสินใจได้
12.1.3 มีร ะบบ AI มาช่ว ยการวิเคราะห์ข ้อ มู ล ที ่ ได้ จากส ารวจว่ า มี ข้ อมูล ส่ว นไหน
ที่ขาดหายไป ไม่ได้ทาการบันทึก และมีระบบแนะนาโดยอาศัยข้อมูลที่บันทึกมา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
12.1.4 ข้อมูลที่จัดเก็บต้องมี หมวดหมู่ ประเภท ชนิด และโครงสร้างเดียวกันไว้ด้วยกัน
ท าให้ลดความซ ้าซ้อน ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้อง เป็นการช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บข้ อ มูล
เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาและสืบค้น และระบบฐานข้อมูลต้องถูกออกแบบให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้อย่างสะดวกส่งเสริมการเรียกใช้ และปรับปรุงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.2 ด้านการประเมินศักยภาพน้าบาดาล
12.2.1 มีระบบตรวจสอบในด้านต่าง ๆ เช่น วัดอัตราการไหลของน้า คุณภาพน้า ชั้นน้า
ชั้นดิน ชั้นหิน เพื่อนาข้อมูลเหล่านี้คัดเลือกชั้นน้าในการพัฒนา เช่น แต่ละชั้นมีความเค็มต่าง ๆ กันอย่างไร
12.2.2 มีระบบติดตามโดยสามารถ monitor ดูระบบต่าง ๆ เพื่อมาช่วยในการวิเคราะห์
และตัดสินใจ
12.2.3 ระบบสามารถรายงานสถานการณ์ น ้ า อดี ต ถึ ง ปั จ จุ บ ั น (Status) รวมถึ ง
การประมวลผลวิ เ คราะห์ เ ป็ น การคาดการณ์ ส ถานการณ์ ล ่ ว งหน้ า ( Warning) พร้ อ มเครื ่ อ งมื อ
สร้างแนวทางการจัดสรรน้าเพื่อช่วยการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้า
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หน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
กองวิเคราะห์น้าบาดาล (กวน.)
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี
1. หลักการและเหตุผล
กองวิเคราะห์น้าบาดาล (กวน.) มีภารกิจหน้าที่หลักในการวิเคราะห์คุณภาพน้าเพื่ออุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี สารพิษ และแบคทีเรีย เพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภคการวิเคราะห์น้าบาดาลเพื่อการอนุญาตใช้น้าบาดาล และการระบายน้าลงบ่อบาดาล ตาม พ.ร.บ.
น้าบาดาล พ.ศ. 2520 วิเคราะห์น้าเพื่อการประเมินศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรน้าบาดาล การแก้ไข
วิกฤติน ้าบาดาล การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน ้าบาดาล และการปรับ ปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
น้าบาดาล ดาเนินการเกี่ยวกับการรับรองให้ความเห็นชอบสถาบันวิเคราะห์น ้าบาดาลของภาคเอกชน
ที่ได้มาตรฐานและกากับดูแลให้สถาบันดังกล่าวปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด จากภารกิจหลัก
จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์คุณภาพ น้าบาดาลนั้น เป็นภารกิจสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเก็บและรวบรวม
ข้ อ มู ล ที ่ เ กี ่ย วข้อ งกั บ การวิเ คราะห์ค ุ ณภาพ เนื ่ อ งจากการตรวจสอบคุ ณ ภาพของน ้า มีค วามส าคัญ
ต่อการพัฒนาน ้าบาดาล เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ และยังเป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่าน ้านั้นมีความเหมาะสม
ต่อการนาไปใช้ประโยชน์ในด้านใด และควรนาไปปรับปรุงคุณภาพอย่างไรก่อนนาไปใช้ประโยชน์ และ
ปลอดภัยต่อการใช้บริโภคหรือไม่
ดังนั้น ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาลจึงมีจานวนมาก ประกอบด้วย
คุณลักษณะทางกายภาพ เช่น สี ความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง คุณลักษณะทางเคมี เช่น เหล็ก แมงกานีส
ทองแดง สังกะสี เป็นต้น คุณลักษณะที่เป็นพิษ เช่น สารหนู ไซยาไนด์ ตะกั่ว เป็นต้น คุณลักษณะทาง
บัคเตรี เช่น บัคเตรีทั้งหมดในน้า เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ หากไม่ได้จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบจะทาให้เกิด
การสูญหายและไม่สามารถนามาอ้างอิงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งข้อมูลคุณภาพน้า
ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
ให้ ค งสามารถสื บ ค้ น วิ เ คราะห์ ค้ น หา ก่ อ นจะน าน ้ า บาดาลไปใช้ ใ นการอุ ป โภคหรื อ บริ โ ภค ทั ้ ง นี้
ผลวิเคราะห์คุณภาพน้าต้องมีค่าไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลกาหนดไว้ในมาตรฐาน
น ้าบาดาลที่จ ะใช้บ ริโ ภคได้ตามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อม พ.ศ. 2551
เพื่อให้มั่นใจว่า น้าบาดาลดื่มได้ สะอาด ปลอดภัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
2.1 วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล
2.2 เพื่อปรับ ปรุ ง กระบวนการท างานในการน าเข้า ข้ อ มูล คุ ณภาพน ้ าบาดาลสู ่ร ะบบข้ อ มู ล
สารสนเทศการวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล ในรูปแบบการกระจายการทางานไปยังผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
ตามสิทธิ์และหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางด้านที่ 1 การเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรน้าบาดาล
เป้า หมายที่ 1 : การธรรมาภิบาลข้อมูล มีฐ านข้อมูล ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล ด้านทรัพยากร
น้าบาดาลของประเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้สามารถเชื่อมโยง
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
แผนงานที่ 1 : บูรณาการใช้ฐานข้อมูลบ่อน้าบาดาล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics)
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจกรมทรัพยากรน้าบาดาล
4. เป้าหมายโครงการ
4.1 กรมทรัพยากรน ้าบาดาลมีระบบสารสนเทศที่ส ามารถจัดเก็บข้อมูล คุณภาพน ้า บาดาล
ที่ประกอบด้วย คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคมี คุณลักษณะที่เป็นพิษ และคุณลักษณะ
ทางบัคเตรี ซึ่งระบบดังกล่าว สามารถผลวิเคราะห์ค่าได้ตามเกณฑ์ที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลกาหนดไว้
ในมาตรฐานน้าบาดาลที่จะใช้บริโภค
4.2 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล คุ ณ ภาพน ้ า บาดาลมี ค วามแม่ น ย ายิ ่ ง ขึ ้ น สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถนาไปอ้างอิงข้อมูลคุณภาพน้าบาดาลบริเวณใกล้เคียงกันได้
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล
อย่างน้อยดังนี้
5.1.1 ระบบการบริการยื่นค าร้องขอวิเคราะห์น ้า โดยให้ผู้ขอรับบริการสามารถยื่นเรื่อง
ผ่านระบบในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application
5.1.2 ระบบการแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้าบาดาลต่อผู้ขอรับบริการ
5.1.3 ระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวอย่างน ้าเพื่อการวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ และ
ทางเคมี โดยระบบจะต้องจัดเก็บข้อมูลได้อย่างครอบคลุม อย่างน้อย ข้อมูลภาชนะ ข้อมูลน ้าจากบ่อ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
น ้าบาดาล ข้อมูลฉลาก เช่น หมายเลขบ่อ / ใบอนุญาต / พิกัด สถานที่ตั้ง ความลึกของบ่อ ชื่อผู้เก็บ
ตัวอย่าง วันที่เก็บตัวอย่าง เป็นต้น
5.1.4 ระบบการจัดเก็บและประมวลผลกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพน้า ประกอบด้วย
1) คุณลักษณะทางกายภาพ เช่น สี ความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น
2) คุณลักษณะทางเคมี เช่น เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี เป็นต้น
3) คุณลักษณะที่เป็นพิษ เช่น สารหนู ไซยาไนด์ ตะกั่ว เป็นต้น
4) คุณลักษณะทางบัคเตรี เช่น บัคเตรีทั้งหมดในน้า เป็นต้น
5.1.5 ระบบการชาระเงินค่าตรวจวิเคราะห์
5.2 ระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ คุณภาพน ้า บาดาลให้ พัฒ นาในรูปแบบของ Web
Service โดยข้ อ มู ล ที ่ จ ั ด เก็ บ ในระบบฐานข้อ มู ล นั้ น ต้ อ งครอบคลุ ม ไปถึ ง รู ป ภาพ คลิ ป วิ ด ี โ อ และ
ไฟล์เอกสารต่าง ๆ เช่น Word, Excel, PDF, CSV, JASON, XML เป็นต้น โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย ดังนี้
5.2.1 ผังแสดงความสัมพันธ์ข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ER Diagram)
5.2.2 โครงสร้างและผังระบบงาน (System Flow)
5.2.3 ผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)
5.2.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
5.3 ออกแบบระบบทั้งในส่วนการท างานของระบบ ฐานข้อมูล และส่วนติดต่อผู้ใช้ (Graphic
User Interface) โดยนาเสนอขอมูลที่ได้จากการออกแบบอย่างน้อยประกอบด้วย
5.3.1 Data Flow Diagram
5.3.2 System Flow Diagram
5.3.3 Use Case Diagram
5.3.4 Class Diagram
5.3.5 Sequence Diagram
5.3.6 Activity Diagram
6. ประมาณการงบประมาณ
12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ จานวน 360 วัน (ปีงบประมาณ 2567)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 ความถูกต้องของการวิเคราะห์คุณลักษณะต่าง ๆ ของน้าบาดาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาลเป็นไปตามตามเกณฑ์ที่กาหนด
9.2.2 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้าบาดาลสอดคล้องกับข้อมูลการยื่นคาร้องในทุก
Transaction
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีฐานข้อมูลในการเก็บตัวอย่างน้าบาดาลเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้า
10.2 ข้อมูลคุณภาพน้าบาดาลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
10.3 การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากระบบฐานข้อมูลจะช่วยลดภาวะในการวิเคราะห์ข้อมูล
10.4 ในอนาคตสามารถนาระบบข้อมูลสารสนเทศการวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล ไปเชื่อมโยง
และบูรณาการเข้ากับระบบงานหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาลได้
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
กองวิเคราะห์น้าบาดาล (กวน.)
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 มี ล ั ก ษณะเป็ น แบบ Web-based Application ที ่ ส ามารถท างานผ่ า น Web Browser
ที่สามารถแสดงผลได้ดีบน Internet Explorer 11, Google Chrome, Firefox และ Safari
12.2 รองรับการเข้าใช้งานผ่าน Mobile Application ทั้งระบบ Android และ iOS
12.3 รองรั บ การท างานร่ ว มกั บ Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux,
SUSE Enterprise Linux, Oracle Solaris, CritrixXen Server และ VMWare
12.4 จัดทาเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามหลักวิชาการทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และ
ไฟล์เอกสาร อย่างน้อยดังนี้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
1) โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลระบบ
2) Conceptual Database Design อาทิ เ ช่ น E-R Diagram หรื อ Unified Modeling
Language (UML) เป็นต้น
3) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
4) แบบจาลองกระบวนการ (Process Model) ตัวอย่างเช่น Data Flow Diagram หรือ
Use Case Diagram เป็นต้น
5) คู่มือการใช้งานระบบ
6) ชุดคาสั่งโปรแกรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์
7) คลิปวิดีโอสอนการใช้งานระบบเบื้องต้น
12.5 ระบบต้องรองรับการเชื่อมต่อไปยังระบบอื่น ๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในอนาคต
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โครงการศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มกลางการบริการภาครัฐ (Government
e-Service platform) ด้านทรัพยากรน้าบาดาลโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ต ิ ว ่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2544 ซึ ่ ง แก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กาหนดให้การขับเคลื่อน
หน่วยงานราชการสู่การบริการด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเป้าหมายที่รัฐบาลมุ่งหวังที่จะยกระดับการให้บริการ
แก่ภาคประชาชนให้มีคุณภาพ ปัจจุบันหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนสู่การบริการ
ด้วยแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น กรมทรัพยากรน ้าบาดาลเป็นหน่วยงานที่มีการให้บริการแก่ผู้
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ประชาชนและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมโดยตรง ปัจจุบันกรมทรัพยากรน ้าบาดาลได้มี
การจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชนในหลายส่วน โดยส่วนใหญ่
เป็น ระบบจัดการสารสนเทศภายในส านักงานของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล อาจกล่าวได้ว ่ามีระบบ
สารสนเทศให้เข้าถึงแล้ว แต่ยังขาดความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA มีข้อแนะนาในการพัฒนาระบบ
การให้บริการแก่ป ระชาชนด้วยแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ว่า ควรมีการศึกษาและปรับปรุงสิ่ ง ที่
ให้บริการแก่ประชาชนจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการให้บริการในแต่ละงาน และควรมีการ
ปรับปรุงให้ ครอบคลุมและครบวงจร โดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพิ่มความสะดวก และ
สนับสนุนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล มีงานที่ต้องให้บริการกับประชาชนอยู่สองรูปแบบ ได้แก่ งานเฉพาะกิจ
เช่น งานตอบสนองการปฏิรูปประเทศและงานบริการประชาชนในภาวะวิกฤติ และงานบริการในส่วน
ราชการ ซึ่งโดยทั่ว ไปเกี ่ย วข้ อ งกั บ การรับ ค าร้ อง การออกเอกสารใบอนุ ญาตต่า ง ๆ การช าระเงิ น
ค่าธรรมเนียม และการช าระค่าน้าบาดาล เป็นต้น นอกจากให้บริการแก่ประชาชนแล้ว กรมทรัพยากร
น้าบาดาลได้เล็งเห็นความสาคัญด้านความยั่งยืนในการบริหารน้าบาดาล ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะมี
ผู้ใช้บ ริการน ้าบาดาลมากขึ้น ทั้งจากภาคประชาชน กลุ่มเกษตรกรรม และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
เนื่องจากน้าบาดาลเป็นแหล่งน้าที่สามารถเข้าถึงได้ทุกสถานที่แม้ในถิ่นทุรกันดารแห้งแล้ง จึงเป็นสาเหตุให้
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีความจาเป็นต้องพัฒนาระบบการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน โดยมุ่งหวังให้มี
ความสะดวกในการเข้าถึงของประชาชน และมีความสามารถเป็นการบริการชนิดสมบูรณ์ทั้งระบบตั้งแต่
ต้นจนจบขั้นตอนบริการ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบ กรอบแผนทิศทางของ e-Service Portal สถาปัตยกรรม
ของระบบ e-Service Portal เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในระยะเวลา 3 ปี
ตามกรอบแนวทาง e-Service Roadmap ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service Portal)
ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ให้มีความสวยงาม น่าใช้ สะดวก ทันสมัย รวดเร็วต่อการใช้งาน และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3 เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กรอบการทางานรวมถึงสถาปัต ยกรรมของระบบ e-service
เพื่อติดตาม ประเมิน วัดความสามารถ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ รวมทั้งตรวจสอบ
ประเมินความเสี่ยง และหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
2.4 เพื ่ อ ตรวจสอบระบบทั ้ ง ด้ า นความถู ก ต้ อ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลของระบบ
ความปลอดภัย และดาเนินการปรับปรุงศักยภาพทางด้านความมั่นคงปลอดภัย (Patching) และเสริม
จุดแข็งของระบบ (Hardening) รวมทั้งกาหนดโครงสร้างด้านความปลอดภัย การออกแบบระบบรักษา
ความปลอดภัยของระบบเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยอย่างแท้จริง
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศ ทางของแผน ด้า นที่ 1 การเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูล และพัฒ นาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรน้าบาดาล
เป้า หมายที่ 1 : การธรรมาภิบาลข้อมูล มีฐ านข้อมูล ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล ด้านทรัพยากร
น้าบาดาลของประเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้สามารถเชื่อมโยง
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
แผนงานที่ 2 : พั ฒ นาแพลตฟอร์ ม ส าหรับ การให้ บริ ก ารภาครัฐ เพื ่ อ ตอบสนองการบริการ
ในทุกภาคส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (Single Window/Gateway)
4. เป้าหมายโครงการ
ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการของกรมทรัพยากรน้าบาดาลด้วยแพลตฟอร์มระบบเว็บไซต์กลาง
บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service Portal) ผ่านระบบออนไลน์
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 เก็บ รวบรวมข้อมูลความต้องการ ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบ กรอบแผนทิศทางของ
e-Service Portal ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) แผนปฏิบัติการดิจิทัล
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ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ
20 และแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล รวมถึงสถาปัตยกรรมของระบบ e-Service
Portal เพื่อการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในระยะเวลา 3 ปี ให้เป็นศูนย์กลางบริการ
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของกรมทรัพยากรน้าบาดาล อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 จั ด หาระบบแม่ ข ่ า ยบริ ห ารจั ด การระบบเว็ บ ไซต์ ก ลาง (e-Service Server) บริ ก าร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Service Portal) ของกรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาล เพื ่ อ รองรั บ การบริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ที่จะพัฒนาขึ้นในระยะ 3 ปี
5.3 ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service Portal)
ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ให้มีความสวยงาม น่าใช้ สะดวก ทันสมัย รวดเร็วต่อการใช้งาน และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถรองรับการท างานร่วมกับ e-Services ของหน่วยภาครัฐอื่น ๆ
ได้อย่างเหมาะสมตามกรอบนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ภาครัฐ
5.4 ทดสอบระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในระดับหน่วย (Unit Test) ระดับ
การบูรณาการ (Integration Test) และระดับการยอมรับของผู้ใช้งาน (User Acceptance Test-UAT)
5.5 ติดตั้งระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
5.6 จัดทาคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการระบบ
5.7 จัดฝึกอบรมทั้งแบบ workshop และการถ่ายทอดระบบงานที่ทั้งระดับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ
ณ กรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งสิ้น
5.8 ติ ด ตาม ประเมิ น วั ด ความสามารถ ประสิ ท ธิภ าพ และประสิ ท ธิผ ลของระบบ รวมทั้ ง
ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
5.9 ตรวจสอบระบบทั้งด้านความถูกต้อง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบ ความปลอดภัย
และดาเนินการปรับปรุงศักยภาพทางด้านความมั่นคงปลอดภัย (Patching) และเสริมจุดแข็งของระบบ
(Hardening) รวมทั้งกาหนดโครงสร้างด้านความปลอดภัย การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยอย่างแท้จริง
5.10 จัดทารายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น
5.11 บารุงรักษารับประกันผลงานตลอดระยะ 3 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6. ประมาณการงบประมาณ
30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
ปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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8. พื้นที่ดำเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลทั้งส่วนกลางและสานักงานทรัพยากรน้าบาดาลเขต 1-12
9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
1) กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล มีกรอบแนวทางการพัฒ นาบริ การอิ เล็ กทรอนิ กส์ ภ าครั ฐ
(e-Service Roadmap) ในระยะ 3 ปี
2) กรมทรัพยากรน้าบาดาล มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service) ตามกรอบ
แนวทางการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service Roadmap) แต่ละปีไม่น้อยกว่า 3 บริการ
ผ่านระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service Portal) ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
3) ประชาชนในฐานะผู ้ ร ับ บริ ก ารผ่ า นบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Service) ของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล มีความพึงพอใจในการบริการไม่น้อยกว่า 80 %
9.2 เชิงคุณภาพ
ประชาชนในการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในลักษณะการ
ให้และรับบริการแบบรวมจุดเดียว (One Stop Service) ผ่านระบบ Single Window Entry ด้วย Single
Sign On (SSO) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าใช้งานระบบ e-Service ของผู้ใช้งานเกิดความสะดวก รวดเร็ว มั่น ใจใน
ด้านความปลอดภัยน่าเชื่อถือไว้วางใจ และมีประสิทธิภาพ
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มี ร ะบบ e-Service Gateway กลางที ่ ส ามารถเชื ่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยและประสานข้ อ มู ล
สารสนเทศระหว่างหน่วยงานได้ทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้
10.2 มีระบบ Web Services ที่สามารถสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ มีความมั่นคงปลอดภัยสูง และเป็นมาตรฐานแบบเปิด (Open standard)
10.3 มีระบบการเชื่อมโยงที่มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสูงและเป็นมาตรฐาน
10.4 มีระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service Portal) ของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล ที่มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ ประชาชนสามารถใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภ าครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ สามารถเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้ ณ จุดเดียว
10.5 มีระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service Portal) ที่มีโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศร่วมกัน (Common Information Infrastructure) เพื่อรองรับการพัฒนา e-Government
Gateway และการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ด้วยระบบ Web Service และให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
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แบบเต็มรูปแบบผ่านระบบ Single Window โดยให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้
อย่างทั่วถึง ทันที ทุกที่ ทุกเวลา
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
1) ระบบแม่ข่ายบริหารจัดการเว็บไซต์กลาง จานวน 1 ชุด
2) ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service Portal) ตามข้อกาหนดที่ได้
ศึกษาวิเคราะห์ตามข้อ 5.1 จานวน 1 เว็บ
3) ระบบสารองและกู้คืน (Backup and Recovery System) จานวน 1 ชุด
4) บริการอิเล็กทรอนิกส์สาหรับให้บริการภาครัฐแก่ประชาชน จานวนไม่น้อยกว่า 3 บริการแต่ละปี
5) ซอฟต์แวร์ระบบการบริหารจัดการแม่ข่ายบริหารจัดการเว็บไซต์กลาง จานวน 1 ระบบ
6) ซอฟต์แวร์ หรือเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการ การตรวจสอบ และเผ้าดูประสิทธิภาพ
ของระบบงาน จานวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านน้าบาดาลเพื่อบริการประชาชน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
1 ปี

1. หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนหน่วยงานราชการสู่การบริการด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเป้าหมายที่รัฐบาลมุ่งหวัง
ที่จะยกระดับการให้บริการแก่ภาคประชาชนให้มีคุณภาพ ปัจจุบันหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เริ่มมีการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริการด้วยแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น กรมทรัพยากรน้าบาดาลเป็นหน่วยงาน
ที ่ ม ี ก ารให้ บ ริ ก ารแก่ ผ ู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งได้ แ ก่ ป ระชาชนและภาคธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมโดยตรง ปั จ จุ บั น
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลได้มีการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน
ในหลายส่วน โดยส่วนใหญ่เป็นระบบจัดการสารสนเทศภายในส านักงานของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล
อาจกล่าวได้ว่ามีระบบสารสนเทศให้เข้าถึงแล้ว แต่ยังขาดความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ส านักงาน กพร. มีข้อแนะน าในการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนด้วยแพลตฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ ไว้ว่า ควรมีการศึกษาและปรับปรุงสิ่งที่ให้บริการแก่ประชาชนจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด
ของกระบวนการให้บริการในแต่ละงาน และควรมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมและครบวงจร โดยมีการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพิ่มความสะดวกและสนับสนุนขบวนการให้มีประสิทธิภาพ
ในปัจจุบัน เป็นยุคสารสนเทศ มีการพัฒนาเทคโนโลยีก้าวหน้า มาก ประชาชนส่วนใหญ่ มีโอกาส
ในการเข้าถึงระบบการสื่อสารอินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายและครอบคลุมมากกว่าแต่ก่อน เนื่องจาก
ค่าบริการและอุปกรณ์สื่อสารมีราคาที่ถูกลง กอปรกับ ในช่วงปี พ.ศ. 2563 ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศ
ไทยประสบกับปัญหาการแพร่ร ะบาดของไวรัสโควิด19 ส่ งผลให้วิถีในการด าเนินชีวิตของประชาชน
มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้อุปกรณ์สื่อสารเพื่อติดต่อสื่อสารเป็นจานวนมากขึ้น จะเห็นได้จากมีการใช้
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ซื้อขายสินค้าออนไลน์ การช าระและการท าธุรกรรมทางการเงิน และการรับ
บริการด้านสุขภาพและการช่วยเหลือจากรัฐบาลด้วยแพลตฟอร์มโมบาย เป็นต้น
กรมทรัพยากรน้าบาดาล มีงานที่ต้องให้บริการกับประชาชนอยู่สองรูปแบบ ได้แก่งานเฉพาะกิจ
เช่น งานตอบสนองการปฏิรูปประเทศและงานบริการประชาชนในภาวะวิกฤติ และงานบริการในส่วน
ราชการ ซึ่งโดยทั่ว ไปเกี ่ย วข้ อ งกั บ การรับ ค าร้ อง การออกเอกสารใบอนุ ญาตต่า ง ๆ การช าระเงิ น
ค่าธรรมเนียม และการช าระค่าน้าบาดาล เป็นต้น นอกจากให้บริการแก่ประชาชนแล้ว กรมทรัพยากร
น้าบาดาลได้เล็งเห็นความสาคัญด้านความยั่งยืนในการบริหารน้าบาดาล ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะมี
ผู้ใช้บริการน้าบาดาลมากขึ้น ทั้งจากภาคประชาชนและกลุ่มเกษตรกรรม และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
เนื่องจากน้าบาดาลเป็นแหล่งน้าที่สามารถเข้าถึงได้ทุกสถานที่แม้ในถิ่นทุรกันดารแห้งแล้ง จึงเป็นสาเหตุให้
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กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีความจาเป็นต้องพัฒนาระบบการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน โดยมุ่งหวังให้มี
ความสะดวกในการเข้าถึงประชาชน และมีความสามารถเป็นการบริการชนิดสมบูรณ์ทั้งระบบตั้งแต่ต้น
จนจบขั้นตอนบริการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาและปรับปรุงกระบวนการทางานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
2.2 พัฒนาระบบ โมบายแอปพลิเคชันเพื่อใช้เป็นช่องทาง ในการให้บริการตั้งแต่จุดเริ่มเข้าใช้
กระบวนการบริการ จนถึงจุดสิ้นสุดการบริการ
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศ ทางของแผน ด้า นที่ 1 การเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูล และพัฒ นาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรน้าบาดาล
เป้า หมายที่ 1 : การธรรมาภิบาลข้อมูล มีฐ านข้อมูล ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล ด้านทรัพยากร
น้าบาดาลของประเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้สามารถเชื่อมโยง
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
แผนงานที่ 2 : พัฒนาแพลตฟอร์มสาหรับการให้บริการภาครัฐ เพื่อตอบสนองการบริการในทุก
ภาคส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (Single Window/Gateway)
4. เป้าหมายโครงการ
ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการของกรมทรัพยากรน้าบาดาลด้วยแพลตฟอร์มโมบายแอปพลิเคชัน
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาสภาพความเป็นปัจจุบัน และวิเคราะห์ความต้องการ
5.2 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อกาหนดคุณลักษณะ
และขอบเขตงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5.3 ดาเนินการจัดซื้อโดยวิธีการประกวดราคา
5.4 พัฒนาแอปพลิเคชันการบริการประชาชนตัวต้นแบบ ส่งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
5.5 พัฒนาแอปพลิเคชันการบริการประชาชน
5.6 ติดตั้ง และทดสอบระบบ
5.7 อบรมการใช้งาน และส่งมอบคู่มือ
5.8 บารุงรักษา
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6. ประมาณการงบประมาณ
20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
1 ปี
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 กรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาลลดการใช้ ก ระดาษในแบบฟอร์ ม และเอกสารต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการประชาชน 100 เปอร์เซ็นต์
9.1.2 ประชาชนในฐานะผู้รับบริการ ด้วยแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันโมบาย มีความพึงพอใจ
ในการบริการไม่น้อยกว่า 80 %
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 ประชาชนได้รับบริการที่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
9.2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานและผู้รับบริการ
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 กรมทรัพยากรน ้าบาดาลมีระบบการให้บริการแก่ประชาชนที่มีประสิ ทธิภาพเพิ่มความ
สะดวก
10.2 กรมทรัพยากรน้าบาดาล มีระบบจัดการรายได้ ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีความพร้อม
ต่อการขยายตัวของผู้รับบริการในอนาคต
10.3 ประชาชนลดการเดินทางมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล

ภาคผนวก - รายละเอียดโครงการตามเป้าหมาย

397

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 เซิร์ฟเวอร์สาหรับการเก็บรายการธุรกรรมของแอปพลิเคชันการบริการประชาชน 1 ระบบ
12.2 โมบายแอปพลิ เ คชั น ที ่ ส ามารถใช้ ง านในระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร IOS Version 10.0 และ
Android 8.0
12.3 มีบริการของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ที่ให้บริการแก่ประชาชนไม่น้อยกว่า 5 บริการ
12.4 มีระบบยืนยันตัวตนด้วยระบบ Face Verify Service
12.5 มีระบบเชื่อมโยงสู่ Payment Gateway ด้วยการชาระผ่านบัตรเครดิต และระบบ Online
Banking ไม่น้อยกว่า 3 ธนาคาร
12.6 มีระบบการสื่อสารข้อความเพื่อ การแจ้งผล การแจ้งเตือน การแจ้งหนี้
12.7 มีระบบยืนยันธุรกรรมด้วย OTP (One Time Password)
12.8 ระบบงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริการและออกให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ต้องมีระบบ
ยืนยันลายมือชื่อและการตรวจสอบการรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการปรับปรุงระบบติดตามการปฏิบัติงานเจาะบ่อบาดาลผ่านระบบ GPS
เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
สานักทรัพยากรน้าบาดาล 12 เขต
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี
1. หลักการและเหตุผล
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีภารกิจในการสารวจ และขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผ าสุก โดยการน าน ้าบาดาลมาใช้น ้าอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร
ในการเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน ้าจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียกรถเจาะบาดาล ปัจจุบันกรมทรัพยากร
น้าบาดาลมีรถเจาะบ่อน้าบาดาลจานวนมาก จะต้องออกหน่วยพื้นที่ในการปฏิบัติงานเจาะน้าบาดาลให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ แต่กระบวนการติดตามรถเจาะบ่อน้าบาดาลยังไม่ มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร การที่นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานเจาะบ่อบาดาล
ซึ่งใช้ระบบติดตามตาแหน่งของยานพาหนะผ่านดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) ทาให้
ทราบถึงพฤติกรรมของการปฏิบัติงานเจาะบ่อบาดาล ตาแหน่งของรถ ในทุกช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และ
สามารถรายงานได้ทันที (Real-Time) เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับปรุงระบบติดตามการปฏิบัติงานเจาะบ่อบาดาลผ่านระบบ GPS พร้อมการติดตั้ง
อุปกรณ์ติดตามการใช้งานรถเจาะบ่อน้าบาดาล
2.2 เพื่อพัฒนาระบบซอฟแวร์การเชื่อมโยงข้อมูลระบบ GPS กับอุปกรณ์แสดงผลการปฏิบัติงาน
ผ่าน Web Application
2.3 เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริห ารจัด การ โดยใช้ ร ะบบสารสนเทศในการติ ด ตาม
รายงานผล การใช้รถเจาะบ่อน้าบาดาล
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทาง ด้านที่ 2 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล
เป้าหมายที่ 1: การธรรมาภิบาลข้อมูล มีฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน้าบาดาล
ของประเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
แผนงานที่ 3 : พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการร่ ว มกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบสารสนเทศ และข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้เป็นปัจจุบัน
4. เป้าหมายโครงการ
4.1 ระบบการติดตามรถเจาะบ่อบาดาลผ่านระบบ GPS เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มีการปรับปรุงอุปกรณ์และการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามการใช้งานรถเจาะบ่อน้าบาดาล และพัฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์การเชื่อมโยงข้อมูลระบบ GPS กับอุปกรณ์แสดงผลการปฏิบัติงานผ่าน Web Application ที่มี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
4.2 จัดทาห้องควบคุม (Control Center) และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนระบบ Cloud
ได้แก่ ระบบแผนที่ ระบบประมวลผลส่วนกลาง ระบบประมวลระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระบบควบคุม
และตรวจสอบรถเจาะ และระบบจัดตารางการให้บริการ โดยการติดตามผ่านดาวเทียม และผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Application)
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ศึกษารวบรวมจ านวนรถเจาะบ่อบาดาล และศึกษาข้อก าหนดการใช้งานของระบบ GPS
(e-Tracking Service)
5.2 ดาเนินการปรับปรุงชุดควบคุมระบบ GPS เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ดาเนินการติดตั้งระบบ GPS บนรถเจาะบ่อบาดาล
5.4 จัดทาห้องควบคุม (Control Center) และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนระบบ Cloud
ได้แก่ ระบบแผนที่ ระบบประมวลผลส่วนกลาง ระบบประมวลระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระบบควบคุม
และตรวจสอบรถเจาะ และระบบจัดตารางการให้บริการ โดยการติดตามผ่านดาวเทียม และผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Application)
6. ประมาณการงบประมาณ
15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
1 ปี
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
8. พื้นที่ดาเนินการ
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 1-12 (ส่วนภูมิภาค)
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
ปรับปรุงระบบติดตามรถเจาะบ่อบาดาลผ่านระบบ GPS และการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามรถเจาะบ่อ
น้าบาดาล ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
9.2 เชิงคุณภาพ
มีระบบติดตามการปฏิบัติงานเจาะบ่อบาดาลผ่านระบบ GPS ติดตามผ่านดาวเทียม และผ่าน
Mobile Application
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามการปฏิบัติงานเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
สามารถควบคุม ติดตาม สั่งการ และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
10.2 ลดต้นทุน ควบคุมค่าใช้จ่ายการได้ทั้งค่าน้ามันเชื้อเพลิง และค่าซ่อมบารุง สามารถควบคุม
ความเร็ว การใช้เครื่องยนต์ รวมทั้งวางแผนการซ่อมบารุงด้วย
10.3 ควบคุ ม ตารางเวลาในปฏิ บั ต ิ งาน ควบคุ ม การใช้ เ ส้ น ทาง สามารถประชาสั ม พั นธ์ถึง
ประชาชน เพื่อเพิ่มภาพพจน์ ให้เกิดความมั่นใจและไว้วางใจการให้บริการในการปฏิบัติของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
11.2 สานักทรัพยากรน้าบาดาล 12 เขต
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
ระบบ GPS ส่งสัญญาณผ่านระบบโครงข่ายสัญญาณ 4G/5G องค์ประกอบ ของระบบ GPS
มีทั้งหมด 6 ส่วน คือ
1) ส่วนดาวเทียม เป็นส่วนของการรับส่งสัญญาณและข้อมูลในอวกาศ
2) เครื่องแม่ข่าย (Server) เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล (Office Center) ทีถ่ ูกส่งมาจากรถ
3) อุปกรณ์ GPS เป็นอุปกรณ์สาหรับรับ-ส่งข้อมูลตาแหน่งที่ตั้งของยานพาหนะ

ภาคผนวก - รายละเอียดโครงการตามเป้าหมาย

401

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
4) โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เป็นโปรแกรมประยุกต์สาหรับการบริหารจัดการ
การเดินรถ กากับดูแลการเดินรถ
5) ห้องควบคุม (Control Center) และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายบนระบบ Cloud ได้แก่
ระบบแผนที่ ระบบประมวลผลส่วนกลาง ระบบประมวลระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระบบควบคุมและ
ตรวจสอบรถเจาะ และระบบจัดตารางการให้บริการ โดยการติดตามผ่านดาวเทียม และผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Application)
6) บริ ษ ั ท ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารสั ญ ญาณโทรศั พ ท์ เป็ น ตั ว กลางในการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นสั ญ ญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลใน
ภาวะวิกฤติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
สานักทรัพยากรน้าบาดาล 12 เขต
สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล (สอฟ.)
สานักสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล (สสป.)
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี
1. หลักการและเหตุผล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้มีการจัดเก็บข้อมูลการเจาะบ่อน้าบาดาล ข้อมูลคุณภาพน้าบาดาล
ข้อมูลสภาพอุทกธรณีวิทยา ข้อมูลเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์น ้าบาดาล และข้อมูลการควบคุมกิจการ
น้าบาดาลทั่วประเทศในลักษณะของฐานข้อมูล แต่ยังขาดระบบการประมวลผลข้อมูล และการเชื่อมโยง
ข้อมูล ทั้งภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้าของประเทศ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ที่มีความสอดคล้องกรอบ
แนวคิดระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรน้า มีวัตถุประสงค์เพื่ อพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจให้สามารถลดความเสี่ยง และ
สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้าของประเทศ ในลักษณะของการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน กับระบบ
คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาลในภาวะวิกฤติ เป็น
แผนพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การบริห ารในภาวะปกติ ภาวะวิ ก ฤต รวมทั ้ ง สนับ สนุน ด้า นการพัฒ นา
ประสิทธิภ าพระบบสารสนเทศภาครัฐ พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการ
เชื ่ อ มโยงข้อ มู ล ของหน่ว ยงานต่า ง ๆ เพื ่ อ พั ฒ นาระบบการให้บ ริ ก ารประชาชน ในรู ป แบบ Single
Government เน้นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ เพื่อลดต้นทุน และความซ้าซ้อนในการใช้
งบประมาณ และเป็นการสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน อาทิ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ทาข้อตกลงความร่วมมือด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าบาดาลรองรับความต้องการใช้น้า
ในภาวะวิกฤติ ดังนั้น กรมทรัพยากรน้าบาดาลจึงมีความประสงค์ที่จะดาเนินการโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลในภาวะวิกฤติ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการน าเข้าข้อมูล การรายงานข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล และจัดท าระบบ
ติดตามแผนงานโครงการ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ
2.2 เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศน้าบาดาลในภาวะวิกฤติ
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางด้านที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ยกระดับ
การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายที่ 1 : การธรรมาภิบาลข้อมูล มีฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน้าบาดาล
ของประเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้
แผนงานที่ 3 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบสารสนเทศ และข้อมูลในระบบฐานข้อมูลต่างๆ
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้เป็นปัจจุบัน
4. เป้าหมายโครงการ
4.1 จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลในภาวะวิกฤติ ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงทรัพยากรน้าบาดาลได้ในภาวะวิกฤติ
4.2 พัฒนาระบบการนาเข้าข้อมูล การรายงานข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ภายในกรมทรัพยากรน ้าบาดาล และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ ด้านน ้าบาดาลในลักษณะของ
ภูมิสารสนเทศ เช่น สถานการณ์การใช้น้าบาดาล พื้นที่ที่มีการใช้น้าบาดาล ศักยภาพและคุณภาพแหล่ง
น้าบาดาล
4.3 พั ฒ นาการเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล สารสนเทศของกรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาล กั บ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MOC) และระบบคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ ในรูปแบบ Web Service
โดยใช้โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล SQL ได้อย่างอัตโนมัติตลอดเวลา
4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์)
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5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่จะด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
(1) ศึกษาความต้องการใช้งานด้านสารสนเทศ
(2) จัดการข้อมูล โดยการสารวจและจัดทาบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อการคัดเลือกและ
นามาจัดทาเป็นฐานข้อมูลกลาง
(3) วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของฐานข้อมูลกลาง เพื่ อการออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูล
กลางและระบบการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(4) จัดทาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามที่มีการศึกษาความต้องการใช้งานด้านสารสนเทศ
5.2 จัดทาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ที่สามารถรายงานข้อมูล
และภาพกิจกรรมในพื้นที่พร้อมพิกัด และเส้นทางคมนาคม ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart
phone) หรือคอมพิวเตอร์ชนิดแท็บเล็ต (Tablet)
5.3 พัฒนาระบบการนาเข้าข้อมูล การรายงานข้อมูล และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาล (พสุธ ารา) ระบบฐานข้อมูลควบคุมกิจการ
น้าบาดาล ระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล ระบบฐานข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล และ
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ ด้านน้าบาดาลในลักษณะของภูมิสารสนเทศ เช่น สถานการณ์การใช้
น้าบาดาล พื้นที่ที่มีการใช้น้าบาดาล พื้นที่ที่มีปัญหาขาดแคลนน้าบาดาล พื้นที่ที่มีปัญหาคุณภาพน้าบาดาล
บ่อน้าบาดาลที่มีอยู่แต่ไม่มีการใช้งาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์เพิ่มเติม
5.4 พั ฒ นาการเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล สารสนเทศของกรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาล กั บ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MOC) และระบบคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ ในรูปแบบ Web Service
โดยใช้โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล SQL ได้อย่างอัตโนมัติตลอดเวลา
5.5 จัดทาระบบติดตามแผนงานโครงการ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ (BI: Business
Intelligent) ที ่ ส ามารถแสดงผลในรู ป แบบเชิ ง พื ้ น ที ่ แผนที ่ สถิ ต ิ กราฟ และตารางข้ อ มู ล เพื ่ อ ใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
5.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์) เพื่อรองรับการทางานของระบบฯ
5.7 ตรวจสอบความผิดพลาดและทดสอบการใช้งานระบบฯ พร้อมดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
5.8 ฝึกอบรมการใช้งาน
6. ประมาณการงบประมาณ
12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
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7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
1 ปี
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลในภาวะวิกฤติ
9.2 เชิงคุณภาพ
ข้อมูลที่ได้รับจากวิเคราะห์ ประมวลผล สามารถนามาใช้ในการตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการของ
ผู้บริหาร
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีระบบรายงานที่ใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้าบาดาลได้
10.2 หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงทรัพยากรน้าบาดาล
ได้ในภาวะวิกฤติ
10.3 ผู้บ ริห ารสามารถลดความเสี่ ยงในการตั ดสิ นใจบริห ารจัด การน ้ า เพื่ อให้การช่ว ยเหลื อ
ประชาชน ด้วยข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาลที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภ าพทั้งในระดับ กรม
กระทรวง และระดับชาติ
10.4 หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้าของประเทศ สามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
สานักทรัพยากรน้าบาดาล 12 เขต
สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล (สอฟ.)
สานักสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล (สสป.)
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล ระบบบริ ก ารแผนที ่ ท รั พ ยากรน ้ า บาดาล
เพื่อยกระดับ การบริการภาครัฐ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 12 เขต
สานักสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี
1. หลักการและเหตุผล
สานักสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล มีหน้าที่สารวจธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา และธรณี
ฟิสิกส์ ศึกษา กาหนดขอบเขตแอ่งน้าบาดาลพื้นที่รับน้า (Recharge) วิเคราะห์แปลค่าเพื่อจาแนกชัั้นน้า
บาดาลในพื ้น ที่ ภ าคเหนื อ , ภาคกลาง, ภาคอี ส าน, ภาคใต้ จั ด ท าแบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ เพื่ อ
คานวณหาปริมาณน้าปลอดภัย (Safe Yield) และการพยากรณ์สถานการณ์น้าบาดาล เมื่อมีการใช้น้าใน
ปริมาณต่าง ๆ และในระยะเวลาต่าง ๆ กัน จัดทาแผนที่อุทกธรณี วิทยาและแผนที่น้าบาดาลของพื้นที่
ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคอีสาน, ภาคใต้ จัดทาระบบสารสนเทศแผนที่น้าบาดาลในภาพรวมของประเทศ
จัดทาแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่แสดงคุณลักษณะเฉพาะของน้าบาดาล และจัดทาระบบฐานข้อมูล
และเผยแพร่ข้อมูลด้านศักยภาพน้าบาดาลและแผนที่
จากบทบาทและหน้าที่ของส านักสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล ทาให้ทางสานักฯ ได้
จัดทาระบบฐานข้อมูลด้านแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาลเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน โดยให้บริการแผนที่น้าบาดาล (รายจังหวัด) ที่แสดงข้อมูลแผนที่น้าบาดาลขนาดใหญ่และขนาด
เล็ก ซึ่งฐานข้อมูลแผนที่ถูกนาเสนอในรูปแบบแผนภาพ พร้อมแสดงดัชนีน้าบาดาลที่หาได้ ปริมาณน้าที่
คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) และคุณภาพน้าบาดาล ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายน้าได้
(มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถนาไปใช้งานได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูล
แผนที่ครอบคลุมสถานการณ์น ้าบาดาล ข้อมูลบ่อน ้าบาดาล บ่อสังเกตการณ์ ข้อมูลจุดจ่ายน ้าริมทาง
บริการประชาชน ข้อมูลที่ตั้งโครงการ เป็นต้น นอกจากนั้นฐานข้อมูลแผนที่ น้าบาดาลยังพบว่าปัญหาใน
เรื่องของความเป็นปัจจุบันของข้อมูล และไม่สามารถน าเสนอข้อมูลได้ ครบทุกรายจังหวัด ดังนั้นการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบบริการแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาล จะช่วยให้การดาเนินงานของสานักสารวจและ
ประเมินศักยภาพน้าบาดาลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการยกระดับการบริการภาครัฐ ให้
ขับเคลื่อนไปสู่องค์กรดิจิทัล
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลระบบบริการแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาลให้เป็นปัจจุบันและใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบบริการแผนที่ทรัพยากรน ้าบาดาลกับข้อมูลส าคัญของกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางด้านที่ 1 การเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรน้าบาดาล
เป้าหมายที่ 1 : การธรรมาภิบาลข้อมูล มีฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน ้า
บาดาลของประเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้สามารถเชื่อมโยงใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้
แผนงานที่ 3 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบสารสนเทศ และข้อมูลในระบบฐานข้อมูลต่างๆ
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้เป็นปัจจุบัน
4. เป้าหมายโครงการ
4.1 ฐานข้อมูลระบบบริการแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาลได้รับการพัฒนา และปรับปรุงให้สามารถ
ทางานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
4.2 เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบบริการแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาลกับข้อมูลสาคัญของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล เช่น ข้อมูล สถานการณ์น้าบาดาล ข้อมูลบ่อน้าบาดาล ข้อมูลบ่อสังเกตการณ์
ข้อมูลบ่อเอกชน ข้อมูลจุดจ่ายน้าริมทางบริการประชาชน ข้อมูลที่ตั้งโครงการ ข้อมูล ธรณีวิทยา อุทก
ธรณีวิทยา และธรณีฟิสิกส์ เป็นต้น
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ศึกษา และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน และรวบรวม นาเข้า จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาล อย่างน้อยดังนี้
5.1.1 ข้อมูลสถานการณ์น้าบาดาล
5.1.2 ข้อมูลบ่อน้าบาดาล
5.1.3 ข้อมูลบ่อสังเกตการณ์
5.1.4 ข้อมูลบ่อเอกชน
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5.1.5 ข้อมูลจุดจ่ายน้าริมทางบริการประชาชน
5.1.6 ข้อมูลที่ตั้งโครงการ
5.1.7 ข้อมูลธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา และธรณีฟิสิกส์
5.2 วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาล ให้รองรับการ
จัดเก็บหรือเพิ่มเติมข้อมูลต่าง ๆ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ค้นหา ออกรายงาน และการดาเนินการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยการออกแบบและพัฒนาในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
5.2.1 วิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูลแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาลในรูปแบบของ Web Service
โดยข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลนั้น ต้ องครอบคลุมไปถึง รูปภาพ คลิปวิดีโอ และไฟล์เอกสารต่าง ๆ
เช่น Word, Excel, PDF, CSV, JASON, XML เป็นต้น โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ดังนี้
1) ผังแสดงความสัมพันธ์ข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ER Diagram)
2) โครงสร้างและผังระบบงาน (System Flow)
3) ผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)
4) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
5.2.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบน าเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนที่ทรัพยากรน ้า
บาดาล ได้แก่ ข้อมูลสถานการณ์น้าบาดาล ข้อมูลบ่อน้าบาดาล ข้อมูลบ่อสังเกตการณ์ ข้อมูลบ่อเอกชน
ข้อมูลจุดจ่ายน้าริมทางบริการประชาชน ข้อมูลที่ตั้งโครงการ ข้อมูล ธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา และธรณี
ฟิสิกส์
5.2.3 ออกแบบและจัดทาระบบการกาหนดสิทธิ์การเข้าถึง และแสดงผลผ่านรายงานให้แก่
ผู้บริหาร และหน่วยภายในกรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ดังนี้
1) การกาหนดรหัสผ่านเข้าใช้งาน (Password)
2) การบันทึกข้อมูลในระบบ (Record)
3) การเรียกดูข้อมูลและรายงานเฉพาะหน่วยงานตนเอง (View & Report)
4) การกาหนดสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล (Modify)
5) การสร้างผู้ใช้อื่น ๆ และมอบสิทธิในการจัดการต่าง ๆ (Grant)
6) การแก้ไข และประมวลผลข้อมูล (Edit & Process)
7) การเรียกรายงานในภาพรวม (Report)
8) การดูแลรักษาระบบงาน (Admin)
5.3 ฐานข้อมูลระบบบริการแผนที่ทรัพยากรน ้าบาดาลที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุง จะต้อง
สามารถนาเสนอออกมารูปแบบภาพ 2 มิติ ที่สามารถแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลอื่น ๆ เข้ามาสู่ข้อมูลแผนที่
ได้ เช่น ดัชนีน้าบาดาลที่หาได้ ปริมาณน้าที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) และคุณภาพน้า
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บาดาล ปริมาณ มวลสารทั้งหมดที่ละลายน้าได้ (มิลลิกรัม/ลิตร) เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถแสดงแผน
ที่ทรัพยากรน้าบาดาลที่แยกรายละเอียดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ อย่างน้อยดังนี้ แยกรายจังหวัด แยกขนาด
ของบ่อน้าบาดาล แยกข้อมูลสถานการณ์น้าบาดาล แยกบ่อสังเกตการณ์ และแยกบ่อเอกชน
6. ประมาณการงบประมาณ
15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ จานวน 360 วัน (ปีงบประมาณ 2566)
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 ร้อยละของความถูกต้องในการแสดงผลข้อมูลแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาล
9.1.2 จ านวนการน าเข้าข้อมูลเพื่อจัดท าข้อมูล แผนที่ทรัพยากรน ้าบาดาลมีไม่น้อยกว่ า
5 ข้อมูล
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 การแสดงผลข้อมูลแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาลสามารถแยกได้ตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน เช่น แยกขนาดบ่อน้าบาดาล แยกรายจังหวัด แยกบ่อสังเกตการณ์ แยกบ่อเอกชน เป็นต้น
9.2.2 ข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาลเป็นปัจจุบัน
9.2.3 ความปลอดภัยของข้อมูล (สิทธิ์การเข้าถึง ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้)
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีฐานข้อมูลระบบบริการแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาลที่มีการบูรณา
การและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่ทรัพยากรน้าบาดาลกับข้อมูลสาคัญ ที่เป็นปัจจุบันและเข้าถึงได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว
10.2 สานักสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล สามารถจัดทาแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผน
ที่แสดงคุณลักษณะเฉพาะของน้าบาดาลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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10.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูล แผนที่
ทรัพยากรน้าบาดาลผ่าน Web Application และ Mobile Application
10.4 การเผยแพร่ข้อมูลด้านศักยภาพน ้าบาดาลและแผนที่ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็น
ประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้าบาดาลของประเทศ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
สานักสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 ฐานข้อมูลระบบบริการแผนที่ทรัพยากรน ้าบาดาลต้องรองรับการน าเข้าข้อมูลด้วยไฟล์
CSV, Excel, XML, Json หรือ API Format เป็นอย่างน้อย
12.2 มีล ักษณะเป็ น แบบ Web-based Application ที่ส ามารถท างานผ่ าน Web Brower ที่
สามารถแสดงผลได้ดีบน Internet Explorer 11, Google Chrome, FireFox และ Safari
12.3 รองรับการเข้าใช้งานผ่าน Mobile Application ทั้งระบบ Android และ iOS
12.4 รองรั บ การท างานร่ ว มกั บ Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux,
SUSE Enterprise Linux, Oracle Solaris, CritrixXen Server และ VMWare
12.5 จัดหาและติดตั้ งเครื่ องแม่ข ่ายส าหรับ ใช้ กับ ฐานข้ อ มูล ระบบบริก ารแผนที่ ทรั พ ยากร
น้าบาดาล จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
- Chassis with up to 8, 3.5″ Hot Plug Hard Drives, Tower Configuration
- 2 x Intel® Xeon® Silver 4214R
- 2.4G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400
- 32GB (2x16GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
- Dual-Port 1GbE On-Board LOM
- 4x 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB
CARR
- PERC H730P+ RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter, Full Height
- DVD +/-RW, SATA, Internal
- Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการศึกษาและจัดทาระบบสารสนเทศอุทกธรณีวิทยา และแผนที่น้าบาดาล
3 มิติแบบพลวัต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
สานักสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล
สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล
ระยะเวลาดาเนินงาน จานวน 360 วัน
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
(พ.ร.บ. การบริหารงานฯ) ได้กาหนดให้มีกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็น
รูปธรรม และก าหนดกรอบทิศทางการบริหารงานภาครัฐ และการจัดท าบริการสาธารณะในรูป แบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และ
มีกรอบการพัฒนาและแผนการดาเนินงานของประเทศนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ให้เป็นไปอย่างรูปธรรม กรมทรัพยากรน ้าบาดาลซึ่งเป็นอีกหน่ว ยงานหนึ่งที่ท าหน้าที่ในการส ารวจ
ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าบาดาลอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน และให้บริการแก่ประชาชนในการเข้าถึงระบบข้อมูลต่าง ๆ ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
จากภารกิจและหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ภาคเอกชนและ
ประชาชนในการเข้าถึงแผนที่น้า บาดาล อันเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในด้าน
ต่าง ๆ กรอปกับการพัฒนาระบบสารสนเทศในปัจจุบันนั้น จะช่วยให้การดาเนินงานของกรมทรัพยากร
น้าบาดาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของสานักสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาลที่มี
หน้าที่ห ลักในการส ารวจธรณีว ิทยา อุทกธรณีว ิทยา และธรณีฟิส ิกส์ ซึ่งข้อมูล ที่ได้จากการส ารวจ
จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายทั้งการจัดท าแผนที่น ้าบาดาล การวางแผนเพื่อป้องกัน
บรรเทา และแก้ไขปัญหาภัยพัติด้านน ้าบาดาลในสภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ดังนั้นระบบสารสนเทศ จึงเป็น
เครื่องมือสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานของกรมทรัพยากรน้าบาดาลเกิดความสะดวก รวดเร็ว ทั้งในแง่
ของการจัดเก็บ ค้นหา ปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะข้อมูล อุทกธรณีวิทยา ให้เป็นไปอย่างมีศักยภาพและ
ตอบสนองต่อทุกภาคส่วน และยังสามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาจัดทาแผนที่น้าบาดาล โดยเฉพาะกา รท า
แผนที่น้าบาดาลในรูปแบบ 3 มิติ ที่จะทาให้มองเห็นภาพของชั้นหิน ชั้นดินได้อย่างละเอียดและชัดเจน
เหมาะสมต่อการนาไปวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ และยังสามารถนาไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูงต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศอุทกธรณีวิทยา
2.2 เพื่อจัดทาแผนที่น้าบาดาล 3 มิติแบบพลวัต
2.3 เพื่อมีฐานข้อมูลด้านอุทกธรณีวิทยา และแผนที่น้าบาดาล 3 มิติแบบพลวัต ที่สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับข้อมูลธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา และธรณีฟิสิกส์
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางด้านที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ยกระดับ
การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้า หมายที่ 1 : การธรรมาภิบาลข้อมูล มีฐ านข้อมูล ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล ด้านทรัพยากร
น้าบาดาลของประเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้สามารถเชื่อมโยงใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้
แผนงานที่ 3 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งโดยการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบสารสนเทศ และข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้เป็นปัจจุบัน
4. เป้าหมายโครงการ
ระบบสารสนเทศอุทกธรณีวิทยา และแผนที่น้าบาดาล 3 มิติแบบพลวัต ได้รับการออกแบบและ
พัฒนาให้สามารถทางานบนหน้าจออุปกรณ์ทุกชนิด สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ทั้งการนาเข้า (Input)
การจัดเก็บ (Storage) และการแสดงผล (Dashboard)
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ศึกษา วิเคราะห์และเก็บ รวบรวมข้ อมูล ที่เ กี่ยวข้ องกับการกั บพัฒ นาระบบสารสนเทศ
อุทกธรณีวิทยา ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของสานักสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล และเกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานด้านอุทกธรณิวิทยา อย่างน้อยดังนี้
5.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา และธรณีฟิสิกส์
5.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนที่น้าบาดาล 3 มิติแบบพลวัต เช่น
ข้อมูลพื้นที่ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคอีสาน, ภาคใต้ ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของน้าบาดาล ข้อมูลบ่อ
น้าบาดาล ข้อมูลสถานการณ์น้าบาดาล เป็นต้น
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5.1.3 ศึกษาข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับ ธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา และธรณีฟิสิกส์ ทั้งในรูปแบบ
ไฟล์ กระดาษ และกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงขั้นตอนการด าเนิ น งาน
ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Workflow Diagram
5.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศอุทกธรณีวิทยา ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากข้อ 5.1 นาเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ อย่างน้อยดังนี้
5.2.1 นาเสนอผลการวิเคราะห์ระบบ เช่น ปัญหา อุปสรรค กระบวนการดาเนินงานในระบบ
โดยนาเสนอในรูปแบบแผนภาพพร้อมคาบรรยาย เช่น แผนผังก้างปลา (Cause and Effect Diagram),
Flowchart เป็นต้น
5.2.2 ออกแบบระบบทั ้ ง ในส่ ว นการท างานของระบบ ฐานข้ อ มู ล และส่ ว นติ ด ต่ อ ผู ้ใช้
(Graphic User Interface) โดยนาเสนอขอมูลที่ได้จากการออกแบบอย่างน้อยประกอบด้วย
1) Entity Relationship Diagram
2) Data Dictionary
3) Data Flow Diagram
4) System Flow Diagram
5) Use Case Diagram
6) Class Diagram
7) Sequence Diagram
8) Activity Diagram
9) Graphic User Interface
5.3 พัฒนาระบบสารสนเทศอุทกธรณีวิทยา ที่สอดคล้องกับการออกแบบระบบ โดยระบบจะต้อง
สามารถดาเนินการได้อย่างน้อยประกอบด้วย
5.3.1 รวบรวมข้อมูล บ่อน ้าบาดาล เช่น บ่อเจาะ บ่อทดสอบ บ่อวิเคราะห์น ้า บ่อบอก
ตาแหน่ง เป็นต้น
5.3.2 วิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ของบ่อน ้าบาดาล เพื่อน าข้อมูลบ่อน ้าบาดาล
ที่ขุดเจาะแล้วไปอ้างอิงในการขุดเจาะบ่อน้าบาดาลในอนาคต
5.3.3 เชื่อมโยงข้อมูลกับบ่อเอกชน เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
5.3.4 จัดเก็บข้อมูลและนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสารวจธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา และ
ธรณีฟิสิกส์
5.3.5 จัดท าแผนที่อุ ท กธรณีว ิ ทยาและแผนที่น ้า บาดาลของพื ้น ที่ภ าคเหนื อ ภาคกลาง
ภาคอีสาน ภาคใต้
5.3.6 จัดทาแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่แสดงคุณลักษณะเฉพาะของน้าบาดาล
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5.3.7 จัดทาแผนที่น้าบาดาลในภาพรวมของประเทศ
5.4 จัดทาแผนที่น้าบาดาล 3 มิติแบบพลวัต โดยนาข้อมูลจากระบบสารสนเทศอุทกธรณีวิทยา
มาจัดทาแผนที่ในรูปแบบ 3 มิติ ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในแต่ละชั้นของแผนที่ เช่น ชั้นหิน
ชั้นน้า ระดับน้าตื้น ระดับน้ามาก ระดับน้าน้อย กรวดทราย หินแข็ง โพลงถ้า เป็นต้น
5.5 ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ค วามเป็ น จริ ง เสมื อ น (Virtual Reality) ในการน าเสนอแผนที่
น้าบาดาล 3 มิติแบบพลวัต โดยการจาลองสภาพแวดล้อมเสมือนของบ่อน้าบาดาล
6. ประมาณการงบประมาณ
30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ จานวน 360 วัน (ปีงบประมาณ 2566)
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 จานวนข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอุทกธรณีวิทยาไม่น้อยกว่า 10 แหล่งข้อมูล
9.1.2 ความถูกในการแสดงแผนที่น้าบาดาลในรูปแบบ 3 มิติที่สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศ
อุทกธรณีวิทยาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
9.1.3 ความรู้ ความเข้าใจข้อมูลแผนที่น้าบาดาลเพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้ด้วย VR
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 ความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูลสารสนเทศอุทกธรณีวิทยา
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 การจัดทาแผนที่น้าบาดาลมีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง เนื่องจากมี ระบบสารสนเทศ
อุทกธรณีวิทยาที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการสารวจธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา และธรณีฟิสิกส์
10.2 ระบบสารสนเทศอุ ทกธรณีว ิทยาจะช่ว ยให้ กรมทรั พยากรน ้ าบาดาลมีฐ านข้ อมู ล ด้ า น
ธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา และธรณีฟิสิกส์ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานได้หลากหลายมิติ
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เช่น การจัดทาแผนที่น้าบาดาล การจัดทาแผนที่แสดงคุณลักษณะเฉพาะของน้าบาดาล การวางแผนเพื่อ
ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านน้าบาดาลในสภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ เป็นต้น
10.3 หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สามารถเข้าถึงแผนที่น้าบาดาลในรูปแบบ 3 มิติ
ที่เข้าใจง่าย สะดวก และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
11.2 สานักสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล
11.3 สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 จัดหาเครื่องแม่ข่าย (Server) พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ จานวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติ
อย่างน้อย ดังนี้
- Chassis with up to 8, 3.5″ Hot Plug Hard Drives, Tower Configuration
- 2 x Intel® Xeon® Silver 4214R
- 2.4G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400
- 32GB (2x16GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
- Dual-Port 1GbE On-Board LOM
- 4x 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB
CARR
- PERC H730P+ RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter, Full Height
- DVD +/-RW, SATA, Internal
- Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
12.2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) จานวน 5 ชุด
12.3 ระบบต้องรองรับ Web Browser มาตรฐานต่าง ๆ ในเวอร์ชั่นเท่ากันหรือสูงกว่า ดังนี้
Internet Explorer 11, Google Chrome, FireFox และ Safari
12.4 ระบบต้องรอบรับการเข้าใช้งานผ่าน Mobile Application ทั้งระบบ Android และ iOS
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
น้าบาดาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล
ระยะเวลาดาเนินงาน จานวน 360 วัน
1. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยส านักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน ้า บาดาล มีห น้าที่ความรับผิดชอบในการเสนอแนะ
มาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล เฝ้าระวังระดับน ้า และ
คุณภาพน้าบาดาล ป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้าบาดาล และผลกระทบต่อแหล่งน้า บาดาลและสิ่งแวดล้อม
ศึกษา วิจัย การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้า บาดาล รวมถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า เพื่ออุปโภค
บริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
จากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนี้ สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้า บาดาล จึงมี
การศึกษา และรวบรวมข้อมูลในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาลไว้หลากหลายประเภท และ
บางประเภทมีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาเป็นระยะเวลาหลายปี ทาให้มีข้อมูลสะสมอยู่จานวนหนึ่ง อาทิเช่น
ข้อมูลระบดับน ้า บาดาล ข้อมูลคุณภาพน ้า บาดาล ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของระดับน ้า บาดาล และ
คุณภาพน ้าบาดาลที่ได้ จากสถานีบ่อสังเกตการณ์น ้า บาดาล ข้อมูลแผนที่ค่าพื้ นฐานโลหะหนัก ข้อมูล
การเติมน้าใต้ดิน ข้อมูลค่าระดับความสูงของแผ่นดิน ข้อมูลแหล่งการปนเปื้อน เป็นต้น จากข้อมูลที่กล่าว
ข้างต้น มีข้อมูลบางประเภทที่ได้รับการพัฒนาแล้ว หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลสารสนเ ทศ
เช่น ฐานข้อมูลเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์ (TGMS) และฐานข้อมูลอุทกธรณีวิทยา เป็นต้น และบางประเภท
ยังไม่ได้รับการทาเป็นฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลแผนที่ค่าพื้ นฐานโลหะหนัก ข้อมูลการเติมน้า ใต้ดิน ข้อมูล
ค่าระดับความสูงของแผ่นดิน ข้อมูลแหล่งการปนเปื้อน เป็นต้น ซึ่งควรนามาจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล
เดียวกันที่ง่ายต่อการนาข้อมูลมาวิเคราะห์ แปลความหมาย และสามารถนามาประมวลผลแบบอัตโนมัติ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ดังนั้น เพื่อให้กรมทรัพยากรน้า บาดาล มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรน้าบาดาล ที่สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการของกรมทรัพยากรน้า บาดาล รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถเข้าถึงข้อมูล และสามารถขอใช้บริการข้อมูลได้
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล
2.2 เพื่อพัฒนาชุดข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน ้า
บาดาล ให้สามารถทาการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนตัดสินใจใน
การบริหารจัดการของกรมทรัพยากรน้าบาดาล หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการบริการประชาชน
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางด้านที่ 1 การเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรน้าบาดาล
เป้าหมายที่ 1 : การธรรมาภิบาลข้อมูล มีฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน้า
บาดาลของประเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้สามารถเชื่อมโยงใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้
แผนงานที่ 3 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบสารสนเทศ และข้อมูลในระบบฐานข้อมูลต่างๆ
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้เป็นปัจจุบัน
4. เป้าหมายโครงการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล ประกอบด้วย ข้อมูล
แผนที่ค่าพื้นฐานโลหะหนัก ข้อมูลการเติมน้าใต้ดิน ข้อมูลค่าระดับความสูงของแผ่นดิน และข้อมูลแหล่ง
การปนเปื้อน
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ศึกษา และวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
น้าบาดาล โดยวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานเดิม ปัญหาและอุปสรรค พร้อมจัดทาเป็นแผนที่ความคิด
(Mind Map) และสรุปกระบวนการปฏิบัติงานพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5.2 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน และรวบรวม น าเข้า จัดเก็บข้อมูล เกี่ยวข้องกับ การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้า บาดาล ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ในรูปแบบฐานข้อมูล และข้อมูลกราฟฟิกให้
ตรงตามความต้องการใช้งาน รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
5.3 วิเคราะห์ ออกแบบระบบจั ด การฐานข้ อ มูล และระบบสารสนเทศในรู ปแบบของ Web
Service โดยทาการศึกษารวบรวมข้อมูลแผนที่ค่าพื้นฐานโลหะหนัก ข้อมูลการเติมน ้า ใต้ดิน ข้อมูลค่า
ระดับความสูงของแผ่นดิน และข้อมูลแหล่งการปนเปื้อน เพื่อทาการจัดกลุ่มข้อมูลและทาการออกแบบ
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โครงสร้างระบบสารสนเทศที่เหมาะสม ในการใช้ประโยชน์และสืบค้นข้อมูล โดยข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ
ฐานข้อมูลนั้น ต้องครอบคลุมไปถึง รูปภาพ คลิปวิดีโอ และไฟล์เอกสารต่าง ๆ เช่น Word, Excel, PDF,
CSV, JASON, XML เป็นต้น โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ดังนี้
5.3.1 ผังแสดงความสัมพันธ์ข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ER Diagram)
5.3.2 โครงสร้างและผังระบบงาน (System Flow)
5.3.3 ผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)
5.3.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
5.4 พัฒนาโมเดลการวิเ คราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานภายในหน่วยงาน สามารถนาไปใช้ในการ
สร้างรายงานเฉพาะกิจได้ด้วยตนเอง โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องน าเสนอในรูปแบบของ Data
Visualization หรือ Dashboard หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม
5.5 จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม
5.6 ทดสอบและปรับแต่งระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.7 จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
5.8 เผยแพร่ร ะบบฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการบริห ารจัดการน ้า บาดาล แก่ห น่ว ยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคประชาชน) ได้รับทราบและสามารถเข้ามาเป็นผู้ใช้
ข้ อ มู ล (User) ระบบฐานข้ อ มู ล นี้ ไ ด้ โดยการลงทะเบีย นผ่ า นผู ้ด ูแ ลระบบ (Administrator) ซึ ่ ง ดู แล
รับผิดชอบโดยเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
6. ประมาณการงบประมาณ
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ จานวน 360 วัน (ปีงบประมาณ 2566)
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 มีการเชื่อมโยงข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้า บาดาล จานวน
5 ข้อมูลสาคัญ
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9.1.2 มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล จานวน 1 ระบบ
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 คุณภาพข้อมูล (ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ ตรงตามความต้องการ)
9.2.2 ความปลอดภัยของข้อมูล (สิทธิ์การเข้าถึง ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้)
9.2.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาลได้
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศด้า นการอนุ รั ก ษ์ และฟื ้น ฟูท รัพ ยากรน ้ า บาดาล สามารถ
ให้บริการข้อมูลในระบบ Web Service ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.2 กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้า บาดาล ที่เป็น
แหล่งข้อมูลสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลเพื่อการ
อนุรักษ์แหล่งน้าบาดาลและสิ่งแวดล้อม
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ โดยมีคุณสมบัติ อย่างน้อย ดังนี้
12.1.1 มีห น่ว ยประมวลผลกลาง (CPU) สถาปัตยกรรมแบบ 11th Generation Intel
Core i7-11700 หรือดีกว่า ทางานที่ความถี่สัญญาณนาฬิกาไม่ต่ากว่า 2.5 GHz และมีหน่วยความจาชนิด
แคชแบบ Smart Cache ไม่น้อยกว่า 16 MB
12.1.2 มีเมนบอร์ด Chipset ของ Intel Q470 หรือดีกว่า
12.1.3 มี Bios ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
12.1.4 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ
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- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
12.1.5 มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB
และสามารถขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 64 GB
12.1.6 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive แบบ M.2 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
512 GB จานวน 1 หน่วย
12.1.7 มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
12.1.8 มีระบบเสียงแบบ High Definition Audio
12.1.9 มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1,Resolution
1920x1080 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
12.1.10 มี Software ส าหรั บ ตรวจสอบและป้ อ งกั น Malware หรื อ Advanced
Persistent Threat (APT) ยี่ห้อเดียวกับผลิตภัณฑ์
12.2 ระบบต้ อ งครอบคลุ ม การท างานร่ ว มกั บ Module อื ่ น ๆ ตามคุ ณ สมบั ต ิ เ ฉพาะของ
Software ได้อัตโนมัติ โดยแสดงความเชื่อมโยง หรือความสัมพันธ์ในการทางานร่วมกันได้
12.3 ระบบสามารถทางานในลักษณะรูปแบบ GUI (Graphic User Interface) ไว้สาหรับผู้ใช้งาน
ระบบใช้งานได้อย่างสะดวก
12.4 ระบบสามารถทาการค้นหา (Search) คาสั่ง หรือค้นหาการเชื่อมต่อข้อมูล Data Source ได้
12.5 ระบบสามารถรองรับ การเชื่อมต่อกับ Metadata ของ Technology ต่าง ๆ อย่างน้ อย
ดังต่อไปนี้
12.5.1 Database: Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL เป็นอย่างน้อย
12.5.2 Document File: CSV, Excel, XML, Json หรือ API Format เป็นอย่างน้อย
12.6 ระบบต้ อ งรองรั บ Dashboard URL Linking โดยผู ้ ใ ช้ ง าน (End User) สามารถที ่ จ ะ
ต่อเชื่อม Dashboard เข้ากับ Web Application อื่น ๆ โดยเรียกผ่าน URL ได้
12.7 ระบบต้องรองรับ Web Browser มาตรฐานต่าง ๆ ในเวอร์ชั่นเท่ากันหรือสูงกว่า ดังนี้
Internet Explorer 11, Google Chrome, Firefox และ Safari
12.8 ระบบต้องรอบรับการเข้าใช้งานผ่าน Mobile Application ทั้งระบบ Android และ iOS
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โครงการจัดหาแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์รองรับการประชุมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานที่ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (e-Meeting Online)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี
1. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์การปฏิ บ ั ติต ามมาตรการป้ อ งกันโรคระบาดไวรัส โควิ ค -19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้
หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานเป็นแบบ WFH รวมทั้ง ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล แม้สถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลายไปบ้างแล้วก็ตาม แต่รูปแบบการทางาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมของผู้ปฏิบัติงานก็ยังมีความจาเป็นต้องมีการดาเนินการผ่านระบบออนไลน์
หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า e-Meeting
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 การประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่ได้
กระทาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือ
และแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุม คือ ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ กรรมการ อนุ ก รรมการ เลขานุ ก าร และผู ้ ช ่ ว ยเลขานุ ก ารของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกาหนด และรวมถึงผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดงความคิดเห็น
ต่อคณะกรรมการ การบังคับใช้และผลทางกฎหมาย ใช้สาหรับการประชุมที่ต้องการผลตามกฎหมาย หรื อ
กฎหมายกาหนดให้ต้องมีการประชุม เช่น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการประชุมของคณะกรรมการ
ต่างๆ ใช้ได้ทั้งการประชุมของภาครัฐ และภาคเอกชน
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เป็น
มาตรฐานที่สานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) จัดทาขึ้นภายใต้ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 ซึ่งครอบคลุมหลักการส าคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ได้แก่ การ
รักษาความลับ (confidentiality) เพื่อป้องกันการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยผู้ไม่มีสิทธิ การรักษา
ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) เพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้ถูกแก้ไข สูญหาย เสียหาย หรือถูกทาลายโดย
ไม่ได้รับอนุญาต การรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (availability) เพื่อให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถทางาน
เข้าถึง หรือใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล
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ปัจ จุบ ัน กรมทรัพยากรน ้าบาดาลได้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว ผ่านระบบ
e-Meeting ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวนี้มีความจาเป็นต้องพัฒนาปรับปรุง
มีความเป็นมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้สามารถรองรับการประชุมทางไกลผ่านระบบ
ออนไลน์ได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายอุปกรณ์ ทั้งแบบอยู่ในสถานที่ตั้ง (in-site) และแบบนอกสถาน
ที่ตั้ง (out-site) รวมทั้งแบบเคลื่อนที่ (mobile) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการในรูปแบบที่ระบบควบคุมการประชุมติดตั้ง
และให้บริการบนสภาพแวดล้อมของผู้ให้บริการทั้งหมด และรูปแบบที่เป็นระบบควบคุมการประชุม
สาหรับให้ผู้ใช้บริการน าไปติดตั้งและให้บริการบนสภาพแวดล้อมของผู้ใช้บริการเอง ซึ่งไม่ ว่าเป็นการ
ให้บริการรูปแบบใดก็ตามระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นต้องมีมาตรฐานการักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในเรื่องการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความครบถ้วน
(integrity) การรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (availability) การรักษาความเป็ นส่วนตัว และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุม
การประชุม
ด้วยเหตุนี้ กรมทรัพยากรน้าบาดาล จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มมาตรฐาน
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting Platform) ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามภารกิจของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting Platform)
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อจัดหาและติดตั้งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2.3 เพื่อจัดหาระบบควบคุมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ให้เป็นไปตามข้อกาหนด บทบัญญัติ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 เพื ่ อ ตรวจสอบระบบทั ้ ง ด้ า นความถู ก ต้ อ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลของระบบ และ
ความปลอดภัยของระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศ ทางของแผน : ด้า นที่ 2 : พัฒ นาและปรับปรุงระบบโครงสร้า งพื้ นฐานใหมี ความมั ่ น คง
ปลอดภัย ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภ าพ
สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานที่ 1: เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
4. เป้าหมายโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ช่วยขยายขอบเขตการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน ้า บาดาล เพิ่มความคล่องตัว ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานของผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบแพลตฟอร์มการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานอย่างเดียวกัน
5.2 ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรน ้า
บาดาล ให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีความสอดคล้องกับข้อกาหนด บทบัญญัติ และมาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
5.3 จัดหาและติดตั้งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5.4 ติดตั้งระบบบริหารจัดการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์
5.5 ทดสอบระบบระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.6 จัดทาคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการระบบ
5.7 จัดฝึกอบรมทั้งแบบ workshop และการถ่ายทอดระบบงานที่ทั้งระดับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ
ณ กรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งสิ้น
5.8 ติดตาม ตรวจสอบ ทดสอบ และประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ รวมทั้ง
ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบให้เป็นไปตามข้อก าหนด
บทบัญญัติ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
5.9 จัดทารายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น
5.10 บารุงรักษารับประกันผลงานตลอดระยะ 3 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
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6. ประมาณการงบประมาณ
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
3 ปี
8. พื้นที่ดำเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลทั้งส่วนกลางและสานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 1-12
9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
1) กรมทรัพยากรน้าบาดาล มีแพลตฟอร์มการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐาน
เดียวกัน ที่ครอบคลุมการใช้งานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน 1 ระบบ
2) กรมทรัพยากรน้าบาดาล มีระบบบริหารจัดการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ
รวมศูนย์ จานวน 1 ระบบ
9.2 เชิงคุณภาพ
แพลตฟอร์มการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล มีความเป็น
มาตรฐานเดียวกัน มีความสอดคล้องกับข้อกาหนด บทบัญญัติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล ได้แพลตฟอร์มการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting
Platform) ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
10.2 ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล สามารถประชุมผ่านสื่อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกรมทรั พ ยากรน ้ าบาดาล ทั ้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภู ม ิ ภ าค ได้ อ ย่ า งคล่ อ งตั ว และ
มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ดูแลระบบควบคุมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อกาหนด บทบัญญัติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10.4 ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดระยะเวลาในการจัดประชุม ขยายโอกาสในการให้บริการ
ประชาชนได้มากขึ้น มีความคุ้มค่าในระยะยาว
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11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 ระบบแม่ข่ายบริหารจัดการและควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานความ
มั่นคงปลอดภัย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน 1 ระบบ
12.2 ชุดอุปกรณ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จานวน 1 ชุด
12.3 ระบบจัดเก็บข้อมูล สารอง และกู้คืน (Backup and Recovery System) จานวน 1 ชุด
12.4 แพลตฟอร์มและระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล
ต้องมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมตามข้อกาหนด
อย่างน้อย 10 ประการ ดังนี้
(1) มี น โยบายการรั ก ษาความลั บ ความมั ่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ และนโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(2) การบริหารจัดการสินทรัพย์
(3) การควบคุมการเข้าถึง
(4) การเข้ารหัสลับข้อมูล
(5) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
(6) ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับการดาเนินงาน
(7) ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับการสื่อสารข้อมูล
(8) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
(9) ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของการบริหารจัดการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(10) การบริหารจัดการความเสี่ยง
12.5 ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องกาหนดรูปแบบที่ให้บริการตามลักษณะ
การติดตั้งระบบการใช้งาน ดังนี้
(1) ระบบควบคุมการประชุมติดตั้งและให้บริการบนสภาพแวดล้อมของผู้ให้บริการทั้งหมด
ซึ่งในที่นี้เรียกว่า การให้บริการในรูปแบบ On-cloud
(2) ระบบควบคุ ม การประชุ ม ส าหรั บ ให้ ผ ู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารน าไปติ ด ตั ้ ง และให้ บ ริ ก ารบน
สภาพแวดล้อมของผู้ใช้บริการเอง ซึ่งในที่นี้เรียกว่า การให้บริการในรูปแบบ On-Premise
12.6 รูปแบบที่ให้บริการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องทั่วไป และเรื่องลับ ต้องมี
คุณลักษณะตามข้อกาหนด บทบัญญัติ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
120 วัน

1. หลักการและเหตุผล
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลเป็นหน่วยงานที่ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอินเทอร์เน็ตเป็น
เครื่องมือส าคัญในขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรและการ
บริหารจัดการภายในองค์กร และเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลาภายนอกหรือ
ประชาชนที่มาติดต่อกับกรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชารุด และเสื่อมสภาพ
ในการใช้งาน อีกทั้งยังไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีในการในงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก และยังมีจานวน
ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ซึ่งเมื่อเกิดการทางานผิดพลาด ล่าช้า บกพร่องของระบบซึ่งบางครั้งซอฟต์แวร์เก่าไม่สามารถรองรับได้
และมีซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย บางครั้งจึงท าให้ไม่สามารถอัพเดทระบบเพื่อแก้ไขปัญหาได้
ประกอบกับปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงทาให้ระบบการทางานส่วนใหญ่
จะต้องเป็นระบบออนไลน์ และหลาย ๆ ขั้นตอนจะต้องเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
ทั้งนี้กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีสานักงานเขตอีกทั้งหมด 12 เขตนั้น จึงจาเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ บ างรายการเพิ ่ ม เติ ม รวมถึ ง การจั ด หาซอฟต์ แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์ ท ี ่ ถ ู ก ลิ ข สิ ท ธิ ์ เ พื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน และจะต้องจัดจ้างบารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่มี
ติดตั้ง ณ กรมทรัพยากรน้าบาดาล และสานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 1-12 เพื่อให้มีความพร้อมสามารถ
รองรับการใช้งานสาหรับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับและสนับสนุนการ
ดาเนินการให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นและรองรับการใช้งานในปัจจุบันและรองรับงานที่เกิดขึ้นในอนาคต
2.2 เพื่อบ ารุงรักษาในเชิงแก้ไขและเชิงป้องกัน (Corrective and Preventive Maintenance)
ส าหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ กรมทรัพยากรน ้าบาดาล และส านักทรัพยากร
น้าบาดาล เขต 1-12 ให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อการบริหารจัดการระบบงาน Help Desk
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3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศ ทางของแผน : ด้า นที่ 2 : พัฒ นาและปรับปรุงระบบโครงสร้า งพื้ นฐานใหมี ความมั ่ น คง
ปลอดภัย ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภ าพ
สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานที่ 1: เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
4. เป้าหมายโครงการ
กรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาลมี ค รุ ภ ั ณ ฑ์ ค อมพิ ว คอมพิ ว เตอร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์ ที ่ มี
ประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานในปัจจุบันและรองรับงานที่เกิดขึ้นในอนาคต และมีการบ ารุงรั กษา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ กรมทรัพยากรน้าบาดาล และสานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต
1-12 ให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงให้เป็นปัจจุบัน
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ได้แก่
5.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
5.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
5.1.3 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
5.1.4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิว เตอร์
โน้ตบุก๊
5.1.5 ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
5.1.6 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ A3
5.1.7 สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3
5.1.8 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2
5.1.9 คอมพิวเตอร์สาหรับงานกราฟฟิก
5.1.10 ซอฟท์แวร์สาหรับงานแผนที่ (ArcGIS)
5.1.11 ซอฟท์แวร์สาหรับงานกราฟฟิก (Photoshop) เช่าใช้แบบ 3 ปี
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5.1.12 ซอฟท์แวร์สาหรับงานเขียนแบบ (AutoCAD) เช่าใช้แบบ 3 ปี
ส่งลงในพื้นที่กรมทรัพยากรน้าบาดาล และ สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 1-12
5.2 การบารุงรักษาในเชิงแก้ไขและเชิงป้องกัน (Corrective and Preventive Maintenance)
ส าหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่ว ง ที่ติดตั้ง ณ กรมทรัพยากรน ้าบาดาล และ ส านัก
ทรัพยากรน้าบาดาล เขต 1-12
5.2.1 บารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
5.2.2 บารุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วง
5.2.3 จัดทาแผนผังแสดงกระบวนงานในการรับเรื่องและการแก้ไข
5.2.4 จัดหาระบบงานบริหารจัดการ Help Desk
5.2.5 บารุงรักษาโปรแกรมป้องกันไวรัสสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
6. ประมาณการงบประมาณ
120,000,000 บาท (ร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
3 ปี (พ.ศ. 2566 - 2568)
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลส่วนกลาง และสานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 1-12 (ส่วนภูมิภาค)
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
1. จานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับ
2. จานวนการให้บริการบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
9.2 เชิงคุณภาพ
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สามารถทาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับ
และสนับสนุนการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นและรองรับการใช้งานในปัจจุบันและรองรับงาน
ที่เกิดขึ้นในอนาคต
10.2 กรมทรัพยากรน้าบาดาลได้รับการบารุงรักษาในเชิงแก้ไขและเชิงป้องกัน (Corrective and
Preventive Maintenance) ส าหรั บ ครุ ภ ั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ ต ่ อ พ่ ว ง ณ กรมทรั พ ยากร
น้าบาดาล และสานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 1-12 ให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
10.3 กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีการบริหารจัดการระบบงาน Help Desk
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 รายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 108 ชุด
มีคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อยดังนี้
12.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญ ญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
12.1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
12.1.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็น แผงวงจรเพื ่ อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่ มีห น่ว ยความจ าขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื ่ อ แสดงภาพติ ด ตั ้ ง อยู ่ ภ ายในหน่ ว ยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2
GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
12.1.4 มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
12.1.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จานวน 1 หน่วย
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12.1.6 มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
12.1.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
12.1.8 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
1) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
2) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
12.2 รายการที ่ 2 เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ ๊ ก ส าหรั บ งานประมวลผล จ านวน 120 ชุ ด
มีคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อยดังนี้
12.2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย
โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่ น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีห น่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่ น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
12.2.2 มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
12.2.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
12.2.4 มี จ อภาพที ่ ร องรั บ ความละเอี ย ดไม่ น ้ อ ยกว่ า 1,366 x 768 Pixel และมี ข นาด
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
12.2.5 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
12.2.6 มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
12.2.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
12.2.8 สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
12.3 รายการที่ 3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 216 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน
อย่างน้อยดังนี้
12.3.1 มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
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12.3.2 เป็นเครื่องสารองไฟระบบ Line Interactive with stabilizer ควบคุมการทางานด้วย
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
12.3.3 สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
12.3.4 มีจานวนเต้าไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
12.4 รายการที ่ 4 ชุ ด โปรแกรมระบบปฏิ บ ั ต ิ ก ารส าหรั บ เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวน 336 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อยดังนี้
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 แบบ 64-bit หรือดีกว่า ส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
12.5 รายการที่ 5 ชุด โปรแกรมจัดการส านักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน
336 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อยดังนี้
ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน Microsoft Office ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถ
ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power Point ได้
12.6 รายการที่ 6 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน
180 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อยดังนี้
12.6.1 ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
12.6.2 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
12.6.3 มีความเร็ว ในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)
12.6.4 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)
12.6.5 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
12.6.6 มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
12.6.7 สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
12.7 รายการที่ 7 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จ านวน
180 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อยดังนี้
12.7.1 เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder)
ได้ไม่น้อยกว่า 60 แผ่น
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12.7.2 สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าอัตโนมัติ
12.7.3 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
12.7.4 มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm
12.7.5 สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
12.7.6 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
12.8 รายการที่ 8 คอมพิวเตอร์แ ท็ปเล็ต แบบที่ 2 จ านวน 120 ชุด มีค ุณ ลักษณะพื้นฐาน
อย่างน้อยดังนี้
12.8.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
12.8.2 มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
12.8.3 มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
12.8.4 มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048 x
1,536 Pixel
12.8.5 สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS
12.8.6 มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)
12.8.7 มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel
12.8.8 มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel
12.9 รายการที่ 9 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก จานวน 108 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อยดังนี้
12.9.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
12.9.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
12.9.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาด 4 GB
12.9.4 มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB
12.9.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จานวน 1 หน่วย
12.9.6 มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
12.9.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
12.9.8 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
12.9.9 มีแป้นพิมพ์และเมาส์
12.9.10 มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
12.10 รายการที่ 10 ซอฟท์แวร์สาหรับงานแผนที่ (ArcGis) จานวน 108 ชุด
12.11 รายการที่ 11 ซอฟท์แวร์สาหรับงานกราฟฟิก (Photoshop) เช่าใช้แบบ 3 ปี จานวน
108 ชุด
12.12 รายการที่ 12 ซอฟท์แวร์สาหรับงานเขียนแบบ (AutoCAD) เช่าใช้แบบ 3 ปี จานวน
108 ชุด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการจัดทาระบบจัดการทรัพยากรในการบริการระบบสารสนเทศส่วนกลาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การ (Data Center Consolidate)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี
1. หลักการและเหตุผล
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีภารกิจหลัก ได้แก่ สารวจ พัฒนา ประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู
เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าบาดาลอย่างสมดุลและยั่งยืน กากับ ควบคุม การประกอบกิจการ
น้าบาดาล รวมทั้งปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้าของ
ทุกภาคส่วน
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลมีการแบ่งหน่วยงานออกเป็น 17 ส านัก 3 กอง 1 ศูน ย์ และ 3 กลุ่ม
บทบาทในการตัดสินใจของแต่ละหน่วยงานมีความเป็นเอกลักษณ์แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการอ้างถึง
แหล่งข้อมูลเดียวกัน ภาระงานต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลอาจมีการตัดสินใจเป็นกิจวัตร ได้แก่
การควบคุมและกากับดูแลทรัพยากรน้าบาดาลให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการที่กาหนดไว้
การส ารวจและประเมิน การวิเคราะห์คุณภาพน ้า การด าเนินงานสนับสนุนการขุดเจาะ การพัฒ นา
น ้าบาดาล และการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน ้าบาดาล นอกจากนี้การตัดสินใจต่าง ๆ อาจรวมถึง
การตัดสินใจในงานเฉพาะกิจ เช่น การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งต้องการความรวดเร็วในการแก้ไข
ปัญหา นอกจากการตัดสินใจในงานกิจวัตรและงานเฉพาะกิจต่าง ๆ แล้ว คลังข้อมูลยังมีการน ามาใช้
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานหรือผลการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรสามารถ
ทราบสถานะผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันว่า มีการดาเนินการไปตามแผนหรือบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่
ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิต
ของคนในยุค ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันพบว่าปัญหาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ทวีความเข้มข้นและมี ความรุนแรงมากขึ้นตามลาดับ ซึ่งภัยคุกคามไซเบอร์มีทั้งในด้านความมั่นคงของ
ประเทศ ด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และด้านการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยมีแนวโน้มที่จะมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกระดับทั้งระดับชาติ ลงไปถึงระดับชุมชนทั่วประเทศ ยังขาดความพร้อมในด้านรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หลายด้าน กรมทรัพยากรน ้าบาดาลมีการน าระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์การ ได้แก่ งานด้านวิชาการ งานพัฒนาบ่อ
น้าบาดาล งานสานักงาน และงานบริการแก่ประชาชน รวมถึงการประสานงานเพื่อให้บริการข้อมูลให้แก่
หน่วยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีความจาเป็นในการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรในการบริการระบบ
สารสนเทศส่วนกลางซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์การ (Data Center Consolidate) ของหน่วยงาน รองรับการบูรณาการฐานข้อมูลหลักของ
องค์กร ได้แก่ ฐานข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาล ฐานข้อมูลบ่อบาดาลเอกชน ฐานข้อมูลบ่อสังเกตการณ์
ฐานข้อมูลงานสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล ฐานข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงระบบคลังข้อมูลที่กรมกาลังพัฒนาขึ้นให้สามารถนามาใช้
ประโยชน์ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า โดยมุ่งหวังจะสามารถช่วยให้การ
ทางานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารสารสนเทศด้วยระบบฐานข้อมูลเพื่อตอบสนองการเข้าถึง
ข้อมูล ได้ทัน ทีและรวดเร็ว ซึ่งจะส่ งผลให้กรมทรัพยากรน ้าบาดาลก้าวสู่การเป็นหน่วยงานที่มีการ
ปฏิบัติงานบนฐานการจัดการความรู้ด้วยระบบสารสนเทศ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ก้าวทันต่อยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในปัจจุบัน และสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาระบบจัดการทรัพยากรในการบริการระบบสารสนเทศส่วนกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์การ (Data Center Consolidate) กรมทรัพยากรน้าบาดาล
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางของแผน : ด้านที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภ าพ
สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานที่ 2: พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานใหมีความมั่นคง ปลอดภัย ทันสมัย และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4. เป้าหมายโครงการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถจัดการทรัพยากรในการบริการ
ระบบสารสนเทศส่วนกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การ
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 กาหนดแผนงานการออกแบบต้นร่างของสถาปัตยกรรมระบบและโทโปโลยเครือข่ายที่จะ
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper-Converged เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซอฟต์แวร์ Virtual
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
Machine อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย Switch ระบบส ารองข้อมูล (Backup Appliance) และ
ครุภัณฑ์ส่วนควบทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศส่วนกลางภายใต้สภาพแวดล้อมของแพลตฟอร์ม
ทั้ง Windows Android และ iOS
5.2 ออกแบบระบบจัดการทรัพยากรในการบริการระบบสารสนเทศส่วนกลาง
5.3 ดาเนินการจัดหาระบบจัดการทรัพยากรในการบริการระบบสารสนเทศส่วนกลาง
5.4 ออกแบบและติ ด ตั ้ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข ่ า ยแบบ Hyper-Converged พร้ อ มระบบ
สนับสนุนตามต้นร่างรูปแบบที่กาหนดไว้
5.5 กาหนดค่าติดตั้งของระบบแม่ข่าย เครือข่าย ซอฟต์แวร์ VM และองค์ประกอบทั้งหมด
5.6 ทดสอบระบบในระดับ Functional Test และ Performance Test
5.7 จัดทาคู่มือประกอบการบริหารจัดการระบบ
5.8 จัดฝึกอบรมผู้บริหารระบบและผู้ใช้ระบบ
5.9 จัดทารายงานการประเมินผลการทดสอบระบบ และแผนการบารุงรักษาระบบรายปี (MA)
5.10 ให้การสนับสนุนในระยะรับประกัน 3 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
6. ประมาณการงบประมาณ
12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
1 ปี
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
มีร ะบบจัดการทรัพยากรทางดิจิทัลในการบริหารระบบสารสนเทศส่ว นกลาง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การ (Data Center Consolidate) กรมทรัพยากรน้าบาดาล จานวน
1 ชุด
9.2 เชิงคุณภาพ
มีร ะบบจัดการทรัพยากรในการบริการระบบสารสนเทศส่ว นกลาง สามารถตอบสนอง
ให้บ ริการการเข้าถึงบริการสารสนเทศของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
ระดั บ กลาง ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ ต้ น และผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ท รั พ ยากรสารสน เทศได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังรองรับการให้บริการประชาชนแบบ e-Service ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด
24 ชั่วโมง 7 วันทาการ
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีระบบจัดการทรัพยากรในการบริการระบบสารสนเทศส่วนกลาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การ
10.2 มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สนับสนุนการบูรณาการฐานข้อมูลของกรมทรัพยากร
น้าบาดาลที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านดิจิทัลจากส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.3 มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเข้าถึงบริการต่าง ๆ
จากระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในกรม และยังสามารถให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่าง
ทั่วถึง
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ Hyper-Converged
12.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ Hyper-Converged
12.1.2 ซอฟต์แวร์ Virtual Machine
12.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย Switch
12.3 อุปกรณ์สารองข้อมูล (Backup Appliance)
12.4 ระบบจัดการทรัพยากรในการบริการระบบสารสนเทศส่วนกลาง
12.5 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
บนระบบปฏิบัติการ Windows
12.6 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภท Mobile Devices
ระบบปฏิบัติการ Android
12.7 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภท Mobile Devices ระบบปฏิบัติการ iOS
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จานวน 1 ชุด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(DR-Site: Disaster Recovery Site)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี
1. หลักการและเหตุผล
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีภารกิจหลัก ได้แก่ การสารวจ การประเมิน การส่งเสริม การควบคุม
และจัดการทรั พยากรน ้า บาดาลเพื่ อ ให้ บริ การแก่ประชาชนเพื่ อ มี คุ ณภาพชีว ิ ตที ่ผ าสุ ก ในปัจจุ บั น
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลมีการน าระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยการปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ ขององค์กร ได้แก่ งานด้านวิชาการ งานพัฒนาบ่อน้าบาดาล งานสานักงาน และงานบริการ
แก่ประชาชน รวมถึงการประสานงานเพื่อให้บริการข้อมูลให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยกรมทรัพยากรน้าบาดาลมุ่งหวังว่าระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
นั้นจะสามารถช่วยให้การทางานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารสารสนเทศด้วยระบบฐานข้อมูล
เพื่อตอบสนองการเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีและรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลก้าวสู่การเป็น
หน่ว ยงานที่มีการปฏิบ ัติงานบนฐานการจัดการความรู้ด้ว ยระบบสารสนเทศ เป็นหน่ว ยงานภาครัฐ
ที่ก้าวทันต่อยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน และสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาลได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริห ารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล พัฒ นา และอนุรักษ์แหล่งน ้าบาดาลและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีระบบสารสนเทศที่ส าคัญต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งระบบต้องมีประสิทธิภาพและสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ระบบสารสนเทศหลักไม่สามารถให้บริการได้ เช่น เกิดภัย
ธรรมชาติ หรือเกิดเหตุการณ์ทางการเมือง เป็นต้น ดังนั้น โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (DR-Site: Disaster Recovery Site)ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลจึงมีความ
จ าเป็ น ต่ อ การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ให้ ม ี ค วามมั ่ น คงและปลอดภั ย เพื ่ อ ตอบสนองต่ อ ภารกิ จ ของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทาการสารวจสามะโนบ่อน้าบาดาลทั่วประเทศให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
2.2 เพื่อจัดท าระบบส ารวจและปรับเทียบข้อมูลบ่อน ้าบาดาล (inventory) ที่สามารถแก้ไ ข
ปรับปรุง และนาเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาล (Smart Pasutara) ได้โดยอัตโนมัติ
2.3 เพื่อจัดทาระบบศูนย์บริการเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศสารองกรมทรัพยากรน้าบาดาล
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางของแผน : ด้านที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภ าพ
สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานที่ 2: พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานใหมีความมั่นคง ปลอดภัย ทันสมัย และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4. เป้าหมายโครงการ
4.1 ข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาลมีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
4.2 เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากร
น้าบาดาลมีความมั่นคงและปลอดภัย และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 สารวจรายละเอียดของระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาลที่เกี่ยวข้อง
5.2 จัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการ
5.3 ออกแบบการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
5.4 ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการที่ศูนย์ข้อมูลสารอง (DR)
5.5 ดาเนินการสารองข้อมูล (Replication) ระบบสารสนเทศไปยังศูนย์ข้อมูลสารอง (DR)
5.6 ทดสอบและประเมินผล
5.7 ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
6. ประมาณการงบประมาณ
9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
1 ปี
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
มีระบบไซต์สารอง เพื่อรองรับการบริหารความต่อเนื่องของกิจการ ในภาวะวิกฤติที่มี
ประสิทธิภาพ
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
9.2.2 กรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาลมี ร ะบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละการสื ่ อ สารระบบ
สารสนเทศที่มั่นคงและปลอดภัย
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาล
10.2 ผู้รับบริการระบบสารสนเทศได้ใช้งานระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
การให้บริการทีดีได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากการ
ควบคุมที่ทาให้ระบบหลักไม่สามารถให้บริการได้ และป้องกันความเสียหายของข้อมูลระบบสารสนเทศ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสาหรับงานประมวลผลระดับสูง จานวน 3 เครื่อง
12.2 ระบบบริหารการจัดการสาหรับระบบงาน Virtualization ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
จานวน 1 ระบบ
12.3 ระบบเครือข่ายสาหรับVirtualization จานวน 1 ระบบ
12.4 Migration ระบบสารสนเทศของกรมฯพร้ อ มทดสอบระบบภาพรวมทั ้ ง หมด จ านวน
1 ระบบ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
หน่วยงาน
ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
1 ปี

1. หลักการและเหตุผล
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลเป็นหน่วยงานที่ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอินเทอร์เน็ตเป็น
เครื่องมือส าคัญในขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุพันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร และการ
บริหารจัดการภายในองค์กร และเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลาภายนอกหรือ
ประชาชนที่มาติดต่อกับกรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยปัจจุบันความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศบน
เครือข่ายของกรมทรัพยากรน้าบาดาล มีการขยายตัวอย่างมาก ทั้งระบบงานและการรับส่งข้อมูล ภาพ
และเสียง แก่ผู้ใช้งานทั้งจากภายในและจากภายนอกองค์กร ประกอบกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลในส่ว นของอุปกรณ์ Core Network และ อุปกรณ์ Access
Switch บางส่ ว นเป็ น ระบบที ่ ต ิ ด ตั ้ ง และใช้ ง านมาแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ า 5 ปี และ อุ ป กรณ์ บ างส่ ว นทาง
บริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิตและจาหน่ายแล้ว ซึ่งเมื่อเกิดการทางานผิดพลาด ล่าช้า บกพร่องของระบบ
ซึ่งบางครั้งซอฟต์แวร์เก่าไม่สามารถรองรับได้ และมีซอฟต์แวร์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย บางครั้งจึงทาให้ไม่
สามารถอัพเดทระบบเพื่อแก้ไขปัญหาได้ ประกอบกับปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid19) จึงทาให้ระบบการทางานส่วนใหญ่จะต้องเป็นระบบออนไลน์ และหลายๆขั้ นตอนจะต้องเป็นระบบ
อัตโนมัติเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
ทั้งนี้กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีสานักงานเขตอีกทั้งหมด 12 เขตนั้น จึงจาเป็นจะต้องมีการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ไปทั้งหมด 12 เขต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ทั้ง 12 เขตนั้นจะต้องมีความเชื่อมโยง
กัน มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เพื่อให้ทั้งหน่วยงานกลาง และ สทบ.เขตทั้ง 12 เขตปฏิบัติงานได้ตาม
ภารกิจที่มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดัง นั้นจึงมีความจาเป็นจะต้องดาเนินการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารให้ทันสมัยและรองรับระบบงานส่งข้อมูล ภาพและ
เสียง ดังกล่าวข้างต้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารของกรมฯให้ทันสมัยและ
รองรับการรับส่งข้อมูล ภาพ และ เสียง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ให้ครอบคลุมสานักเขตทั้ง 12 เขต และ
รองรับมาตรฐาน WIFI6
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางของแผน : ด้านที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภ าพ
สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานที่ 2: พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานใหมีความมั่นคง ปลอดภัย ทันสมัย และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4. เป้าหมายโครงการ
4.1 เพื่อรองรับการให้บริการระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้อย่างต่อเนื่องโดยมี
ระยะเวลาหยุดให้บริการน้อยที่สุด
4.2 ระบบเครือข่ายมีความยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถขยายตัวได้ในอนาคต
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 กาหนดเกณฑ์เพื่อสารวจความต้องการในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
5.2 สารวจความต้องการในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาล เพื่อออกแบบความต้องการในการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร
5.3 จัดทาร่างขอบเขตการทางาน และข้อกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ (TOR)
5.4 จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
5.5 ติดตั้ง ทดสอบระบบ และ ตรวจรับงาน
6. ประมาณการงบประมาณ
30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
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8. พื้นที่ดาเนินการ
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 1-12 (ส่วนภูมิภาค)
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจานวนที่เพียงพอต่อความต้องการ
9.2 เชิงคุณภาพ
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลมีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสารของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล ที่มีประสิทธิภาพ
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารของกรมฯให้ทันสมัยและรองรับการรับส่งข้อมูล ภาพ และ เสียง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10.2 กรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาลมี ก ารเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย (Wireless LAN) ให้
ครอบคลุมสานักเขตทั้ง 12 เขต และ รองรับมาตรฐาน WIFI6
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
1. อุป กรณ์เครือข่ายหลัก (Core Switch) 8x100G และ 48x1/10/25GE (ทดแทน บางเขน) 2
เครื่อง
2. อุ ป กรณ์ ก ระจายสายสั ญ ญาณเครื อ ข่ า ย (POE LAN Switch) 16x100/1G/2.5G BaseT
32x10/100/1G BaseT และ 4x1/10G (ทดแทน บางเขน) 44 เครื่อง
3. อุ ป กรณ์ ก ระจายสายสั ญ ญาณเครื อ ข่ า ย ( POE LAN Switch) 16x100/1G/2.5G BaseT,
32x10/100/1G BaseT และ 4x1/10G (ทดแทน สานักงานเขต) 12 เครื่อง
4. อุป กรณ์กระจายสั ญญาณเครื อ ข่า ยไร้ส าย (Access Point) แบบติดตั้งภายใน ท างานตาม
มาตรฐาน WIFI6 (สานักงานเขต) 84 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ทางาน
ตามมาตรฐาน WIFI6 (สานักงานเขต) 36 เครื่อง
6. ซอฟต์แวร์ระบบควบคุมและบริหารจัดการเครือข่าย 1 เครื่อง
7. ค่าเดินสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 12 สานักงานเขต และ บางเขน 1 หน่วย
8. ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 1 หน่วย
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
ดิจิทัล (ระยะที่2)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากกรมทรัพยากรน้าบาดาลเป็นหน่วยงานที่ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอินเตอร์เน็ต
เป็นเครื่องมือส าคัญในขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
การบริหารจัดการภายในองค์กร โดยปัจจุบันความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศบนเครือข่ายของ
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล มีการขยายตัวอย่างมาก ทั้งระบบงานและการรับส่งข้อมูล ภาพ และเสียง
แก่ผู้ใช้งานทั้งจากภายในและจากภายนอกองค์กร ตลอดจนภัยคุกคามจากระบบเครือข่ายมีเพิ่มมากขึ้น
จึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลต่อเนื่องจาก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลของปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ซึ่งครอบคลุมในส่วนกลางเป็น
หลัก ดังนั้นในโครงการนี้จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 12 ศูนย์เขต และ
เพื่อให้ระบบมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
และข้อมูลสารสนเทศให้มีมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยครอบคลุมทั้งระบบ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลขององค์กร ทั้งในระดับ
ผู้ใช้และระดับองค์กร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2.2 เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ ใ ช้ ง านระบบสารสนเทศมี ค วามมั ่ น ใจในความปลอดภั ย ในการท าธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมทรัพยากรน้าบาดาล
2.3 เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางของแผน : ด้านที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภ าพ
สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร
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แผนงานที่ 2: พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานใหมีความมั่นคง ปลอดภัย ทันสมัย และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4. เป้าหมายโครงการ
4.1 กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีระบบสามารถตรวจสอบข้อมูล เข้า - ออก ทั้งภายในและภายนอก
ระบบเครือข่ายได้ทั้งส่วนกลางและศูนย์เขตได้
4.2 ป้องกัน ให้เครื่องคอมพิว เตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิว เตอร์ล ูกข่าย ระบบงานฐานข้อมูล
คอมพิวเตอร์ มีความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และมีความเป็นเอกภาพเพิ่มขึ้น
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 กาหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อออกแบบปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิตอล
5.2 จัดทาร่างขอบเขตการทางาน และข้อกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ (TOR)
5.3 จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางดิจิทัล
5.4 ติดตั้ง ทดสอบระบบ และ ตรวจรับงาน
6. ประมาณการงบประมาณ
20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
1 ปี
8. พื้นที่ดาเนินการ
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 12 เขต
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล ที่มีประสิทธิ์ภาพทั้งใน
ระดับผู้ใช้งานและระดับองค์กร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
9.2 เชิงคุณภาพ
สามารถตรวจสอบปริมาณเข้า-ออก ทั้งภายในและภายนอกระบบเครือข่ายได้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 สามารถตรวจสอบข้อมูลและปริมาณเข้า-ออก ทั้งภายในและภายนอกระบบเครือข่ายได้
10.2 ป้องกันให้เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย ระบบงานฐานข้อมูล
คอมพิวเตอร์ มีความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และมีความเป็นเอกภาพเพิ่มขึ้น
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Firewall)
12.2 อุปกรณ์ตรวจรับผู้บุกรุก (IPS)
12.3 Web Application Firewall
12.4 End Point Security (Antivirus)
12.5 อุปกรณ์กาหนดสิทธิ์และนโยบายการใช้เครือข่าย
12.6 ศูนย์ปฏิบัติการระบบรักษาความปลอดภัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการปรับปรุงระบบกาเนิดไฟฟ้าสารองแบบอัตโนมัติ ในกรณีฉุกเฉิน และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า กรมทรัพยากรน้าบาดาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
ระยะเวลาดาเนินงาน 3 ปี
1. หลักการและเหตุผล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ควบคุมกิจการการใช้ประโยชน์จากน้าบาดาลให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อตอบสนองการดาเนินกิจการทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม เกษตร
และบริการ ปัจจุบันยังไม่มีระบบสารองไฟฟ้า ทาให้เมื่อระบบไฟฟ้าหลักจากการไฟฟ้าภูมิภาคขัดข้อง เช่น
แรงดันไฟฟ้าตก แรงดันไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้ากระโชก หรือไฟฟ้าดับจากปรากฎการณ์ธรรมชาติ ทาให้เจ้าหน้าที่
ไม่สามารถปฏิบัติงาน ในแต่ละระบบงานต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบสนันสนุน (Facility) ต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ที่อานวยความสะดวก
ในการบริหารงาน และการปฏิบัติงานหยุดการทางานชั่วขณะ หรืออาจชารุดเสียหาย จนไม่สามารถทางาน
ได้ มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการโดยรวม ทางด้านส่วนกลางในปัจจุบันอาคาร 1 ยังมีระบบ
สารองไฟฟ้าไม่ครอบคลุมทุกๆส่วนงาน และอาคาร 2 ยังไม่มีระบบสารองไฟฟ้า ทาให้เมื่อระบบไฟฟ้าหลัก
จากการไฟฟ้านครหลวงขัดข้อง เช่น แรงดันไฟฟ้าตก แรงดันไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้ากระโชก หรือไฟฟ้าดับจาก
ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงาน ในแต่ละระบบงานต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งตู้ไฟฟ้าหลัก (MDB) ของอาคาร 1 ติดตั้งอยู่ชั้นใต้ดินบริเวณห้องปั๊มน้า ซึ่งมีความเสี่ยงในการถูกน้า
ท่วมขังเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าสาหรับประเทศไทยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าของอาคาร
2 ที่ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ตู้ไฟฟ้าหลัก MDB มีอายุการใช้งาน
มากกว่า 20 ปี มีความเสี่ยงสูงของการใช้งานไม่ได้ มีค่ากาลังสูญเสียเกิดขึ้นที่อุปกรณ์มากขึ้น ทาให้ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจากกาลังสูญเสียในตัวอุปกรณ์นี้ เสียค่าบารุงรักษาที่มากขึ้นตามอายุการใช้งาน และอาจ
ไม่มีอะไหล่รองรับ
ดั ง นั้ น เพื่อ เป็น การป้อ งกั น ความเสี่ยง ดั ง กล่ า วข้ างต้น กรมทรัพยากรน ้าบาดาล ส่วนภูมิภาค
เห็นสมควรให้มีการจัดหาระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติฉุกเฉิน เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าสารอง
ให้กับอาคารสานักงานกรมทรัพยากรน้าบาดาล ส่วนภูมิภาค และกรมทรัพยากรน้าบาดาล เขต 4 จังหวัด
ขอนแก่ น เห็ น สมควรให้ ม ี ก ารจั ด หาระบบเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า ส ารองอั ต โนมั ต ิ ฉ ุ ก เฉิ น เพื ่ อ จ่ า ย
กระแสไฟฟ้าสารองให้กับอาคารสานักงานชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 5 และระบบลิฟท์ กรมทรัพยากรน้าบาดาล
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เขต 4 จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน และการให้บริการโดยรวมของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติฉุกเฉินสาหรับ อาคารสานักงาน กรมทรัพยากร
น้าบาดาล ส่วนภูมิภาค และสาหรับอาคารสานักงานชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 5 และระบบลิฟท์ กรมทรัพยากร
น้าบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากระบบไฟฟ้าหลักจากการไฟฟ้า
ภูมิภาคขัดข้อง
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางของแผน : ด้านที่ 2 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานใหมีความมั่นคง ปลอดภัย ทันสมัยทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4. เป้าหมายโครงการ
4.1 มีระบบไฟฟ้าสารองที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอาคารสานักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 1-12 (ส่วนภูมิภาค) ในกรณีระบบไฟฟ้าหลักจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขัดข้อง หรือเกิดเหตุฉุกเฉินจากกรณีต่างๆ
4.2 การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่มีการ
เชื่อมโยงสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 1-12 (ส่วนภูมิภาค) กับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกให้มีความต่อเนื่อง มั่นคงและปลอดภัย ได้แก่ ระบบโทรศัพท์ภายในผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบประชุมทางไกล VDO Conference ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ รวมถึงระบบสนับสนุน (Facility) ต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้าภายใน ระบบแสงสว่าง ระบบปรับ
อากาศ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องสนับสนุนแหล่งจ่ายไฟฟ้าในอาคารสานักงาน
4.3 การให้บริการประชาชนผ่านการบริการออนไลน์ และผ่านการ Walk in ได้อย่างต่อเนื่อง
และเต็มประสิทธิภาพ
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ก าหนดเกณฑ์ เ พื ่ อ ส ารวจพื ้ น ที ่ ก ารติ ด ตั ้ ง ระบบเครื ่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า ส ารองอั ต โนมั ติ
(Generator System) และระบบไฟฟ้าเพื่อให้รองรับการใช้งาน (ดาเนินการแล้ว)
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5.2 ส ารวจระบบไฟฟ้าในอาคารส านักทรัพยากรน ้าบาดาลเขต 1-12 (ส่ว นภูมิภ าค) เพื่อ
ออกแบบขนาดเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติ (Generator) (ดาเนินการแล้ว)
5.3 จัดทาร่างขอบเขตการทางาน และข้อกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ (TOR) (ดาเนินการแล้ว)
5.4 จัดซื้อและติดตั้งระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองอัตโนมัติ (Generator System) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
5.4.1 ปีงบประมาณ 2566 จัดซื้อระบบเครื่องก าเนิ ดไฟฟ้าส ารองอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน
ศูนย์บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศสารอง (Disaster Recovery Site)
5.4.2 ปีงบประมาณ 2567 จัดซื้อและติดตั้งระบบไฟฟ้าสารองอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน สานัก
ทรัพยากรน้าบาดาล ส่วนภูมิภาค
5.4.3 ปีงบประมาณ 2568 จัดซื้อระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน
อาคาร 1 และ 2 พร้อมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้าบาดาล
6. ประมาณการงบประมาณ
122,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
3 ปี
8. พื้นที่ดาเนินการ
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต เขต 1-12
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล และส านักทรัพยากรน ้าบาดาลเขต ส่วนภูมิภาคมีระบบ
ไฟฟ้าสารองจ่ายกระแสไฟฟ้าสารองครอบคลุมให้กับอาคารสานักงาน
9.1.2 กรมทรัพยากรน้าบาดาล และสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต ส่วนภูมิภาคสามารถใช้
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มั่นคงและปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง
9.2 เชิงคุณภาพ
สามารถป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
และสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต ส่วนภูมิภาคได้
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ระบบไฟฟ้าส าหรับอาคาร และอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้าบาดาล มีระบบไฟฟ้าส ารอง
ใช้งาน เมื่อระบบไฟฟ้าหลักจากการไฟฟ้า นครหลวงขัดข้อง
10.2 ระบบไฟฟ้าส าหรับ อาคารสานักงานชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 5 และระบบลิฟท์ กรมทรัพยากร
น ้าบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น มีระบบไฟฟ้าส ารองใช้งาน เมื่ อ ระบบไฟฟ้ า หลั ก จากการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคขัดข้อง
10.3 ระบบสนับสนุน (Facility) ต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้าภายใน ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ
และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในอาคาร 1 และอาคาร 2 สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง
10.4 ลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบไฟฟ้า
อาคารสานักงานชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 5 และระบบลิฟท์
10.5 ป้องกัน การเกิ ดไฟฟ้ าลัดวงจร ลดความเสี ย หายที ่ จ ะเกิ ด ขึ ้ น และเพื ่ อ เป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน และการให้บริการโดยรวมของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
10.6 ส่วนภูมิภาคมีระบบไฟฟ้าสารองจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอาคารสานักงาน และอุปกรณ์ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ของสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 1-12 (ส่วนภูมิภาค) ในกรณีระบบไฟฟ้าหลักจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขัดข้อง หรือเกิดเหตุฉุกเฉินจากกรณีต่างๆ
10.7 ระบบงานต่างๆของส านักทรัพยากรน ้าบาดาลเขต 1-12 (ส่วนภูมิภาค) ที่ใช้งานอยู่ใน
ปั จ จุ บ ั น และที ่ จ ะเกิ ด ขึ ้ น ในอนาคตสามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง ได้ แ ก่ ระบบโทรศั พ ท์ ภ ายใน
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบประชุมทางไกล VDO Conference ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงระบบสนับสนุน (Facility) ต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้าภายใน ระบบแสงสว่าง
ระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องสนับสนุนแหล่งจ่ายไฟฟ้าในอาคารสานักงาน
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน สาหรับอาคาร 1
12.1.1 เป็นเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติกรณีฉุกเฉินแบบมีชุดตู้ครอบเก็บเสียง
สามารถกันเสียง ทนฝนทนแดด สามารถติดตั้งภายนอกอาคาร ระดับเสียงต้องไม่เกิน 85 dBA วัดที่ระยะ
1 เมตรรอบเครื่องขณะเดินเครื่องที่เต็มพิกัด โดยที่ชุดตู้ครอบต้องประกอบสาเร็จรูปทั้งชุดกับเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าสารองอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
สารองอัตโนมัติกรณีฉุกเฉินมีพิกัดแรงดันใช้งานอยู่ที่ 400/230 V หรือดีกว่า
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12.1.2 เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติกรณีฉุกเฉินมีขนาดกาลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 300
kVA (Prime Rating) ที่ 400/230 V 50 Hz ความเร็วรอบ 1,500 รอบต่อนาที เพาเวอร์แฟกเตอร์ 0.8
12.1.3 เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติ กรณีฉุกเฉินตั้งอยู่บนแผ่นยางรองกันสะเทือน
บนฐานเหล็กเดียวกันเพื่อกันความสั่นสะเทือน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมในการติดตั้ง
12.1.4 ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001
และมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001
12.1.5 เครื่องยนต์ (Engine) มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบ In
Line 4 จังหวะ, 6 สูบ กาลังของเครื่องยนต์ (Gross Power) ต้องไม่ต่ากว่า 360 แรงม้าที่ 1,500 รอบต่อ
นาที และได้ตามมาตรฐานของ BS 5000 หรือ ISO 8528 มีระบบควบคุมความเร็วรอบของเครื่องยนต์โดย
ใช้ Governor แบบ Electronic มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์โดยใช้มอเตอร์สตาร์ทแบบไฟฟ้ากระแสตรง
แรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์
12.2 เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติ กรณีฉุกเฉิน สาหรับอาคาร 2 มีคุณสมบัติอย่าง
น้อยดังนี้
12.2.1 เป็นเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติ กรณีฉุกเฉินแบบมีชุดตู้ครอบเก็บเสียง
สามารถกันเสียง ทนฝนทนแดด สามารถติดตั้งภายนอกอาคาร ระดับเสียงต้องไม่เกิน 85 dBA วัดที่ระยะ
1 เมตรรอบเครื่องขณะเดินเครื่องที่เต็มพิกัด โดยที่ชุดตู้ครอบต้องประกอบสาเร็จรูปทั้งชุดกับ เครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าสารองอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
สารองอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน
12.2.2 เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติกรณีฉุกเฉินมีขนาดกาลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 500
kVA (Prime Rating) ที่ 400/230 V 50 Hz ความเร็วรอบ 1,500 รอบต่อนาที เพาเวอร์แฟกเตอร์ 0.8
12.2.3 เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติกรณีฉุกเฉินตั้งอยู่บนแผ่นยางรองกันสะเทือน
บนฐานเหล็กเดียวกันเพื่อกันความสั่นสะเทือน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมในการติดตั้ง
12.2.4 ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001
และมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001
12.3 ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ามัน (Oil Leak Detection System) มีคุณสมบัติ
อย่างน้อยดังนี้อย่างน้อยดังนี้
12.3.1 แผงควบคุ ม (Controller) มี ค ุ ณ สมบั ต ิ ด ั ง นี ้ ส ามารถตรวจจั บ น ้ า รั ่ ว ซึ ม ได้
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
12.3.2 สามารถรองรับการตรวจจับการรั่วไหลของน้ามันได้
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12.3.3 รองรับการตรวจจับการรั่วไหลของน้ามันได้ไม่น้อยกว่า 3 โซน แต่ละโซนรองรับ
ความยาวในการตรวจจับไม่น้อยกว่า 20 เมตร ได้ภายในเครื่องเดียว ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE หรือ
IEC เป็นอย่างน้อย
12.3.4 สายเคเบิล (Sensing Cable) รองรับการตรวจจับน้ามันเบนซิน, น้ามันดีเซล และ
น้ามันเชื้อเพลิง สามารถรองรับการติดตั้งภายนอกได้ สามารถทาความสะอาดได้
12.4 มีระบบแจ้งเตือนสภาวะอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System
12.5 วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน NEMA, ANSI, VDE, UL หรือ
IEC มีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชก (Surge Protection Device)
12.6 เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติฉุกเฉิน สาหรับกรมทรัพยากรน้าบาดาล ส่วนภูมิภาค
12 เขต
12.6.1 เป็นเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติฉุกเฉินแบบมีชุดตู้ครอบเก็บเสียงสามารถ
กันเสียง ทนฝนทนแดด สามารถติดตั้งภายนอกอาคาร ระดับเสียงต้องไม่เกิน 86 dBA วัดที่ระยะ 1 เมตร
รอบเครื่องขณะเดินเครื่องที่เต็มพิกัด โดยที่ชุดตู้ครอบต้องประกอบสาเร็จรูปทั้งชุดกับ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
สารองอัตโนมัติฉุกเฉิน และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง
อัตโนมัติฉุกเฉิน
12.6.2 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองอัตโนมัติฉุกเฉินมีขนาดก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 100
kVA (Prime Rating) ที่ 400/230 V 50 Hz ความเร็วรอบ 1,500 รอบต่อนาที เพาเวอร์แฟกเตอร์ 0.8
12.6.3 เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติฉุกเฉินตั้งอยู่บนแผ่นยางรองกันสะเทือนบน
ฐานเหล็กเดียวกันเพื่อกันความสั่นสะเทือน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมในการติดตั้ง
12.6.4 ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001
และมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001
12.6.5 เครื ่ อ งยนต์ (Engine) ชนิ ด ดี เ ซลแบบ In Line 4 จั ง หวะ, 6 สู บ ก าลั ง ของ
เครื่องยนต์ต้องไม่ต่ากว่า 120 แรงม้าที่ 1,500 รอบต่อนาที และได้ตามมาตรฐานของ BS 5000 หรือ ISO
8528
12.6.6 ขดลวดกาเนิดไฟฟ้า (Alternator) เป็นแบบชนิดไม่มีแปรงถ่าน (Brushless) และ
ต่อโดยตรงเข้ากับเครื่องยนต์โดยผ่าน Flexible Disc Coupling หรือวิธีอื่นที่ผู้ผลิตแนะนา
12.6.7 แผงควบคุมสาหรับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Liquid Crystal
Display (LCD) พร้อมประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องวัดแสดงผล
12.6.8 แผงโอโตเมติคทรานส์เฟอร์สวิตซ์ (Automatic Transfer Switch) จอแสดงผล
แบบ Liquid Crystal Display (LCD) ซึ่งแสดงค่าต่าง ๆ
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12.7 ระบบไฟฟ้าสาหรับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติฉุกเฉิน
12.7.1 รู ป แบบระบบไฟฟ้ า โดยจั ด ท าแบบ Single Line Diagram และต้ อ งได้ รั บ
การรับรองแบบจากภาคีวิศวกรไฟฟ้า หรือสูงกว่า
12.7.2 ให้ผู้ขายติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองอัตโนมัติ
ฉุกเฉิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย
พ.ศ. 2545 (E.I.T. Standard 2001-45) หรือฉบับล่าสุดของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
12.7.3 วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
1) สวิ ต ช์ ต ั ด ตอนอั ต โนมั ต ิ ( Circuit Breaker) ต้ อ งผลิ ต และทดสอบ
ตามมาตรฐาน NEMA, ANSI, VDE, UL หรือ IEC
2) อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชก (Surge Protection Device) มีคุณสมบัติดังนี้
2.1) ท่อหรือรางร้อยสายผลิตตามมาตรฐาน IEC หรือ มอก.
2.2) สายไฟฟ้า (Electrical Cable) ผลิตตามมาตรฐาน IEC หรือ ANSI หรือ
NEMA หรือ BS หรือ VDE หรือ DIN หรือ JIS หรือ มอก.
3) สายควบคุม (Control Cable)
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการศึกษาและจัดทาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
ระยะเวลาดาเนินงาน 3 ปี
1. หลักการและเหตุผล
สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 1 ถึง เขต 12 ส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ ควบคุมกิจการการใช้ประโยชน์
จากน ้ า บาดาลให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ธรรม เพื ่ อ ตอบสนองการด าเนิ น กิ จ การทางเศรษฐกิ จ
ของภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ รวมถึงภารกิจในการบริหารจัดการประกอบกิจการน้าบาดาล
ในระดับ ภูมิภาค ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลให้ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์บริห ารจั ดการทรัพยากร
น้าบาดาล โดยการกาหนดเป้าหมายที่มีความเชื่อมโยง และสนองต่อแนวทางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าของประเทศ และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การ
จั ด การฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ ่ ง แวดล้อ ม พลั ง งาน มี ค วามมั ่ น คง ความยั ่ ง ยื น ด้ ว ยเหตุ ว ่ า การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อน จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงหลัก ทาให้เกิดภัยแล้งในประเทศไทยขึ้นบ่อยครั้ง และครอบคลุมพื้นที่ในส่วนต่าง ๆ ของ
ประเทศมากขึ้นส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการน้าบาดาลของประเทศ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้เห็นแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดภาวะโลก
ร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นการใช้พลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าหลักที่ใช้ในด้าน
สาธารณูปโภคอยู่เดิม ซึ่งจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายจากค่าไฟฟ้าของอาคารสานักทรัพยากรน้าบาดาล
ส่วนภูมิภาค ด้วยการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ของอาคารสานักทรัพยากร
น ้าบาดาล ส่วนภูมิภาค เนื่องจากประเทศไทย จัดเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานจาก
แสงอาทิตย์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่มีแดดออกทุกวัน ทาให้โซลาร์เซลล์
เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการศึกษาและจัดทาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ที่เป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ และเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า (ค่าไฟฟ้า) ให้แก่ ส านักทรัพยากร
น้าบาดาล ส่วนภูมิภาค ได้ในระยะยาว กรมทรัพยากรน้าบาดาลเห็นสมควรให้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ของอาคารสานักทรัพยากรน้าบาดาล
ส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นพลังงานทดแทนให้กับระบบไฟฟ้าหลัก ตามความเหมาะสมกับการส ารวจและ
ออกแบบเป็นโครงการนาร่องให้กับกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
2. วัตถุประสงค์
2.1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ของ
อาคารส านั ก ทรั พ ยากรน ้า บาดาล ส่ ว นภู มิ ภ าค เพื่ อ เป็ น พลั ง งานทดแทนให้ กั บ ระบบไฟฟ้ า หลั ก
ตามความเหมาะสมกับการสารวจและออกแบบ เป็นโครงการนาร่องให้กับกรมทรัพยากรน้าบาดาล
2.2 เพื่อเสริมสร้างความมั่น คงด้านพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้น
การใช้ทรัพยากรแหล่งพลังงานที่มีอยู่ภายในประเทศ
2.3 เพื่อผลักดันเป้าหมายให้บรรลุตามแผนพัฒนาพลัง งานทดแทนและพลังงงานทางเลือกของ
กระทรวงพลังงาน
2.4 เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ของสทบ.เขต (ส่วนภูมิภาค)
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางของแผน : ด้านที่ 2 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานที่ 2: พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานใหมีความมั่นคง ปลอดภัย ทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4. เป้าหมายโครงการ
4.1 มีการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar
Rooftop) ของอาคารส านักทรัพยากรน้าบาดาล ส่วนภูมิภาค ที่เป็นพลังงานทดแทนให้กับระบบไฟฟ้า
หลัก ตามความเหมาะสมกับการสารวจและออกแบบ เป็นโครงการนาร่องให้กับกรมทรัพยากรน้าบาดาล
4.2 สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ เพื่อทดแทนเชื้อเพลิง
ฟอสซิล และการนาเข้าน้ามันจากต่างประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่รับจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
4.3 สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า (ค่าไฟฟ้า) ได้ไม่น้อยกว่า 20% จาก
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 50% ในสภาพภูมิอากาศ
ที่ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน
4.4 สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า (ค่าไฟฟ้า) ได้ไม่น้อยกว่า 40% จาก
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 100% ในสภาพภูมิอากาศ
ที่ท้องฟ้าแจ่มใส
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 กาหนดเกณฑ์เพื่อใช้ส ารวจพื้นที่และออกแบบส าหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ของอาคารสานักทรัพยากรน้าบาดาล ส่วนภูมิภาค
(ดาเนินการแล้ว)
5.2 จัดทาร่างขอบเขตการทางาน และข้อกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ (TOR) (ดาเนินการแล้ว)
5.3 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อาคารสานักงาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
5.3.1 ปี ง บประมาณ 2566 ศึ ก ษาและจั ด ท าระบบผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ อาคารสานักทรัพยากรน้าบาดาล ส่วนภูมิภาค
- สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 1 ลาปาง
- สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี
- สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 4 ขอนแก่น
- สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 12 สงขลา
5.3.2 ปี ง บประมาณ 2567 ศึ ก ษาและจั ด ท าระบบผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ อาคารสานักทรัพยากรน้าบาดาล ส่วนภูมิภาค
- สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 3 สระบุรี
- สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 5 นครราชสีมา
- สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 6 ตรัง
- สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 7 กาแพงเพชร
5.3.3 ปี ง บประมาณ 2568 ศึ ก ษาและจั ด ท าระบบผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ อาคารสานักทรัพยากรน้าบาดาล ส่วนภูมิภาค
- สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 8 ราชบุรี
- สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 9 ระยอง
- สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
- สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี
6. ประมาณการงบประมาณ
96,000,000 บาท (เก้าสิบหกล้านบาทถ้วน)
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7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
3 ปี
8. พื้นที่ดาเนินการ
สานักทรัพยากรน้าบาดาล ส่วนภูมิภาค
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 มีระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
ของอาคารสานักทรัพยากรน้าบาดาล ส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นพลังงานทดแทนให้กับระบบไฟฟ้าหลัก
9.1.2 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งาน และการให้ บ ริ ก ารโดยรวมของกรมทรั พ ยากร
น้าบาดาล
9.2 เชิงคุณภาพ
ส านั ก ทรั พ ยากรน ้ า บาดาล ส่ ว นภู ม ิ ภ าค สามารถลดค่ า ใช้ จ ่ า ย ด้ า นสาธารณู ป โภค
(ค่าไฟฟ้า) ของสานักงานได้ในระยะยาว
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีร ะบบผลิตไฟฟ้าด้ว ยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ของ
อาคารสานักทรัพยากรน้าบาดาล ส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นพลังงานทดแทนให้กับระบบไฟฟ้าหลักจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามความเหมาะสมกับการสารวจและออกแบบ เป็นโครงการนาร่องให้กับ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
10.2 เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ของอาคารส านักทรัพยากรน้าบาดาล
ส่วนภูมิภาคได้ในระยะยาว
10.3 เป็นการสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ เพื่อทดแทน
เชื้อเพลิงฟอสซิล และการนาเข้าน้ามันจากต่างประเทศอย่างยั่งยืน
10.4 ลดภาวะโลกร้อนจากการลดการปลอดปล่อยก๊าชเรือนกระจก
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
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12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์
1. ขนาดพิกัดกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งสูงสุดด้านไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าได้สูงสุดประมาณ 88 kW และต่าสุดไม่น้อยกว่า 33 kW
2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกเขต ทุกชุดจะต้องเป็นยี่ห้องเดียวกัน รุ่นเดียวกัน
3. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานแสดงแบบผลึกซิลิกอน (Silicon) ตามมาตรฐาน มอก.1843-2553 และ
มอก.2580-2555 และโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองจากมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
4. คุณสมบัติทางไฟฟ้า ที่สภาวะ Standard Condition Test (STC)
5. กรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องท าจากวัสดุโลหะปลอดสนิม มีความแข็งแรงคงทน
เหมาะสมกับการติดตั้งนอกอาคาร
6. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับการรับรองคุณภาพไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีการรับประกัน
กาลังการผลิตไฟฟ้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 25 ปี
12.2 อินเวอร์เตอร์ชนิดต่อร่วมกับระบบไฟฟ้า (Grid Connected Inverter)
1. อินเวอร์เตอร์ชนิด 3 เฟส สามารถจ่ายกาลังไฟฟ้าต่อเนื่องขนาดพิกัดรวมไม่น้อยกว่า
กาลังไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าที่ติดตั้งในอาคาร
2. มีหลอดไฟแสดงสถานการณ์ทางานของอินเวอร์เตอร์
3. มีจอ LED แสดงผลการทางาน มีการเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์
4. มีระบบป้องกันความเสียหายในกรณีฉุกเฉินหรือปิดการทางานเครื่องอินเวอร์เตอร์
5. มีการรับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี
12.3 อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ไฟฟ้ า กระโชก (Surge Protection) ด้ า นไฟฟ้ า กระแสสลั บ และ
กระแสตรง
12.4 อุปกรณ์ป้องกันและปลดวงจร
1. อุปกรณ์ปลดวงจรระบบไฟฟ้ากระแสตรงสาหรับการดับเพลิง (PV Firefighter Safety
Switch)
2. DC Circuit Breaker สาหรับป้องกันและปลดวงจรด้านไฟฟ้ากระแสตรง
3. AC Circuit Breaker สาหรับป้องกันและปลดวงจรด้านไฟฟ้ากระแสสลับ

ภาคผนวก - รายละเอียดโครงการตามเป้าหมาย

460

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนให้พนักงานทางานทุกที่ทุกเวลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี
1. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การเกิดโรคอุบัติใหม่ (Emerging Disease) คือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ได้มีการแพร่กระจายไปยังประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย รวมถึงประเทศไทย จนกระทั่ง
ปั จ จุ บ ั น ส่ ง ผลกระทบไปทั ่ ว โลกอย่ า งไม่ เ คยมี ม าก่ อ น ไม่ ว ่ า ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การศึ ก ษา
การสาธารณสุข รวมไปถึงการดาเนินชีวิตประจาวันทั้งในระดับสังคมจนถึงระดับปัจเจกบุคคล เกิดสิ่งที่
เรียกว่า New Normal ซึ่งทางราชบัณฑิตยสภาได้บัญญัติศัพท์ “New Normal” หมายถึง ความปกติใหม่
ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึง รูปแบบการดาเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมา
กระทบ จนแบบแผน และแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้
ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธี
คิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างใหญ่หลวง และรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทาให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มากกว่าจะธารงรักษาวิถีดั้งเดิม หรือหวนหาถึงอดีต การทางานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการปรับเปลี่ย น
รักษาระยะห่างทางสังคม การทางานอยู่ที่บ้าน การประชุมออนไลน์ การทางานรูปแบบใหม่ ที่ลดการ
เดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพ เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลมากขึ้น Work From Home:
WFH จึงกลายมาเป็นวัฒนธรรมใหม่ในหลาย ๆ องค์กร เพราะสาหรับบางเนื้องาน เพียงแค่มีอุปกรณ์
สื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต ก็สามารถทางานจากทุก ๆ ที่ได้
กรมทรัพยากรน้าบาดาล เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ และต้องปรับวิธีการดาเนินงาน
ให้เหมาะสมกับวิถีใหม่ โดยจากัดจานวนคนตามลักษณะของพื้นที่ทางาน กาหนดมาตรการควบคุมดูแล
ความหนาแน่นในพื้นที่ทางานให้มีจานวนพนักงานเพียง 30 – 50% ของจานวนพนักงานทั้งหมดโดยแบ่ง
พนักงานออกเป็น 3 กลุ่มลักษณะงาน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พนักงานที่ไม่สามารถทางานจากที่บ้านได้ กลุ่มที่ 2
พนักงานที่สามารถทางานได้จากที่บ้านได้บางช่วงเวลา และกลุ่มที่ 3 คือ พนักงานที่สามารถทางานได้จาก
ที่บ้านตลอดเวลา ช่วยลดโอกาสของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ดังนั้นจึงจาเป็นต้องสนับสนุน
การปฏิบัติงานแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนให้พนักงานทางานทุกที่
ทุกเวลา
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับกระบวนการปฏิบัติงาน โดยดาเนินการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
2.2 เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคคลภายในสานักงาน
2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางของแผน : ด้านที่ 2 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานใหมีความมั่นคง ปลอดภัย ทันสมัยทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4. เป้าหมายโครงการ
ระบบสารสนเทศซึ่งประกอบไปด้วย ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบแฟ้มสะสมงานอัตโนมัติ
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแบบสอบถามออนไลน์
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 รวบรวมข้อมูลความต้องการของหน่วยงาน
5.2 ออกแบบและวิเคราะห์ระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และผู้บริหาร
5.3 ดาเนินการพัฒนาระบบ
5.4 ทดสอบผลการดาเนินการและประเมินผลการใช้งานระบบ
5.5 จัดทารายงานผลการศึกษาวิจัยและคู่มือการใช้งานโปรแกรม
5.6 จัดทาแผนดาเนินงานโครงการฯ โดยมีรายละเอียดการทางานอย่างเป็นระบบอย่างน้อย ดังนี้
5.6.1 แผนการและขั้นตอนการดาเนินงานตลอดโครงการ
5.6.2 แผนการจัดประชุมและฝึกอบรม
5.6.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
6. ประมาณการงบประมาณ
25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
1 ปี
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล (ส่วนกลาง) และสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 1-12 (ส่วนภูมิภาค)
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 50
9.1.2 ระบบสามารถรองรับการใช้งานพร้อมกัน ไม่น้อยกว่า 1,000 คน
9.1.3 จานวนบริการในรูปแบบ SaaS ไม่น้อย 3 บริการ
9.1.4 ความรวดเร็วของการประมวลผ่าน Virtual Machine ของบริการ IaaS
9.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
การติดต่อสื่อสารของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการรับรู้ข่าวสารและข้อมูล
10.2 สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของการให้บริการข้อมูลที่รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
ภายในหน่วยงาน
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศประกอบด้วย
12.1.1 ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
- ตารางนัดหมายสาหรับผู้บริหาร
- ตารางนัดหมายส่วนบุคคล
- ปฏิทินกิจกรรมสาหรับหน่วยงานและส่วนบุคคล
- การเวียนหนังสือให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
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12.1.2 ระบบแฟ้มสะสมงานอัตโนมัติ
- การมอบหมายงานผ่านระบบ
- การเก็บข้อมูลภาระงานของบุคลากรในหน่วยงาน
- การรายงานความก้าวหน้าของภาระงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
12.1.3 ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ใช้สามารถลางานในประเภทต่าง ๆ ได้ผ่านระบบฯ
- ผู้บริหารสามารถอนุมัติการลาผ่านระบบฯ
- จัดทารายงานสรุปเกี่ยวกับ วันลาสะสมของบุคลากร
- จัดทารายงานเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
12.1.4 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
- จัดทาฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดทาระเบียบวาระและเอกสารแนบสาหรับการประชุม
- จัดทารายงานการประชุม
- จัดการดาเนินการประชุม
- จัดทาระบบสอบถามกาหนดการประชุมและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
- จัดทารายงานสรุปการประชุมต่าง ๆ
12.1.5 ระบบแบบสอบถามออนไลน์
- สร้างแบบสอบถามออนไลน์ภายในหน่วยงาน
- สร้างแบบสอบประเมินผลงานออนไลน์
- จัดทารายงานสรุปผลการตอบแบบสอบถามต่าง ๆ
12.2 ใช้ ส ถาปั ต ยกรรมแบบกระจาย (Distributed architecture) ที ่ จ ะสามารถควบคุ ม
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างมั่นใจ ยืดหยุ่น และขยายตัวได้ โดยเป็นการอนุญาตให้ผู้ใช้กาหนดรัศมี
การควบคุมความปลอดภัยโดยพิจารณาจากการระบุตัวตนหรือตาแหน่งของผู้ใช้จึงทาให้สามารถใช้ระบบ
ความปลอดภัยในรูปแบบโมดูลาร์และตอบสนองได้ โดยมีนโยบายจากส่วนกลาง
12.3 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และประมวลผลผ่ า น Distributed cloud ซึ ่ ง จะท าให้ อ งค์ ก รได้ Cloud
services ที่ทันสมัย มีความยืดหยุ่น รวดเร็ว และมีระบบที่ตั้งอยู่ภายในประเทศแบบ Private Cloud
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งข้อมูล
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลสาหรับกระบวนการทางานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
ระยะเวลาดาเนินงาน จานวน 360 วัน
1. หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนกรมทรัพยากรน้าบาดาลในปัจจุบันมีการพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการ
ดาเนินงานในหลากหลายกิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจของ แต่ยังพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ยังขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กับพันธกิจขององค์กร (Business Process)
รวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลสาคัญในแต่ละระบบ ซึ่งเป็นผลก่อให้เกิดการทางานที่ซ้าซ้อนและขาดความ
ถูกต้องของข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเกิดความไม่สอดคล้องกับกระบวนการตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์
ขององค์กร นอกจากนี้ สถานการณ์การด าเนินงานของหน่วยงานในปัจจุบันมีความซับซ้อนเกินความ
จาเป็น และมีการปฏิบัติงานหลายขั้นตอนที่ต้องใช้กระดาษเป็นจานวนมาก
ดังนั้น การนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่บูรณา
การเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับพั นธกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกาหนดโจทย์การบริการ
การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) เพื่อออกแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เชื่อมโยงกับการดาเนินงานได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับสถาปัตยกรรม
ไปจนถึงแนวทางการพัฒ นา (Roadmap) ขององค์กรมาด าเนิน การ เพื่อผลักดันให้ อ งค์กรสามารถ
ดาเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กาหนดไว้ ซึ่งกรมทรัพยากรน้าบาดาลยึดแนวทางการ
พัฒนาดิจิทัลของหน่วยงาน โดยพัฒนาและให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาสู่การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนกรมทรัพยากรน้าบาดาลดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
กระบวนการทางานตามภารกิจหลักและการให้บริการต่าง ๆ ภายใต้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้
ประสบความส าเร็จ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนามาตรฐาน ก าหนดสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise
Architecture: EA) ขององค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาสถานภาพสถาปัตยกรรมองค์กรของกรมทรัพยากรน้าบาดาลปัจจุบัน (Current
State of Enterprise Architecture of DGR)
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2.2 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
2.3 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบแนวทาง และกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่สถาปัตยกรรมองค์กร
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลที่ได้จากการศึกษา
2.4 เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒ นา Roadmap และกิจกรรมให้ เป็ น ไปตามผลสั ม ฤทธิ ์ ข อง
สถาปัตยกรรมองค์กรของกรุงเทพมหานครที่ได้จากการศึกษา
2.5 เพื่อกาหนดแนวทางการกากับ ดูแล การบริหารจั ดการสถาปัตยกรรมองค์กรของกรมทรัยพา
กรน้าบาดาล (EA Governance)
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางด้านที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ยกระดับการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานที่ 3: ปรับปรุงนโยบาย กระบวนการทางานและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล
4. เป้าหมายโครงการ
4.1 รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
4.2 หน่ ว ยงานของกรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาลมี แ นวทางและกร ะบวนการปรั บ เปลี ่ ย นสู่
สถาปัตยกรรมองค์กร
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ประกอบด้วย การพัฒนาระบบบริหาร การตรวจสอบภายใน งานนิติการ การบริหารกลาง การจัดท า
แผนงาน การควบคุมกิจการน้าบาดาล การสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรน้าบาดาล และโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการ
ประเมินสภาพของสถาปัตยกรรมองค์กรของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในปัจจุบัน เช่น ความต้องการของ
องค์กร (Requirement Definition) การวิเคราะห์ระบบข้อมูลและปริมาณการขยายของระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ ความพร้อมด้านสถาปัตยกรรมองค์กรและสถาปัตยกรรมเชิงบริการ การประเมินความ
พร้อมของหน่ว ยงานต่ อ การพั ฒ นาสถาปัตยกรรมองค์ กรตามกรอบการพัฒ นาที่เป็น มาตรฐาน (EA
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Framework) เป็นต้น และจัดทารายงานผลการศึกษาสถานภาพสถาปัตยกรรมองค์กรของกรมทรัพยากร
น้าบดาลในปัจจุบัน ประกอบด้วย
5.1.1 การศึกษาวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล
5.1.2 การจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กรของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในปัจจุบัน (As-is) โดยมี
ขอบเขตหรือ Architecture Domain ที่ครอบคลุม สถาปัตยกรรมกระบวนงาน (Business Architecture)
สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) สถาปัตยกรรมระบบงาน (Application Architecture) และ
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture)
5.2 ศึกษาเปรียบเทียบกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่เป็นมาตรฐาน (EA Framework)
อย่างน้อย 3 กรอบแนวทาง โดยพิจารณาตามภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาล และจัดทารายงาน
ผลการศึกษา เพื่อคัดเลือกกรอบแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล และจัดทารายละเอียดข้อมูลในแต่ละด้านให้สอดคลัองกับกระบวนงานภารกิจหลัก โดยระบุถึง
ข้อมูลหลักและแหล่งที่มาและผู้ใช้งานข้อมูล
5.3 วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ตามภารกิจหลัก ประกอบด้วย
5.3.1 Business Architecture
5.3.2 Data Architecture
5.3.3 Application Architecture
5.3.4 Technology Architecture
5.4 จั ด ท าพิ ม พ์ เ ขี ย ว (Architecture Blueprint) สถาปั ต ยกรรมองค์ ก รของกรมทรั พ ยากร
น้าบาดาลในภาพรวมและแยกตามภารกิจ
5.5 จัดทาแผนการบริหารจัดการและกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่สถาปัตยกรรมองค์กรที่ได้จาก
การศึ ก ษา (Transition Plan) รวมทั ้ ง แนวทางการบริห ารจัด การความเสี ่ย งที ่ เกิ ดจากกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนสู่สถาปัตยกรรมองค์กร (Risk Management Plan)
5.6 ก าหนดแนวทางการก ากั บ ดู แ ลสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร (EA Governance) และกรอบ
แนวทางการพัฒนา (Road Map) ซึ่งระบุแผนการดาเนินการ ระยะเวลา ให้ครอบคลุมภารกิจหลักของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
6. ประมาณการงบประมาณ
10,500,000 บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)
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7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ จานวน 360 วัน (ปีงบประมาณ 2568)
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 ร้อยละความถูกต้องในการเชื่อมโยง สถานะ คุณสมบัติขีดความสามารถของ Data,
Application, Infrastructure และ Security
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ ระบบ ข้อมูล เครือข่ายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
9.2.2 มีทิศทางของกรมทรัพยากรน้าบาดาลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 การลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาลตรงเป้าหมายการพัฒนา และ
ลดความซ้าซ้อน
10.2 เครื่องมื อ ที่ ใช้ใ นการสื ่ อสาร การบริห ารจัด การ กระบวนการท างานตามภารกิ จ ของ
หน่วยงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเกี่ยวข้องกัน ให้สามารถพัฒ นา
ปรับเปลี่ยนได้เมื่อ สถาปัตยกรรมองค์กรส่วนต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง
10.3 การพัฒนาข้อมูลและเครื่องมือประกอบการตัดสินใจตรงกับความต้องการผู้บริหารและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
11. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
1 ปี (ปีงบประมาณ 2567)

1. หลักการและเหตุผล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล (Department of Groundwater Resources) เป็นหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลักในการเสนอแนะจัดทานโยบายและแผน ตลอดจน
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้าบาดาล รวมทั้งการสารวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
วิเคราะห์ ควบคุมและกากับดูแลทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ ในปัจจุบันกรมทรัพยากรน้าบาดาลได้มี
การน าเอาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร ( ICT: Information and Communication
Technology) มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลและให้บริการประชาชน
โลกยุคดิจิทัลนั้น เทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้ใช้งานมีความต้องการการ
ใช้งานทั้งภายในและภายนอกของระบบสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) ระบบสื่อสาร
อุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบเครือข่ายต่าง ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความเร็วและคุณภาพสูง
(New Communications Technology) เทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ
ทุ ก ที ่ ท ุ ก เวลา (Mobiles/Wearable Computing) เทคโนโลยี ก ารประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud
Computing) เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของ
สรรพสิ ่ ง (Internet of Things) และเทคโนโลยี ค วามมั่ น คงปลอดภัย ของไซเบอร์ (Cyber Security)
รวมถึงการส่งเสริมรูปแบบใหม่ในการท างาน เช่น การท างานทางไกลในยุ คปกติใหม่ (New Normal)
การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้สามารถทางานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นต้น
จากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วดังกล่าว เทคโนโลยีดิจิ ทัล
จึงมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนองค์ก รต่าง ๆ ที่สามารถดาเนินการในการสนับสนุนหรือพัฒนางาน
ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การพัฒนากาลังบุคลากรให้ใช้เวลาในการทางานน้อยลงแต่ช่วยเพิ่มผลผลิต ผลงาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่บริการต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ดังนั้น กรมทรัพยากรน้าบาดาลจึงจาเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
ดิจ ิทัล ที่ทัน สมัย เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เ ปลี่ยนแปลง ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบ ัต ิ ง าน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นเครื่องมือ (Tools) ที่สาคัญในการบริหารจัดการให้เป็น
ระบบอั จ ฉริ ย ะต่ า ง ๆ และอนุ ร ั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู ท รั พ ยากรน ้ า บาดาลของประเทศได้ อ ย่ า งสมดุ ล พั ฒ นาสู่
ความมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัลต่อไป
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน นโยบายและแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ที่มีทิศ
ทางการพัฒนาสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ ให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของประชาชน
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางของแผน : ด้านที่ 2 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานที่ 3: ปรับปรุงนโยบาย กระบวนการทางานและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล
4. เป้าหมายโครงการ
มีแผนปฏิบ ัติ ก ารดิจ ิท ัล กรมทรั พ ยากรน ้า บาดาลที่ มี แผนงาน โครงการที่ส นั บสนุน การน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นองค์กร
ดิจิทัล ทั้งการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การใช้งาน และการให้บริการ
ที่สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของประชาชน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ทิศทาง และเป้าหมายของ
แผนที่กาหนดไว้
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การดาเนินงาน
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล พระราชบัญญัติน้าบาดาลฯ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาน้าบาดาล
ยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน้าบาดาล ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการน ้าของประเทศ (สทนช.) ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม และ
ยุทธศาสตร์ของประเทศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและรองรับ
5.2 ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนความเหมาะสมของระบบงานในปัจจุบันของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล (Existing System Analysis) โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ภายใน ความเสี่ยง
และโอกาส ด้วยเทคนิควิธี SWOT Analysis และนาไปดาเนินการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TOWS Matrix
เพื่อให้ผลวิเคราะห์มีความชัดเจน

ภาคผนวก - รายละเอียดโครงการตามเป้าหมาย

470

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
5.3 ส ารวจ สอบถาม วิเคราะห์ความต้องการขององค์กร (Requirement Definition) ด้วยการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของและบุคลากรของกรมทรัพยากรน้าบาดาล พร้อมจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่
เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้ องผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อสนองประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
5.4 ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมายของแผน และจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และเป็ น ไปตามมาตรฐาน ข้ อ ก าหนดของกระทรวงดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม และกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มทั ้ ง เสนอแนะและจั ด ท ามาตรการควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเชิงนโยบาย เชิงสถาปัตยกรรม และแนวทางปฏิบัติของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
5.5 จัดการประชุม/สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความ
คิดเห็นจากบุคลากรของกรมทรัพยากรน้าบาดาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เกี่ยวข้องในทุกภาค
ส่วน ต่อร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อนามา
ปรับปรุง อย่างน้อย 2 ครั้ง และจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี ฉบับ
สมบูรณ์
6. ประมาณการงบประมาณ
6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2567
8. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกภูมิภาคทั่วราชอาณาจักรไทย
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี จานวน 1 แผน/ฉบับ
9.2 เชิงคุณภาพ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการความเสี่ยงสถานการณ์วิกฤตด้าน
ทรัพยากรน้า ที่สามารถตอบสนองการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล ทรัพยากรภายในองค์กร และ
การให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จานวนไม่น้อยกว่า 10 แผนงาน/โครงการ
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี ที่เหมาะสม
ทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ที่สามารถนามาใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรได้จริงและมีประสิทธิภาพ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพิสูจน์ตัวตนในการใช้งานระบบ
สารสนเทศแบบรวมศูนย์ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล (SSO Authentication
Service)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี
1. หลักการและเหตุผล
กรมทรั พยากรน ้า บาดาลมีภ ารกิ จหลั ก คื อ การบริห ารจัด การน ้า บาดาลเพื่ อ การให้ บริ ก าร
แก่ประชาชนส าหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีมาตรฐาน
โดยต้องอยู่ภายใต้การดูแลรักษา อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู และควบคุมก ากับดูแลให้มีการใช้ทรัพยากร
น้าบาดาลให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้าบาดาลมีระบบฐานข้อมูล ระบบ
สารสนเทศ แอปพลิ เ คชั น ระบบบริ ก ารประชาชนอยู ่ จ านวนมาก หลากหลายระบบ หลากหลาย
แพลตฟอร์ม ทาให้การยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของผู้บริห ารและบุคลากรของกรมฯ จาเป็นต้องใช้ชื่อบัญชี
และรหัส ผ่าน (User Name and Password) หลายชุด สามารถสร้างความสับสน ยุ่งยาก และความ
ไม่สะดวกต่อการเข้าถึงบริการจากระบบสารสนเทศดังกล่าว ที่ผู้ใช้งานจะต้องจดจาชื่อบัญชีและรหัสผ่าน
ของตนเองหลายชุดเพื่อเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ นอกจาก ความไม่สะดวกแล้วยังกระทบต่อความเสี่ยงต่อ
ความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัลอีกด้วย
กรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาลจึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาบริ ห ารจั ด การผู ้ ใ ช้ ง านระบบ
เพื่อเชื่อมโยงบริการต่าง ๆ ไว้ ณ จุดเดียวแบบรวมศูนย์ มีระบบช่วยจดจารหัสผ่านของผู้ใช้โดยการล็อคอิน
(Log In) เข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวผ่านระบบการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนแบบรวมศูนย์ (SSO: Single
Sing- On Authentication System) ที่ผ ู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของกรมฯ ทุกระบบ
เพื่อเข้าถึงบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ตามสิทธิ์ที่ได้ รับได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ส่งผลต่อบริหาร
จัดการของผู้บริหาร การปฏิบัติงานของบุคลากร และการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผ ู้บริห าร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ผ ู้ปฏิบัติงานบริการและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนโดยการใช้รหัสผ่านเพียงครั้งเดียว
ทั้งระบบงานปัจจุบันและรองรับระบบงานในอนาคต
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบในการบริหารจัดการระบบ
บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากจุดเดียว
ภาคผนวก - รายละเอียดโครงการตามเป้าหมาย

473

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
2.3 สามารถบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงระบบงานต่าง ๆ ของผู้ใช้แต่ละรายให้สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างแตกต่างกัน ส่งผลต่อการลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางด้านที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ยกระดับ
การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานที่ 4: พัฒนาระบบจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล เพื่อธรรมาภิบาลข้อมูล คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีแผนรองรับการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
4. เป้าหมายโครงการ
เพื่อให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงและการจัดการคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 จัดทาแผนการบริหารโครงการพัฒนา โดยมีรายละเอียดการทางานตามแนวทางการพัฒนา
ระบบ Single Sign-On ตามนโยบาย e-Service ภาครัฐของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเพื่อกาหนดคุณลักษณะ
และขอบเขตงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5.3 ออกแบบโมเดลการเข้าสู่ระบบ Log In ของผู้ใช้งานจากระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเชื่อมต่อระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการเข้าถึงระบบต่าง ๆ
5.4 ติดตั้งระบบที่พัฒนาขึ้นบนเครื่องแม่ข่ายของกรมทรัพยากรน้าบาดาล พร้อมทั้งจัดทาคู่มือ
การติดตั้งและการใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
5.5 จัดหาซอฟต์แวร์เว็บท่า (Portal Web) สาหรับระบบงาน Single Sign-On จานวน 1 ชุด ที่มี
สถาปัตยกรรมตามมาตรฐานที่กาหนด สามารถติดตั้งภายใต้แพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการได้หลากหลาย
รองรับการท า HA (High-Availability) ในการทา Clustering, Load-Balancing มีคุณสมบัติด้านความ
มั ่ น คงปลอดภั ย ตามมาตรฐานไม่ น ้ อ ยกว่ า CAI (Confidentiality, Availability, Integrity) และ AAA
(Authentication, Authorization, Accountability)
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5.6 พัฒ นาเว็บท่าส าหรับระบบงาน SSO ทั้งระดับ Admin และระดับ User ตามระดับสิทธิ์
ที่กาหนด
5.7 จัดท าแผนการทดสอบระบบ ด าเนินการทดสอบระบบ ทั้งแบบ Unit Test, Integration
Test และ UAT (User Acceptance Test) และจัดทารายงาน
5.8 จัดทาแผนการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบทั้งแบบ on-site และแบบ online จัดอบรม Admin
ไม่น้อยกว่า 2 วัน
5.9 จัดอบรม ณ กรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งหมด
6. ประมาณการงบประมาณ
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
1 ปี
8. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล กรมทรัพยากรน้าบาดาล
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
ได้ระบบการบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบเพื่อเชื่อมโยงบริการต่างๆไว้ ณ จุดเดียวแบบรวมศูนย์
ผ่านระบบการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนแบบรวมศูนย์ (SSO: Single Sing- On Authentication System)
จานวน 1 ระบบ
9.2 เชิงคุณภาพ
ได้ประสิทธิภาพ และความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของกรมทั้งในระดับผู้บริหาร
บุคลากร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน รวมทั้งการลดความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ประชาชนผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
10.2 ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติในการให้บริการประชาชน มีความสะดวกในการ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของกรม
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10.3 เจ้าหน้าผู้ดูแลระบบ สามารถบริหารจัดการระดับสิทธิ์การเข้าถึง ระบบบัญชีผู้ใช้และ
รหัสผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.4 ลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนแบบ SSO จานวน 1 ระบบ
12.2 ระบบเซิร์ฟเวอร์ SSO สาหรับ Authentication Service จานวน 1 ชุด
12.3 ลิขสิทธิ์การใช้งานไม่น้อยกว่า 500 ผู้ใช้งาน (Software License) ไม่น้อยกว่า 3 ปี
12.4 ซอฟต์แวร์สาหรับพัฒนาและบริหารจัดการระบบ (Development Tools) จานวน 1 ชุด
12.5 สามารถทา SSO แบบ External Application Connector หรือ Credential Vault หรือ
Authentication Proxy ได้
12.6 สามารถเชื่อมต่อกับ Active Directory (AD) ที่มีอยู่เดิม
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการศึกษาการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) กรมทรัพยากร
น้าบาดาล เพื่อจัดทาข้อมูลเปิด (Open Data)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
สานักบริหารกลาง
ระยะเวลาดาเนินงาน จานวน 360 วัน
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยนโยบายปฏิรูปประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อเปลี่ยนผ่าน
ให้ประเทศก้าวสู่ยุคที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ที่มุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อยกระดับการทางานของภาครัฐให้ทันสมัย และสามารถให้บริการ
สาธารณะโดยคานึงถึงประชาชนเป็นส าคัญ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของหน่ ว ยงานรั ฐ ซึ ่ ง สอดรั บ กั บ นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จ ิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561-2580 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางานและการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้เกิดการปฏิรูป
กระบวนการทางานและขั้นตอนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อานวยความสะดวก
ให้ผ ู้ใช้บ ริการ สร้างบริการของรัฐ ที่มีธ รรมาภิบาล และสามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็ จ
ณ จุดเดียว ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ
การธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) จึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งจะช่วยกากับดูแลและ
บริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน บูรณาการข้อมูล
ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติก ารบริห ารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การได้มาและการนาไปใช้ข้อมูลของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล และ
สามารถเชื ่ อ มโยงกั น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ภาครั ฐ (Data Governance for
Government) จึงถูกจัดทาขึ้นเพื่อกาหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
บริหารจัดการข้อมูล โดยประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล กฎเกณฑ์หรือนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานกับข้อมูล บทบาทและความรับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูล เป็นต้น
จากการธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล จะทาให้สามารถคัดเลือกและนาเสนอ
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์สู่สาธารณะภายใต้กฎหมายที่รองรับและเกี่ยวข้อง ซึ่ง การเปิดเผยข้อมูล (Open
Data) ของภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวมและ
แลกเปลี่ยนอย่างมีมาตรฐาน ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เปิดเผย จัดเก็บ แลกเปลี่ยน
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และบู ร ณาการข้ อ มู ล รวมทั ้ ง แผนงานในการปรั บ เปลี ่ ย นการท างานภาครั ฐ ด้ ว ยเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล
ซึ่งจาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมสาหรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลที่มีจานวนมหาศาล ทั้งด้านการจัดเก็บ
และการวิเคราะห์ข้อมูล และส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของ
ข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์แ ละความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และเพื่อให้
ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถนาข้อมูลและบริการของภาครัฐไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการ
และสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
2.2 เพื่อจัดทาระเบียนข้อมูลสาคัญ (Master Data) และ Meta Data ของข้อมูลสาคัญของกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
2.3 เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
2.4 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ถึงสถานภาพปัจจุบันของการให้บริการข้อมูลภาครัฐแบบเปิด รวมทั้ง
รวบรวมความต้องการใช้ข้อมูลของภาคเอกชน และภาคประชาชน
2.5 เพื ่ อ พั ฒ นาระบบสารสนเทศในการเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล ในรู ป แบบของเว็ บ เซอร์ ว ิ ส (Web
Service/API) ที่รองรับการให้บริการข้อมูลเปิด (Open Data)
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางด้านที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ยกระดับการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานที่ 4: พัฒนาระบบจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล เพื่อธรรมาภิบาลข้อมูล คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีแผนรองรับการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
4. เป้าหมายโครงการ
4.1 ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสาคัญของกรมทรัพยากรน้าบาดาลผ่านการบูรณาการและเชื่อมโยง
ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)
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4.2 มีระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบของเว็บเซอร์วิส (Web Service/API)
ที่รองรับการให้บริการข้อมูลเปิด (Open Data)
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 จัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ตามพระราชบัญญัติการบริห ารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และการขึ้นทะเบียนข้อมูลสาคัญ (Master Data)
5.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ร ะดับความพร้อมขององค์กรในปัจจุยัน (As-is) ว่าอยู่ในระดับใด
โดยการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างการดาเนินงานในปัจจุบันกับการดาเนินงานที่เหมาะสม
ในการกากับดูแลและบริหารจัดการข้อมู ล และกาหนดค่าเป้าหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงระดับเป้าหมาย
ขององค์กรที่ควรจะเป็น (To-be) ตามหัวข้ออย่างน้อย ดังนี้
1) โครงสร้างการกากับดูแล
2) แนวทาง/วิธีการกากับดูแล
3) นโยบายและขั้นตอน
4) ทะเบียนข้อมูลสาคัญ (Master Data) และ Metadata ของข้อมูลสาคัญ
5) คุณภาพของข้อมูล
6) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการคุ้มทุน
5.1.2 จั ด ท าคู ่ ม ื อ การก ากั บ ดู แ ลและบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ที ่ ด ี (Data Governance
Handbook) ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจขององค์กร ตามหัวข้ออย่างน้อย
ดังนี้
1) โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
2) นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติในการกากับดูแลข้อมูลที่ดี
3) การวัดคุณภาพและตัวชี้วัดคุณภาพของข้อมูล
4) กลไกการกากับดูแลและการรายงานผล
5.1.3 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าทะเบียนข้อมูลส าคัญ (Master Data) ที่สอดคล้ อ งกับ
ภารกิจและพันธกิจหลักของกรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยชุดข้อมูลสาคัญจะต้องประกอบด้วยอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) การพัฒนาระบบบริหาร
2) การตรวจสอบภายใน
3) งานนิติการ
4) การบริหารกลาง
5) การจัดทาแผนงาน
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6) การควบคุมกิจการน้าบาดาล
7) การสารวจและประเมินศักยภาพน้าบาดาล
8) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล
5.2 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และเชื ่ อ มโยงข้อ มู ล จากระบบสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ภารกิ จของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล อย่างน้อยประกอบด้วย
5.2.1 ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาล (Smart Pasutara)
5.2.2 ระบบสารสนเทศเพื ่ อ การบริ ห ารจัด การ แผนงานและติ ด ตามโครงการ (Smart
Planning)
5.2.3 ระบบสารสนเทศเพื่องานวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล (e-Lab)
5.2.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้าบาดาล
5.2.5 ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล
5.2.6 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล (Smart GIS)
5.3 จัดทามาตรฐานข้อมูล โดยดาเนินการดังนี้
5.3.1 ดาเนินการจัดสัมมนา Focus group แก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจานวนไม่น้อย
กว่า 20 คน จานวน 1 วัน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง เพื่อรวบรวมปัญหา และความต้องการทางด้านข้อมูลของ
แต่หน่วยงาน
5.3.2 สรุปผลการสัมมนาที่ได้ดาเนินการแล้ว ให้แก่กรมทรัพยากรน้าบาดาล
5.3.3 ดาเนินการจัดทาเอกสารมาตรฐานข้อมูล จากการรวบรวม และสัมมนาที่ได้ดาเนินการ
แล้วให้แก่กรมทรัพยากรน้าบาดาล
5.3.4 วิเคราะห์ข้อมูลบ่อน้าบาดาล เพื่อระบุข้อมูลที่มีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง โดยมี
รายละเอียด อย่างน้อยดังนี้
1) รหัสไอดีข้อมูล
2) รหัสบ่อน้าบาดาล
3) พิกัดออกตก
4) พิกัดเหนือใต้
5) ZoneDesignators
6) ZoneNumber
7) เส้นละติจูด
8) เส้นลองติจูด
9) สถานที่เจาะ
10) หมู่ที่
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11) ชื่อข้อมูลตาบล
12) ชื่อข้อมูลอาเภอ
13) ชื่อข้อมูลจังหวัด
14) ชื่อข้อมูลประเภทบ่อ
15) ชื่อข้อมูลสภาพน้า
16) ความลึกพัฒนา
17) ปริมาณน้า
18) ระดับน้าปกติ
19) ชื่อข้อมูลระยะน้าลด
20) ชื่อข้อมูลรายชื่อโครงการ
5.4 ศึกษา วิเคราะห์ ถึงสถานภาพปัจจุบันของการให้บริการข้อมูลภาครัฐแบบเปิด รวมทั้ง
รวบรวมความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมมทรัพยากรน้าบาดาล โดยจัดให้มีกิจกรรม
อย่างน้อย ดังนี้
5.4.1 ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลเปิด (Open Data)
5.4.2 รวบรวมข้อมูลและความต้องการในการให้บริการข้อมูลเปิดของหน่วยงานภายในกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
5.4.3 คัดเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนาไปเป็นข้อมูลเปิดของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
5.4.4 จัดทา Road Map เพื่อนาเสนอแนวทางในการให้บริการข้อมู ลเปิดในอนาคตของกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล
5.5 พัฒนาระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบของเว็บเซอร์วิส (Web Service/API)
ที่รองรับการให้บริการข้อมูลเปิด (Open Data)
6. ประมาณการงบประมาณ
16,500,000 บาท (สิบหกล้านห้าแสนบาท)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ จานวน 360 วัน (ปีงบประมาณ 2566)
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
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9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 จานวนระเบียนข้อมูลสาคัญ
9.1.2 ระดับคะแนน Gap Analysis
9.1.3 มี ร ะบบสารสนเทศในการเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล ในรู ป แบบของเว็ บ เซอร์ ว ิ ส (Web
Service/API) ที่รองรับการให้บริการข้อมูลเปิด (Open Data) จานวน 1 ระบบ
9.1.4 ชุดข้อมูลเปิดอย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 คุณภาพข้อมูล (ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ ตรงตามความต้องการ)
9.2.2 ความปลอดภัยของข้อมูล (สิทธิ์การเข้าถึง ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้)
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 กรมทรัพยากรน ้าบาดาลมี มาตรฐานการดูแลรักษาข้อมูล ท าให้เกิด การบูรณาการและ
ความสามารถในการใช้งานข้อมูลร่วมกัน (Data Integration and Interoperability)
10.2 ปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจและการดาเนินงานของกรมทรัพยากรน้าบาดาลโดยอาศัย
ข้อมูลมากขึ้น (Data Driven)
10.3 ลดต้นทุนในการบริหารจัดการข้อมูล เพราะการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐานจะลดความ
ซ้าซ้อนทั้งขั้นตอนการทางาน และค่าบารุงรักษาที่เกี่ยวข้อง
10.4 ข้อมูลจากระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลสามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
10.5 มีระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบของเว็บเซอร์วิส (Web Service/API)
ที่รองรับการให้บริการข้อมูลเปิด (Open Data)
10.6 มีแนวทางในการให้บริการข้อมูลเปิดในอนาคตของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
สานักบริหารกลาง
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12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 ระบบที่น ามาติดตั้งเพื่อด าเนินการจะต้องติดตั้งบนระบบคลาวด์ ตามที่กรมทรัพยากร
น้าบาดาลกาหนด โดยมีสเปคของ Hardware ขั้นต่า หรือมากกว่า โดยมีรายละเอียดดังนี้ vCPU 4Core,
Ram 32 GB
12.2 ระบบสามารถทางานแบบ High Availability (HA) หรือ Cluster ได้
12.3 ระบบสามารถจั ด การข้ อ มู ล โดยใช้ เ ทคโนโลยี ETL (Extract, Transform, Load) และ
สามารถมีอุปกรณ์ช่วยในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยง่าย
12.4 ระบบครอบคลุมการทางานร่วมกับ Module อื่น ๆ ตามคุณสมบัติเฉพาะของ Software ได้
อัตโนมัติ โดยแสดงความเชื่อมโยง หรือความสัมพันธ์ในการทางานร่วมกันได้
12.5 ระบบสามารถทางานในลักษณะรูปแบบ GUI (Graphic User Interface) ไว้สาหรับผู้ใช้งาน
ระบบใช้งานได้อย่างสะดวก
12.6 ระบบสามารถทาการค้นหา (Search) คาสั่ง หรือค้นหาการเชื่อมต่อข้อมูล Data Source ได้
12.7 ระบบสามารถจั ด การ Data Source ภายในของกรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาล อย่ า งน้ อ ย
5 ฐานข้อมูล หรือรองรับการจัดการ Data Source อื่น ๆ ตามที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลกาหนด
12.8 ระบบสามารถรองรับ การเชื่อมต่อกับ Metadata ของ Technology ต่าง ๆ อย่างน้ อย
ดังต่อไปนี้
12.8.1 Database: Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL เป็นอย่างน้อย
12.8.2 Document File: CSV, Excel, XML, Json หรือ API Format เป็นอย่างน้อย
12.9 ระบบสามารถรองรับการให้บริการข้อมูลแบบ REST API โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงชุด
ข้อมูลหรือ OpenID หรือ LDAP
12.10 ระบบต้ อ งรองรั บ Dashboard URL Linking โดยผู ้ ใ ช้ ง าน (End User) สามารถที ่ จ ะ
ต่อเชื่อม Dashboard เข้ากับ Web Application อื่น ๆ โดยเรียกผ่าน URL ได้
12.11 ระบบต้องรองรับ JavaScript API โดยมี JavaScript API ในการเชื่อมต่อกับ external
web applications ได้
12.12 ระบบต้องรองรับ Web Browser มาตรฐานต่าง ๆ ในเวอร์ชั่นเท่ากันหรือสูงกว่า ดังนี้
Internet Explorer 11, Google Chrome, Firefox และ Safari
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง (ESS:
Executive Support System) ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
สานักบริหารกลาง
ระยะเวลาดาเนินงาน จานวน 360 วัน
1. หลักการและเหตุผล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจ (Mission) ในสารวจ พัฒนา ประเมิน
ศักยภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าบาดาลอย่างสมดุลและยั่งยืน กากับ ควบคุม
การประกอบกิจการน้าบาดาล รวมทั้งปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้น้าของทุกภาคส่วน เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก ฐานข้อมูลและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการบริห ารจัด การทรั พยากรน ้า บาดาล ทั้งในประเทศและระหว่ างประเทศ ซึ่งในการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ดาเนินงานดังกล่าว โดยระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลที่สาคัญและยังขาดการบูรณา
การข้อมูลร่วมกัน ดังนั้นการสร้างรายงานสรุปอันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารจึงไม่สามารถ
ด าเนิน การได้อย่างครอบคลุม อนึ่ง หากต้องการรายงานที่ห ลากหลายมิติจะต้องน าผลลัพธ์มาจ าก
หลากหลายระบบด้วยเช่นกัน
ดังนั้น การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (ESS: Executive Support
System) ด้านทรัพยากรน ้าบาดาล จึงเป็นการผสมผสานผลลัพธ์ที่ได้จากหลากหลายระบบ และการ
วิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้บริห ารสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
แม่นยายิ่งขึ้น อีกทั้งการพัฒนาระบบดังกล่าวยังสอดล้องกับ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นการมุ่งใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนเข้าถึงบริการได้โดยไม่จากัดทางกายภาพ พื้นที่ และ
ภาษา นาไปสู่การหลอมรวมการทางานภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว
นอกจากนั้น สืบเนื่องจากประเด็นปัญหาภัยแล้ง ภัยน้าท่ วม น้าหลาก ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นภัย
ธรรมชาติประจาปีของประเทศไทย ช่วงฤดูแล้ง มีปัญหาขาดแคลนน้า ช่วงฤดูฝนเกิดน้าท่วม น้าหลาก
เข้าท่วมพื้นที่เมือง ที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตร และทาลายเส้นทางคมนาคม ส่งผลกระทบความเสียหาย
ในวงกว้าง ดังนั้นหากมี ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง จะช่วยให้การตัดสินใจต่าง ๆ
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ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้าบาดาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างทันท่วงที
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิม รวมไปถึ งระบบสารสนเทศที่มีอยู่ภายนอก
เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
2.2 เพื่อนาข้อมูลส าคัญจากระบบสารสนเทศในปัจจุบันของกรมทรัพยากรน้าบาดาลเชื่อมโยง
เข้าสูร่ ะบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
2.3 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
(ESS: Executive Support System) ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางด้านที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ยกระดับ
การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายที่ 3 : มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
รองรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล และแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชนผ่าน e-Service
แผนงานที่ 1: พัฒ นาระบบสนับสนุน การตัดสินใจของผู้บ ริห ารระดั บสู ง (ESS: Executive
Support System)
4. เป้าหมายโครงการ
4.1 เกิดการบูรณาการข้อมูลสาคัญของกรมทรัพ ยากรน้าบาดาลที่เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (ESS: Executive Support System)
4.2 มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (ESS: Executive Support System)
ด้านทรัพยากรน ้าบาดาล ที่ช่วยในการคาดการณ์เกี่ยวกับน ้าแล้ง น ้าท่วม และการบริหารจัดการงาน
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิม รวมไปถึงระบบสารสนเทศที่มีอยู่ภายนอก
เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล อย่างน้อยดังนี้
5.1.1 ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาล (Smart Pasutara)
5.1.2 ระบบสารสนเทศเพื ่ อ การบริ ห ารจัด การ แผนงานและติ ด ตามโครงการ (Smart
Planning)
5.1.3 ระบบสารสนเทศเพื่องานวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล (e-Lab)
5.1.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้าบาดาล
5.1.5 ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล
5.1.6 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล (Smart GIS)
5.1.7 ระบบสารสนเทศจากภายนอก
5.2 นาข้อมูลสาคัญจากระบบสารสนเทศในปัจจุบันของกรมทรัพยากรน้าบาดาล และข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้านทรัพยากรน้าบาดาล เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง โดยดาเนินการอย่างน้อยดังนี้
5.2.1 วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมและฐานข้อมูลของระบบทั้งหมด (ถ้าจาเป็นต้อง
ใช้ Software ที่มีลิขสิทธิ์ให้ทางผู้รบจ้างจัดหามาด้วย)
5.2.2 พัฒ นาระบบส่ว นเชื่อมโยงข้อมูล ส าคัญจากระบบสารสนเทศในปัจจุบัน ของกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล และข้อมูลอื่น ๆ ที่ทางกรมทรัพยากรน้าบาดาล จัดให้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น CSV,
Excel, XML, Json หรือ API Format เป็นต้น
5.2.3 พัฒนาระบบส่วนเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศภายนอก พร้อมแสดงถึงความ
จาเป็นในการใช้ข้อมูลจากภายนอก เพื่อนามาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
5.3 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสู ง
(ESS: Executive Support System) ด้านทรัพยากรน้าบาดาล อย่างน้อยดังนี้
5.3.1 ศึกษากระบวนการทางาน รวมทั้งความต้องการของผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนข้อมูล
ที่จาเป็นต่อการออกแบบพัฒนาระบบให้รองรับกับภารกิจ ขั้นตอน และระยะเวลา
5.3.2 จัดทารายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้
1) แผนภาพการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและค าอธิบายประกอบ ซึ่งแสดงถึงความ
ต้องการของผู้บริหารระดับสูง และลักษณะของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย
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Entity Relationship Diagram, Data Dictionary, Data Flow Diagram, System Flow Diagram, Use
Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram และ Activity Diagram
2) รายละเอียดการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของระบบ
เช่น การสารองข้อมูล การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การกาหนดประเภทผู้ใช้งาน การกาหนดระดับการ
เข้าถึงระบบและฐานข้อมูล การบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งาน เป็นต้น
5.3.3 พัฒนาระบบในการติดตาม เฝ้าระวัง และคาดการณ์สถานการณ์น้าบาดาลในภาวะ
ปกติ
5.3.4 พัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบระดับน้าและคุณภาพน้าบาดาล
5.3.5 พัฒนาระบบที่ช่วยในการตัดสินใจแก้ไขบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้งในภาวะวิกฤติ
5.3.6 พัฒนาระบบที่ส ามารถแสดงผลข้อมูล พื้นฐานทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
5.3.7 พัฒ นาระบบที่ส ามารถแสดงผลการวิ เ คราะห์ข ้ อมูล เช่น ข้อมูล น ้าแล้ ง น ้าท่ ว ม
การติดตาม เฝ้าระวัง การคาดการณ์สถานการณ์น้าบาดาล ปริมาณการใช้น้าบาดาล ข้อมูลบ่อสังเกตการณ์
ข้อมูลการขุดเจาะ ข้อมูลอุทกธรณีวิทยา เป็นต้น ในรูปแบบ Data Visualization และ Dashboard
5.4 ระบบสนับ สนุน การตัดสินใจของผู้บริห ารระดับสูง (ESS: Executive Support System)
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล ต้องสามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application
เป็นอย่างน้อย
5.5 ด าเนิ น การพั ฒ นาและติ ด ตั ้ ง ระบบสนับ สนุ นการตัด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง (ESS:
Executive Support System) ด้านทรัพยากรน้าบาดาล พร้อมทั้งทดสอบการทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล จัดทารายงานผลการทดสอบให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลทราบ และจัดทา
คู่มือการใช้งานพร้อมอบรมผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
6. ประมาณการงบประมาณ
20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ จานวน 360 วัน (ปีงบประมาณ 2567)
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
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9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 ร้อยละความสมดุลของน้าบาดาลรายเดือน/รายปี
9.1.2 ร้อยละความถูกต้องของการคาดการณ์สถานการณ์น้าบาดาล
9.1.3 มีการน าข้อมูลส าคัญจากระบบสารสนเทศในปัจจุบันของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล
เชื ่ อ มโยงสู่ ร ะบบสนั บ สนุน การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง (ESS: Executive Support System)
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล อย่างน้อย จานวน 6 ระบบ
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 คุณภาพข้อมูล (ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ ตรงตามความต้องการ)
9.2.2 ความปลอดภัยของข้อมูล (สิทธิ์การเข้าถึง ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้)
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ช่วยประมวลผลและน าเสนอข้อมูล แก่ผู้ บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการทางานและเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
10.2 ช่วยประเมินทางเลือกในการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขของปัญหาแต่ละสถานการณ์ เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้าบาดาลที่มีลักษณะเฉพาะของสถานการณ์นั้น ๆ
10.3 เข้าถึงข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับทรัพยากรน้าบาดาลได้อย่างรวดเร็ว สะดวก
10.4 ช่ ว ยน าเสนอข้ อ มู ล ในรู ป แบบที ่ ห ลากหลายมิ ติ เช่ น ตั ว อั ก ษร แผนภู ม ิ ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว มัลติมีเดีย เป็นต้น
10.5 ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ในปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนและข้อมูลที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
11.2 สานักบริหารกลาง
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 จัดหาเครื่องแม่ข่าย (Server) พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ จานวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติ
อย่างน้อย ดังนี้
- Chassis with up to 8, 3.5″ Hot Plug Hard Drives, Tower Configuration
- 2 x Intel® Xeon® Silver 4214R
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- 2.4G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400
- 32GB (2x16GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
- Dual-Port 1GbE On-Board LOM
- 4x 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB
CARR
- PERC H730P+ RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter, Full Height
- DVD +/-RW, SATA, Internal
- Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
12.2 ระบบต้ อ งครอบคลุ ม การท างานร่ ว มกั บ Module อื ่ น ๆ ตามคุ ณ สมบั ต ิ เ ฉพาะของ
Software ได้อัตโนมัติ โดยแสดงความเชื่อมโยง หรือความสัมพันธ์ในการทางานร่วมกันได้
12.3 ระบบสามารถทางานในลักษณะรูปแบบ GUI (Graphic User Interface) ไว้สาหรับผู้ใช้งาน
ระบบใช้งานได้อย่างสะดวก
12.4 ระบบสามารถทาการค้นหา (Search) คาสั่ง หรือค้นหาการเชื่อมต่อข้อมูล Data Source ได้
12.5 ระบบสามารถรองรับ การเชื่อมต่อกับ Metadata ของ Technology ต่าง ๆ อย่างน้ อย
ดังต่อไปนี้
12.5.1 Database: Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL เป็นอย่างน้อย
12.5.2 Document File: CSV, Excel, XML, Json หรือ API Format เป็นอย่างน้อย
12.6 ระบบต้ อ งรองรั บ Dashboard URL Linking โดยผู ้ ใ ช้ ง าน (End User) สามารถที ่ จ ะ
ต่อเชื่อม Dashboard เข้ากับ Web Application อื่น ๆ โดยเรียกผ่าน URL ได้
12.7 ระบบต้องรองรับ Web Browser มาตรฐานต่าง ๆ ในเวอร์ชั่นเท่ากันหรือสูงกว่า ดังนี้
Internet Explorer 11, Google Chrome, Firefox และ Safari
12.8 ระบบต้องรอบรับการเข้าใช้งานผ่าน Mobile Application ทั้งระบบ Android และ iOS
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล
สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล
3 ปี พ.ศ. 2566-2568

1. หลักการและเหตุผล
สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาลได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตาม
เฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน ้าบาดาล ครั้งที่
11/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยได้รับงบประมาณ 273,245,060 บาท เพื่อจัดทาระบบ
สารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล จานวน 232 สถานี/ 353 บ่อ ซึ่งในลาดับต่อมา
ได้ ถูกปรับลดงบประมาณให้ด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 73,245,060 บาท ซึ่งส านักอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรน้าบาดาลได้ดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยทาการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรับ -ส่ง
ข้อมูล ด้านน้าบาดาลแบบสัญญาณดิจิทัล จัดทาสถานีหลัก (ห้องประชุมสานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
น้าบาดาล ชั้น 7 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้าบาดาล) ให้ เป็นศูนย์กลางการประมวลผลข้อมูลระดับน้าและ
คุณภาพน้าและมีการทดลองรับส่งข้อมูลจากสถานีสนาม จานวน 58 สถานี 93 บ่อ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรปราการ
ปทุมธานี และนนทบุรี พื้นที่ใช้น้าบาดาลสูง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ นครราชสีมา
สงขลา ล าพูน และเชียงราย และพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กาแพงเพชร สุโขทัย
พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี และอุทัยธานี พร้อมทั้งจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลบ่อสังเกตการณ์ จัดเก็บ ข้อมูลทะเบียนบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล ข้อมูลการตรวจวัด ระดับ
น้าบาดาลและคุณภาพน้าบาดาล ข้อมูลแผ่นดินทรุดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ข้อมูลสภาพสถานีและ
บ่อสังเกตการณ์ การใช้งานบ่อสังเกตการณ์และเครื่องมือที่ติดตั้งที่มีการตรวจเช็คในแต่ละครั้ง โดยมีการ
นาเข้าข้อมูลผ่านเว็บไซต์ tgms.dgr.go.th และมีการประมวลผลและแสดงผลในรูปแบบทางสถิติ
การจั ดท าโครงการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็ นการขยายโครงข่ า ยระบบสารสนเทศ
เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาลแบบอัตโนมัติต่อเนื่องตามเวลาจริงของโครงการเดิม ให้ครบคลุม
พื้นที่ส าคัญ และจ าเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ใช้น ้าบาดาลสูง และพื้นที่ลุ่มน ้ า
เจ้าพระยา ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้มีระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น ้าบาดาลที่ส ามารถ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระดับน้าบาดาลและคุณภาพน้าบาดาลที่มีประสิทธิภาพ สามารถบ่งชี้ถึงสถานะ
ของแหล่งน ้าบาดาลในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการพัฒ นาระบบฐานข้อมูล
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สารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น ้าบาดาลและการแสดงผลข้อมูลผ่าน Web service ให้มี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ ขยายโครงข่ายระบบสารสนเทศเพื่ อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น ้าบาดาลแบบ
อัตโนมัติต่อเนื่องตามเวลาจริง (Real-Time) เพิ่มเติม
2.2 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น ้าบาดาลและการ
แสดงผลข้อมูลผ่าน Web service
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางของแผน ด้านที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
ยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายที่ 3 มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
รองรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล และแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชนผ่าน e-Service
แผนงานที่ 2: พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตอบสนองและรองรับการติดตามสถานการณ์น้าบาดาล
ของประเทศผ่านระบบการส่งสัญญาณข้อมูลที่ทันสมัย
4. เป้าหมายโครงการ
ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาลครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายเพิ่มมากขึ้น
มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาลและการแสดงผลข้อมูลผ่าน Web
service ที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
กิจกรรมที่ 1 ขยายโครงข่ายระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาลแบบอัตโนมัติ
ต่อเนื่องตามเวลาจริง (Real-Time) เพื่อส่งสัญญาณข้อมูลการตรวจวัดผ่านระบบการสื่อสารไร้สายหรือ
ดาวเทียมมายังศูนย์ควบคุมหลัก ประกอบด้วย
1) ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพบ่อ/สถานีสังเกตการณ์ โดยมีโครงสร้างและรูปแบบการก่อสร้างของ
สถานีที่เหมาะสม มั่นคง ปลอดภัย และตรงตามรูปแบบที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลกาหนด
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2) การติดตั้งอุปกรณ์ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาลแบบอัตโนมัติ
ตามเวลาจริง (Real-Time) โดยการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลโดยต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
- การตรวจเช็คสถานภาพการทางานของอุปกรณ์และเครื่องมือในสถานีสังเกตการณ์จาก
ห้องควบคุมหลักได้
- การอัพเดทโปรแกรมสาหรับเครื่องมือตรวจวัดจากห้องควบคุมหลักได้
- มีระบบรองรับคาสั่ง และการสั่งการ หยุด ทาต่อ เริ่มต้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงความถี่ของ
เวลาในการบันทึกและรับ-ส่งข้อมูลได้
- ความเสถียรของระบบ อัตราความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา และ
ค่าใช้จ่ายรายปีที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับการใช้งานระยะยาว
กิจกรรมที่ 2 พัฒ นาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล
เพื่อให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากขึ้น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบ
ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนาเข้าและส่งออกข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถประมวลผลข้อมูล
ระดับน้าบาดาลและคุณภาพน้าบาดาลแบบอัตโนมัติเพื่อแสดงผลเชิงพื้นที่ได้ อีกทั้งต้อ งรองรับข้อมูล
จากเครื่องบันทึกระดับน้าอัตโนมัติรุ่นใหม่ที่ ได้ทาการติดตั้งเพิ่มเติม
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลผ่าน Web Service ให้ทันสมัย มีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน
มีการจัดเรียงข้อมูลที่ดีและเป็นหมวดหมู่ และง่ายต่อการใช้งาน โดยเว็บไซต์สามารถแสดงผลผ่านอุ ปกรณ์
โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ใช้งานทุกระดับ
6. ประมาณการงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 195,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านบาทถ้วน)
ปีงบประมาณ
วงเงินงบประมาณ
2566
65 ล้านบาท
2567
65 ล้านบาท
2568
65 ล้านบาท
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
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9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่เป้าหมาย
หน่วยงานราชการและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับน ้าบาดาลและ
คุณภาพน้าบาดาลได้ง่าย โดยผ่านเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล
(tgms.dgr.go.th)
9.2 เชิงคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น ้าบาดาลที่ส ามารถรับ -ส่งข้อมูล จากบ่อ
สังเกตการณ์น้าบาดาลอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลระดับน้าบาดาลและคุณภาพน้าบาดาลมีความครบถ้วนสมบูรณ์
สามารถประมวลผลได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยาและมีความน่าเชื่อถือ
ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล เป็นระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ใน
ระยะยาว และใช้ประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล เป็นเครื่องมือตรวจวัดหรือ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระดับน้าบาดาลและคุณภาพน้าบาดาลที่มีประสิทธิภาพ สามารถบ่งชี้ถึงสถานะของ
แหล่งน้าบาดาลในแต่ละช่วงเวลาว่ายังมีความเป็นปกติอยู่หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
10.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับน้าบาดาลและคุณภาพน้าบาดาลได้
อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล (tgms.dgr.go.th)
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล กรมทรัพยากรน้าบาดาล
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับการบริการการประกอบกิจการ
น้าบาดาลออนไลน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
สานักควบคุมกิจการน้าบาดาล (สคบ.)
ระยะเวลาดาเนินงาน 3 ปี
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้าบาดาลได้ให้ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็ว
ถูกต้องและทัน สมัย ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการอย่างทั่ว ถึงและ
เท่าเทียมกัน ขณะเดี ยวกันได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อทาการปฏิรูประบบบริหารองค์กรให้ได้
เป้าประสงค์ของการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาล (ศทส.) และส านักควบคุมกิจการน ้าบาดาล
(สคบ.) ได้ให้บริการประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การจดทะเบียนช่างเจาะน้าบาดาลและผู้รับเหมา
เจาะน้าบาดาล การออกหนังสือรับรองให้วิศวกรและนักธรณีวิทยา การบริหารจัดการกองทุนน้าบาดาล
เป็นต้น แม้ในปัจจุบันบางบริการหน่วยงานรับผิดชอบได้มีการพัฒนาและให้บริการในรปแบบออนไลน์แล้ว
แต่พบว่ามีประชาชนจานวนมากที่ยังไม่ทราบว่ามีบริการในรูปแบบออนไลน์ หรือยังไม่สามารถทาธุรกรรม
ผ่านช่องทางดิจิทัลกลางได้ทั้งหมดแบบครบวงจร อีกทั้งบางงานบริการยังต้องยื่นส่งเอกสารหลายขั้นตอน
และต้องติดต่อหลายหน่วยงาน ซึ่งอาจเกิดความไม่สะดวกและมีโอกาสเหลื่อมล้าในช่องทางการเข้าถึง
บริการ ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ประชาชนมีความคาดหวังสูงขึ้นต่อ
การเข้ารับบริการต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ทั้งนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
(ศทส.) และส านั ก ควบคุ ม กิ จ การน ้ า บาดาล (สคบ.)ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในการให้ บ ริ ก ารประชาชน
โดยคานึงถึงความต้องการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับให้มากที่สุด จึงได้ทาการพัฒนา Platform
กลางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการนาบริการต่าง ๆ มารวมไว้ทีเดียว เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ
ในการเข้าถึงการบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน
การด าเนินการดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพั ฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ส าหรับ การบริก ารการประกอบกิจ การน ้ าบาดาลออนไลน์ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้ กั บ
ประชาชนในการเข้าถึงบริการผ่านระบบออนไลน์
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2. วัตถุประสงค์
2.1 จัดทา Platform การให้บริการกรมทรัพยากรน้าผ่านระบบออนไลน์
2.2 ลดความเหลื่อมล้าของประชาชนในการเข้าถึงการบริการ
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ลดระยะเวลาในการติดต่อหลายหน่วยงานและ
ลดระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางของแผน ด้านที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
ยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายที่ 3 : มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง มีแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับ
การบริห ารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล และมีแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริก าร
ประชาชนผ่าน e-Service
แผนงานที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลงานบริการในรูปแบบ e-Services ให้สามารถให้บริการ
ผ่านแอปพลิเคชัน และมีศูนย์บริการประชาชนในลักษณะการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service)
4. เป้าหมายโครงการ
เพื่อรวบรวมงานบริการกรมทรัพยากรน้าบาดาลจัดทาเป็น platform กลางการให้บริการผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยแบ่งออกได้ดังนี้
1) ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ DOPA Citizen Service Portal
2) ระบบ Portal Login ต้องรองรับการใช้งานผ่านระบบ Authentication
3) ระบบลงทะเบียน Application เพื่อใช้งานระบบ DOPA Citizen Service Portal
4) ระบบ DOPA Citizen Service Portal
5) ระบบการก าหนดมาตรฐาน/พั ฒ นา API กลางส าหรั บ การเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ web
application ที่อยู่ในระบบ DOPA Citizen Service Portal
6) ระบบรายงาน
7) การพัฒนา Mobile Application บนระบบ DOPA Citizen Service Portal
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 รวบรวมข้อมูลความต้องการของหน่วยงาน
5.2 ออกแบบและวิเคราะห์ระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
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5.3 ดาเนินการพัฒนาระบบ
5.4 ทดสอบผลการดาเนินการและประเมินผลการใช้งานระบบ
5.5 จัดทารายงานผลการศึกษาวิจัยและคู่มือการใช้งานโปรแกรม
5.6 จัดทาแผนดาเนินงานโครงการฯ โดยมีรายละเอียดการทางานอย่างเป็นระบบอย่างน้อย ดังนี้
5.6.1 แผนการและขั้นตอนการดาเนินงานตลอดโครงการ
5.6.2 แผนการจัดประชุมและฝึกอบรม
5.6.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
6. ประมาณการงบประมาณ
15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
3 ปี
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล (ส่วนกลาง) และสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 1-12 (ส่วนภูมิภาค)
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
จัดหา Platform กลางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล จานวน 1
โครงการ โดยในโครงการจะจัดทาระบบจานวน 7 ระบบ
9.2 เชิงคุณภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 กรมทรัพยากรน้าบาดาลดาลมี Platform กลางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์
10.2 ประชาชนได้รับความเท่าเทียมในการเข้าถึงการบริการ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
11.2 สานักควบคุมกิจการน้าบาดาล (สคบ.)
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12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ DOPA Citizen Service Portal ดาเนินการโดยผู้บริหาร
ข้อมูล ผู้ใช้ (Admin) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ระบบการจัดการสิทธิผู้ใช้งานระบบ (เพิ่ม/แก้ไข/ยกเลิก ผู้ใช้ งานระบบ) โดยผู้ดูแลของ
ระบบ
- สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ยกเลิก ผู้ใช้งานทั่วไป/ผู้ดูแลระบบ ได้ ตามหน่วยงานต่าง ๆ
- สามารถก าหนดสิ ท ธิ ก ารใช้ ง านระบบต่ า ง ๆ ได้ เช่ น สิ ท ธิ ใ นการลงทะเบี ย น
Application เพื่อใช้งานบนระบบ DOPA Citizen Service Portal
- สามารถแต่งตั้ง/ถอดถอนสิทธิการเป็นผู้ดูแลระบบกับผู้ใช้งานในระบบได้
2) การจัดการข้อมูลการเข้าใช้งานระบบของเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ System Logs
- สามารถเก็บประวัติการทางานของผู้ใช้งาน (เจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ)
- แสดงผลสถิติการทางานของผู้ใช้งานระบบได้
- สามารถตรวจสอบและแสดงผลรายงานรายชื่ อผู้ ใช้ง านในระบบได้ตามช่ว งเวลา
ที่ต้องการ
12.2 ระบบ Portal Login ต้องรองรับการใช้งานผ่านระบบ Authentication ดังนี้
1) D.DOPA Authentication ต้องสามารถยืนยันตัวต้นผ่านระบบการพิส ูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัล (DOPA Digital ID) ผ่านทาง Application D.DOPA และสามารถนา token และข้อมูล
ยืนยันตัวตนที่ได้รับจากระบบไปใช้งานต่อใน Application ต่าง ๆ ในระบบ DOPA Citizen Service
Portal ได้
2) 5 FIELD Authentication ต้องสามารถยืนยันตัวตน ผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนผ่านข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้
- เลขประจาตัวประชาชน
- ชื่อตัว
- ชื่อสกุล
- วันเดือนปีเกิด
- เลขรหัสหลังบัตรประชาชน
สามารถนา token และข้อมูลยืนยันตัวตนที่ได้รับจากระบบไปใช้งานต่อใน Application
ต่าง ๆ ในระบบ DOPA Citizen Service Portal ได้
3) สามารถตรวจสอบสิทธิในการใช้งานระบบ DOPA Citizen Service Portal ได้ โดยสิทธิ
จะเป็นไปตามวิธีที่ Login เข้าใช้งาน
12.3 ระบบ DOPA Citizen Service Portal ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ภาคผนวก - รายละเอียดโครงการตามเป้าหมาย

497

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
1) ต้ อ งออกแบบ web application ให้ ร องรั บ การแสดงผลบนหน้ า จอในอุ ป กรณ์
ที่แตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น (Responsive web design)
2) การออกแบบเว็บไซต์ที่มีความสวยงาม ทันสมัย น่าใช้ และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับหน่วยงาน
3) DOPA Citizen Service Portal ต้ อ งใช้ HTTPS จะเป็ น โปรโตคอลที ่ เ ข้ า รหั ส
ในการสื่อสาร
4) สามารถเปิด web site จากระบบ/หน่วยงาน ภายใต้กรมทรัพยากรน ้าบาดาลที่เป็น
HTTPS ภายในระบบ DOPA Citizen Service Portal ได้
5) สามารถส่ ง ผ่ า น token และข้ อ มู ล ยื น ยั น ตั ว ตนไปยั ง Web Application ต่ า ง ๆ
จากระบบ/หน่วยงาน ภายใต้กรมทรัพยากรน้าบาดาลดาลได้
6) ต้ อ งสามารถแสดงผลข้ อ มู ล Portal Personal Profile บนระบบ DOPA Citizen
Service Portal ได้โดยผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
7) รองรั บ การแสดงรายงานและการแจ้ ง เตื อ นผ่ าน API ที ่ ท าการเชื ่อ มโยงกั บ web
application ต่าง ๆ จากระบบ/หน่วยงานภายใต้กรมทรัพยากรน้าบาดาล
12.4 ระบบลงทะเบียน Application เพื่อใช้งานระบบ DOPA Citizen Service Portal ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
1) ระบบลงทะเบียน Application ในระบบ (เพิ่ม/แก้ไข/ยกเลิก)
- สามารถเพิ ่ ม /แก้ ไ ข/ยกเลิ ก Application ที ่ จ ะใช้ ง านบนระบบ DOPA Citizen
Service Portal ได้
- สามารถก าหนดสิทธิในการเข้าถึง Application ต่าง ๆ ได้ โดยเลือกจากวิธ ีการ
Login การเข้าใช้งาน
- สามารถแสดงรายงาน Application ที่อยู่ในระบบ DOPA Citizen Service Portal ได้
- สามารถแสดงรายงานข้อมูลการเข้าใช้งานของแต่ละ Application ที่อยู่ในระบบ
DOPA Citizen Service Portal ได้
12.5 ระบบการกาหนดมาตรฐาน/พัฒนา application
1) กาหนดมาตรฐาน Design System ในการพัฒนา Application
- ก าหนด Design System และออกแบบ Component ส าหรั บ การพั ฒ นา
Application ที่ใช้งานในระบบ DOPA Citizen Service Portal เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน เช่น
1) โทนสีของ Application
2) ขนาดของ Font
3) ปุ่ม (Button)
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4) ฟอร์ม (Form)
5) เงา แอนิเมชั่น
2) ก าหนดมาตรฐานการพัฒนา API ส าหรับการรับส่งข้อมูลระหว่าง Application กับ
ระบบDOPA Citizen Service Portal โดยต้องมีความสามารถอย่างน้อยดังนี้
- ให้บริการข้อมูลในรูปแบบ RESTful Service API ผ่านการส่งผ่านข้อมูลโปรโตคอล
HTTPS โดยมีการส่งผ่านข้อมูลแบบ JSON ตามมาตรฐานที่ถูกระบุไว้ใน JSON API เป็นอย่างน้อย
- พัฒนา API กลางที่ให้ Application ต่าง ๆ เรียกใช้ สาหรับจัดการเก็บข้อมูล Log/
สถานะของการทางาน โดยมาตรฐานการให้บริการข้อมูลเป็นไปตามข้อกาหนดในข้อ 2)
12.6 การพัฒนา Mobile Application บนระบบ DOPA Citizen Service Portal
1) ระบบปฏิบัติการที่รองรับแอปพลิเคชัน
- ระบบปฏิบัติการ Android
1) ต้องพัฒ นา Application ให้ผ ู้ใช้งานสามารถ Download ผ่าน Google Play
Store ได้
- ระบบปฏิบัติการ IOS
1) ต้องพัฒนา Application ให้ผู้ใช้งานสามารถ Download ผ่าน Apple Store ได้
- รองรับการใช้งานผ่าน PIN / ลายนิ้วมือ
- รองรับการใช้งานระบบ Push Notification
- สามารถรองรับอุปกรณ์ Mobile Device Smart Phone โดยรองรับความละเอียด
ของหน้าจอที่หลากหลาย (Resolution) ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งานของอุปกรณ์
12.7 ระบบรายงาน
1) ระบบรายงานสถิ ติผ ู้ เ ข้า ใช้ง านระบบ DOPA Citizen Service Portal (ประชาชน)
มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
- ประมวลผลสถิติในรูปแบบของกราฟ
- สามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูลสถิติ/รายงานได้
- มี Dashboard ในการแสดงข้อมูล
1) สถิติข้อมูลผู้ใช้งานจาแนกตาม เพศ อายุ
2) สถิติข้อมูลผู้ใช้งานจาแนกตามจังหวัด ภูมิภาค
3) สถิติการใช้งานผ่าน Browser ต่าง ๆ
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการศึกษาการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการดาเนินงาน
น้าบาดาลเพื่อการเกษตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี (ปีงบประมาณ 2566)
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาน้าบาดาลเพื่อการเกษตร เป็นอีกภารกิจของกรมทรัพยากรน้าบาดาล เพื่อจัดหาแหล่ง
น้าบาดาลให้กลุ่มเกษตรกรมีน้าใช้ทาการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง โดยการพัฒนา
ตามหลักวิชาการให้เหมาะสมกับศักยภาพน้าบาดาลในพื้นที่ เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และการมีสว่ น
ร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งน้าบาดาล ซึ่งพื้นที่การเกษตรของประเทศไทยส่วนใหญ่มักอยู่
นอกเขตชลประทาน ไม่มีแหล่งน้าผิวดินเพียงพอโดยเฉพาะฤดูแล้ง การนาน้าบาดาลมาใช้เพื่อเกษตรกรรม
ช่วยสร้างอาชีพให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี
กรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาลได้ พ ั ฒ นาโครงการน ้ า บาดาลเพื ่ อ การเกษตร โดยเริ ่ ม ศึ ก ษางาน
ด้านน้าบาดาลเพื่อการเกษตรในปี พ.ศ. 2556 และเริ่มดาเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน
(ส.ค. 2564) จานวน 11,661 แห่ง 12,739 บ่อ ปริมาณน้าที่ได้ 495,638,800 ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์
684,540 ไร่ ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา กรมทรัพยากรน้าบาดาลไม่มีนักภูมิสารสนเทศหรือผู้ที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานด้านภูมิสารสนเทศที่สามารถท ารูปแปลงที่ดินที่เข้าร่วมในโครงการประจ าที่ส านัก
ทรัพยากรน ้าบาดาลเขต 1 – 12 จึงท าให้ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศในลักษณะพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ในโครงการ ซึ่งในปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบตาแหน่งโครงการ (Point) ส่งผลให้การ
บริหารจัดการพื้นที่ในภาพรวมของทั้งโครงการเป็นไปอย่างยากลาบาก ตรวจสอบความซ้าซ้อนของพื้นที่
คาขอใหม่ยาก และไม่สามารถดูการกระจายตัวของโครงการได้
ดังนั้น การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการดาเนินงานน้าบาดาลเพื่อการเกษตรเป็น
เรื่องที่สาคัญมาก นอกจากข้อมูลที่จาเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอแล้ว ระบบฐานข้อมูลมาใช้จัดการกับ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากข้อมูลมีปริมาณมากและมีความหลากหลายทั้งชนิดของ
ข้อมูล ขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ข้อมูลและช่วงเวลา เป็นต้น หากมีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภ าพ
เพื่อช่วยจัดการและจัดเก็บ ข้อมูล จะท าให้เกิดการท างานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ลดการผิดพลาด รวมทั้ง
ลดความซ้าซ้อนในการจัดเตรียมและจัดเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบความซ้าซ้อน
ของพื้นที่คาขอใหม่ และดูการกระจายตัวของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการดาเนินงานน้าบาดาลเพื่อการเกษตร
2.2 เพื่อน าเข้า ต าแหน่งโครงการ (Point) และแปลงเป็นข้อมูลรูปแปลงที่ดินในพื้นที่ที่เข้าร่วม
โครงการน้าบาดาลเพื่อการเกษตรเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) รวมถึงการสืบค้นให้มีประสิทธิภาพ
สาหรับสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
2.3 พัฒนาระบบแสดงผลที่ใช้งานง่าย และสามารถรองรับกับข้อมูลที่มีปริมาณมาก
2.4 ผลักดันให้เกิดการใช้งานภายในองค์กรได้อย่างแพร่หลาย ลดขั้นตอนการท างาน ลดความ
ซ้าซ้อนในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
3.1 เป้าหมายที่ 3 : มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง มีแพลตฟอร์มดิจิทัล
รองรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล และมีแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชนผ่าน e-Service
3.2 แผนงานที่ 3: พัฒ นาและปรั บปรุง ข้ อ มูล งานบริก ารในรูป แบบ e-Services ให้ส ามารถ
ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน และมีศูนย์บริการประชาชนในลักษณะการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service)
3.3 ตัวชี้วัดแผนงาน : 1. จานวนของแอปพลิเคชันที่ให้บริการรูปแบบ e-Service 2. ระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้งาน
4. เป้าหมายโครงการ
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล มี ข้อมูล ภูมิส ารสนเทศ (GIS) สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ
น้าบาดาล และเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานราชการอื่น นาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ความผาสุกของ
ประชาชนต่อไป
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ศึกษาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบภูมิส ารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการด าเนิน งาน
น้าบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของระบบงาน
5.2 รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลเชิงบรรยาย และข้อมูลดาวเทียม
ตลอดจนข้อมูลตาแหน่งโครงการ (แปลงที่ดิน) เดิมที่มีอยู่
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5.3 เก็ บ รวบรวมความต้ อ งการของระบบงาน (Requirement) ทั ้ ง ด้ า น Functional
Requirement, Non-Functional Requirement และ Business Domain เพื ่ อ จั ด ท าข้ อ ก าหนด
ความต้องการ (Requirement Specification)
5.4 ออกแบบแพลตฟอร์ ม ระบบภู ม ิ ส ารสนเทศเพื ่ อ ใช้ ป ระกอบการด าเนิ น งานน ้ า บาดาล
เพื่อการเกษตรตามกรอบข้อกาหนดความต้องการที่รวบรวมไว้
5.5 พัฒนาต้นแบบ (Prototype) ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการดาเนินงานน ้าบาดาล
เพื่อการเกษตร
5.6 นาเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดินเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
5.7 ทดสอบต้นแบบที่พัฒนาขึ้นและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
5.8 ทดลองใช้ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบ Pilot Site Implementation
5.8 ประเมินผล สรุปผล และจัดทารายงาน
6. ประมาณการงบประมาณ
6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
1 ปี (ปีงบประมาณ 2566)
8. พื้นที่ดำเนินการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการดาเนินงานน้าบาดาล
เพื่อการเกษตร
9.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล มีฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการด าเนินงานน ้าบาดาล
เพื่อการเกษตรที่มีมาตรฐานตามมาตราส่วนหลักของประเทศและข้อกาหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
สามารถนาไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ วางแผน และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานอื่นให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน ในการปฏิ บ ัติ งาน การประสานงานและบูร ณาการการท างานในแต่ล ะพื้น ที่ร ่ ว มกั น
ซึ่งจะช่วยลดความซ้าซ้อนของพื้นที่คาขอใหม่ และสามารถกาหนดขอบเขตและการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้าบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเท่าเทียมกันตามหลัก
วิชาการที่ถูกต้อง
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 ศึ ก ษาและจั ด กลุ ่ม ข้ อ มูล ภู ม ิส ารสนเทศ ชนิ ด ต่ า ง ๆ ที ่ จ ั ด เก็ บ และใช้ งานในหน่ ว ยงาน
ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
12.2 รวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศจากรูปแบบต่าง ๆ และข้อมูลที่มีอยู่เดิม เช่น ข้อมูลตาแหน่ง
โครงการ (Point) ข้อมูลรูปแปลงที่ดินในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการน้าบาดาลเพื่อการเกษตร ข้อมูลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลแผนที่
12.3 ศึกษารูปแบบโครงสร้ างของข้อมูลที่แตกต่างเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้สอดคล้องเกี่ยวข้องกัน
เพื่อออกแบบระบบฐานข้อมูล
12.4 พั ฒ นาระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล ภู ม ิ ส ารสนเทศ (GIS) ด้ ว ย open-source software ที ่ มี
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับให้มีความสามารถดังนี้
12.4.1 สามารถสืบค้นข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สืบค้นได้จากชื่อ คาสาคัญ ขอบเขต
ครอบคลุมของข้อมูล ชนิดของข้อมูล โดยการกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ หรือการเลือกจากหน้าแผนที่ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
12.4.2 มีระบบแสดงผลที่ทันสมัย ใช้งานได้ง่าย โดยสามารถจัดการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้
12.4.3 สามารถทางานร่วมกับข้อมูลแผนที่จากระบบให้บริการ online ต่าง ๆ ประกอบด้วย
ภาพดาวเทียม แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ แผนที่ถนนและขอบเขตการปกครอง เช่น Google Maps, Bing
Maps, Open Street Map และ มีเครื่องมือมาตรฐานสาหรับการแสดงแผนที่ เช่น การขยาย ย่อ และ
เลื่อนหน้าจอแผนที่
12.4.4 สามารถนาเข้าข้อมูลได้ในรูปแบบอัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติรวมทั้งบันทึก
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12.4.4.1 ระบบสามารถน าเข้าชั้นข้อมูล อื่น ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ
L7018 ของกรมแผนที่ทหารมาจัดทาเป็นชั้นข้อมูลบนระบบได้
12.4.4.2 มีหน้าส าหรับกรอกข้อมูล (metadata) เมื่อมีข้อมูลเกิดขึ้นใหม่หรือปรับปรุง
ข้อมูลจากเดิม
12.4.4.3 สามารถรองรับไฟล์เอกสารตามแบบฟอร์มนาเข้าข้อมูลตามรูปแบบที่กาหนดไว้
แล้วและสามารถนาไปจัดทาเป็นชั้นข้อมูลและจัดเก็บในฐานข้อมูลได้
12.4.5 มีระบบบันทึกและรายงานผลผู้เข้าใช้งานระบบรวมทั้งประวัติข้อมูลที่ถูกสืบค้นหรือ
ดาวน์โหลด
12.4.6 สามารถกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล หรือการเผยแพร่ข้อมูลได้
12.4.7 ระบบสามารถรองรับข้อมูลรูปแบบอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเอกสารและรายงาน รูปภาพ หรือ
กรอกข้อมูลเป็นตาแหน่งพิกัด X V จากผู้ใช้งาน โดยทาการระบุตาแหน่งเพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูล
ตาแหน่งบนแผนที่ได้
12.5 สามารถจัดทาแผนที่แสดงผลข้อมูลที่มีการอัพเดทในระบบและเลือกชั้นข้อมูลที่มีการจัดเก็บ
มาแสดงเป็นแผนที่พื้นฐานได้
12.5.1 ระบบมีรูปแบบแผนที่ (Template) ให้เลือกใช้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการทาแผนที่
12.5.2 ระบบสามารถเลือกชั้นข้อมูล (Layer) ที่มีการจัดเก็บมาใช้แสดงบนแผนที่ได้
12.6 จัดเตรียมรายงานและคู่มือการใช้งาน และคู่มือสาหรับผู้ดูและระบบ
12.7 ดาเนินการจัดการอบรมสาหรับผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบ
12.7.1 จัดการอบรมส าหรับผู้ใช้งาน: ในการใช้งานระบบและการค้นหาข้อมูลด้วยเงื่อนไข
ต่าง ๆ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง จานวนไม่น้อยกว่า 30 คน พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารว่างและ
อาหารกลางวันให้เพียงพอกับผู้เข้าอบรม
12.7.2 จัดการอบรมส าหรับผู้ดูแลระบบ: ในการนาเข้าและแก้ไขข้อมูล และเพิ่ม แก้ไข ลบ
ผู้ใช้งานและกาหนดสิทธิการใช้งาน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 30 คน พร้อมทั้งจัดเตรียม
อาหารว่างและอาหารกลางวันให้เพียงพอกับผู้เข้าอบรม
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ
ตามมาตรฐานด้านดิจิทัล (Digital Literacy)
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
2. สานักบริหารกลาง
3 ปี

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนการทางานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตของคนอย่างแท้จริง
และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กระบวนการผลิต การบริการและกระบวนการทางสั งคม
รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสิ้นเชิง อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าวจึงเป็นทั้งโอกาส
และความท้าทายของประเทศในการวางแนวทางการดาเนินการด้วยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ส ู ง สุ ด จากบริ บ ทของการเปลี ่ ย นแปลงของโลก และทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศดั ง กล่ า ว
“ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศที่สาคัญ จาเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมและปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนบริบทของภาครัฐ เพื่อสนับสนุน
การสร้างและพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่ก าลังคน
ภาครัฐ ในการนาเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
แทปเลต โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรมตารางคานวน โปรแกรมนาเสนองาน และสื่อออนไลน์ มาใช้
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือมาใช้พัฒนากระบวนการทางานหรือระบบงานในองค์กรให้มี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้าบาดาล เห็นถึงความในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ และทักษะตาม
มาตรฐานด้านดิจิทัล (Digital Literacy) จึงเห็นควรดาเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้และทักษะตามมาตรฐานด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อบุคกรภายในกรมทรัพยากรน้าบาดาล
สามารถนาความรู้จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว มาใช้ในการพัฒนากระบวนการทางาน พัฒนาการ
บริการ พัฒนาองค์กร รวมถึงการพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น และนามาสร้างสรรค์
ต่อยอด ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและและให้บริการองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ โดยเน้น
การนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ค้นคว้าสาหรับบุคลากร ให้สามารถศึกษา เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานด้านดิจิทัลของกรมฯ ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตรงตามความต้องการ
2.2 เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อบริการหลักสูตร
2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาลให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
2.4 เพื่อพัฒนาองค์กร และบุคลากร ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางแผนงาน ด้านที่ 3 : ปรับปรุงนโยบายกระบวนการท างานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล
เป้าหมายที่ 4: มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต โดยการนาเสนอ
ข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างคลังปัญญาและถ่ายทอด
ความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
แผนงานที่ 1: พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานด้านดิจิทัล (Digital literacy)
และยกระดับบุคลากรด้านดิจิทัล (ICT Officer/ICT Professional)
4. เป้าหมายโครงการ
4.1 มี ห ลั ก สู ต รที ่ ไ ด้ ร ั บ การออกแบบให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ป ั จ จุ บ ั น และตรงตาม
ความต้องการ เพื่อใช้สาหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4.2 มีระบบสารสนเทศเพื่อบริการหลักสูตร สามารถทาการทดสอบ และประเมินศักยภาพของ
บุคลากรได้
4.3 บุคลากรสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ออกแบบหลั ก สู ต รให้ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ป ัจ จุ บ ัน และตรงตาม
ความต้องการ
5.2 จัดการทดสอบทักษะความเข้าใจทักษะมาตรฐานดิจิทัล สาหรับบุคลากร
5.3 จัดทารายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คุณสมบัติ (Specification)
5.4 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5.5 จัดทาเนื้อหาประกอบหลักสูตรที่ออกแบบไว้โดยผู้รับจ้าง
5.6 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบให้ส อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตรงตามความ
ต้องการ
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5.7 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการหลักสูตร
5.8 ติดตั้ง ทดสอบ
5.9 ตรวจรับงาน
6. ประมาณการงบประมาณ
45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน 270 วัน
8. พื้นที่ดาเนินการ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
2. สานักบริหารกลาง
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
- ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที ่ ไ ด้ ร ั บ การพั ฒ นาและเพิ ่ ม ศั ก ยภาพให้ ม ี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะ
ตามมาตรฐานด้านดิจิทัล (Digital literacy)
- จานวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้น
9.2 เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัล
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผลความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นแนวทางต้อ งการ
พัฒนาบุคลากร
10.2 บุคลากรได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานด้านดิจิทัล
(Digital literacy)
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11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
2. สานักบริหารกลาง
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 จัดทาสื่อประกอบหลักสูตรตามที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลได้ออกแบบ
12.2 ระบบสารสนเทศเพื่อบริการหลักสูตรในรูปแบบเว็บไซต์
12.2.1 มีหน้าเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรที่มีไว้ให้บริการในระบบ โดยมีสัญลักษณ์
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
12.2.2 สามารถเพิ่มเติมแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ (Banner Slide) ได้
12.2.3 สามารถเรียกดูข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้
12.2.4 สามารถแสดงข้อมูลหมวดหมู่ของหลักสูตรได้
12.2.5 สามารถแสดงตัวอย่างหน้าปกของสื่อประกอบหลักสูตรได้
12.2.6 สามารถแสดงชื่อ และแสดงข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรได้
12.2.7 สามารถค้นหาข้อมูลหลักสูตรได้ จากชื่อหลักสูตร ชื่อวิทยากร/ผู้สอน ได้
12.2.8 สามารถเรียกดูสื่อที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรตามต้องการผ่านหน้าเว็บไซต์ได้
12.2.9 สามารถตรวจสอบหลักสูตรการเรียนรู้ของตนเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้
12.2.10 สามารถตรวจสอบผลการทดสอบที่ได้ทาการทดสอบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้
12.3 ระบบสารสนเทศเพื่อบริการหลักสูตรในรูปแบบแอปพลิเคชัน ทั้ง iOS และ Android
12.3.1 สามารถแสดงผลแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ (Banner Slide) ได้
12.3.2 สามารถเรียกดูข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้
12.3.3 สามารถแสดงข้อมูลหมวดหมู่ของหลักสูตรได้
12.3.4 สามารถแสดงตัวอย่างหน้าปกของสื่อประกอบหลักสูตรได้
12.3.5 สามารถแสดงชื่อ และแสดงข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรได้
12.3.6 สามารถค้นหาข้อมูลหลักสูตรได้ จากชื่อหลักสูตร ชื่อวิทยากร/ผู้สอน ได้
12.3.7 สามารถเรียกดูสื่อที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรตามต้องการ
12.3.8 สามารถตรวจสอบหลักสูตรการเรียนรู้ของตนเอง
12.3.9 สามารถตรวจสอบผลการทดสอบที่ได้ทาการทดสอบได้
12.4 ระบบจัดการหลักสูตร
12.4.1 สามารถขึ้นทะเบียนหลักสูตรพร้อมภาพหน้าประกอบหลักสูตรได้
12.4.2 สามารถเพิ่มข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรได้
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12.4.3 สามารถเพิ่มข้อมูลวิทยากร/ผู้สอน ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรได้
12.4.4 สามารถกาหนดหมวดหมู่ของหลักสูตรได้
12.5 ระบบการคลังข้อสอบ
12.5.1 มีระบบกาหนดทะเบียนข้อสอบ
12.5.2 มีระบบสร้างคาถาม
12.5.3 มีระบบกาหนดสมาชิกหรือกลุ่มสมาชิกเพื่อเข้าสอบ
12.5.4 สามารถกาหนดกลุ่มผู้เข้าทดสอบ/ตอบแบบสอบถามในรูปแบบผู้ใช้ทั่วไปได้
12.5.5 สามารถเปิด-ปิดการสอบ
12.5.6 สามารถแนบเอกสารประกอบการเรียนรู้ สื่อภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ เสียงในคลัง
ข้อสอบ
12.5.7 สามารถจดจาการตั้งค่าในคลังข้อสอบ
12.5.8 สามารถกาหนดเปอร์เซ็นต์การผ่านการทดสอบของผู้เข้าสอบ
12.5.9 สามารถกาหนดช่วงเวลาการเข้าทดสอบ
12.5.10 สามารถกาหนดให้สามารถเข้ามาทาการสอบต่อจากการออกไปจากการสอบของ
ผู้ทดสอบโดยมิได้ตั้งใจ
12.5.11 สามารถกาหนดให้ผู้สอบข้ามข้อสอบได้
12.5.12 สามารถกาหนดให้ผู้สอบสามารถแก้ไขคาตอบได้
12.5.13 สามารถกาหนดให้มีการตอบคาถามในแต่ละข้อจนกว่าจะตอบถูก
12.5.14 สามารถกาหนดให้แสดงผลการสอบให้กับผู้สอบหลังจากสอบเสร็จทันที
12.5.15 สามารถกาหนดให้ทาการสุ่มคาถามสาหรับผู้สอบได้
12.5.16 สามารถกาหนดให้มีการสุ่มคาตอบสาหรับผู้สอบได้
12.5.17 สามารถกาหนดจานวนครั้งในการเข้ามาสอบของผู้สอบได้
12.5.18 สามารถกาหนดให้ระบบเก็บประวัติการทาข้อสอบของผู้สอบได้
12.5.19 สามารถกาหนดเวลาในการเข้าสอบของผู้สอบได้
12.5.20 สามารถ Import/Export ข้อมูลผ่านระบบในรูปแบบ CSVหรือExcel ได้
12.6 ระบบการทดสอบ
12.6.1 มีระบบการทาข้อสอบของผู้ที่ต้องการจะเข้าทดสอบ
12.6.2 มีระบบประมวลผลการสอบหลังจากผู้สอบสอบเสร็จ
12.6.3 สามารถเรียกดูเอกสารประกอบการสอบก่อนเข้าสอบได้
12.6.4 สามารถแสดงรายละเอียด ชื่อข้อสอบ วันที่เปิดสอบ วันที่ปิดการสอบ เวลาในการทา
ข้อสอบและเปอร์เซ็นต์การสอบผ่านก่อนการเข้าทาการสอบได้
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12.6.5 ผู้สอบสามารถตรวจสอบเวลาคงเหลือในการทาข้อสอบได้
12.6.6 ผู้สอบสามารถทาการข้ามข้อสอบในกรณียังไม่สามารถตอบในข้อคาถามนั้นได้
12.6.7 ผู้สอบสามารถย้อนกลับมาแก้ไขคาตอบได้
12.6.8 ผู้สอบสามารถเลือกข้อในการทาข้อสอบก่อน-หลังได้
12.6.9 ผู้สอบสามารถทราบผลสอบได้ทันทีหลังจากทาข้อสอบเสร็จ
12.6.10 ผู้สอบสามารถกลับเข้ามาทาข้อสอบตามจานวนครั้งที่ผู้ออกข้อสอบตั้งค่าไว้ได้
12.7 ระบบประเมินผลการทดสอบ
12.7.1 ผู้สอบสามารถตรวจสอบผลการทดสอบของตนเองในแต่ละครั้งของการสอบได้
12.7.2 ผู้ดูแลหรือผู้ออกแบบทดสอบสามารถตรวจสอบรายงานผลสอบแยกตามหลักสูตร
หรือตามบุคคลได้ โดยสามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคะแนนการสอบได้
12.8 ระบบรายงานผลการทดสอบ
12.8.1 รายงานสรุปข้อสอบ/แบบประเมินที่มีอยู่ในระบบ
12.8.2 รายงานสถิติข้อมูลของข้อสอบ/แบบประเมินได้
12.8.3 รายงานสถิติข้อมูลในรูปแบบร้อยละได้
12.8.4 รายงานสถิติข้อมูลในรูปแบบกราฟแท่ง หรือแผนภูมิวงกลม หรือแผนภูมิโดนัทได้
12.8.5 สามารถ Export รายงานในรูปแบบ CSV หรือ Excel ได้
12.9 ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
12.9.1 รองรับการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ สาหรับสมาชิกภายนอกที่เป็นประชาชน
ทั่วไป หรือผู้ที่สนใจได้
12.9.2 สามารถกาหนดสิทธิการเข้าใช้ส่วนผู้ใช้งานระบบได้ โดยการกาหนดกลุ่มของผู้ใช้งาน
ระบบ
12.9.3 สามารถแก้ไขรหัสผ่าน (Reset Password) ของผู้ใช้งานระบบได้
12.9.4 สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบโดยการ เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลผู้ใช้งานระบบได้
12.9.5 สามารถป้องกัน (Block) มิให้ผู้ใช้งานระบบเข้าใช้งานระบบได้
12.9.6 สามารถกาหนดวันหมดอายุของรหัสผ่าน ของผู้ใช้งานระบบได้
12.9.7 สามารถแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ เช่น รหัสผ่าน, อีเมล, ชื่อ-นามสกุล, กลุ่มของ
ผู้ใช้งานระบบได้
12.10 ระบบบริหารจัดการสาหรับผู้ดูแลระบบ
12.10.1 สามารถกาหนดสิทธิการเข้าใช้ส่วนผู้ดูแลระบบได้ โดยการกาหนดกลุ่มของผู้ดูแล
ระบบ
12.10.2 สามารถแก้ไขรหัสผ่าน (Reset Password) ของผู้ดูแลระบบได้
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12.10.3 สามารถจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบโดยการ เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลผู้ดูแลระบบได้
12.10.4 สามารถป้องกัน (Block) มิให้ผู้ดูแลระบบเข้าใช้งานระบบได้
12.11 ตู้สาหรับติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
12.11.1 สามารถติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ Half-height หรือ Halfwide หรือ Single-Width ได้ ไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง
12.11.2 มี Interconnect Module ที่ใช้ในการเชื่อมต่อแบบ 10 Gigabit Ethernet หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย หรือแบบ 16 Gigabit Fiber Channel หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 หน่วย
12.11.3 มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap เพียงพอส าหรับ ติ ด ตั้ ง
แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเต็มตู้
12.11.4 มีโปรแกรมสาหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจานวนสิทธิ์
(License) ครบตามจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งได้เต็มตู
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการศูนย์การบริหารจัดการและเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการน้าบาดาล
สานักควบคุมกิจการน้าบาดาล (สคบ.)
3 ปี

1. หลักการและเหตุผล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล คือหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การบริการจัดการทรัพยาการน้าบาดาล โดย
มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล เชิงพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้าและการใช้ประโยชน์
อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งดาเนินการกากับ ควบคุม การประกอบกิจการน้าบาดาล รวมทั้งปรับปรุง
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้าของทุกภาคส่วน ซึ่งดาเนินการ
ร่วมกับผู้ประกอบกิจการน้าบาดาลทั่วทุกภูมิภาค จาเป็นต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสาร และบริการความรู้
ต่างๆให้กับผู้ประกอบกิจการน้าบาดาลอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถดาเนินกิจการได้
ในทิศทางเดียวกัน ปัจจุบันเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศต่ างๆได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) ต่างๆ มีให้เลือกใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงทาให้เกิด
แนวคิดในการจัดทาศูนย์การบริหารจัดการและเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการน้าบาดาล เพื่อให้บริการผู้
ประกอบกิจการน้าบาดาลได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา รองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการด้านการประกอบกิจการน้าบาดาล และศูนย์เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ด้านการประกอบกิจการน้าบาดาล
2.2 เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลสาหรับการบริการจัดการ
2.3 เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการข้อมูลกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2.4 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการน้าบาดาลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา
2.5 เพื่อพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางแผนงานด้านที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงปลอดภัย
ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เป้าหมายที่ 4: มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต โดยการนาเสนอ
ข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างคลังปัญญาและถ่ายทอด
ความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
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แผนงานที่ 1: พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานด้านดิจิทัล (Digital literacy)
และยกระดับบุคลากรด้านดิจิทัล (ICT Officer/ICT Professional)
4. เป้าหมายโครงการ
4.1 ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ การบริ ห ารจั ด การด้ า นการประกอบกิ จ การน ้ า บาดาล และศู น ย์ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพ ด้านการประกอบกิจการน้าบาดาล เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล
4.2 มีศูนย์กลางฐานข้อมูลสาหรับการบริหารจัดการ ควบคุม และติดตาม
4.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อบริการศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการด้านการประกอบกิจการ
น้าบาดาล และศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการประกอบกิจการน้าบาดาล
4.4 มีการเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการข้อมูลกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการด้านการประกอบกิ จ การ
น้าบาดาล และศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการประกอบกิจการน้าบาดาล
5.2 ศึกษา วิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลและบู รณาการข้อมูลกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
5.3 ศึกษา วิเคราะห์การก ากับ ควบคุม ติดตามการประกอบกิจการน ้าบาดาล การบังคับใช้
กฎหมาย การจัดเก็บรายได้
5.4 จัดทารายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คุณสมบัติ (Specification)
5.5 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5.6 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ และบริการ
5.7 ติดตั้ง ทดสอบ
5.8 ตรวจรับงาน
6. ประมาณการงบประมาณ
45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน 270 วัน
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8. พื้นที่ดาเนินการ
สานักควบคุมกิจการน้าบาดาล (สคบ.)
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
- มีศูนย์การบริหารจัดการและเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการน้าบาดาลที่มีประสิทธิภาพ
- ผู้บริหารมีข้อมูลสนับสนุนการกาหนดนโยบาย วางแผนและตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ
9.2 เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัล
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการด้านการประกอบกิจการน้าบาดาล
10.2 มีศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการประกอบกิจการน้าบาดาล
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักควบคุมกิจการน้าบาดาล (สคบ.)
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการด้านการประกอบกิจการ
น้าบาดาล และศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพในรูปแบบเว็บไซต์
12.1.1 มีหน้าเว็บไซต์เพื่อบริการข้อมูลที่มีในระบบ โดยมีสัญลักษณ์ของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล
12.1.2 สามารถเพิ่มเติมแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ (Banner Slide) ได้
12.1.3 สามารถเรียกดูข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆได้
12.1.4 สามารถแสดงข้อมูลหมวดหมู่ของหลักสูตรสาหรับผู้ประกอบกิจการน้าบาดาลได้
12.1.5 สามารถแสดงตัวอย่างหน้าปกของสื่อประกอบหลักสูตรได้
12.1.6 สามารถแสดงชื่อ และแสดงข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรได้
12.1.7 สามารถค้นหาข้อมูลหลักสูตรได้ จากชื่อหลักสูตร ชื่อวิทยากร/ผู้สอน ได้
12.1.8 สามารถเรียกดูสื่อที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรตามต้องการผ่านหน้าเว็บไซต์ได้
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12.1.9 สามารถตรวจสอบหลักสูตรการเรียนรู้สาหรับผู้ประกอบกิจการน้าบาดาลผ่านทาง
หน้าเว็บไซต์ได้
12.1.10 ผู้ประกอบกิจการน้าบาดาลสามารถตรวจสอบผลการทดสอบที่ได้ทาการทดสอบ
ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้
12.2 ระบบสารสนเทศเพื่อศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการด้านการประกอบกิจการน้าบาดาล
และศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพในรูปแบบแอปพลิเคชัน ทั้ง iOS และ Android
12.2.1 สามารถแสดงผลแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ (Banner Slide) ได้
12.2.2 สามารถเรียกดูข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้
12.2.3 สามารถแสดงข้อมูลหมวดหมู่ของหลักสูตรสาหรับผู้ประกอบกิจการน้าบาดาลได้
12.2.4 สามารถแสดงตัวอย่างหน้าปกของสื่อประกอบหลักสูตรได้
12.2.5 สามารถแสดงชื่อ และแสดงข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรได้
12.2.6 สามารถค้นหาข้อมูลหลักสูตรได้ จากชื่อหลักสูตร ชื่อวิทยากร/ผู้สอน ได้
12.2.7 สามารถเรียกดูสื่อที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรตามต้องการ
12.2.8 สามารถตรวจสอบหลักสูตรการเรียนรู้ของตนเอง
12.2.9 ผู้ประกอบกิจการน้าบาดาลสามารถตรวจสอบผลการทดสอบที่ได้ทาการทดสอบได้
12.3 ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการข้อมูลกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
12.3.1 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการจัดเก็บรายได้ การชาระค่าบริการน้าบาดาล กับภาครัฐ
และเอกชนได้
12.3.2 ผู้ประกอบกิจการน้าบาดาลสามารถตรวจสอบประวัติการชาระค่าบริการน้าบาดาลได้
12.3.3 ผู้ประกอบกิจการน้าบาดาลสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าบริการน้าบาดาลที่ค้างชาระได้
12.4 ระบบศูนย์กลางฐานข้อมูลสาหรับการบริหารจัดการ ควบคุม และติดตาม
12.4.1 กรมทรัพยากรน้าบาดาลสามารถตรวจสอบประวัติการชาระค่าบริการน้าบาดาลของ
ผู้ประกอบกิจการน้าบาดาลจากทุกภูมิภาคได้
12.4.2 กรมทรัพยากรน ้าบาดาลสามารถติดตามข้อมูลผู้ประกอบกิจการน ้าบาดาลที่ค้าง
ชาระค่าบริการน้าบาดาลจากทุกภูมิภาคได้
12.4.3 ระบบจัดการหลักสูตรสาหรับผู้ประกอบกิจการน้าบาดาล
12.4.3.1 สามารถขึ้นทะเบียนหลักสูตรพร้อมภาพหน้าประกอบหลักสูตรได้
12.4.3.2 สามารถเพิ่มข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรได้
12.4.3.3 สามารถเพิ่มข้อมูลวิทยากร/ผู้สอน ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรได้
12.4.3.4 สามารถกาหนดหมวดหมู่ของหลักสูตรได้
12.4.4 ระบบการคลังข้อสอบสาหรับผู้ประกอบกิจการน้าบาดาล
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12.4.4.1 มีระบบกาหนดทะเบียนข้อสอบ
12.4.4.2 มีระบบสร้างคาถาม
12.4.4.3 มีระบบกาหนดสมาชิกหรือกลุ่มสมาชิกเพื่อเข้าสอบ
12.4.4.4 สามารถกาหนดกลุ่มผู้เข้าทดสอบ/ตอบแบบสอบถามในรูปแบบผู้ใช้ทั่วไปได้
12.4.4.5 สามารถเปิด-ปิดการสอบ
12.4.4.6 สามารถแนบเอกสารประกอบการเรียนรู้ สื่อภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ
เสียงในคลังข้อสอบ
12.4.4.7 สามารถจดจาการตั้งค่าในคลังข้อสอบ
12.4.4.8 สามารถกาหนดเปอร์เซ็นต์การผ่านการทดสอบของผู้เข้าสอบ
12.4.4.9 สามารถกาหนดช่วงเวลาการเข้าทดสอบ
12.4.4.10 สามารถกาหนดให้สามารถเข้ามาทาการสอบต่อจากการออกไปจากการ
สอบของผู้ทดสอบโดยมิได้ตั้งใจ
12.4.4.11 สามารถกาหนดให้ผู้สอบข้ามข้อสอบได้
12.4.4.12 สามารถกาหนดให้ผู้สอบสามารถแก้ไขคาตอบได้
12.4.4.13 สามารถกาหนดให้มีการตอบคาถามในแต่ละข้อจนกว่าจะตอบถูก
12.4.4.14 สามารถกาหนดให้แสดงผลการสอบให้กับผู้สอบหลังจากสอบเสร็จทันที
12.4.4.15 สามารถกาหนดให้ทาการสุ่มคาถามสาหรับผู้สอบได้
12.4.4.16 สามารถกาหนดให้มีการสุ่มคาตอบสาหรับผู้สอบได้
12.4.4.17 สามารถกาหนดจานวนครั้งในการเข้ามาสอบของผู้สอบได้
12.4.4.18 สามารถกาหนดให้ระบบเก็บประวัติการทาข้อสอบของผู้สอบได้
12.4.4.19 สามารถกาหนดเวลาในการเข้าสอบของผู้สอบได้
12.4.4.20 สามารถ Import/Export ข้อมูลผ่านระบบในรูปแบบ CSVหรือExcel ได้
12.4.5 ระบบการทดสอบสาหรับผู้ประกอบกิจการน้าบาดาล
12.4.5.1 มีระบบการทาข้อสอบของผู้ที่ต้องการจะเข้าทดสอบ
12.4.5.2 มีระบบประมวลผลการสอบหลังจากผู้สอบสอบเสร็จ
12.4.5.3 สามารถเรียกดูเอกสารประกอบการสอบก่อนเข้าสอบได้
12.4.5.4 สามารถแสดงรายละเอียด ชื่อข้อสอบ วันที่เปิดสอบ วันที่ปิดการสอบ
เวลาในการทาข้อสอบและเปอร์เซ็นต์การสอบผ่านก่อนการเข้าทาการสอบได้
12.4.5.5 ผู้สอบสามารถตรวจสอบเวลาคงเหลือในการทาข้อสอบได้
12.4.5.6 ผู้สอบสามารถทาการข้ามข้อสอบในกรณียังไม่สามารถตอบในข้อคาถาม
นั้นได้
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12.4.5.7 ผู้สอบสามารถย้อนกลับมาแก้ไขคาตอบได้
12.4.5.8 ผู้สอบสามารถเลือกข้อในการทาข้อสอบก่อน-หลังได้
12.4.5.9 ผู้สอบสามารถทราบผลสอบได้ทันทีหลังจากทาข้อสอบเสร็จ
12.4.5.10 ผู้สอบสามารถกลับเข้ามาท าข้อสอบตามจ านวนครั้งที่ผู้ออกข้อสอบ
ตั้งค่าไว้ได้
12.4.6 ระบบประเมินผลการทดสอบสาหรับผู้ประกอบกิจการน้าบาดาล
12.4.6.1 ผู้ส อบสามารถตรวจสอบผลการทดสอบของตนเองในแต่ล ะครั้งของ
การสอบได้
12.4.6.2 ผู้ดูแลหรือผู้ออกแบบทดสอบสามารถตรวจสอบรายงานผลสอบแยกตาม
หลักสูตรหรือตามบุคคลได้ โดยสามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคะแนนการสอบได้
12.4.7 ระบบรายงานผลการทดสอบผู้ประกอบกิจการน้าบาดาล
12.4.7.1 รายงานสรุปข้อสอบ/แบบประเมินที่มีอยู่ในระบบ
12.4.7.2 รายงานสถิติข้อมูลของข้อสอบ/แบบประเมินได้
12.4.7.3 รายงานสถิติข้อมูลในรูปแบบร้อยละได้
12.4.7.4 รายงานสถิติข้อมูลในรูปแบบกราฟแท่ง หรือแผนภูมิวงกลม หรือแผนภูมิ
โดนัทได้
12.4.7.5 สามารถ Export รายงานในรูปแบบ CSV หรือ Excel ได้
12.5 ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
12.5.1 รองรับการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ สาหรับสมาชิกภายนอกที่เป็นประชาชน
ทั่วไป หรือผู้ที่สนใจได้
12.5.2 สามารถกาหนดสิทธิการเข้าใช้ส่วนผู้ใช้งานระบบได้ โดยการกาหนดกลุ่มของผู้ใช้งาน
ระบบ
12.5.3 สามารถแก้ไขรหัสผ่าน (Reset Password) ของผู้ใช้งานระบบได้
12.5.4 สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบโดยการ เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลผู้ใช้งานระบบได้
12.5.5 สามารถป้องกัน (Block) มิให้ผู้ใช้งานระบบเข้าใช้งานระบบได้
12.5.6 สามารถกาหนดวันหมดอายุของรหัสผ่าน ของผู้ใช้งานระบบได้
12.5.7 สามารถแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ เช่น รหัสผ่าน, อีเมล, ชื่อ-นามสกุล, กลุ่มของ
ผู้ใช้งานระบบได้
12.6 ระบบบริหารจัดการสาหรับผู้ดูแลระบบ
12.6.1 สามารถกาหนดสิทธิการเข้าใช้ส่วนผู้ดูแลระบบได้ โดยการกาหนดกลุ่มของผู้ดูแล
ระบบ
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12.6.2 สามารถแก้ไขรหัสผ่าน (Reset Password) ของผู้ดูแลระบบได้
12.6.3 สามารถจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบโดยการ เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลผู้ดูแลระบบได้
12.6.4 สามารถป้องกัน (Block) มิให้ผู้ดูแลระบบเข้าใช้งานระบบได้
12.7 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
12.7.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 แกนหลัก (12 core) สาหรับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.6 GHz
จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
12.7.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 19 MB ต่อ Processor
12.7.3 แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
12.7.4 มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
12.7.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที
หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า แบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า
300 GB จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
12.7.6 สนับสนุนการทางาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1
12.7.7 มี Host bus adapter ส าหรั บ เชื ่ อ มต่ อ กั บ ระบบเครื อ ข่ า ยผ่ า น Interconnect
Module ของตู้สาหรับติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame)
แบบ Ethernet ที่รองรับความเร็วไม่น้อยกว่า 1 Gb/s และแบบ Fiber Channel ได้
12.7.8 สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า แบบ Virtual Media ได้
12.7.9 มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกอบรมและฐานข้อมูลบุคลากรในวิชาชีพ
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.) และสานักบริหารกลาง
ระยะเวลาดาเนินงาน 3 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2568)
1. หลักการและเหตุผล
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีภารกิจหลัก ได้แก่ การสารวจ การประเมิน การส่งเสริม การควบคุม
และจัดการทรัพยากรน้าบาดาลเพื่อให้บริการแก่ประชาชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ผาสุก ดังนั้นบุคลากรของ
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล จึงควรได้รับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ รวมทั้งความเชี่ยวชาญ
ในบทบาทและภารกิจของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และให้การสนับสนุน
การดาเนินงาน ตลอดจนความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากส่วนราชการ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งส านักบริหารกลาง มีบทบาท และหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของบุ คลากรภาครัฐ
ทางด้านการบริหารการเงินการคลัง รวมทั้งบุคลากรของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลให้มีความรู้สามารถ
ปฏิบ ัติงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ และได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรของกรมทรัพยากร
น ้าบาดาลอย่างสม ่าเสมอ แต่ที่ผ่านมากรมทรัพยากรน ้าบาดาล ยังขาดเครื่องมือการบริหารจัด การ
ที่สามารถกาหนดแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทาให้ยังไม่มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับด้านการพัฒนาที่สามารถนามาวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบ
ดั ง นั ้ น หากมี ก ารน าเทคโนโลยี ท ี ่ เ หมาะสมมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาบุค ลากร อาทิ เ ช่ น
เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบหลักสูตร/โครงการ การติดตามประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับความต้องการ จะทาให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีระบบสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการการพัฒ นาบุคลากรภาครัฐอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดท าหลักสูตร/โครงการ
การตั้งงบประมาณ การรับ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมการประเมินผลการฝึกอบรม การจัดท าระบบ
การทดสอบและกรวิ เ คราะห์ ข ้ อ สอบ (กรณี ท ี ่ ม ี ก ารทดสอบ Pre-test / Post-test) และการติ ด ตาม
ประเมิ น ผลเป็ น ระยะ และสามารถจั ด ท าแผนการพั ฒ นารายบุ ค คล(Individual Development
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งจะทาให้สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิ บ ั ต ิ ง นจึ ง เห็ น ควรพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื ่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ
เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การจัดท าหลักสูตรโครงการ การตั้งงบประมาณ
การรับสมัครเข้ารับ การฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม การจัดท าระบบการทดสอบและการ
วิเคราะห์ข้อสอบ และการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ซึ่งจะท าให้ส ะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
2.2 เพื ่ อ ให้ ก รมทรั พ ยากรน ้ า บาดาลสามารถจั ด ท าแผนการพั ฒ นารายบุ ค คล ( Individual
Development Plan: IDP) ให้เหมาะสม สอดคล้องกับตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถ
นาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรม ทรัพยากร
น้าบาดาล
2.3 เพื่อให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีระบบสารสนเทศในการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
ได้อย่างเป็นระบบ
2.4 เพื่อให้ กรมทรั พยากรน ้า บาดาลมี ร ะบบสารสนเทศใช้ใ นการบริ ห ารงานด้า นการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ให้แก่บุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางด้านที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรด้วยระบบการเรียนรู้แบบพลวัตผ่าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายที่ 4 : มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต โดยการนาเสนอ
ข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างคลังปัญญาและถ่ายทอด
ความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
แผนงานที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM: Knowledge Management) ระบบ
การเรียนรู้แบบพลวัต (Dynamic Digital Learning Platform) และ สร้างคลังปัญญาด้วยสื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง (AR/VR/MR)
4. เป้าหมายโครงการ
ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนอย่างครบ
วงจร ตั ้ ง แต่ การจั ด ท าหลั ก สู ต รโครงการ การตั ้ ง งบประมาณ การรั บ สมั ค ร เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
การประเมินผลการฝึกอบรม การจัดท าระบบการทดสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบ และการติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะ ซึ่งจะทาให้สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก - รายละเอียดโครงการตามเป้าหมาย

520

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ศึกษาออกแบบและพัฒ นาระบบให้เป็นไปตามที่กรมทรัพยากรน ้าบาดาลก าหนด ระบบ
ประกอบด้วย
5.1.1 ระบบบริหารโครงการฝึกอบรม
5.1.2 ระบบรับสมัครฝึกอบรม
5.1.3 ระบบสารสนเทศการจัดการสอบ
5.1.4 ระบบจัดการข้อมูลวิทยากร
5.1.5 ระบบการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม
5.1.6 ระบบการจัดทาแผนการพัฒนารายบุคคล
5.1.7 ระบบการรับ-ส่ง ข้อมูลเว็บไซต์ (web service)
5.2 จัดหาพื้น ที่เก็บ ข้อมูลบนระบบ Cloud Server เพื่อติดตั้งระบบหลังการพัฒนาแล้วเสร็จ
รวมทั้งตลอดระยะเวลากรรับประกันผลงาน และดาเนินการโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาการรับประกันผลงาน
5.3 จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบให้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลและ
จัดทาคู่มือการใช้ระบบ ทั้งเป็นเล่มรายงานและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File)
6. ประมาณการงบประมาณ
9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568)
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
จานวนระบบสารสนเทศการฝึกอบรมและฐานข้อมูลบุคลากรในวิชาชีพด้านทรัพยากรน้าบาดาล
9.2 เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 การดาเนินงานด้านการฝึกอบรมบุคลากรเป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว และสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
10.2 ฐานข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 สามารถนาไปใช้สนับสนุนงานกองคลัง และหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้าบาดาลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 ระบบบริหารโครงการฝึกอบรม เป็นระบบใช้ในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตร/
โครงการที่จะใช้ในการพัฒนาบุคลากรการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ ข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรม
12.2 ระบบรับสมัครฝึกอบรม เป็นระบบใช้สาหรับการรับสมัครฝึกอบรม ของส่วนราชการภายนอก
และบุคลากรกรมทรัพยากรน้าบาดาล ทั้งในหลักสูตรที่เก็บค่าลงทะเบียนและไม่เก็บค่าลงทะเบียน
12.3 ระบบสารสนเทศการจัดการสอบ เป็นระบบจัดการคลังข้อสอบ สามารถนาเข้าข้อมูลข้อสอบ
โดยรูปแบบข้อสอบต่างๆ และทาแบบทดสอบและระบบสามารถวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบด้วย
12.4 ระบบจัดการข้อมูลวิทยากร เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลวิทยากร ทั้งที่เป็นหน่วยงาน
ภายนอก และหน่วยงานภายใน ที่จัดส่งไปบรรยายให้แก่หน่วยงานภายนอก
12.5 ระบบการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม เป็นระบบที่ใช้ในการึกอบรมและติดตามหลังการ
ฝึกอบรมโดยผู้ประเมินประกอบด้วยผู้ผ่านการอบรม เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชบา
12.6 ระบบการจัดทาแผนการพัฒนารายบุคคล เป็นระบบที่กาหนดมาตรฐานหลักสูตรและติดตาม
ผลการพัฒนาบุคลากรตามแนวการพัฒนาบุคลากรของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
12.7 ระบบการรับ-ส่ง ข้อมูลเว็บไซต์ (web service) ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลของระบบสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ กบระบบ AFMIS และระบบ Direct Payment
12.8 จัดหาพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบ Cloud Server เพื่อติดตั้งระบบหลังการพัฒนาแล้วเสร็จ
รวมทั้งตลอดระยะเวลาการรับประกันผลงาน โดยระบบ Cloud จะต้องสามารถท าการส ารองข้อ มูล
แบบอั ต โนมั ต ิ ท ุ ก วั น และด าเนิ น การโอนย้ า ยข้ อ มู ล ทั ้ ง หมดไปยั ง เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข ่ า ยของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
การรับประกันผลงาน
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
12.9 การสนับ สนุน และการฝึกอบรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล รวมถึง
การบริการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และบารุงรักษาโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เป็นอย่างดี
12.10 มีการกาหนดด้านรักษาความปลอดภัยตามข้อกาหนดของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
12.11 มีระบบกู้คืนข้อมูล กรณีข้อมูลเสียหายโดยนาข้อมูลที่สารองกลับมาใช้
12.12 การติดตั้งและการทดสอบระบบ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) และถ่ายทอดความรู้
ด้านทรัพยากรน ้ าบาดาลโดยประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยีดิ จิท ัล แบบเสมื อ นจริ ง
(Augmented Reality AR)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
ระยะเวลาดาเนินงาน 3 ปี
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการความรู้เป็น กลไกที่ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้องค์กรสามารถรวบรวม วิเคราะห์
และ สังเคราะห์ความรู้ที่เกิดขึ้นและสะสมอยู่ในองค์กรเพื่อแพร่กระจายความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนา
คน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้ จึงหัวใจสาคัญในการนาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ และสามารถพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน และ
แข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านน้าบาดาลในระดับบุคคลและองค์กรเพื่อขับเคลื่อน
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรดาเนินโครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์ความรู้ (KM) และถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาลโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
แบบเสมื อ นจริ ง (Augmented Reality AR) เพื ่ อ จั ด ท าการประเมิ น ความพร้ อ มของกรมทรั พ ยากร
น้าบาดาล สาหรับการจัดการความรู้ (KM Readiness Survey) โดยการจัดเก็บ และให้บริการองค์ความรู้
ที่มีคุณภาพ โดยเน้น การน าสื่อ อิเล็ ก ทรอนิ กส์ และเทคโนโลยีที่มี อยู่ ในปัจจุบ ันเข้า มาประยุ ก ต์ ใ ช้
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าสาหรับบุคลากร และประชาชนที่ให้ความสนใจด้านทรัพยากรน้าบาดาล
ในปั จ จุ บ ั น การน าเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล แบบเสมื อ นจริ ง (Augmented Reality AR) เข้ า มาใช้ ป ระกอบ
การนาเสนอข้อมูลเริ่มเป็นที่สนใจ และแพร่หลาย เนื่องจากเป็นสื่อที่มีความน่าสนใจ ทันสมัย และเข้าใจ
ได้ง่าย สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ชัดเจน กรมทรัพยากรน ้าบาดาลจึงได้จัดท าพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์ความรู้ (KM) และถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาลโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัล
แบบเสมือนจริง (Augmented Reality AR) ขึ้น เพื่อให้สามารถให้บริการได้ตามความต้องการต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒ นาสื่อความรู้ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลที่มี อยู่ ให้อยู่ในรูปแบบเสมือนจริ ง
(Augmented Reality AR)
2.2 เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศสาหรับการบริการบุคลากร และประชาชน
2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รูปแบบสื่อดิจิทัล และช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศของกรมฯ
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2.4 เพื่อพัฒ นาองค์ความรู้ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ให้ส อดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางแผนงาน ด้านที่ 3 : ปรับปรุงนโยบายกระบวนการท างานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล
เป้าหมายที่ 4 : มีระบบบริหารจัดการองค์ ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต โดยการนาเสนอ
ข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างคลังปัญญาและถ่ายทอด
ความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
แผนงานที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM: Knowledge Management) ระบบ
การเรียนรู้แบบพลวัต (Dynamic Digital Learning Platform) และสร้างคลังปัญญาด้วยสื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง (AR/VR/MR)
4. เป้าหมายโครงการ
4.1 มีสื่อความรู้ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลที่อยู่ในรูปแบบเสมือนจริง (Augmented Reality: AR)
4.2 มีระบบสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน
4.3 มีองค์ความรู้ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในรูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ประเมินความพร้อมของกรมทรัพยากรน้าบาดาล สาหรับเตรียมการจัดการความรู้
5.2 วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ในการน าไปพัฒ นาระบบ KM ในรูปแบบเว็บไซต์ และ
Mobile Application
5.3 จัดทารายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คุณสมบัติ (Specification)
5.4 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5.5 จัดทาระบบบริหารจัดการความรู้ (KM) กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โดยเครื่องมือที่ออกแบบ
ตามการวิเคราะห์
5.6 จัดท าสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลความจริงเสริม (AR: Augmented Reality) เพื่อบรรจุเข้าระบบ
ให้พร้อมใช้งาน
5.7 จัดทาแผน KM Roadmap ในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ โดยนาเสนอข้อ มูล
ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลความจริงเสริม (AR: Augmented Reality)
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5.8 ติดตั้ง ทดสอบ
5.9 ตรวจรับงาน
6. ประมาณการงบประมาณ
45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
3 ปี
8. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 จ านวนของระบบบริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู ้ ระบบการเรี ย นรู ้ แ บบพลวั ต และ
คลังปัญญาที่เพิ่มขึ้น
9.1.2 จานวนสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลความจริงเสริม (AR: Augmented Reality) ที่เพิ่มในระบบ
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
9.2.2 ร้อยละของการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน
10.2 ผู้เข่าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
แบบเสมือนจริง (Augmented Reality AR)
10.3 ความรู้ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในรูปแบบ ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
11.2 สานักบริหารกลาง
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12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 จัดทาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลแบบเสมือนจริง (AR: Augmented Reality) ตามที่กรมทรัพยากร
น้าบาดาลพิจารณาคัดเลือก
12.2 ระบบสารสนเทศเพื ่ อ บริ ก ารสื่ อ เทคโนโลยี ดิ จ ิท ั ล แบบเสมื อ นจริ ง (AR: Augmented
Reality) ในรูปแบบเว็บไซต์
12.2.1 มีหน้าเว็บไซต์เพื่อบริการข้อมูลที่มีในระบบ โดยมีสัญลักษณ์ของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล
12.2.2 สามารถแสดงผลแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ (Banner Slide) ได้
12.2.3 สามารถเรียกดูข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้
12.2.4 สามารถแสดงข้อมูลหมวดหมู่ของสื่อแบบเสมือนจริง (AR: Augmented Reality) ได้
12.2.5 สามารถแสดงภาพตัวอย่างของสื่อแบบเสมือนจริง (AR: Augmented Reality) ได้
12.2.6 สามารถแสดงผลสื่อความรู้ได้ในรูปแบบสื่อภาพเคลื่อนไหน หรือสื่อแบบเสมือนจริง
(AR: Augmented Reality) ได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
12.2.7 สามารถให้ดาว (Rating) กับสื่อภาพเคลื่อนไหน หรือสื่อแบบเสมือนจริง (AR:
Augmented Reality) ได้
12.3 ระบบสารสนเทศเพื ่อ บริก ารสื ่ อ เทคโนโลยี ด ิจ ิ ท ัล แบบเสมือ นจริ ง (AR: Augmented
Reality) ในรูปแบบแอปพลิเคชัน ทั้ง iOS และ Android
12.3.1 มีหน้าเว็บไซต์เพื่อบริการข้อมูลที่มีในระบบ โดยมีสัญลักษณ์ของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล
12.3.2 สามารถแสดงผลแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ (Banner Slide) ได้
12.3.3 สามารถเรียกดูข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆได้
12.3.4 สามารถแสดงข้อมูลหมวดหมู่ของสื่อแบบเสมือนจริง (AR: Augmented Reality) ได้
12.3.5 สามารถแสดงภาพตัวอย่างของสื่อแบบเสมือนจริง (AR: Augmented Reality) ได้
12.3.6 สามารถแสดงผลสื่อความรู้ได้ในรูปแบบสื่อภาพเคลื่อนไหน หรือสื่อแบบเสมือนจริง
(AR: Augmented Reality) ได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
12.3.7 สามารถให้ดาว (Rating) กับสื่อภาพเคลื่อนไหน หรือสื่อแบบเสมือนจริง (AR:
Augmented Reality) ได้
12.4 ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
12.4.1 รองรับการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ สาหรับสมาชิกภายนอกที่เป็นประชาชน
ทั่วไป หรือผู้ที่สนใจได้

ภาคผนวก - รายละเอียดโครงการตามเป้าหมาย

527

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
12.4.2 สามารถก าหนดสิทธิการเข้าใช้ส่วนผู้ใช้งานระบบได้ โดยการก าหนดกลุ่มของ
ผู้ใช้งานระบบ
12.4.3 สามารถแก้ไขรหัสผ่าน (Reset Password) ของผู้ใช้งานระบบได้
12.4.4 สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบโดยการ เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลผู้ใช้งานระบบได้
12.4.5 สามารถป้องกัน (Block) มิให้ผู้ใช้งานระบบเข้าใช้งานระบบได้
12.4.6 สามารถกาหนดวันหมดอายุของรหัสผ่าน ของผู้ใช้งานระบบได้
12.4.7 สามารถแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ เช่น รหัสผ่าน, อีเมล, ชื่อ-นามสกุล, กลุ่ม
ของผู้ใช้งานระบบได้
12.5 ระบบบริหารจัดการสาหรับผู้ดูแลระบบ
12.5.1 สามารถกาหนดสิทธิการเข้าใช้ส่วนผู้ดูแลระบบได้ โดยการกาหนดกลุ่มของผู้ดูแลระบบ
12.5.2 สามารถแก้ไขรหัสผ่าน (Reset Password) ของผู้ดูแลระบบได้
12.5.3 สามารถจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบโดยการ เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลผู้ดูแลระบบได้
12.5.4 สามารถป้องกัน (Block) มิให้ผู้ดูแลระบบเข้าใช้งานระบบได้
12.6 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
12.6.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 แกนหลัก (12 core) สาหรับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.6 GHz
จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
12.6.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 19 MB ต่อ Processor
12.6.3 แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
12.6.4 มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
12.6.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที
หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า แบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า
300 GB จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
12.6.6 สนับสนุนการทางาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1
12.6.7 มี Host bus adapter ส าหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่าน Interconnect
Module ของตู้สาหรับติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame)
แบบ Ethernet ที่รองรับความเร็วไม่น้อยกว่า 1 Gb/s และแบบ Fiber Channel ได้
12.6.8 สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า แบบ Virtual Media ได้
12.6.9 มีโปรแกรมสาหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ (Communication of Practice)
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างคลังปัญญาด้านทรัพยากรน้าบาดาล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
สานักบริหารกลาง
สานักควบคุมกิจการน้าบาดาล (สคบ.)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. หลักการและเหตุผล
ชุมชนนักปฏิบัติ( Community of practice) เป็นชุมชนที่ มีคุณค่าอย่างยิ่งขององค์กรเป็นสิ่งที่
เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาชีพต่างๆในชุมชนไว้ด้วยกันสมาชิกในชุมชนมีแรงปรารถนา ร่วมกัน
สามารถบ่งชี้ถึงสามเหตุของปัญหา สามารถเชื่อมโยงกิจกรรม ความคิด ชุมชนนักปฏิบัติถือเป็นหัวใจหลัก
ในการก้าวสู่การประสานการทางาน และแลกเปลี่ยนความรู้ที่สมาชิกแต่ละคนในชุมชนมีความสนใจ และมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันผ่านทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการผ่าน
การพบปะ หรือช่องทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชุมชนนักปฏิบัติเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการองค์
ความรู้ โดยปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
โดยปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้สอดแทรกอยู่ในการดาเนินชีวิต ชุมชนต้องมีกระบวนการ
เรียนรู้ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ นั่นคือชุมชน
สามารถสร้างองค์ความรู้ และนาไปใช้ประโยชน์ในการติดต่อในเครือข่ายที่ครอบคลุม ด้วยเหตุนี้จึงทาให้
อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญในยุ คไอซีที เนื่องจากอินเทอร์เน็ตจะมีการเสนอข้อมูลข่าวสารใน
ปัจจุบันให้ทราบอยู่เสมอ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล คือหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การบริการจัดการทรัพยาการน้าบาดาล โดย
มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล เชิงพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้าและการใช้ประโยชน์
อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งดาเนินการกากับ ควบคุม การประกอบกิจการน้าบาดาล รวมทั้งปรับปรุง
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้าของทุกภาคส่วน ซึ่งดาเนินการ
ร่วมกับผู้ประกอบกิจการน ้า บาดาล บุคลากรของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล และประชาชนจากทั่วทุก
ภูมิภาค จ าเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร และการระดมความคิดเห็นกับส่วนต่าง ๆ อยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถดาเนินการได้ในทิศทางเดียวกัน ปัจจุบันเทคโนโลยี และ
ระบบสารสนเทศต่างๆได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สมาร์ทดีไวซ์ (Smart
Device) ต่างๆ มีให้เลือกใช้ งานอย่ างแพร่ห ลายจึง ท าให้ เ กิ ดแนวคิด ในการพั ฒ นาชุ มชนนั กปฏิ บั ติ
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(Communication of Practice) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างคลังปัญญาด้านทรัพยากรน้าบาดาล
เพื่อให้บริการผู้มีส่วนร่วม และผู้ที่สนใจได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา รองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนนักปฏิบัติ (Communication of Practice) ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างคลังปัญญาด้านทรัพยากรน้าบาดาล
2.2 เพื่อรวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบของชุมชนดิจิทัล
2.3 เพื่อให้บุคลากรของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ผู้ประกอบกิจการน้าบาดาล และประชาชนจาก
ทั่วทุกภูมิภาค สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นร่วมกันได้ตลอดเวลา
2.4 เพื่อพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางแผนงาน ด้านที่ 3 : ปรับปรุงนโยบายกระบวนการท างานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล
เป้าหมายที่ 4: มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต โดยการนาเสนอ
ข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างคลังปัญญาและถ่ายทอด
ความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
แผนงานที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM: Knowledge Management) ระบบ
การเรียนรู้แบบพลวัต (Dynamic Digital Learning Platform) และสร้างคลังปัญญาด้วยสื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง (AR/VR/MR)
4. เป้าหมายโครงการ
4.1 มี ร ะบบสารสนเทศชุ ม ชนนั ก ปฏิ บ ั ต ิ (Communication of Practice) ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างคลังปัญญาด้านทรัพยากรน้าบาดาล
4.2 มีศูนย์กลางฐานข้อมูลสาหรับการบริหารจัดการ
4.3 บุคลากรของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ผู้ประกอบกิจการน้าบาดาล และประชาชนจากทั่วทุก
ภูมิภาค สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นร่วมกันได้ตลอดเวลา
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ศึกษา และรวบรวมความรู้ ความต้องการ ที่เกี่ยวข้องกับน้าบาดาล
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5.2 ศึกษา และวิเคราะห์การจัดกลุ่มความรู้ออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างสะดวก
5.3 จัดทารายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คุณสมบัติ (Specification)
5.4 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5.5 พัฒนาเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ตามข้อมูลที่ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์
5.6 ติดตั้ง ทดสอบ
5.7 ตรวจรับงาน
6. ประมาณการงบประมาณ
9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน 270 วัน
8. พื้นที่ดาเนินการ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
2. สานักบริหารกลาง
3. สานักควบคุมกิจการน้าบาดาล (สคบ.)
4. ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ
9.1.2 จานวนหมวดหมู่ จานวนชุมชนที่เกิดขึ้นในระบบ
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
9.2.2 ร้อยละของการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้ที่มีความสนใจด้านทรัพยากรน้าบาดาล ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน
ได้อย่างสะดวก
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10.2 สมาชิกในกลุ่มเกิดสายใยแห่งการเรียนรู้ที่มีความเข้มแข็ง และกาหนดแนวปฏิบัติ
(Practice) เป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Communication of Practice)
10.3 มีศูนย์กลางฐานข้อมูลสาหรับการบริหารจัดการ
10.4 บุคลากรของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ผู้ประกอบกิจการน้าบาดาล และประชาชนจากทั่ว
ทุกภูมิภาค สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นร่วมกันได้ตลอดเวลา
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
11.2 สานักบริหารกลาง
11.3 สานักควบคุมกิจการน้าบาดาล (สคบ.)
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 ระบบสารสนเทศเพื่อบริการข้อมูลชุมชนดิจิทัลในรูปแบบเว็บไซต์
12.1.1 มีห น้าเว็บ ไซต์เพื่อบริการข้อมูล ชุมชนดิจิทัล โดยมีส ัญลักษณ์ของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล
12.1.2 สามารถเพิ่มเติมแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ (Banner Slide) ได้
12.1.3 สามารถเรียกดูข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้
12.1.4 สามารถแสดงข้อมูลชุมชนดิจิทัลที่มีในระบบได้
12.1.5 สามารถแสดงภาพ และชื่อชุมชนดิจิทัลที่มีในระบบได้
12.1.6 สามารถเข้าใช้งาน ร่วมแสดงความคิดเห็นในชุมชนดิจิทัลที่มีในระบบได้
12.1.7 มีกระดานสนทนาสาหรับแลกเปลี่ยนความรู้ และโต้ตอบกันได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับ
12.1.8 สามารถแนบไฟล์รูปภาพ, ไฟล์เอกสาร, ไฟล์วิดีโอ ประกอบในการสนทนาได้
12.1.9 สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ หัวข้อการสนทนาที่ตัวเองสร้างขึ้นได้
12.1.10 สามารถตอบหรือแก้ไข ความเห็นของตนเองในแต่ละหัวข้อการสนทนาได้
12.2 ระบบสารสนเทศเพื่อบริการข้อมูลชุมชนดิจิทัลในรูปแบบแอปพลิเคชัน ทั้ง iOS และ Android
12.2.1 มีหน้าเว็บไซต์เพื่อบริการข้อมูลชุมชนดิจิทัล โดยมีสัญลักษณ์ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
12.2.2 สามารถเพิ่มเติมแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ (Banner Slide) ได้
12.2.3 สามารถเรียกดูข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้
12.2.4 สามารถแสดงข้อมูลชุมชนดิจิทัลที่มีในระบบได้
12.2.5 สามารถแสดงภาพ และชื่อชุมชนดิจิทัลที่มีในระบบได้
12.2.6 สามารถเข้าใช้งาน ร่วมแสดงความคิดเห็นในชุมชนดิจิทัลที่มีในระบบได้
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12.2.7 มีกระดานสนทนาสาหรับแลกเปลี่ยนความรู้ และโต้ตอบกันได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับ
12.2.8 สามารถแนบไฟล์รูปภาพ, ไฟล์เอกสาร, ไฟล์วิดีโอ ประกอบในการสนทนาได้
12.2.9 สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ หัวข้อการสนทนาที่ตัวเองสร้างขึ้นได้
12.2.10 สามารถตอบหรือแก้ไข ความเห็นของตนเองในแต่ละหัวข้อการสนทนาได้
12.3 ระบบศูนย์กลางและจัดการฐานข้อมูลชุมชมดิจิทัลสาหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น
เพื่อการพัฒนา
12.3.1 สามารถจัดการชุมชมดิจิทัลได้ โดยสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ ชุมชมดิจิทัลได้ไม่จากัด
12.3.2 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข หัวข้อการสนทนาในชุมชนดิจิทัลได้
12.3.3 สามารถแนบไฟล์รูปภาพ, ไฟล์เอกสาร, ไฟล์วิดีโอ ประกอบในหัวข้อการสนทนาได้
12.3.4 สามารถกาหนดสิทธิ์การมองเห็นหัวข้อการสนทนาตามกลุ่มของผู้ใช้
12.4 ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
12.4.1 สามารถแสดงรูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์ได้
12.4.2 สามารถแสดงหัวข้อข่าวประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ได้
12.4.3 สามารถแสดงข้อมูลเนื้อหาของข่าวประชาสัมพันธ์ได้
12.4.4 สามารถแบ่งปันข่าวไปยังสื่อ Social Media เช่น Facebook ได้
12.4.5 รองรับการแนบไฟล์ภาพ และข้อมูลประกอบที่ต้องการนาเสนอ
12.4.6 รองรับการจัดลาดับรายการที่ต้องการแสดงผลได้
12.4.7 รองรับการ เปิด/ปิด ข่าวประชาสัมพันธ์ได้
12.4.8 แสดงจานวนครั้งที่มีการอ่าน
12.4.9 มีการบันทึกข้อมูล ชื่อ วัน เวลา และผู้ที่เข้ามาสร้างข้อมูลได้
12.4.10 มีระบบจัดการรูปแบบข้อความ
12.4.11 ข่าวประชาสัมพันธ์ต้องไปแสดงยังสมาชิกผ่านทาง Application iOSและ Android
ในกรณีมีการบันทึกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
12.5 ระบบสารวจข้อคิดเห็น
12.5.1 ระบบสามารถบริหารจัดการแบบสารวจ และ รายละเอียดได้
12.5.2 สามารถสร้างแบบสารวจได้ในรูปแบบ Text box , Check box , Radio Button
12.5.3 รองรับการเพิ่มตัวเลือกสาหรับแบบสอบถาม
12.5.4 กาหนดช่วงเวลาในการเปิด – ปิด ให้ร่วมตอบแบบสอบสารวจ
12.5.5 สามารถกาหนดสมาชิกที่ต้องตอบแบบสารวจได้ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
12.5.6 แบบส ารวจต้ องแจ้งไปยังสมาชิกผ่านทาง Application IOS และ Android และ
สมาชิกสามารถตอบแบบสอบถามได้ทันที
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12.5.7 ประมวลผล แสดงผลในรูปแบบรายงานและกราฟได้
12.6 ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
12.6.1 รองรับการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ สาหรับสมาชิกภายนอกที่เป็นประชาชน
ทั่วไป หรือผู้ที่สนใจได้
12.6.2 สามารถก าหนดสิทธิการเข้าใช้ส ่ว นผู้ใช้งานระบบได้ โดยการก าหนดกลุ่มของ
ผู้ใช้งานระบบ
12.6.3 สามารถแก้ไขรหัสผ่าน (Reset Password) ของผู้ใช้งานระบบได้
12.6.4 สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบโดยการ เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลผู้ใช้งานระบบได้
12.6.5 สามารถป้องกัน (Block) มิให้ผู้ใช้งานระบบเข้าใช้งานระบบได้
12.6.6 สามารถกาหนดวันหมดอายุของรหัสผ่าน ของผู้ใช้งานระบบได้
12.6.7 สามารถแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ เช่น รหัสผ่าน, อีเมล, ชื่อ-นามสกุล, กลุ่มของ
ผู้ใช้งานระบบได้
12.7 ระบบบริหารจัดการสาหรับผู้ดูแลระบบ
12.7.1 สามารถกาหนดสิทธิการเข้าใช้ส่วนผู้ดูแลระบบได้ โดยการกาหนดกลุ่มของผู้ดูแล
ระบบ
12.7.2 สามารถแก้ไขรหัสผ่าน (Reset Password) ของผู้ดูแลระบบได้
12.7.3 สามารถจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบโดยการ เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลผู้ดูแลระบบได้
12.7.4 สามารถป้องกัน (Block) มิให้ผู้ดูแลระบบเข้าใช้งานระบบได้
12.8 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
12.8.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 แกนหลัก (12 core) สาหรับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.6 GHz
จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
12.8.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 19 MB ต่อ Processor
12.8.3 แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
12.8.4 มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
12.8.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที
หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า แบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า
300 GB จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
12.8.6 สนับสนุนการทางาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1
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12.8.7 มี Host bus adapter ส าหรั บ เชื ่ อ มต่ อ กั บ ระบบเครื อ ข่ า ยผ่ า น Interconnect
Module ของตู้สาหรับติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame)
แบบ Ethernet ที่รองรับความเร็วไม่น้อยกว่า 1 Gb/s และแบบ Fiber Channel ได้
12.8.8 สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า แบบ Virtual Media ได้
12.8.9 มีโปรแกรมส าหรับบริ หารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
สานักบริหารกลาง
สานักควบคุมกิจการน้าบาดาล (สคบ)
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี
1. หลักการและเหตุผล
กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล เป็นหน่ว ยงานที ่เน้น การพั ฒ นาองค์ กร เทคโนโลยีและถ่า ยทอด
เทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้าบาดาล เพื่อการจัดการที่ยั่งยืน โดยการจัดเก็บ และให้บริการองค์ความรู้ที่มี
คุณภาพ ซึ่งได้มีการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการ บุคลากร ผู้ประกอบกิจการน ้าบาดาล และ
ประชาชน ทั่วทุกภูมิภาค โดยการให้บริการในรูปแบบสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ต่างๆ ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการ
พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว กรมทรัพยากรน้าบาดาลจึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาลขึ้น เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยี และสามารถให้บริการได้เต็ มประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ทันสมัยตาม
เทคโนโลยีปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากร
น้าบาดาล
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว ทันสมัยตามเทคโนโลยีปัจจุบัน
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางแผนงานด้านที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงปลอดภัย
ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เป้าหมายที่ 4: มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต โดยการนาเสนอ
ข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างคลังปัญญาและถ่ายทอด
ความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
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แผนงานที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM: Knowledge Management) ระบบ
การเรียนรู้แบบพลวัต (Dynamic Digital Learning Platform) และสร้างคลังปัญญาด้วยสื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง (AR/VR/MR)
4. เป้าหมายโครงการ
4.1 ระบบรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรน ้าบาดาล ได้รับการปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
4.2 กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ทันสมัยตามเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ศึกษา สารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
5.2 วางแผนการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 จัดทารายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คุณสมบัติ (Specification)
5.4 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5.5 ปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม ตามข้อมูลคุณสมบัติที่ได้ทาการวิเคราะห์
5.6 ติดตั้ง ทดสอบ
5.7 ตรวจรับงาน
6. ประมาณการงบประมาณ
9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน 270 วัน
8. พื้นที่ดาเนินการ
8.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
8.2 สานักบริหารกลาง
8.3 สานักควบคุมกิจการน้าบาดาล (สคบ.)
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9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 ระบบสารสนเทศรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาลในรูปแบบ
เว็บไซต์ที่ได้รับการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ
9.1.2 ระบบสารสนเทศรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาลในรูปแบบ
แอปพลิเคชัน ทั้ง iOS และ Androidที่ได้รับการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ
9.2 เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จานวนของระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต และคลังปัญญาที่เพิ่มขึ้น
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
11.2 สานักบริหารกลาง
11.3 สานักควบคุมกิจการน้าบาดาล (สคบ.)
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรน้าบาดาลในรูปแบบเว็บไซต์
12.1.1 ออกแบบ พัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ดา้ น
ทรัพยากรน้าบาดาลภายใต้ชื่อโดเมนเดิม
12.1.2 ออกแบบระบบเว็บไซต์ในรูปแบบ Responsive Design ให้สามารถแสดงผลได้บน
อุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
12.1.3 ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลและเนื้อหาของเว็บไชต์รูปแบบใหม่จะต้องเข้าใจได้
ง่ายไม่มีความยุ่งยาก
12.1.4 ออกแบบและจัดทาต้นแบบของระบบสารสนเทศรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านทรัพยากรน้าบาดาลในรูปแบบเว็บไซต์ นาเสนอต่อคณะทางานที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลกาหนด โดย
การออกแบบต้องสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีและทันสมัยของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
12.2 ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรน้าบาดาลในรูปแบบแอปพลิเคชัน ทั้ง iOS และ Android
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12.2.1 ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนระบบปฏิบัติการ
iOS และ Android ตามเวอร์ชั่นปัจจุบัน
12.2.2 ออกแบบและปรับปรุงแอปพลิเคชัน ให้ผู้ใช้งานเกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน
สามารถโต้ตอบได้ง่าย (User experience)
12.2.3 ออกแบบและปรับปรุงแอปพลิเคชัน ให้ดึงดูดความสนใจ สะอาด สวยงาม เข้าใจได้
ง่าย และผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย (User Interface)
12.2.4 ออกแบบและจัดทาต้นแบบของระบบสารสนเทศรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านทรัพยากรน ้าบาดาลในรูป แบบแอปพลิเคชัน ทั้ง iOS และ Android น าเสนอต่อคณะท างานที่
กรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาลก าหนด โดยการออกแบบต้ อ งสนั บ สนุ น ภาพลั ก ษณ์ ท ี ่ ด ี แ ละทั น สมั ย ของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
12.3 ปรับปรุงระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งานส่วนบุคลากรกรมทรัพยากรน้าบาดาล ให้รองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สะดวกต่อการบริการจัดการข้อมูล
12.4 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสาหรับผู้ดูแลระบบ ให้รองรับการกาหนดสิทธิ์ตามนโยบายของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลในปัจจุบัน
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ www.dgr.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
1 ปี

1. หลักการและเหตุผล
ในปั จ จุ บ ั น รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในการผนวกเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ เข้ า กั บ เทคโนโลยี
โทรคมนาคม สังคมที่มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีคุณภาพและครอบคลุมกว้างขวาง มีการบริหาร
จัดการเครือข่ายที่ดี ตลอดจนมีการประยุกต์ซอฟต์แวร์ และมีกลไกในการประสานการใช้โครงสร้งพื้นฐาน
ที่ดี จะเป็นกุญแจสาคัญสู่การเป็น Digital Economy การบริหารงานภาครัฐมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ใช้เทคโนโลยีเพื่อชับเคลื่อนประเทศสู่ Digital Economy โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อภาครัฐเป็น
หลัก และต่อยอดเป็นการบริการซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อภาครัฐเลือกใช้งานผ่านระบบคลาวด์ เป็นการ
ผลักดันนโยบายรัฐบาลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักบนพื้นฐานของ Digital Economy นาระบบเศรษฐกิจ
ดิจ ิทัล โดยการสร้างระบบบริ ก ารภาครั ฐ ที่เ ข้ าถึง ประชาชนได้ ง่า ย ใช้งานในชีว ิตประจ าวัน ได้ จ ริ ง
ไม่ซับซ้อน รวมถึงเป็นข้อมูลภาครัฐที่สามารถแบ่งปันกับประชาชนได้ทันทีและท าให้ประชาชนเข้าถึง
บริการภาครัฐได้ง่ายขึ้น
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลได้มี การพัฒ นา "มาตรฐานเว็บไชต์ภ าครัฐ (Government Website
Standard)" เพื่อใช้เป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาครัฐได้นาไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการ
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องภาครั ฐ อั น จะช่ ว ยยกระดั บ การพั ฒ นา e Government ให้ ก ้ า วหน้ า สู ่ ร ะดั บ
มาตรฐานสากล ซึ่งควรมีองค์ประกอบของเนื้อหาเว็บไชต์ (Contents) คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่
ควรมี (Recommended Features) รวมถึ ง แนวทางการรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ
(Information Security) ซึ่งได้ร วบรวมและประมวลจาก กฎหมายระเบีย บ ข้อบังคับในประเทศที่
เกี่ย วข้องกั บ การท าธุร กรรมอิเล็ก ทรอนิ กส์ การคุ้มครองข้ อมู ล ส่ว นบุค คลและข้ อก าหนดองค์ ก าร
สหประชาชาติ (United Nations) ในการจัดอันดับการพัฒนา e-Government ของกลุ่มประเทศสมาชิก
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ (International Best Practice)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงเว็บไชต์กรมทรัพยากร
น้าบาดาล เพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไชต์ กรมทรัยากรน้าบาดาลให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไชต์ภาครัฐ
(Government Website Standard) ซึ่งจะทาให้ผู้ใช้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหา (Content)
ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้น มีความทันสมัย โดยเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลจะต้องสามารถ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทั้งในด้านความสวยงาม ความทันสมัยของข้อมูล ความรวดเร็วในการใช้
งานและการค้นหาข้อมูล ใช้งานง่าย รองรับการสื่อสารครบวงจร ทั้งประชาสัมพันธ์และการตลาดแบบ
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ดิจิทัล (Digital Marketing) รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายสังคม (Social Network) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ระบบเว็บไซต์จะต้องมีเสถียรภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์กรมทรัพยากรน ้าบาดาลใช้เผยแพร่ข้อมูลทางด้านการด าเนินงาน
ตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้าบาดาล และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมทรัพยากรน้าบาดาล
2.2 เพื่อเผยแพร่การฝึกอบรม การสัมมนาต่าง ๆ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมทรัพยากร
น้าบาดาล
2.3 เพื ่ อ รองรั บ การสื ่ อ สารครบวงจร ทั ้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการตลาดแบบดิ จ ิ ท ั ล ( Digital
Marketing) และรองรับการปรับปรุงเนื้อหาโดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้สะดวก รวดเร็ว และรองรับการ
ทางานบนทุกอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ
2.4 เว็บไชต์ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีกับ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลรองรับการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ครบถ้วน น่าสนใจ และสามารถดูแลรักษา
ได้ง่าย
2.5 รวบรวม จัดเก็บข้อมูลข่าวสารและเว็บไชต์ของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
มารวมบนเว็บไซต์ใหม่ มีการจัดทาให้เหมาะสมสอดคล้องกับการทางานในแต่ละหน่วยงาน
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางด้านที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรด้วยระบบการเรียนรู้แบบพลวัตผ่าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายที่ 4 : มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต โดยการนาเสนอ
ข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างคลังปัญญาและถ่ายทอด
ความรู้ด้านทรัพยากรน้าบาดาล
แผนงานที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM: Knowledge Management) ระบบ
การเรียนรู้แบบพลวัต (Dynamic Digital Learning Platform) และ สร้างคลังปัญญาด้วยสื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัลรูปแบบเสมือนจริง (AR/VR/MR)
4. เป้าหมายโครงการ
4.1 ส่วนของเว็บไซต์
4.1.1 มีรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการเข้าถึง
4.1.2 เมนูที่ใช้งานเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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4.1.3 มีภาษาให้เลือกใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อรองรับผู้ใช้งานได้หลายกลุ่ม
4.1.4 มีการจดจาเลข IP ของผู้ใช้บริการ
4.2 ส่วนของผู้ใช้งานเว็บไซต์
4.2.1 ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.2 มีความปลอดภัยในการใช้งาน
4.2.3 เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
4.4.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งาน
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ศึกษา และวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล และฐานข้อมูลในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้อง
5.2 ออกแบบระบบ รูปแบบ และเนื้อหาของข้อมูลที่น่าสนใจและต้องการเผยแพร่ รวมทั้งข้อมูลที่
นาเสนอบนเว็บไซต์
5.3 วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Map) รูปแบบ วิธ ีการ และแนวทางการ
น าเสนอข้อมูล ส าหรับ ผู้ใช้งานแต่ล ะกลุ่มให้ส อดคล้ องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภ าครัฐ (Government
Website Standard) ตามที่ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) กาหนด
5.4 ออกแบบระบบการรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายสาหรับการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ สามารถเรียกดูผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา เช่น Tablet
หรือ โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ที่เป็นระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และสามารถรองรับการ
แสดงผลได้มากกว่า 1 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อย
6. ประมาณการงบประมาณ
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
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9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
เว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
9.2 เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความน่าเชื่อถือและทันสมัยมากขึ้น
10.2 เพิ่มความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการ
10.3 ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
10.4 คอยท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการแก่ผ ู้ใช้ได้ตลอด
24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องรอเวลาเปิดทาการของหน่วยงาน
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
12. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค
12.1 ออกแบบ พั ฒ นาและติ ด ตั ้ ง เว็ บ ไซต์ ก รมทรั พ ยากรน ้ า บาดาล ภายใต้ ช ื ่ อ โดเมนเดิ ม คื อ
www.dgr.go.th โดยมีรายละเอียดงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้าบาดาล ประกอบด้วย
12.1.1 รวมข้อมูลและ function (ฟังก์ชัน) การทางานของเว็บไซต์ย่อยมาไว้ภายใต้โ ดเมน
เดียวกัน www.dgr.go.th
12.1.2 ออกแบบและจั ด ท าต้ น แบบของเว็ บ ไซต์ ก รมทรั พ ยากรน ้ า บาดาล น าเสนอต่ อ
คณะทางานที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลกาหนดโดยการออกแบบต้องสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีและทันสมัย
ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล และสามารถอธิบายความหมายขององค์ประกอบศิลป์ได้ตามหลักวิชาการ
เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ใหม่จะเน้นเนื้อหาที่เป็นภาพและวิดีโอ
12.1.3 มีการกาหนดแผนงานและรายละเอีย ดแผนงานโดยละเอียดรวมทั้งระยะเวลาของแต่
ละขั้นตอนและนาเสนอต่อคณะทางานที่กรมทรัพยากรน้าบาดาล กาหนด
12.1.4 การออกแบบเว็บไซค์จะเป็นการร่วมมือของคณะทางานสถาบันและผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องรับฟังพร้อมเสนอแนะรูปแบบเว็บไซต์ให้คณะทางานกรมทรัพยากรน้าบาดาลพิจารณาผู้รั บจ้างต้อง
สามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะทางานของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ตามนัดหมาย
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12.1.5 การออกแบบรวมถึงการท า full user testing โดยต้องมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
การทดสอบตามสมมุติฐานและสรุปผลการทดสอบร่วมกับคณะทางานกรมทรัพยากรน้าบาดาลที่ได้รับ
มอบหมาย
12.1.6 การออกแบบระบบเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลได้บนอุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์
ได้อย่างถูกต้อง (Responsive Design)
12.1.7 ภาษาไทยเป็นภาษาหลักของเว็บไซต์ แต่เนื้อหาบางส่วนสามารถรองรับการแสดงผล
หลายภาษาได้ เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น การออกแบบเว็บไชต์จะต้องใช้โครงสร้างและการเข้าถึงเมนูและ
เนื้อหาต่างๆ (sitemap and navigation) ที่กาหนดโดยคณะทางานกรมทรัพยากรน้าบาดาล
12.1.8 การปรับปรุงรูปแบบแสดงผลและเนื้อหาของเว็บไชต์ใหม่จะต้องทาได้ง่ายไม่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนทางเทคนิค
12.1.9 มีระบบผู้ใช้งาน สิทธิ และ บทบาท (user permissions and roles) ในการเข้าถึง
เนื้อหาของเว็บไซต์รวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ (notification) และ
สามารถกาหนด Moderator ก่อนการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์
12.1.10 เนื้อหาส่วนที่เป็นรายละเอียดจะให้ download ในรูปแบบ pdf ไฟล์
12.1.1 1 สร้าง template สาหรับใช้งานในหน้า Landing page เพื่อรองรับการทาการตลาด
แบบดิจิทัลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล อย่างน้อย 5 templates
12.1.12 เว็บไซต์ต้องผ่านการทดสอบความเร็วและ mobile compatibility ของ Google
หรือเทียบเท่า ในระดับดีขึ้นไป
12.1.13 เว็บ ไซต์ต้องรองรับการท างานในระดับ functional ของเว็บไซต์ drg.go.th เช่น
ระบบ directory ในเว็บไซต์
12.2 ต้องจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามหลักวิชาการอย่างน้อย ดังนี้
12.2.1 Conceptual Database Design เช่น E-R Diagram
12.2.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
12.2.3 แบบจาลองกระบวนการ (Process Model) เช่น Data Flow Diagram
12.3 จัดทาคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ อย่างน้อยดังนี้
12.3.1 คู่มือสาหรับผู้ใช้งานทั่วไป
12.3.2 คู่มือสาหรับผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลตามสิทธิ์ที่กาหนด
12.3.3 คู่มือสาหรับผู้ดูแลระบบงานเว็บไซต์
12.4 บารุงรักษาเว็บไซ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
12.4. 1 ต้องรับประกันผลงานอย่างน้อย 1 ปีให้เป็นไปตาม conceptual design

ภาคผนวก - รายละเอียดโครงการตามเป้าหมาย

544

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ระยะ 3 ปี
12.4.2 ในช่วงเวลารับประกันผลงาน กรณีที่เว็บไซต์กรมทรัพยากรน้าบาดาลขัดข้องหรือมี
ปัญหา เมื่อกรมทรัพยากรน้าบาดาลแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาทันที และ
ต้องทาการแก้ไขให้แล้วเสร็จ เพื่อให้เว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ทางานได้อย่างถูกต้องตามปกติ
ภายใน 6 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง โดยไม่รวมถึงช่วงวันหยุดราชการ (ยกเว้นหากเพียงในกรณีฉุกเฉิน
เช่น เว็บไซต์เกิดปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานได้) และหากไม่แล้วเสร็จ จะต้องแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไข
ปัญหาแก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลทราบทุก 6 ชั่วโมง จนกว่าปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไขแล้ว
เสร็จ และเมื่อแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อย ให้แจ้งการแก้ไขปัญหาพร้อมสาเหตุแล้วเสร็จกับเจ้าหน้าที่กรม
ทรัพยากรน้าบาดาล รับทราบ เป็นลายลักษอักษร
12.4.3 ต้องรับแจ้งปัญหาต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้ทั้งทางเอกสาร
โทรศัพท์ และ e-Mail
12.5 ฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
12.5.1 ต้องจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ทั้งด้านวิชาการและด้าน
ปฏิบัติการให้มีความรู้และความเข้าใจในหัวข้อดังต่อไปนี้
12.5.1.1 การใช้เครื่องมือการจัดการเว็บ (Web Portal Management)
12.5.1.2 การใช้งานสาหรับผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ตาม
สิทธิ์การใช้งานที่ก าหนด โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในการฝึกอบรมรวมทั้ง
ค่าอาหารว่าง ค่าเอกสาร และ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม
12.6 ให้คาแนะนาและคาปรึกษา
ต้องให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานหรือแก้ไขเบื้องต้นเมื่อกรมทรัพยากร
น้าบาดาลต้องการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ทุกวันท าการตลอดระยะเวลาของสัญญาและช่ว ง
ระยะเวลารับประกัน โดยต้องมีช่องทางการติดต่ อสื่อสารที่ชัดเจน เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบในเรื่องต่างๆอย่างชัดเจน และต้องแจ้งกรมทรัพยากรน้าบาดาล ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบ
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หน่วยงาน
ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
โครงการกากับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
3 ปี

1. หลักการและเหตุผล
กรมทรั พ ยากรน ้ า บาดาลเป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ สั ง กั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลักในการเสนอแนะจัดท านโยบายและแผน ตลอดจนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรน้าบาดาล รวมทั้งการส ารวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟู วิเคราะห์ ควบคุมและ
กากับดูแลทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศให้มีความสมดุลและยั่ งยืน ในปัจจุบันกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ได้มีการนาเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT: Information and Communication Technology) มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาล การบริหารงานองค์กร และการให้ บริการประชาชนในทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้นตาม
นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 และการปรับตัวสู่การเป็นองค์กรภาครัฐภายใต้รัฐบาลดิจิทัล
ซึ ่ ง เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล มี ผ ลต่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของสั ง คมประเทศเป็ น อย่ า งมาก และ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลเองก็มิได้นิ่งนอนใจ ได้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อรองรับวิถีชีวิตของบริบทในสังคมในการอานวยความสะดวก เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้น
รวมถึงปัจจุบันในการดารงชีวิตประจาวันในรูปแบบ New Normal ตลอดจนการให้บริการประชาชนใน
รูปแบบดิจิทัลต่างให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก โดยศูนย์เ ทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากร
น้าบาดาล ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการควบคุม กากับดูแลด้านนวัตกรรมดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาลทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (สานักทรัพยากร
น้าบาดาลเขต 1-12) ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา (Any Time) เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทาง
ราชการ พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.บ.การกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ประกอบกับต้องมีเสถียรภาพและความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความน่าเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง และอีกหนึ่ง
ประการสาคัญคือบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้าบาดาลไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าว และมี การร้องขอจากสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 1-12 ที่
ขาดบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการดูแล ซ่อมบ ารุง ซึ่งปัจจุบันต้องใช้
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เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาลไปด าเนินการ ท าให้งาน
หยุดชะงักขาดความต่อเนื่องส่งผลเสียต่อองค์กร อีกทั้งสิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณ
ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่ต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดทาโครงการนี้ เพื่อให้การใช้งาน
ระบบต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นโครงการ
ตามกรอบของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปีของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามกิจกรรมหลักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก และมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้อง
รองรับกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ความสอดคล้องกับการสนับสนุน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงาน
ทิศทางด้านที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ยกระดับการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายที่ 2 : มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านดิจิทัลเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานที่ 3: ปรับปรุงนโยบาย กระบวนการทางานและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล
4. เป้าหมายโครงการ
สนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร ของกรมทรั พ ยากร
น้าบาดาล โดยเฉพาะส านักทรัพยากรน้าบาดาลเขตทั้ง 12 เขต ในการปฏิบัติภารกิจ กากับดูแล บารุง
ซ่อมแซม และตรวจสอบ พร้อมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบต่างๆและผู้ใช้งาน ให้มี เสถียรภาพมั่นคง
ปลอดภัยจากการใช้งานระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.บ.การกระทาผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อองค์กร
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5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
5.1 ตรวจสอบการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความลับทางราชการ พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.บ.การกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550
5.2 ตรวจสอบ แก้ไข ดูแลการใช้งานระบบฐานข้อมูลและข้อมูลบ่อน้าบาดาลในพื้นที่ของส านัก
ทรัพยากรน้าบาดาลเขตทั้ง 12 เขต ที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพ ครบถ้วน และถูกต้องก่อนนาเข้าสู่ระบบ
เผยแพร่ผ่าน Data.go.th
5.3 ตรวจสอบ แก้ไข ดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมฯที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้พร้อมใช้
งานอย่างสม่าเสมอ
5.4 ตรวจสอบ แก้ไข ดูแลการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสารให้พร้อมใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง
5.5 ตรวจสอบ ซ่อมแซม ดูแลการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานอย่าง
ต่อเนื่องพร้อมกากับควบคุมสินทรัพย์สารสนเทศ
5.6 จัดท าฐานข้อมูลดิจ ิทัล พร้อมสรุปรายงาน/ปัญหาและการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัด
5.7 ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
5.8 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ ข่าวสารและให้บริการข้อมูลทรัพยากรน้าบาดาลผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่บุคลากรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
6. ประมาณการงบประมาณ
21,000,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
3 ปี
8. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (สทบ.เขต 1-12)
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9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
- ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสารเป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
9.2 เชิงคุณภาพ
- การปฏิบัติงานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนภารกิจ และการให้บริการ
ประชาชนในทุกภาคส่วน ให้บรรลุความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล (ศทส.)
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