
 

ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ตย.1 ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร_มากกวา 5 ลานบาท (เพ่ือพิจารณา) อํานาจอนุมัติโดย ทส. 

 

หนา : ๑ /๑๒ 

ก. ขอมูลท่ัวไป 

 

๑. ชื่อโครงการ 

 
คาใชจายในการจางท่ีปรึกษา ศึกษา ประเมินผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการนํ้าของหนวยงานภายใต แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
ของประเทศ (ระยะท่ีสอง) 
 

 

๒. สวนราชการ / รัฐวิสาหกจิ 
๒.๑ ช่ือหนวยงาน กรมทรัพยากรนํ้า 
๒.๒ หัวหนาสวนราชการ ช่ือ : นายสุวัฒน เปยมปจจัย โทร : 0 2271 6117 

ตําแหนง : อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า e-mail : suwat.p@dwr.mail.go.th 
๒.๓ CIO                                                                                                                                                                                                                           ช่ือ : นายภาดล ถาวรกฤชรตัน โทร: 0 2271 6133   

ตําแหนง : รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า e-mail: bhadol.t@dwr.mail.go.th 
๒.๔ ผูรับผิดชอบโครงการ ช่ือ : (โปรดระบุช่ือผูอํานวยการสาํนัก/กอง/กลุม/ศูนย) โทร :                 โปรดระบุ                   .                                     

ตําแหนง :            โปรดระบุ                      . e-mail:              โปรดระบุ                   .                     
 

๓. วงเงินงบประมาณ ป พ.ศ. (โปรดระบุ) . 

๓.๑ งบประมาณรวม (ตัวเลข)     9,002,300 บาท 

(ตัวอักษร)   เกาลานสองพันสามรอยบาทถวน 

๓.๒ อํานาจการอนุมัตโิครงการ  คณะกรรมการบริหารฯ (กระทรวง)     กระทรวง DE (วงเงินมากกวา ๑๐๐ ลานบาท) 

๓.๓ แหลงเงิน  งบประมาณประจําป                      เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจาย 

 เงินรายได                                   เงินชวยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................................   

 

 

๔. วิธีการจัดหา 

  

       จัดซื้อ   การจาง   การจางท่ีปรึกษา  

  การจางออกแบบและควบคมุงาน   การแลกเปลี่ยน   การเชา 

 

 

 

 

 



 

ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ตย.1 ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร_มากกวา 5 ลานบาท (เพ่ือพิจารณา) อํานาจอนุมัติโดย ทส. 

 

หนา : ๒ /๑๒ 

๕. ลักษณะโครงการ 

๕.๑  พัฒนาระบบ  มีเอกสารแบบบัญชีราคากลาง 

 มีใบเสนอราคาจํานวน_______ผูประกอบการ 

 มีเหตผุลประกอบในขอ  ข. ๔.  (กรณีมีใบเสนอราคาไมครบ ๓ ผูประกอบการ) 

๕.๒  ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด    

           (CCTV) 

 มเีอกสารแบบฟอรมการพิจารณาคณุสมบัติกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 

 ตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอรของ 

     กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

 ไมตรงตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอรของ 

      กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

      มีใบเสนอราคาจํานวน_______ผลิตภัณฑ  (รายการท่ี.............) 

      มีใบเสนอราคาจํานวน_______ผลิตภัณฑ  (รายการท่ี.............) 

      มีใบเสนอราคาจํานวน_______ผูประกอบการ  (รายการท่ี.............) 

      มีใบเสนอราคาจํานวน_______ผูประกอบการ  (รายการท่ี.............) 

      มีเหตุผลประกอบในขอ  ข. ขอ ๔.3  (กรณีมีใบเสนอราคาไมครบ ๓ ผลิตภัณฑ /                    

           ๓ ผูประกอบการ) 

๕.๓  จัดซื้อครุภณัฑ / โปรแกรม  ตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอรของ 

     กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ไมตรงตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอรของ 

      กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

      มีใบเสนอราคาจํานวน_______ผลิตภัณฑ  (รายการท่ี.............) 

      มีใบเสนอราคาจํานวน_______ผลิตภัณฑ  (รายการท่ี.............) 

      มีใบเสนอราคาจํานวน_______ผูประกอบการ  (รายการท่ี.............) 

      มีใบเสนอราคาจํานวน_______ผูประกอบการ  (รายการท่ี.............) 

      มีเหตุผลประกอบในขอ ข. ขอ ๔.3  (กรณีมีใบเสนอราคาไมครบ ๓ ผลิตภัณฑ /  

           ๓ ผูประกอบการ) 

 

๖. การจัดหา 

๖.๑   ขยายระบบเดิม / ตอเน่ือง              จัดหาใหม 

๖.๒   โครงการตามแผนยุทธศาสตร/บูรณาการ         โครงการตามภารกิจพ้ืนฐาน         โครงการตามแนวพระราชดําริ    
        โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด     โครงการตามขอสั่งการ รมว.ทส./ปกท.ทส. 

        อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



 

ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ตย.1 ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร_มากกวา 5 ลานบาท (เพ่ือพิจารณา) อํานาจอนุมัติโดย ทส. 

 

หนา : ๓ /๑๒ 

๗. ลักษณะการจัดหาตามเง่ือนไขท่ีกระทรวง DE กําหนด 

ขอ ๑) การจัดหาท่ีหนวยงานสามารถดําเนินการไดเอง (มูลคาไมเกิน ๑๐๐ ลานบาท) 

 ๑.๑) เปนการจัดหาครภุัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐาน ตามคณุสมบัติและราคามาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมกําหนด ภายใตเง่ือนไขในการใชงานคอมพิวเตอรไมเกิน ๑ เครื่อง / คน โดยเฉลี่ย ตามความเหมาะสมกับภารกิจ

ของหนวยงาน  

 ๑.๒) เปนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนระบบท่ีใชมาแลวไมนอยกวา ๕ ป (จัดหาไดในวงเงินไมมากกวาเดิม และใหวงเงิน

ท่ีขอครอบคลุมถึงการถายโอนขอมูลดวย)  

 ๑.๓) เปนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของระบบ ตามงาน / แผนงาน / โครงการเดิม โดยระบบงานดังกลาวไมมี  

     ความซ้ําซอน / เช่ือมโยง / สมัพันธกับงานในภารกิจของหนวยงานอ่ืน 

 ๑.๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอรไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ขอ ๒) การจัดหาตองขอความเห็นชอบตอกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (มูลคาเกิน ๑๐๐ ลานบาท) 

 ๒.๑) เปนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรงาน / แผนงาน / โครงการท่ีนอกเหนือจากขอ ๑.  

 ๒.๒) เปนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไดใหความเห็นชอบแลว (ตองขอความ

เห็นชอบใหม) 

 เปนหนวยงานท่ีไดรับการยกเวนการปฏิบัตติามหลักเกณฑฯ เน่ืองจากยุทธศาสตรของกระทรวงไดรับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี และไดลงนามในคํารับรองการปฏบัิติราชการแลว โดยใหกระทรวงฯ ดาํเนินการพิจารณาอนุมัติการจัดหาระบบฯ  

ของหนวยงานในสังกัดไดเอง (มตคิณะรัฐมนตรี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗) 

 หมายเหต ุโปรดดรูายละเอียด / เง่ือนไขการดําเนินงาน และการรายงานท่ีเก่ียวเน่ือง ไดเพ่ิมเติมใน หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ดวนท่ีสุดท่ี ๐๕๐๔/๔๙๕๖ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ตย.1 ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร_มากกวา 5 ลานบาท (เพ่ือพิจารณา) อํานาจอนุมัติโดย ทส. 

 

หนา : ๔ /๑๒ 

ข. ขอมลูโครงการ 

 

๑. หลักการและเหตุผลความเปนมาของโครงการ 

          ท่ีผานมา ประเทศไทยไดกําหนดแนวนโยบาย ตลอดจนจัดทําแผนแมบทท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการนํ้ามาอยางตอเน่ือง 
แตเน่ืองจากความสลับซับซอนของสภาพปญหาท่ีแปรเปลี่ยนตลอดเวลา ทําใหนโยบายและแผนแมบทดังกลาวไมอาจครอบคลุมในทุก
ปจจัยของปญหา และมีขอจํากัดตอการบูรณาการแผนงานรวมกันระหวางหนวยงานราชการท้ังสวนกลางและทองถ่ินท่ีรับผิดชอบอยาง
เปนรูปธรรมท่ีชัดเจน   ไมสามารถแกไขปญหาดานทรัพยากรนํ้าอยางยั่งยืนได คณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เพ่ือกําหนดกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การปองกันและ
แกไขปญหาอุทกภัย ภัยแลง และคุณภาพนํ้าของประเทศใหเปนไปอยางมีเอกภาพและบูรณาการ และแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ประกอบดวย
ผูแทนจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันตางๆ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรข้ึน โดยทําการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
และความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิในดานการพัฒนาแหลงนํ้า นํามาวิเคราะห เพ่ือกําหนดเปนยุทธศาสตรและกลยุทธสําหรับการแกไขปญหาอยาง
ยั่งยืน และใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีดูแลรับผิดชอบดานทรัพยากรนํ้า ใชเปนกรอบแนวทางในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติในแตละชวงระยะเวลา
ของเปาหมาย ระยะเวลาของการดําเนินแผนงานตามยุทธศาสตร 12 ป (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2569) โดยแบงเปาหมายออกเปน 3 ระยะ คือ 
ระยะเรงดวน/สั้น (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559) ระยะกลาง (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564) และระยะยาว (พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2569) เพ่ือกําหนด
กรอบนโยบายสําหรับการปองกันและแกไขปญหาดานทรัพยากรนํ้าของประเทศในทุกดาน โดยยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
ประกอบดวย 6 ยทุธศาสตร ไดแก 1.การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค 2.การสรางความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต(เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม) 
3.การจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย 4.การจัดการคุณภาพนํ้า  5. การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนนํ้าท่ีเสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน 
6.การบริหารจัดการ ซึ่งในยุทธศาสตรท่ี 6.การบริหารจัดการ กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ท่ีสามารถ
วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานภายใตการใชจายงบประมาณในเชิงบูรณาการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ดังน้ัน        
กรมทรัพยากรนํ้าจึงเห็นความจําเปนท่ีจะตองติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยาง
ตอเน่ืองจึงไดเสนอแผนในการดําเนินการโครงการคาใชจายในการจางท่ีปรึกษา ศึกษา ประเมินผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการนํ้าของหนวยงาน
ภายใต แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ (ระยะท่ีสอง)      

 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพ่ือใหไดระบบรายงานประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าท่ี
แสดงถึงระดับความสําเร็จของการดําเนินงานในเชิงพ้ืนท่ีลุมนํ้า และในภาพรวมของประเทศ  
 2.2 เพ่ือนําตนแบบ (Model) สูการขับเคลื่อนในการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
เปาหมายศักยภาพ ภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 2.3 เพ่ือใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลใชในการติดตามและรายงานผลการดําเนินการ สถานะความคืบหนา รายงาน
ผลการดําเนินโครงการด ว ย ต น เอ ง  (Self-Assessment Report) ขอมูลแสดงความสําเร็จของโครงการเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ เชน ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ
ในระดับตางๆ ปญหา อุปสรรคระหวางดําเนินการ 

2.4 เพ่ือใหไดคูมือระบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
  

 

๓. เปาหมายของโครงการ 

ติดตาม ประเมินผล แผนงาน/โครงการ ภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ตามตัวช้ีวัดเปาหมายตามศักยภาพใน 
แตละประเด็นยุทธศาสตรติดตาม ประเมินผล แผนงาน/โครงการ ภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ตามตัวช้ีวัดเปาหมายตาม
ศักยภาพในแตละประเด็นยทุธศาสตร  
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๔. สภาพพ้ืนฐานกอนเร่ิมโครงการ (Project Baseline Data) 

 ๔.๑ สถานภาพพ้ืนฐานโดยท่ัวไป 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ มีหนาท่ีในการติดตามผลการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้าของประเทศ เพ่ือรายงานให คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ทราบ/พิจารณา 

 ๔.๒ สภาพปญหาของผูรับบริการ ผูเก่ียวของท่ีมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนผูประกอบการเอกชนหรือประชาชนโดยรวม (ถามี) 
การรายงานขอมลูผลการดําเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของมากกวา 30 หนวยงาน โดยท่ีไมมีระบบโปรแกรมฐานขอมลู ทําให 
ไมสามารถติดตามขอมลูและรายงานได  

      ๔.3 ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตผุลความจําเปนท่ีตองจัดหาครั้งน้ี  
การรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของมากกวา 30 หนวยงาน เพ่ือสรุปเปนผลงาน/ผลสัมฤทธ์ิปญหาอุป
สรรค/แนวทางการแกไข ฯลฯ โดยท่ีไมมรีะบบโปรแกรมฐานขอมูล ทําใหตองใชทรัพยากรบุคคล/คอมพิวเตอร เปนจํานวนมาก  
อีกท้ังตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานมาก ซึ่งอาจไมทันตอความตองการของผูบริหาร อีกท้ังยังไมสามารถแกไขปญหาเรงดวน 
ไดทันทวงที 

 ๔.4 ระบบหรืออุปกรณท้ังหมดท่ีมีอยูในปจจุบันของหนวยงาน 

รายการ สถานท่ีติดตั้ง/ช่ือระบบงาน ติดตั้งเมื่อป พ.ศ. 

ระบบปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยลวงหนานํ้าหลาก-ดินถลม 
 (Early Warning System) 

สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 2550 

ระบบทะเบียนแหลงนํ้า สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้า 2550 
ระบบฐานขอมลูลํานํ้าและการประเมินประสิทธิภาพการใชนํ้า ศูนยสารสนเทศทรัพยากรนํ้า 2557 

ระบบฐานขอมลูกลางดานทรัพยากรนํ้า ศูนยสารสนเทศทรัพยากรนํ้า 2556 

   ๔.5 ผังโครงสรางเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานและ/หรือแผนผังโครงการตามขอ ๑. (ถามี) 
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๕. ขอบเขตและขอกําหนดความตองการของระบบฯ ภายในโครงการ 

 ๕.๑ ขอบเขตโครงการ (Project / System Scope) 
  1) กําหนดรูปแบบและเทคนิคการประเมินผลสัมฤทธ์ิระดับผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบโครงการตามแผนยุทธศาสตรการบริหาร  
                จัดการทรัพยากรนํ้า  
 2) รวบรวมขอมูล วิเคราะหและประมวลผล ปญหาการขาดแคลนนํ้า ปญหาคุณภาพนํ้า และขอมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ พรอมจัดทํา 
                ขอเสนอแนะ และแนวทางการดําเนินโครงการท่ีเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
 3) สังเคราะหสาระสําคัญ/ประเด็นสําคัญ และถายทอดองคความรูท่ีไดจากการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร 
                การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ใหกับบุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 4) จัดทําระบบติดตาม ระบบรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
        4.1) จากแนวทางติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ท่ีไดจัดทําในขอ 5.2 วิเคราะหและออกแบบข้ันตอนการทํางาน 
                         ของระบบติดตาม รายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ  
        4.2) วิเคราะห และออกแบบหนาจอการทํางานของระบบติดตาม รายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
        4.3) วิเคราะห และออกแบบรูปแบบรายงานของระบบฯ ใหมีขอมูล สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของผูใชงานระบบฯ  
                          และการตัดสินใจของผูบริหารไดอยางเหมาะสม 
        4.4) พัฒนา และทดสอบการทํางานของระบบติดตาม รายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ  
        4.5) จัดหาเครื่องมือ อุปกรณใชในการติดตั้งระบบติดตาม รายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ  
        4.6) ติดตั้งระบบติดตาม รายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ      
        4.7) บํารุงรักษา และปรับปรุงระบบติดตาม รายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการตอเน่ืองอยางนอย 1 ปหลังจากสิ้นสุดสัญญา 
        4.8) ภายในระยะเวลา ๑ ป หลังจากสงมอบงานงวดสุดทาย ท่ีปรึกษาจะตองใหความชวยเหลือในดานเทคนิค และถายโอน 
                        ขอมูลและระบบงานท่ีพัฒนาข้ึนและขอมูลท้ังหมดจากระบบ Cloud Server ซึ่งท่ีปรึกษาเชาใช มายังเครื่องคอมพิวเตอร 
                        แมขายหรือ Cloud Server ของกรมทรัพยากรนํ้า โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติมตอกรมทรัพยากรนํ้า 
 5) จัดทําคูมือระบบติดตามประเมินผลตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  เพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตามและ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิ ในระดับผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ 
            6) ถายทอดองคความรูและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรไปพรอมๆ กับการพัฒนาการติดตามประเมินผลโครงการตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตรท่ีสําคัญของรัฐบาล ท้ังองคความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 ๕.๒ ขอกําหนดความตองการของระบบ (System Requirements)  
           พัฒนา และทดสอบการทํางานของระบบติดตาม รายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ โดยมีความสามารถในการทํางานไดอยางนอย 

1) ออกแบบ และพัฒนาระบบในรูปแบบของ Web-based Application โดยสามารถแสดงผลอยางเหมาะสมไดบน  
    Web Browser เชน Chrome, Firefox และ IE ไดเปนอยางนอย โดยมีความสามารถของระบบอยางนอยดังน้ี 

1.1) สามารถจัดการขอมูลตั้งตนของแผนงานท่ีเก่ียวกับการดําเนินโครงการตาง ๆ เชน ปงบประมาณ ประเภทงบประมาณ 
ประเภทรายจาย แผนงาน ผลผลิต และกิจกรรม เปนตน 

1.2) สามารถนําเขาขอมูลรายละเอียดโครงการ ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ผลดําเนินงานและผลการเบิกจาย ปญหาและอุปสรรคการ
ทํางาน และผลสัมฤทธ์ิของงานได 

1.3) สามารถนําเขาขอมูลเขาสูระบบไดตามรูปแบบดังน้ี  
- สามารถนําเขาขอมูลในรูปแบบแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส (Web Application Form) ได 
- สามารถนําเขาขอมูลในรูปแบบไฟล Excel ท่ีทําการออกแบบเปน Template มาตรฐานเอาไวได 

1.4) สามารถบริหารจัดการขอมูลผูใชงาน และสิทธ์ิผูใชงานได 
1.5) สามารถตรวจสอบประวัติการรายงานขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ได 
1.6) สามารถแสดงผลรายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าฯ  

       เปน Dashboard ท่ีอยูในรูปแบบกราฟ แผนภาพ แผนท่ี ตาราง ท่ีสามารถเขาใจไดงาย 
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1.7) สามารถคนหารายงานตามหมวดหมูนโยบาย แผนงาน โครงการ หนวยงาน หรือพ้ืนท่ีท่ีตองการได 

1.8) สามารถสงออกรายงานออกมาในรูปแบบของไฟลมาตรฐาน เชน Excel, PDF เปนตน 

2) ออกแบบ และพัฒนาระบบการเช่ือมโยงขอมูลของระบบ เพ่ือเปนการเปดชองทางใหหนวยงานท่ีมีการจัดเก็บขอมูลท่ีตองการอยู
แลวในระบบ สามารถเช่ือมโยงขอมูลเขาสูระบบได โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
2.1) ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการเช่ือมโยงขอมูลท่ีเปน Template มาตรฐาน เพ่ือใหหนวยงานตาง ๆ นําไปได 
2.2) สามารถรองรับการเช่ือมโยงขอมูลจากหลาย ๆ การเช่ือมโยงไดพรอม ๆ กัน 
2.3) การเช่ือมโยงขอมูลเขาสูระบบ ขอมูลท่ีเช่ือมโยงจะตองถูกตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยหนวยงานเจาของขอมูล

กอนท่ีจะนําขอมูลไปประมวลผลเพ่ืออกรายงานตอไป 
2.4) สามารถแสดงรายงานประวัติการเช่ือมโยงขอมูลได  
 

 

๖. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

 ๖.๑ แนวทางการดําเนินงาน 

 1) ดําเนินการจัดทําขอบเขตของงานและราคากลาง 
 2) ดําเนินการจัดซื้อจดัจางตามกฎและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 3) ดําเนินการควบคุม กํากับ การดําเนินการใหเปนไปตามขอบเขตของงาน 
 4) ฝกอบรมการใชงาน 
 

      ๖.๒ รายการท่ีจะจัดหา 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) 
Spec 

จํานวน 
ราคาตอ

หนวย 
รวม 

DE DEPT 

1. ระบบติดตาม ระบบรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

1.1 วิเคราะหและออกแบบข้ันตอนการทํางานของระบบติดตาม  
      รายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ  
1.2 วิเคราะห และออกแบบหนาจอการทํางานของระบบติดตาม  
      รายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
1.3 วิเคราะห และออกแบบรูปแบบรายงานของระบบฯ ใหมี 
      ขอมูล สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของผูใชงาน 
      ระบบฯ และการตัดสินใจของผูบริหารไดอยางเหมาะสม 
1.4 พัฒนา ระบบติดตาม รายงาน และประเมินผลกิจกรรม/ 
      โครงการ โดยมีความสามารถในการทํางานไดอยางนอย 

1) ออกแบบ และพัฒนาระบบในรูปแบบของ Web-based  
    Application โดยสามารถแสดงผลอยางเหมาะสมไดบน  
    Web Browser เชน Chrome, Firefox และ IE ไดเปน 
    อยางนอย โดยมีความสามารถของระบบอยางนอยดังน้ี 

1.1) สามารถจัดการขอมูลตั้งตนของแผนงานท่ีเก่ียวกับ  
      การดําเนินโครงการตาง ๆ เชน ปงบประมาณ  
      ประเภทงบประมาณ ประเภทรายจาย แผนงาน  
      ผลผลิต และกิจกรรม เปนตน 
 

 / 1 1,566,600 1,566,600 



 

ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ตย.1 ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร_มากกวา 5 ลานบาท (เพ่ือพิจารณา) อํานาจอนุมัติโดย ทส. 

 

หนา : ๘ /๑๒ 

๖. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) 
Spec 

จํานวน 
ราคาตอ

หนวย 
รวม 

DE DEPT 

1.2) สามารถนําเขาขอมูลรายละเอียดโครงการ ขอมูล 
       การจัดซื้อจัดจาง ผลดําเนินงานและผลการเบิกจาย  
       ปญหาและอุปสรรคการทํางาน และผลสัมฤทธ์ิของงานได 
1.3) สามารถนําเขาขอมูลเขาสูระบบไดตามรูปแบบดังน้ี  

- สามารถนําเขาขอมูลในรูปแบบแบบฟอรม 
  อิเล็กทรอนิกส (Web Application Form) ได 
- สามารถนําเขาขอมูลในรูปแบบไฟล Excel ท่ีทํา 
  การออกแบบเปน Template มาตรฐานเอาไวได 

1.4) สามารถบริหารจัดการขอมูลผูใชงาน และสิทธ์ิ 
       ผูใชงานได 
1.5) สามารถตรวจสอบประวัติการรายงานขอมูลจาก 
       หนวยงานตาง ๆ ได 
1.6) สามารถแสดงผลรายงานติดตามผลการดําเนินงาน 

       โครงการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 

       ทรัพยากรนํ้าฯ เปน Dashboard ท่ีอยูในรูปแบบ 

       กราฟ แผนภาพ แผนท่ี ตาราง ท่ีสามารถเขาใจไดงาย 

1.7) สามารถคนหารายงานตามหมวดหมูนโยบาย  

       แผนงาน โครงการ หนวยงาน หรือพ้ืนท่ีท่ีตองการได 

1.8) สามารถสงออกรายงานออกมาในรูปแบบของไฟล 

       มาตรฐาน เชน Excel, PDF เปนตน 

     

2) ออกแบบ และพัฒนาระบบการเช่ือมโยงขอมูลของระบบ  
    เพ่ือเปนการเปดชองทางใหหนวยงานท่ีมีการจัดเก็บขอมูล 
    ท่ีตองการอยูแลวในระบบ สามารถเช่ือมโยงขอมูลเขาสู 
    ระบบได โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1) ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการเช่ือมโยงขอมูลท่ี 
       เปน Template มาตรฐาน เพ่ือใหหนวยงานตาง ๆ  
       นําไปได 
2.2) สามารถรองรับการเช่ือมโยงขอมูลจากหลาย ๆ การ 
      เช่ือมโยงไดพรอม ๆ กัน 
2.3) การเช่ือมโยงขอมูลเขาสูระบบ ขอมูลท่ีเช่ือมโยง 
      จะตองถูกตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดย 
      หนวยงานเจาของขอมูลกอนท่ีจะนําขอมูลไป 
      ประมวลผลเพ่ืออกรายงานตอไป 
2.4) สามารถแสดงรายงานประวัติการเช่ือมโยงขอมูลได  

1.5 ทดสอบการทํางานของระบบติดตาม รายงาน และ 
           ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 

 
 

     



 

ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ตย.1 ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร_มากกวา 5 ลานบาท (เพ่ือพิจารณา) อํานาจอนุมัติโดย ทส. 

 

หนา : ๙ /๑๒ 

๖. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร / โปรแกรม / ระบบงาน) 
Spec 

จํานวน 
ราคาตอ

หนวย 
รวม 

DE DEPT 

1.6  ติดตั้งระบบติดตาม รายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
1.7 บํารุงรักษา และปรับปรุงระบบติดตาม รายงาน และ 

           ประเมินผลกิจกรรม/โครงการตอเน่ืองอยางนอย 1 ป  
           หลังจากสิ้นสุดสัญญา 

     

2. คาเชาระบบ Cloud Server แบบท่ี 2  
    (จํานวน 4 หนวยๆ ละ 18,000 บาทตอเดือน  
     รวมเปน 72,000 บาทตอเดอืน)  
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

2.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวนไมนอยกวา 2 แกน 
            หลัก (core) 

2.2 มีหนวยความจาํหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 8 GB 
2.3 มีหนวยจดัเก็บขอมูล (Storage) ขนาดความจไุมนอยกวา 200 GB 
2.4 สามารถเช่ือมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 
2.5 มีระบบจัดการฐานขอมูล (RDBMS) พรอมใชงานท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

           ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ลิขสิทธ์ิ 
2.6 ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัตกิารท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม 

           กฎหมาย จํานวน 1 ลิขสิทธ์ิ 
2.7 มีระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรพรอมใชงาน 
2.8 มีระบบปองกันการบุกรุกเครอืขาย (Firewall) พรอมใชงาน 
2.9 รองรับการใชงานผานระบบเครือขายแบบ IPv6 
2.10  มีการดําเนินการสํารองเครือ่งคอมพิวเตอรแมขายเสมือน    
         (Virtual Machine Backup) ท่ีใหบริการเชา จํานวน 4 หนวย  
        หนวยละ 18,000 บาท คิดเปนราคา 72,000 บาท/เดือน) 

*(เกณฑราคากลางฯ ขอ 66. หนา 30) 
 

/  4 216,000 
 (คาเชาตอหนวย 
18,000 จํานวน 

12 เดือน) 

864,000 

* หมายเหตุ  :   ในรายการท่ีจัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ท่ีกําหนด  

                    (DE:กระทรวงดิจทัิลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม/ DEPT:หนวยงานกําหนดเอง) 

 

 ๖.๓ หนวยงานท่ีจะทําการติดตั้งระบบ / อุปกรณ 

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

1. ระบบติดตาม ระบบรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 1 ระบบ สํานักเลขานุการ กนช. 

2. ระบบ Cloud Server แบบท่ี 2 4 หนวย สํานักเลขานุการ กนช. 

   

   

   

 



 

ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ตย.1 ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร_มากกวา 5 ลานบาท (เพ่ือพิจารณา) อํานาจอนุมัติโดย ทส. 

 

หนา : ๑๐ /๑๒ 

๖. แนวทางการดําเนินงาน รายการจัดหา ระยะเวลาดําเนินการ และกําหนดการ 

      ๖.๔ ระยะเวลาดาํเนินการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน - ป 
  เริ่มตั้งแต ตุลาคม 2560 ถึง ตุลาคม 2561 
 

       ๖.5 กําหนดการ (Schedule)  

 กิจกรรม 
กําหนดการ (เดือนที่) 

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

- จัดหาที่ปรึกษา              
- Inception Report              
- รายงานความกาวหนา 1              
- รายงานความกาวหนา 2              
- รายงานฉบับกลาง              
- รายงานฉบับสุดทาย              
              

  

 

 

 

๗. ผลผลิตของโครงการ (Output / Deliverables) 

 มีระบบรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการนํ้าของหนวยงานภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของ
ประเทศ จํานวน  1  รายการ 
 

 

๘. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล หรือปจจัยสําเร็จของโครงการ 

 มีระบบรายงานผลการดําเนินงานและประเมินผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการนํ้าของหนวยงานภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าของประเทศ จํานวน  1  รายการ 
 
 

๙. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 9.๑ ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ฯลฯ 
            นโยบายรัฐบาล 
            ขอ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
                      6.8 แกไขปญหานํ้าทวมในฤดูฝนท้ังท่ีทวมเปนบริเวณกวาง และทวมเฉพาะพ้ืนท่ี และแกไขปญหาขาดแคลนนํ้าในบางพ้ืนท่ี 
                            และบางฤดูกาลฯ 
            ขอ 9 การรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
                    9.3 บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคณุภาพ จัดใหมีแผน 
                         บริหารนํ้าของประเทศ เพ่ือใหการจดัทําแผนงานไมเกิดความซ้ําซอนมีความเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ 
          
 
 



 

ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ตย.1 ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร_มากกวา 5 ลานบาท (เพ่ือพิจารณา) อํานาจอนุมัติโดย ทส. 

 

หนา : ๑๑ /๑๒ 

ยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) 
            ยุทธศาสตรท่ี 2 บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าท้ังผิวดินและนํ้าใตดินแบบมสีวนรวมเปนธรรมและเพียงพอ 
            ยุทธศาสตรกรมทรัพยากรนํ้า 
            ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ โดยการมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 

 9.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม/แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล/แผนปฏบัิติการดจิิทัลของกระทรวง 
            แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
           ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
           แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) 
           ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล 

      9.3 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหนวยงาน 
            ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบฐานขอมลูใหตรงกับการใชงานและการใหบริการ 
 
 

๑๐. ความพรอมของโครงการ 

   ๑๐.๑ บุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับโครงการ (ตามขอ ๑.) 

ดาน / สาขา จํานวน 

วิศวกรโยธา 2 
วิศวกรชลประทาน 2 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการติดตามประเมินผลของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 120 

 

 ๑๐.๒ ประเด็นความพรอมดานอ่ืนๆ (ถามี) 

                          -                                                                                                                                          . 

  

 ๑๐.๓ ประเด็นความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบรรเทา (Project Risks and Risk Mitigations) 

การประสานงานกับหนวยงานภายนอกผูใชงานระบบตองมีการติดตอสื่อสารและประสานงานอยางใกลชิด และควบคุมการ 

ดําเนินการของท่ีปรึกษาอยางเขมงวดใหเปนไปตามขอบเขตของงานท่ีกําหนด                                                                           .  

  

 

๑๑. ประโยชนท่ีจะไดรับ 

            รายงานผลการดําเนินงานและประเมินผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการนํ้าของหนวยงานภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าของประเทศ จํานวน  1  รายการ ท่ีสามารถ รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของมากกวา 30 หนวยงาน 
เพ่ือสรุปเปนผลงาน/ผลสัมฤทธ์ิปญหาอุปสรรค/แนวทางการแกไข ฯลฯ โดยท่ีมีระบบโปรแกรมฐานขอมูล ทําใหใชทรัพยากรบุคคล/
คอมพิวเตอร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังตองใชระยะเวลานอยลง ทันตอความตองการของผูบริหาร และสามารถแกไขปญหาเรงดวนได
ทันทวงที                                                                                                                                                       . 

 

 



 

ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ตย.1 ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร_มากกวา 5 ลานบาท (เพ่ือพิจารณา) อํานาจอนุมัติโดย ทส. 

 

หนา : ๑๒ /๑๒ 

ค. การลงนามรับรองโครงการ 

 

๑. ผูจัดทํา / ขออนมุัติโครงการ 

 

 

 ลงช่ือ .....................................................................................  

 ( ............................................................................................. ) 

 ตําแหนง ................................................................................  

                                                                                   หนวยงาน               กรมทรัพยากรนํ้า 

 

 

๒.  ผูตรวจสอบโครงการ 

 

  

 ลงช่ือ .....................................................................................  

 ( ............................................................................................. ) 

 ตําแหนง ................................................................................  

                                                                                  หนวยงาน               กรมทรัพยากรนํ้า 

 

๓. ผูรับผิดชอบโครงการระดับกรม / รัฐวิสาหกิจ 

 

 

 ลงช่ือ .....................................................................................  

 ( ............................................................................................. ) 

 ตําแหนง ................................................................................  

 ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CIO) 

 หนวยงาน               กรมทรัพยากรนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ตย.1 ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร_มากกวา 5 ลานบาท (เพ่ือพิจารณา) อํานาจอนุมัติโดย ทส. 

 

หนา : ๑๓ /๑๒ 

๔.  ผูรับรองผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารประจํากระทรวง 

 โครงการฯ ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมื่อวันท่ี ........................................................  

 

 ลงช่ือ .....................................................................................  

 ( ............................................................................................. ) 

 ตําแหนง ................................................................................  

                                                                              ผูบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (CIO) ประจํากระทรวง 

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 


