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1. บทน ำ 

 

1.1  หลักกำรและเหตุผลของโครงกำร 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทส าคัญในการน ามาใช้เป็นเครื่องมือการ
บริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านการพัฒนาสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเงินการธนาคาร ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนงานตามภารกิจหลัก ภารกิจรองของแต่ละ
หน่วยงาน ทั งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปรับใช้ใน    
แต่ละหน่วยงานจะต้องมีการศึกษา ส ารวจความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ทั งทางด้านนโยบาย ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ด้านความคุ้มทุน และความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ ตลอดจนผลกระทบในด้านต่าง ๆ 
อีกด้วย ทั งนี เพ่ือเพ่ิมหรือพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน จะมีการศึกษา ส ารวจ เพ่ือจัดท าแผนแม่บท
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานก่อนด าเนินการพัฒนาตามแผนงานด้านต่าง ๆ ให้เกิดเป็น
รูปธรรม กรุงเทพมหานครได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี        
(พ.ศ. 2556-2559) เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ 9 ด้าน ได้แก่ 

1. บริหารจัดการและปรับกระบวนการท างาน (Business Process Management : BPM) 
2. ก าหนดมาตรฐานข้อมูล (Data Standard) การเชื่อมโยงข้อมูล (Interoperability standard) 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งสู่การบูรณาการระบบสารสนเทศ 
3. พัฒนา/ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ

หน่วยงาน 
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั นเลิศ 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร 
6. เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
7. สร้างเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคน

เมือง 
8. สร้างมาตรฐานการจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ของสารสนเทศ 
9. เพ่ิมขีดความสามารถการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 
 
ส านักการระบายน  ามีภารกิจหลักในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วม และด้านการจัดการ

คุณภาพน  าในพื นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี  
 
1. กองพัฒนาระบบหลัก มีหน้าที่ในการศึกษา ส ารวจ ออกแบบ ก่อสร้างระบบระบายน  าหลัก   

ในการป้องกันน  าท่วม เช่น การจัดท าแผนระยะสั น และระยะยาวในการด าเนินการป้องกัน     
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น  าท่วม การจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา ส ารวจ ออกแบบระบบระบายน  าในพื นที่ต่าง ๆ การ
ก่อสร้างแนวป้องกันน  าท่วมริมแม่น  าเจ้าพระยา การก่อสร้างอุโมงค์ระบายน  า การก่อสร้าง
สถานีสูบน  าหลักในคลองระบายน  าสายส าคัญ เป็นต้น 

2. กองระบบท่อระบายน  า มีหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วมในพื นที่ที่รับผิดชอบ 
ได้แก่ ถนนสายหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครทั งหมด ท าการก่อสร้าง    
ท่อระบายน  า บ่อสูบน  า ท าความสะอาดท่อระบายน  า ตลอดจนการวางแผนแก้ไขปัญหา      
น  าท่วมในพื นที่ปิดล้อมย่อยต่าง ๆ 

3. กองระบบคลอง มีหน้าที่ในการบ ารุงรักษาคลองหลักในพื นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถเป็น
ทางระบายน  าหลักได้ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาน  าท่วม โดยการขุดลอกคลอง ก่อสร้างเขื่อน  
ริมคลอง และเก็บขยะในคลอง เพ่ือการรับน  าจากพื นที่ลงสู่ท่อระบายน  าและลงสู่คลอง 
ตามล าดับ 

4. กองระบบอาคารบังคับน  า มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการน  าในพื นที่ 
เช่น การควบคุมเครื่องสูบน  าตามสถานีสูบน  าต่าง ๆ อุโมงค์ระบายน  า อุโมงค์ทางลอดรถยนต์ 
การปิด-เปิด ประตูระบายน  า เพ่ือการป้องกันน  าท่วม การควบคุมระดับน  าในคลองสายหลัก
ต่าง ๆ เพ่ือการปรับสภาพน  าในคลองให้มีสภาพดี เป็นต้น ทั งนี ด้วยการประสานงานการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพฝนและสภาพน  าจากกองสารสนเทศระบายน  า 

5. กองเครื่องจักรกล มีหน้าที่ในการจัดซื อ จัดหา บ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน  าเพ่ือการ
ป้องกันน  าท่วม โดยส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องสูบน  าในแต่ละพื นที่ป้องกัน   
ตามนโยบายของผู้บริหารและตามท่ีกองระบบท่อระบายน  าขอรับการสนับสนุน 

6. กองสารสนเทศระบายน  า มีหน้าที่ในการศึกษา พัฒนาในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ปัจจุบันได้ท าการตรวจวัดข้อมูล สภาพฝนจากการตรวจวัดของเรดาร์
ตรวจอากาศ ปริมาณฝนที่ตกในพื นที่ ระดับน  าในคลองสายหลัก ระดับน  าที่ท่วมบนผิวจราจร 
ข้อมูลการเดินเครื่องสูบน  าและการปิด-เปิดประตูระบายน  า เป็นต้น ทั งนี  เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
ให้ผู้บริหารและภาคปฏิบัติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 

7. ส านักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการและการบริหาร
จัดการทั่วไปของส านักการระบายน  า งานช่วยอ านวยการและเลขานุการ การด าเนินการด้าน
การบริหารงานบุคคล งานการคลัง งานนิติกรรมและสัญญา ตลอดจนการให้ค าปรึกษา แนะน า 
วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายและปฏิบัติงานอื่นท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ 

8. ส านักงานจัดการคุณภาพน  า มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน  าในพื นที่
กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบ สถานการณ์มลพิษทางน  า วิเคราะห์ความรุนแรงของปัญหา 
ก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการจัดการปัญหามลภาวะทางน  า ก าหนดโครงการแก้ไขปัญหา   
น  าเสียตามล าดับความส าคัญและความรุนแรงของปัญหา ศึกษาพัฒนาระบบบ าบัดน  าเสียแบบ
ต่าง ๆ ก าหนดมาตรฐานการออกแบบระบบบ าบัดน  าเสียและการจัดการคุณภาพน  าทาง
วิศวกรรม ควบคุมบริหารการก่อสร้างโครงการบ าบัดน  าเสียต่าง ๆ ดูแล บ ารุงรักษาระบบท่อ
รวบรวมน  าเสียในความรับผิดชอบ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพน  าทิ งจากอาคารสถาน
ประกอบการต่าง ๆ 

เมื่อพิจารณาจากภารกิจของส านักการระบายน  า ที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันน  าท่วม และการ
จัดการคุณภาพน  า การด าเนินการในแต่ละด้านท าให้เกิดข้อมูลจ านวนมาก และยังจ าเป็นต้องใช้ข้ อมูล
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ประกอบการวางแผนและวินิจฉัยสั่งการอีก รวมทั งความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการข้อมูลและเพ่ือการบริหารจัดการตามภารกิจด้านต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบ เพ่ือท าให้ภารกิจ
หลักบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่ผ่านมาการด าเนินการตามภารกิจ ใช้ประสบการณ์ของผู้บริหาร
หรือบุคลากรและสถานการณ์นั น ๆ เป็นหลักในการแก้ไขปัญหา ขาดการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการและการด าเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ ท าให้การปฏิบัติงาน เรียนรู้งาน การพัฒนางาน การ
พัฒนาทักษะการท างานของบุคลากรขึ นอยู่กับแนวคิดของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั น 
เพ่ือเป็นการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ มีหลักการ มีแบบแผนที่
แน่นอน และมีทิศทางที่ชัดเจนตรงตามความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้งานในทุกระดับ ส านักการระบายน  า 
โดยกองสารสนเทศระบายน  า ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน จึง
มีแนวคิดในการศึกษาและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาและน าสารสนเทศที่มีอยู่มา
วิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559) เพ่ือการบริหารจัดการตามภารกิจที่รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1.2.1  เพ่ือศึกษา ส ารวจ ออกแบบ แนวทางการพัฒนาในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ใช้ในหน่วยงาน โดยการศึกษา ส ารวจความต้องการ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของลักษณะ
งานด้านต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ การใช้ประโยชน์ร่วมกันของระบบสารสนเทศใน
หน่วยงาน การเสนอความเห็น แนวคิดการปรับปรุงพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ของระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน การเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ โดย
พิจารณา จากนโยบายของผู้บริหาร ทัศนคติของบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร หรือปัจจัยอ่ืน
ที่เป็นปัจจัยในการด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน 

1.2.2  เพ่ือศึกษาผลกระทบในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมและผลที่คาดว่าจะได้รับในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงาน โดยพิจารณาผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั งภายใน
และภายนอกองค์กร การต่อต้านและการสนับสนุนจากบุคลากรของหน่วยงาน ศึกษา
ความเหมาะสม และประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 

1.2.3  เพ่ือให้ส านักการระบายน  ามีกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีทิศทาง แบบ
แผน ตามหลักวิชาการ ตามการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน และ
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานครระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) 

 

1.3  ขอบเขตของงำน 
ขอบเขตงานของที่ปรึกษา มจธ. ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของส านักการระบายน  า มีดังนี  

1.3.1  ศึกษา ส ารวจ สัมภาษณ์ วิเคราะห์ สภาพปัญหา ทัศนคติและความต้องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักการระบายน  า 
โดยมีรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ดังนี  
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1) ศึกษาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานครระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 -
2559) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่าง  ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประกอบการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศส านักการระบายน  า เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

2) ศึกษาโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือความสอดคล้องในด้านการศึกษาและทิศทางการพัฒนาระบบ 

3) ศึกษาโครงสร้างภารกิจหน้าที่  การบริหารงาน กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศของส านักการระบายน  า ทั งที่ด าเนินการไปแล้วและที่อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการ เพ่ือทราบถึงสถานภาพ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) ศึกษานโยบาย ความคิดเห็นของผู้บริหารของส านักการระบายน  า ความต้องการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานด้านต่าง ๆ ความต้องการบริการ
ของหน่วยงานย่อยของส านักการระบายน  าที่ตั งอยู่ภายนอกกรุงเทพมหานคร 2 

5) ศึกษาทักษะและความพร้อมของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานที่
ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

6) ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าระบบภูมิสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงาน 
1.3.2  จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ของส านักการระบายน  า เพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ทิศทางองค์กรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 70 คน จัด
ประชุมสัมมนาในพื นที่กรุงเทพมหานคร ทั งนี ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และ
ค่าเบี ยเลี ยงของผู้เข้าร่วมสัมมนา     

1.3.3  วิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  าจากข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาและการประชุมระดมความคิดเห็น 

1.3.4  การออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Design) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านัก
การระบายน  า ดังนี  

1) ด้านโครงสร้างการบริหาร ภารกิจ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2) ภาพรวมสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3) การออกแบบโครงสร้างพื นฐานแม่ข่ายและระบบสนับสนุนการท างาน  
4) การออกแบบระบบโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์

สนับสนุนการท างาน 
5) การออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล  
6) การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูล  
7) การออกแบบระบบส ารองแผนฉุกเฉินและระบบการกู้คืนระบบ 
8) การออกแบบการบริหารจัดการเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  
9) การออกแบบระบบสารสนเทศและระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชนหรือ

หน่วยงานภาครัฐ (e-Service) และโครงสร้างพื นฐานที่รองรับ 
10) การออกแบบระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) และระบบสารสนเทศสนับสนุน

ผู้บริหาร (EIS)  
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11) การออกแบบการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับหน่วยงานภายในและภายนอก  
12) การออกแบบระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

1.3.5  วางแนวทางหรือลักษณะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาคปฏิบัติ หรือส่วนราชการของส านักการระบายน  า เพ่ือความสมดุลด้าน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลจาก
ข้อ 1.3.4 เป็นแนวทาง 

1.3.6  วางแผนงานด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาหน่วยงาน
ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั งเสนอแนะโครงการเพ่ือการพัฒนาบุคลากร การ
บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคหรือผลกระทบจากด้านอื่น ๆ 
โดยใช้ข้อมูลจากข้อ 1.3.4 เป็นแนวทาง 

1.3.7  จัดท าร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 
(Draft Final Report) ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป้าหมายโดยรวม ภาพรวมสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน แผนการด าเนินการโครงการและลักษณะประเภท
โครงการเพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน โดยมีโครงการหลักพร้อม
ประมาณการงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.3.8  จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส านักการระบายน  าที่เกี่ ยวข้อง จ านวนไม่
น้อยกว่า 100 คน จัดประชุมสัมมนาในพื นที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาปรับปรุงรายงาน ทั งนี ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าท่ีพัก และ
ค่าเบี ยเลี ยงของผู้เข้าร่วมสัมมนา  

1.3.9  จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 ฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) โดยปรับแก้ไขหรือเพ่ิมเติมตามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
แนวคิด ที่ได้จากการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น และจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านักการระบายน  าฉบับสมบูรณ์ดังกล่าวในรูปเล่มและบันทึกลงในสื่อ
บันทึกข้อมูลดิจิตอล (DVD ROM) พร้อมรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ส ารวจ และ
สรุปข้อเสนอแนะจากการสัมมนาเป็นรูปแบบ แฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บใน 
External Hard disk 

 
1.4  แนวทำงกำรศึกษำสถำนภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบัน 

ในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า จะต้องท าการศึกษา
วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านัก
การระบายน  า เพ่ือให้ได้ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

 โครงสร้าง ภารกิจ หน้าที่และการบริหารงาน 
 กระบวนการปฏิบัติงานหลัก (Key Business Process)  
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 ระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่าง ๆ ทั งที่ด าเนินการไปแล้วและท่ีอยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
เพ่ือทราบถึงสถานภาพปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ความต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 

เพ่ือให้ได้รับข้อมูลสถานภาพปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น เทคนิควิธีการที่ที่ปรึกษา มจธ. 
น ามาใช้ในการศึกษา ได้แก่ 

 การศึกษาจากเอกสารของหน่วยงาน 
 การสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรค และความต้องการ 
 การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นด้วยเทคนิค SWOT 
 การศึกษาเอกสารและข้อมูลจากกองสารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  า 

การศึกษาจากเอกสารของหน่วยงาน ที่ปรึกษา มจธ. ได้ท าการศึกษาสถานภาพปัจจุบันจากเอกสาร
ของส านักการระบายน  า ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง ภารกิจ หน้าที่และการบริหารงาน กระบวนการ
ปฏิบัติงานหลักและโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีเอกสารที่น ามาใช้ศึกษา ได้แก่ 

 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานครระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559)  
 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 พ.ศ. 2556-2560 
 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  า พ.ศ. 2558-2569 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วมกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2558 
 เอกสารเผยแพร่และศึกษาจากเว็บไซต์ส านักการระบายน  า  
 โครงสร้าง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักการระบายน  า 

การสัมภาษณ์ การศึกษาและการสังเกตการปฏิบัติงาน เป็นเทคนิคที่ใช้ศึกษาวิเคราะห์แนวนโยบาย
ของผู้บริหาร กระบวนการปฏิบัติงานหลักของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศที่ใช้งานใน
ปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ของ
ส านักการระบายน  า 

ที่ปรึกษา มจธ. ได้ด าเนินการสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้ปฏิบัติงานของส านักการระบายน  าและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั งนี  ที่ปรึกษา มจธ. ได้จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นด้วยเทคนิค SWOT เพ่ือระดมความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเน้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะในส านักการระบายน  า โดยจัดขึ นในวันจันทร์ที่ 
29 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร มี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั งสิ นจ านวน 86 ท่าน ได้สรุปผลที่ได้จากการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นด้วย
เทคนิค SWOT แสดงในหัวข้อ 3.2 ของบทท่ี 3 



 

  

บทที่ 2 
โครงสร้ำงกำรบริหำร ภำรกิจ พันธกิจ และวิสัยทัศน ์

ของส ำนักกำรระบำยน  ำ 
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2. โครงสร้างการบริหาร ภารกิจ พันธกิจ และวสิัยทัศน์ของส้านักการระบายน ้า 

 

2.1  โครงสร้างการบริหาร ภารกิจของส้านักการระบายน ้า 

                  

                                   

                                                           

                                         

                    

                           
 

รูปที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารของส้านักการระบายน ้า 

ภารกิจของส้านักการระบายน ้า 

1.  ควบคุมดูแลและบ้ารุงรักษาท่อระบายน ้า คู คลอง รวมทั งสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการระบายน ้า  
2.  พัฒนา ก่อสร้าง และปรับปรุง ท่อระบายน ้า คู คลอง รวมทั งสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการระบายน ้า  
3.  ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขเหตุการณ์น ้าท่วมกรุงเทพมหานครประจ้าปี  
4.  ควบคุมดูแลการปฏิบัติการและบ้ารุงรักษาโรงงานก้าจัดน ้าเสียต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
5.  วางโครงการและแผนระยะสั น แผนระยะปานกลาง และแผนระยะยาว ส้าหรับการระบายน ้า 

ป้องกันน ้าท่วมและก้าจัดน ้าเสีย  
6.  เป็นหน่วยงานวิชาการท่ีก้าหนดมาตรฐาน และออกแบบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการระบายน ้า  
7.  ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบป้องกันน ้าท่วมในพื นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาก

เครือข่าย ซึ่งตั งอยู่ที่สถานีบังคับน ้าต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วพื นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านเครือข่าย
สื่อสารด้านคอมพิวเตอร์ และข่ายสื่อสารจากรายงานของผู้ปฏิบัติการ รวมทั งแผนปฏิบัติงาน
ส้าหรับการป้องกันน ้าท่วม 
 
ส้านักการระบายน ้า (สนน.) มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และหน้าที่ความ

รับผิดชอบตามแผนอัตราก้าลัง 5 ปี โดยแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี  
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1) ส้านักงานเลขานุการ (สก.สนน.)  
2) ส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า (สจน.)  
3) กองพัฒนาระบบหลัก (กพล.) 
4) กองสารสนเทศระบายน ้า (กสน.) 
5) กองระบบอาคารบังคับน ้า (กบน.) 
6) กองระบบท่อระบายน ้า (กรท.) 
7) กองระบบคลอง (กรบ.) 
8) กองเครื่องจักรกล (กคจ.) 

1. ส้านักงานเลขานุการ  

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของส้านักงานช่วยอ้านวยการและ
เลขานุการ การด้าเนินการด้านการบริหารงาน บุคคล งานการคลัง งานนิติกรรมและสัญญา ตลอดจนการ
ให้ค้าปรึกษา แนะน้า และวินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมาย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การด้าเนินงานตาม
โครงการต่าง ๆ และงานอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง โดยจัดแบ่งงานเพื่อท้าหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ภายในส่วนราชการดังนี   

1) กลุ่มงานช่วยนักบริหาร  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการของผู้อ้านวยการส้านัก และรองผู้อ้านวยการส้านัก 
ติดต่อนัดหมายการประชุม การประสานงาน และอ้านวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  

2) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานด้านเลขานุการ งานการประชุม งาน
การเงิน งบประมาณ บัญชีและพัสดุ การควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานอ่ืน ๆ ที่
ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

3) กลุ่มงานนิติการ  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องและท้าสัญญา การตรวจร่าง การขอขยายหรือต่อ
อายุสัญญา การแก้ไขและการบอกเลิกสัญญา การด้าเนินการให้สัญญามีผลผูกพันตามกฎหมาย ให้
ค้าปรึกษา แนะน้าหรือวินิจฉัย ทักท้วงและแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบัญญัติ 
ระเบียบ ข้อบังคับ การพิจารณาเกี่ยวกับที่ดินและอาคารรุกล ้าในที่สาธารณะและอ่ืน ๆ การ
ตรวจสอบส้านวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ การเรียกร้องกรณีละเมิด การบังคับคดีละเมิดและคดีอ่ืน ๆ ตามค้าพิพากษาของศาล 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

4) กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนอัตราก้าลัง การสรรหา บรรจุและแต่งตั ง การโอน การย้าย 
การพิจารณาความชอบและประเมินสมรรถภาพ การประชุม อ.ก.ก. ส้านัก การดูงาน การฝึกอบรม 
การขอกลับเข้ารับราชการ การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั นเงินเดือน การด้าเนินการทางวินัย การ
ขอรับบ้าเหน็จบ้านาญและเกษียณอายุ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประกาศ
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เกียรติคุณ การด้าเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  

5) กลุ่มงานการคลัง  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการเงินและงบประมาณ การบัญชีและพัสดุ การตรวจสอบ
ใบส้าคัญ การจัดซื อ จัดจ้าง การทะเบียน ทรัพย์สิน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการคุณภาพน ้าในพื นที่กรุงเทพมหานคร โดยศึกษา ค้นคว้า ตรวจสอบ 
สถานการณ์มลพิษทางน ้าในกรุงเทพมหานคร รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความรุนแรงของปัญหา แก้ไขปัญหา
มลภาวะทางน ้า โดยก้าหนดเป็นแผนหลักและยุทธศาสตร์ในการด้าเนินการอย่างเป็นระบบ ก้าหนด
มาตรการต่าง ๆ ในการจัดการปัญหา มลภาวะทางน ้า ก้าหนดโครงการแก้ไขปัญหาน ้าเสียตามล้าดับ
ความส้าคัญและความรุนแรงของปัญหาให้ครอบคลุมพื นที่ที่เป็นปัญหามลภาวะทางน ้าของกรุงเทพมหานคร 
ศึกษาความเหมาะสมในการด้าเนินการ ด้าเนินโครงการทั งการออกแบบก่อสร้าง เดินระบบบ้าบัดน ้าเสียให้
ได้ตามหลักวิชาและมาตรฐานการบ้าบัดน ้าทิ ง ศึกษาพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสีย  แบบต่าง ๆ ทั งขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ก้าหนดมาตรฐานการออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบต่าง ๆ เสนอแนะ แนวทางการจัดการ
คุณภาพน ้าทางวิศวกรรม ควบคุมบริหารการก่อสร้างโครงการบ้าบัดน ้าเสียต่าง ๆ ตลอดจนดูแล บ้ารุงรักษา
ระบบท่อ รวบรวมน ้าเสียในความรับผิดชอบ เฝ้าระวังดูแลรักษาและอนุรักษ์แหล่งน ้าคูคลองและแม่น ้า
เจ้าพระยา ตรวจสอบควบคุมคุณภาพน ้าทิ งจากอาคารสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งก้าเนิดน ้าเสีย
ให้เป็นไปตามกฎหมาย สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการคุณภาพน ้า ทั งด้านการวางแผน การ
ด้าเนินโครงการจัดการคุณภาพน ้า และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการ
คุณภาพน ้า ปลูกจิตส้านึกให้ประชาชนตระหนักในปัญหามลภาวะทางน ้าและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโดย
ฝึกอบรมหรือเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการคุณภาพน ้า 
น้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงพัฒนาทั งระบบ นับแต่การจัดเก็บข้อมูล การจัดท้าแผนที่ทางภูมิศาสตร์ 
(GIS) การออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วย 
โปรแกรม SCADA หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนางานด้านต่าง ๆ ทั งใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในแหล่งน ้าต่าง ๆ ระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระบบ
จัดการตะกอน แหล่งก้าเนิดน ้าเสีย เพ่ือพัฒนางานจัดการคุณภาพน ้า โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสะอาด
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี ต้องด้าเนินการยกระดับคุณภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานใน
บทบาทของผู้ควบคุม ตรวจสอบ แนะน้า ให้ค้าปรึกษาร่วมกับภาคเอกชนในการด้าเนินการจัดการคุณภาพน ้า 
นอกเหนือจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลด้านเดียว และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยจัดแบ่งงาน
เพ่ือท้าหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ภายในส่วนราชการดังนี   

1) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและงบประมาณ งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ การบริหารงานบุคคล งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง  
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2) กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน ้า  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าและตะกอนทั งด้านเคมี ชีววิทยา และจุล
ชีววิทยา ควบคุม ก้ากับ ดูแลและตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ของภาคเอกชนที่ขึ นทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร โดยตรวจสอบจากผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าที่เสนอมาที่ส้านักงาน ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าแก่หน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครโดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั งให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น ้าและตะกอนแก่ภาคเอกชนและหน่วยงานที่มาขอรับบริการโดยคิดค่าบริการ ติดตามเฝ้าระวัง 
คุณภาพน ้าจากแหล่งน ้าสาธารณะ ล้าคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครและแม่น ้าเจ้าพระยาช่วง
ที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานคร พร้อมเก็บน ้าตัวอย่างส่งวิเคราะห์อย่างสม่้าเสมอตลอดปี ตรวจสอบ 
ควบคุมคุณภาพน ้าทิ งจากแหล่งก้าเนิดน ้าเสียต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก้าหนด ให้บริการทาง
วิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ และ
ประชาชนทั่วไป โดยให้บริการทั งในรูปแบบการฝึกอบรม สนับสนุนวิทยากร ผลิตสื่อต่าง ๆ และ
เอกสารวิชาการ แก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนอันเกิดจากแหล่งก้าเนิดน ้าเสียต่าง ๆ ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้าเนินการแก้ไขปัญหานั น ๆ ด้าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โดยการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ก้าหนดกลุ่มเป้าหมายด้าเนินการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม
รณรงค์หรือกิจกรรม เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการ
เผยแพร่ข้อมูลในด้านการจัดการคุณภาพน ้าของกรุงเทพมหานครกับองค์กรต่าง ๆ รวมทั ง 
ศึกษาวิจัยและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

3) กลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด้าเนินโครงการจัดการน ้าเสียของกรุงเทพมหานคร ทั งในขั นตอน
การศึกษา ควบคุม ก้ากับ และด้าเนินโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนด ได้แก่ 
โครงการจัดท้าแผนหลัก โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการมลพิษทางน ้า โครงการศึกษา
พัฒนางานด้านต่าง ๆ โครงการคัดเลือกที่ปรึกษาเพ่ือด้าเนินงานที่เกี่ยวข้อง และโครงการอ่ืน ๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน การด้าเนินการโครงการบ้าบัดน ้าเสียในขั นตอนการประกวดราคา พิจารณาผล
การประกวดราคาจนได้รับผู้รับจ้างมาด้าเนินโครงการต่อไป การศึกษาพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โดยประสานความร่วมมือกับต่างประเทศด้านเทคนิควิชาการและเงินทุนเพ่ือด้าเนินโครงการต่าง ๆ 
การก้าหนดแนวทางการปฏิบัติงานจัดการตะกอนน ้าเสีย ตั งแต่ข้อมูลการเกิดตะกอน การรวบรวม
ขนส่ง น้าไปบ้าบัดและก้าจัดทิ งอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดท้าคู่มือการ
ปฏิบัติงานควบคุมการตรวจสอบตะกอนน ้าเสีย ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจัดการตะกอน
น ้าเสีย ส้าหรับระบบบ้าบัดตะกอนภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานคร รวมทั งศึกษาวิจัยและ
พัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นเกี่ยวกับการจัดการตะกอนน ้าเสีย 
รวมทั งให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

4) กลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ คุณภาพน ้าจาก
แหล่งน ้าสาธารณะ ข้อมูลในภาพรวมการจัดการคุณภาพน ้าของกรุงเทพมหานคร ระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ทุกระบบ การเดินระบบและประสิทธิภาพการเดินระบบ วิธีการจัดการ และค่าใช้ จ่ายในการเดิน
ระบบ รวมถึงข้อมูลรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย รวบรวมและจัดระบบงาน 
ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบ Online เป็นศูนย์สารสนเทศด้านการจัดการคุณภาพน ้า
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ของกรุงเทพมหานคร จัดท้าสถิติและรายงานข้อมูลประจ้าปีด้านการจัดการคุณภาพน ้า โดยรวม
ของส้านักการระบายน ้า ด้าเนินการจัดระบบและบริหารงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย
ตลอดกระบวนการ โดยประสานงานกับตัวแทนรับช้าระเงินต่าง ๆ ได้แก่ การประปานครหลวง 
ส้านักงานเขต หรือบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น เพ่ือเป็นตัวแทนรับช้าระค่าบ้าบัดน ้าเสียของ
กรุงเทพมหานคร จัดท้าระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น ้าร่วมกับการประปานครหลวง และปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด้าเนินการเกี่ยวกับระบบทวงหนี  ติดตามลูกหนี  และการบังคับใช้ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย การด้าเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย
วิธีการตรวจสอบการมีระบบบ้าบัดน ้าเสีย และการเดินระบบบ้าบัดจนได้มาตรฐานน ้าทิ งซึ่งจะได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องช้าระค่าธรรมเนียม รวมทั งตรวจสอบกลุ่มผู้ยังไม่ได้รับบริการบ้าบัดน ้าเสีย โดยท้า
การตรวจสอบภาคสนามและจากรายงานด้าเนินการประเมินประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
บ้าบัดน ้าเสียของตัวแทนรับช้าระเงินและปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวข้อง  

5) กลุ่มงานพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการส้ารวจ ออกแบบโครงการบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งประกอบด้วย ระบบท่อ
รวบรวมน ้าเสีย และระบบบ้าบัดตะกอน พร้อมจัดท้าแบบข้อก้าหนด รายการประกอบแบบ และ
ประมาณราคาให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถ
น้าไปใช้ขอจัดสรรงบประมาณในการด้าเนินการได้ การตรวจสอบ แก้ไข และให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับ
ปัญหาที่เกิดขึ นกับระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย ระบบบ้าบัดน ้าเสีย และระบบตะกอน  ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมจัดท้าแบบมาตรฐานส้าหรับระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็กพร้อม
รายการประกอบแบบ จัดท้าเอกสารวิชาการเกี่ยวกับระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย ระบบบ้าบัดน ้าเสีย
และระบบบ้าบัดตะกอน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจทั่วไป การควบคุมการ
ก่อสร้างโครงการบ้าบัดน ้าเสียให้เป็นไปตามสัญญา วัตถุประสงค์ คุณภาพ งานที่ดี และป้องกัน
ปัญหาความเดือนร้อนแก่ประชาชน พิจารณาอนุมัติแบบรายละเอียดควบคุมการก่อสร้าง ควบคุม
แผนการด้าเนินงานและ แผนการเบิกจ่ายเงิน รับเรื่องร้องเรียนแก้ไข และประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง เก็บรวบ รวมเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
ออกหนังสือ ประสานงานของโครงการ ตรวจสอบและจัดท้าเอกสารเบิกจ่ายเงิน จัดเตรียม การ
ตรวจรับงาน พัฒนา และปรับปรุงงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

6) กลุ่มงานซ่อมบ้ารุง  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลบ้ารุงรักษาระบบท่อรวบรวมน ้าเสียภายใต้ความรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยท่อรวบรวมน ้าเสีย บ่อพักน ้าเสีย บ่อผันน ้าเสีย สถานีสูบน ้าเสีย 
และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นกับ
ระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
รวบรวมน ้าเสียให้สอดคล้องสัมพันธ์กับการระบายน ้า จัดท้าแผนงาน และผลการด้าเนินงานซ่อม 
บ้ารุงระบบท่อรวบรวมน ้าเสียประจ้าปี จัดท้าคู่มือการซ่อมบ้ารุงระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย ควบคุม 
ดูแลการต่อเชื่อมท่อน ้าเสีย เข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย และพิจารณาให้ค้าปรึกษาแนะน้าแก่
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ปรับปรุงข้อมูลระบบท่อ ระบายน ้า และจุดปล่อยน ้าทิ งลงคลอง 
(Out Fall) เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย ส้ารวจตรวจสอบ  และ
จัดท้าแผนงานก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน ้าเสียเพ่ิมเติม ให้ครอบคลุมพื นที่บริการบ้าบัดน ้าเสีย 
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ควบคุมงานและติดต่อ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด้าเนินการก่อสร้าง ระบบท่อ
รวบรวมน ้าเสียเพิ่มเติมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

7) กลุ่มงานปฏิบัติการ 1 (ดินแดง)  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ก้ากับ ตรวจสอบ การเดินระบบบ้าบัดน ้าเสียให้เป็นไปตาม
กระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของระบบบ้าบัดน ้าเสียที่ก้าหนด ควบคุมระบบบ้าบัด
น ้าเสียให้ด้าเนินงาน โดยคงสมรรถนะการบ้าบัดและก้าจัดสิ่งสกปรกให้ได้ตามมาตรฐานที่ก้าหนด 
แก้ไขปัญหาอันเกิดจากอุปสรรคในการบ้าบัดน ้าเสียให้ได้มาตรฐาน รวมทั งศึกษาและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบ้าบัดน ้าเสียให้ดียิ่งขึ น ซ่อมบ้ารุงระบบไฟฟ้า เครื่องกล ภายในโรงบ้าบัดน ้าเสีย 
เพ่ือคงสมรรถนะที่ดีทางกายภาพ และรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียให้คงประสิทธิภาพเชิงกลและไฟฟ้า 
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในส่วนแผนงาน บุคลากร และงบประมาณ เพ่ือให้การเดิน
ระบบและซ่อมบ้ารุงรักษาระบบเป็นไปตามแนวทางที่ก้าหนด จัดท้าข้อมูลประกอบการเดินระบบ
และบ้ารุงรักษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบ้าบัดน ้าเสีย น้าส่งข้อมูลเข้าสู่ศูนย์รวบรวมข้อมูลที่กลุ่ม
วิชาการ การจัดท้าเอกสารเพ่ือการจัดซื อจัดจ้าง พร้อมรายละเอียดประกอบเพ่ือการซ่อมบ้ารุง การ
ปรับปรุงระบบเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียและระบบรวบรวมน ้าเสีย และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยดูแลระบบบ้าบัดในความรับผิดชอบ คือ โรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง 
รัตนโกสินทร์ จตุจักร พระราม 9 มักกะสัน ห้วยขวาง รามอินทรา ทุ่งสองห้อง 1 และ 2 ท่าทราย 
และบางบัว  

8) กลุ่มงานปฏิบัติการ 2 (ช่องนนทรี)  
มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานปฏิบัติการ 1 โดยดูแลระบบบ้าบัดในความรับผิดชอบ คือ 
โรงควบคุมคุณภาพน ้าช่องนนทรี สี่พระยา บ่อนไก่ คลองเตย คลองจั่น อ่อนนุช ร่มเกล้า หัวหมาก 
และพระโขนง  

9) กลุ่มงานปฏิบัติการ 3 (หนองแขม)  
มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานปฏิบัติการ 1 โดยดูแลระบบบ้าบัดในความรับผิดชอบ คือ 
โรงควบคุมคุณภาพน ้าหนองแขม ทุ่งครุ และธนบุรี 

3. กองพัฒนาระบบหลัก 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก้าหนดแผนงานและโครงการป้องกันน ้าท่วม การระบายน ้า  และ
การบริหารพื นที่น ้าท่วม การออกแบบและวางโครงการระบบระบายน ้า การควบคุมดูแลงานก่อสร้าง 
เกี่ยวกับการป้องกันน ้าท่วมของส้านักการระบายน ้า การรวบรวมและน้าเสนอแผนงานและโครงการด้านการ
ระบายน ้า การป้องกันน ้าท่วม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี  

1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและงบประมาณ การบัญชีและ
พัสดุ การบริหารงานบุคคล งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง  
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2) กลุ่มงานบริหารโครงการ  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการด้าเนินการทางวิชาการ ด้านวางแผนงานและโครงการป้องกันน ้าท่วม 
และการระบายน ้า ทั งแผนระยะสั น ระยะกลาง และระยะยาว โดยท้าการศึกษา ส้ารวจ จัดท้าแผน
หลัก ศึกษาความเป็นไปได้พร้อมออกแบบรายละเอียด โครงการป้องกันน ้าท่วม และระบายน ้า 
การศึกษา ส้ารวจ เพ่ือจัดหา สงวน และพัฒนาพื นที่บึง สระ แอ่งน ้า ไว้เป็นที่เก็บกัก และรองรับน ้า
เพ่ือป้องกันน ้าท่วม การพิจารณาศึกษารายละเอียดเพ่ือน้าเสนอการออกกฎหมายที่สนับสนุนการ
เก็บกักและรองรับน ้าเพ่ือป้องกันน ้าท่วม จัดท้าแผนที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม แผนที่แสดงน ้าท่วมในอดีต 
แผนที่จุดอ่อนน ้าท่วม ศึกษาออกแบบและก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานอาคารบังคับน ้า และสิ่งปลูก
สร้างอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการด้าเนินการเก็บกักน ้าและรองรับน ้า ส้ารวจและวิเคราะห์ในการก้าหนด
เกณฑ์มาตรฐาน การออกแบบ ท่อระบายน ้าในพื นที่กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแผนหลัก 
รวบรวมข้อมูลและติดตามผลความก้าวหน้าของการด้าเนินการตามแผน รวบรวมการขออนุมัติ
งบประมาณประจ้าปี ติดต่อประสานงานของความร่วมมือจากต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  

3) กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน ้า 1  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการวางแผนและติดตามประสานงาน ผลการปฏิบัติงานตาม
แผนของงานก่อสร้างตามโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันน ้าท่วมและระบบระบายน ้า เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้ก้าหนดไว้ทั งแผนงานระยะสั นและระยะยาว  การพิจารณาขอตั ง
งบประมาณประจ้าปีหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน ้า 1 และ
ด้าเนินการออกแบบระบบระบายน ้าหลักของกรุงเทพมหานคร ออกแบบโครงสร้าง ควบคุมดูแล
งานก่อสร้างให้ด้าเนินตามรูปแบบรายการและสัญญาในพื นที่เขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน บางรัก พระโขนง ยานนาวา ลาดกระบัง ประเวศ คลองเตย สาทร บางคอแหลม 
สวนหลวง บางนา และวัฒนา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

4) กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน ้า 2  
มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน ้า 1 โดยรับผิดชอบในพื นที่เขตดุสิต 
พญาไท ห้วยขวาง บางเขน สายไหม บางกะปิ สะพานสูง วังทองหลาง มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก 
บางซื่อ ราชเทวี ดอนเมือง หลักสี่ จตุจักร ลาดพร้าว บึงกุ่ม คันนายาว และดินแดง และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง  

5) กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน ้า 3  
มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน ้า 1 โดยรับผิดชอบในพื นที่เขตธนบุรี 
คลองสาน บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม บางขุนเทียน บางบอน 
ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ บางพลัด ทวีวัฒนา และจอมทอง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

4. กองสารสนเทศระบายน ้า 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วม โดยด้าเนินการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบป้องกันน ้าท่วมในพื นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากศูนย์ย่อย ซึ่ งตั งอยู่ที่สถานี
บังคับน ้าต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วพื นที่กรุงเทพมหานครและจากศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรมชลประทาน      
กรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านเครือข่ายสื่อสารด้านคอมพิวเตอร์ และข่ายสื่อสารจากรายงานของผู้ปฏิบัติการ        
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การจัดท้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางที่ควบคุมระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ และ           
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของส้านักการระบายน ้า การวิเคราะห์วิจัยโดยใช้หุ่นจ้าลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมของน ้าในการวางแผนการปฏิบัติการป้องกันน ้าท่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และเตือนภัย
เกี่ยวกับภาวะของน ้าท่วม การด้าเนินการเกี่ยวกับงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ 
ทั งในประเทศและต่างประเทศ การเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาและ
ออกแบบรายละเอียด ตลอดจนการตรวจสอบและควบคุมการท้างานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นงานภายในส่วนราชการดังนี  

1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและงบประมาณ การบัญชีและ
การพัสดุ การบริหาร งานบุคคล ตลอดจนการควบคุมงานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และ
ยานพาหนะ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

2) กลุ่มงานสารสนเทศ  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้านต่าง ๆ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสภาพ
และระบบการป้องกันน ้าท่วม ให้ก้าวทันกับการเจริญเติบโตของบ้านเมือง การด้าเนินการเกี่ยวกับ
งานโครงการทางการศึกษา โครงการความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั งในและนอกประเทศ การ
เสนอแนะแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าไปศึกษาเพ่ือปรับปรุงและออกแบบ 
รายละเอียดเพ่ือจัดท้าแผนงานและปฏิบัติการต่อไป ตลอดจนเป็นศูนย์กลางคอมพิวเตอร์ในระบบ 
การจัดท้าระบบข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การรวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับ
งานในภารกิจของส้านักการระบายน ้าด้วยการวิเคราะห์และน้าเสนอข้อมูลตามระเบียบวิธีสถิติ ท้า
หน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการระบายน ้าของกรุงเทพมหานคร และการให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงาน
หรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

3) กลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน ้าท่วม  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนใช้ระบบโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารอื่น ๆ 
ระหว่างศูนย์ใหญ่ที่ส้านักการระบายน ้าและศูนย์ย่อยตามสถานีบังคับน ้าต่าง ๆ การจัดท้ารหัส
คอมพิวเตอร์เพ่ือรับส่งข้อมูล การเก็บรักษาจ้าแนกและบริหารระบบข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากระบบของ
ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน ้าท่วม (Flood Control Center) การรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ การ
ให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับปัญหาน ้าท่วม ตลอดจนเป็นศูนย์วิทยุสื่อสาร
ของส้านักการระบายน ้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา     
น ้าท่วม และสื่อสารกับศูนย์วิทยุอ่ืนทั งของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น ตลอดจนการควบคุม
ตรวจสอบซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง อุปกรณ์ไฟฟ้าก้าลังและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือและสื่อของระบบโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์ 
ที่ติดตั งอยู่ในส้านักการระบายน ้าและศูนย์ย่อยตามสถานีบังคับน ้าต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

5. กองระบบอาคารบังคับน ้า 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม ก้ากับ ดูแล การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา     
น ้าท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การก้าหนด การตรวจสอบ ซ่อมบ้ารุง ควบคุมระบบระบายน ้า 
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สถานีสูบน ้า เครื่องสูบน ้า ประตูระบายน ้าและการถ่ายเทน ้า และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยแบ่งงาน
ภายในส่วนราชการ ดังนี   

1) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและงบประมาณ การบัญชีและ
การพัสดุ การบริหารงานบุคคล งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่ และยานพาหนะ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

2) กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน ้า 1  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล วางแผนควบคุมและด้าเนินการเกี่ยวกับระบบระบายน ้า การซ่อมบ้ารุงรักษา เครื่องสูบน ้า 
เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ประตูระบายน ้าที่เป็นทรัพย์สินของสถานีสูบน ้า รวมถึงการถ่ายเทน ้า  การ
เก็บข้อมูล การควบคุมระดับน ้าในพื นที่กรุงเทพมหานคร การดูแลอุโมงค์ ทางลอดต่าง ๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบในพื นที่เขตฝั่งพระนคร จ้านวน 35 เขต  

3) กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน ้า 2  
มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน ้า 1 โดยรับผิดชอบในพื นที่เขตฝั่ง
ธนบุรี จ้านวน 15 เขต  

4) กลุ่มงานวิศวกรรม  
มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิศวกรรม ทั งทางด้านวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล การส้ารวจ ออกแบบ 
ก้าหนดรายการก่อสร้าง ประมาณราคา จัดท้าประมาณการงบประมาณ การควบคุมงานส้าหรับ
งานซ่อม ปรับปรุง อาคารสถานีสูบน ้า ประตูระบายน ้า บึงรับน ้า และอุโมงค์ส่งน ้าที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองระบบอาคารบังคับน ้าและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

6. กองระบบท่อระบายน ้า  

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุมและด้าเนินการเกี่ยวกับการบ้ารุงรักษาระบบ
ระบายน ้า ได้แก่ ท่อระบายน ้า บ่อสูบน ้า เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร การ
ปรับปรุงระบบระบายน ้า การปิด เปลี่ยนฝาท่อระบายน ้า การผลิต อุปกรณ์ท่อระบายน ้า ตลอดจนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในพื นที่กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยจัดแบ่งงาน
เพ่ือท้าหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ภายในส่วนราชการดังนี   

1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและงบประมาณ การบัญชีและ
พัสดุ การบริหารงานบุคคล งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง  

2) กลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อระบายน ้า 1 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุมและด้าเนินการเกี่ยวกับการบ้ารุงรักษาระบบ
ระบายน ้า ระบบท่อระบายน ้า การเตรียมการป้องกันและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ควบคุม
การลดระดับน ้าตามบ่อสูบน ้าต่าง ๆ ท้าแนวกระสอบทรายป้องกันน ้าทะเลหนุนและน ้าเหนือ        
ไหลหลาก ส้ารวจตรวจสอบการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบกับการระบายน ้า 
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ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภคและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
รับผิดชอบพื นที่ 25 เขต คือ ดุสิต ราชเทวี พญาไท บางซื่อ จตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม 
ดินแดง ห้วยขวาง บางกะปิ บึงกุ่ม มีนบุรี คลองสามวา ลาดพร้าว หนองจอก สะพานสู ง           
วังทองหลาง พระโขนง สวนหลวง ประเวศ ลาดกระบัง บางนา และคันนายาว และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

3) กลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อระบายน ้า 2  
มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานบ้ารุงรักษาท่อระบายน ้า 1 โดยรับผิดชอบพื นที่ 25 เขต คือ 
พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม วัฒนา 
คลองเตย คลองสาน ธนบุรี จอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฏร์บูรณะ บางพลัด 
บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม และทวีวัฒนา และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

4) กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์การวางแผนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
และการระบายน ้าอย่างเป็นระบบ โดยการแบ่งพื นที่น ้าท่วมออกเป็นพื นที่ระบบปิดล้อม 15 พื นที่ 
และด้าเนินการเกี่ยวกับการส้ารวจ ออกแบบ ก้าหนดรายการ ประมาณการ สิ่งก่อสร้างระบบ
ระบายน ้า การซ่อมแซม ปรับปรุง และก่อสร้างระบบระบายน ้า การผลิตและจัดหาฝาบ่อพักท่อ
ระบายน ้าและอุปกรณ์ การระบายน ้า การควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน ้า 
ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภคและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง  

7. กองระบบคลอง 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงานโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบ้ารุงรักษาคลอง การ
ปรับปรุงขุดลอกคลอง ตรวจสอบ การขออนุญาต การร้องเรียนเกี่ยวกับคูคลอง การปรับปรุงขุดลอกคลอง 
ตรวจสอบการขออนุญาต การร้องเรียนเกี่ยวกับคูคลอง การเปิด-ปิด ประตูท้านบไม้ การบ้ารุงรักษาแหล่ง
รับน ้า ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคลอง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี  

1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการเงินและงบประมาณ การบัญชี
และพัสดุ การบริหารงานบุคคล งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

2) กลุ่มงานวิศวกรรมคลอง  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด้าเนินการปรับปรุงดูแลคลองตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม โดย
ด้าเนินการส้ารวจคูคลองต่าง ๆ เกี่ยวกับความกว้าง ความยาว ความลึก ก้าหนดค่าระดับมาตรฐาน
ต่าง ๆ ปักหลักแนวเขตคลอง ออกแบบรายการประมาณราคาเพ่ือจัดท้างบประมาณก่อสร้างเขื่อน 
ค.ส.ล. สะพานท่อ ค.ส.ล. สะพาน ค.ส.ล. รางระบายน ้า ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง ค.ส.ล. และควบคุม
การก่อสร้างอาคารในเขตคลองต่าง ๆ การจัดท้าแผนที่และแผนหลักระบบการระบายน ้าในคูคลอง 
การตรวจสอบการขออนุญาตถมคู ฝังท่อระบายน ้า การปรับปรุงขุดลอกคลอง การระวังชี แนว    
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เขตคลอง ตลอดจนการด้าเนินงานเกี่ยวกับคูคลองเมื่อมีการร้องเรียนจากเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

3) กลุ่มงานบ้ารุงรักษาคลอง 1  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบ้ารุงรักษาทางระบายน ้า คู คลอง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา   
น ้าท่วม การตรวจสอบสภาพสิ่งรุกล ้าทางระบายน ้า คูคลอง การรักษาความสะอาด เก็บขยะ ก้าจัด
วัชพืช ขุดลอกดินเลน เปิดทางน ้าไหล การซ่อมสร้างเขื่อนคันดิน การสร้าง สะพานท่อ การควบคุม
การเปิด-ปิด และซ่อมแซมบ้ารุงรักษาประตูระบายน ้าตามท้านบไม้ การควบคุมดูแลการสัญจรทางน ้า 
ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมทางน ้า และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบพื นท่ีในฝั่งพระนคร จ้านวน 35 เขต  

4) กลุ่มงานบ้ารุงรักษาคลอง 2  
มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานบ้ารุงรักษาคลอง 1 โดยรับผิดชอบพื นที่เขตฝั่งธนบุรี 
จ้านวน 15 เขต  

5) กลุ่มงานบ้ารุงรักษาแหล่งรับน ้า  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบ้ารุงรักษาสภาพบึง สระ และแอ่งน ้าต่าง ๆ ให้สามารถใช้เป็นที่ว่าง
ส้าหรับรับน ้าเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วม การรักษาความสะอาด เก็บขยะ ก้าจัดวัชพืช       
ขุดลอกส่วนที่ตื นเขินซ่อมแซมขอบคันบึง การป้องกันไม่ให้มีการรุกล ้า และพัฒนาสภาพแวดล้อม
แหล่งรับน ้าให้เป็นสถานที่พักผ่อน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวข้อง 

8. กองเครื่องจักรกล 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา ควบคุม และให้บริการเครื่องสูบน ้า เครื่องจักรกล เครื่องมือกล 
และยานพาหนะทุกประเภท การจัดหา เก็บรักษา และควบคุมพัสดุเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง  ๆ 
รวมถึงอะไหล่ วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น การซ่อมและบ้ารุงรักษา เครื่องสูบน ้า เครื่องจักรกล  และ
ยานพาหนะทุกประเภท โดยจัดแบ่งงานเพื่อท้าหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ภายในส่วนราชการดังนี   

1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและงบประมาณ การบัญชีและ
พัสดุ การบริหารงานบุคคล งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง  

2) กลุ่มงานพัสดุ  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ จัดหา จัดซื อ จัดจ้างพัสดุ เช่น เครื่องสูบน ้ า 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงอะไหล่ วัสดุเชื อเพลิงและ
หล่อลื่น การวางแผนการก้าหนดความต้องการ การควบคุม การเก็บรักษา การเบิก-จ่ายพัสดุ การ
โอนและจ้าหน่ายพัสดุ ตลอดจนรายงานการลงบัญชี การจัดหมวดหมู่ทะเบียนทรัพย์สินพัสดุต่าง ๆ 
การส้ารวจ ตรวจสอบและรายงานการพัสดุ เช่น สถิติน ้ามันเชื อเพลิง และหล่อลื่น การจ่ายวัสดุ
ประจ้าเดือน การรับ-การจา่ย วัสดุคงเหลือประจ้าปี งบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
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3) กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน ้า 1  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการและติดตั งเครื่องสูบน ้า เครื่องจักรกล และยานพาหนะ 
พร้อมทั งการแก้ไขดัดแปลง ปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสูบน ้า การควบคุมมิเตอร์ไฟฟ้า 
ตู้ควบคุมไฟฟ้าของเครื่องสูบน ้า เครื่องจักรกลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนการดูแลรักษา 
ตรวจซ่อม แก้ข้อขัดข้องของเครื่องสูบน ้า และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบพื นที่เขต
ฝั่งพระนคร  

4) กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน ้า 2  
มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานบริการเครื่องสูบน ้า 1 โดยรับผิดชอบพื นท่ีเขตฝั่งธนบุรี  

5) กลุ่มงานซ่อมและบ้ารุงรักษา 1  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน ้า เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และ
ยานพาหนะทุกประเภทของส้านักการระบายน ้า การซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน ้าของส้านักงานเขต
ต่าง ๆ การส่งเครื่องสูบน ้า เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และ ยานพาหนะทุกประเภทเข้ารับการซ่อม 
การจัดท้าทะเบียนประวัติการซ่อม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบพื นที่เขตฝั่งพระนคร  

6) กลุ่มงานซ่อมและบ้ารุงรักษา 2  
มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานซ่อมและบ้ารุงรักษา 1 โดยรับผิดชอบพื นท่ีเขตฝั่งธนบุรี 

 
2.2  พันธกิจของส้านักการระบายน ้า 

1. พัฒนาสาธารณูปโภคพื นฐานด้านการป้องกันน ้าท่วมและการระบายน ้า รองรับการเจริญเติบโต
ของเมือง เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย  

2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน ้า บนพื นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของส้านักการระบายน ้า 

 
2.3  วิสัยทัศน์ของส้านักการระบายน ้า 

กรุงเทพมหานคร มีสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน ้าและการจัดการคุณภาพน ้าที่ดี ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเมือง มุ่งสู่ความเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน  

 
2.4  หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 

 การด้าเนินงานตามภารกิจในการป้องกันน ้าท่วมและควบคุมคุณภาพน ้า จ้าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายส่วนงาน ในด้านการประสานงานเพ่ือท้างานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือการ
วิเคราะห์วางแผนจัดการระบายน ้าแบบบูรณาการ ทั งจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และ
หน่วยงานภายนอก ตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนั น ๆ ซึ่งความเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานต่าง ๆ มีดังต่อไปนี  
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2.4.1  หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

1) ส้านักผังเมือง  
มีภารกิจในการวางและจัดท้าผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกองส้า รวจและแผนที่ เป็น

หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนที่แบบข้อมูลเชิงรหัส Digital Map ที่มีข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย เพ่ือตรวจสอบข้อก้าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (GIS) ทั งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่แสดงรูปทรงและพื นผิวอาคารส้าคัญในพื นที่
กรุงเทพฯ สถานที่ท่องเที่ยว อาคารสูง 20 ชั นขึ นไป อาคารที่มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ภาพถ่ายทางอากาศ
ความละเอียดสูง [1] อีกทั งมีแผนที่แบบกระดาษที่แสดงเส้นทางคมนาคม ทางน ้า อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
เส้นแบ่งเขตการปกครอง หากมีการน้าข้อมูลเหล่านี มาใช้ประกอบในการวางแผนการจัดการป้องกันน ้าท่วม 
และระบายน ้า จะท้าให้การตัดสินใจถูกต้อง แม่นย้าและรวดเร็วมากขึ น อีกทั งข้อมูลโครงข่ายคมนาคมใน
เขตกรุงเทพมหานคร และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากกองวางผังพัฒนาเมือง [2] เพ่ือใช้ในการ
วางแผนการด้าเนินงานลงพื นที่หากเกิดเหตุอุทกภัย 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แผนที่อาคาร สิ่งก่อสร้าง เส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้้า 
ที่มาข้อมูล  
[1] ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ส้านักผังเมือง http://3d-pd.bangkok.go.th/bmaall/Default.aspx# 
[2] ส้านักผังเมือง http://www.bma-cpd.go.th 

2) ส้านักงานเขต 
ฝ่ายโยธา ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษาที่สาธารณะ คู คลอง ทางหรือท่อ

ระบายน ้า ซึ่งมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมร่วมกับหน่วยงานในกรุงเทพฯ รวมถึงการจัดท้าผังเมือง
ร่วมกับส้านักผังเมือง จึงมีข้อมูลที่ส้าคัญในการด้าเนินงานในพื นที่ที่เกิดน ้าท่วม และวางแผนการระบายน ้า 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ควบคุม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษ จึงมีข้อมูลที่ส้าคัญเกี่ยวกับการสร้างหรือก่อให้เกิดมลพิษ 
จากชุมชน หรือโรงงานอุตสาหกรรมในเขตความรับผิดชอบ รวมถึงเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชน จึงต้องมีความร่วมมือในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกับส้านักการระบายน ้า เพ่ือการแก้ไข
ปัญหา หรือวางแผนควบคุมคุณภาพน ้า และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน [3] 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลท่อระบายน้้า คู คลอง คุณภาพน้้าจากชุมชน โรงงาน เครื่องปั้มน้้า ในความดูแลของ 
ส้านักงานเขต 

ที่มาข้อมูล 
[3] ส้านักงานเขตบางเขน http://www.bangkok.go.th/bangkhen/page/sub/1620/ภารกิจหน้าที่ของ
หน่วยงาน 

2.4.2  หน่วยงานภายนอก 

1) กรมควบคุมมลพิษ 
ส้านักจัดการคุณภาพน ้า กรมควบคุมมลพิษ มีภาระหน้าที่ในการจัดท้านโยบายและแผนหลักการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางน ้า มาตรฐาน
คุณภาพน ้าทิ งจากแหล่งต่าง ๆ หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมมลพิษทางน ้า ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน ้า 
ทั งน ้าเสียอุตสาหกรรม น ้าเสียเกษตรกรรม น ้าเสียชุมชน ระบบบ้าบัดน ้าเสีย [4] ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในด้าน
ความร่วมมือกับส้านักงานจัดการคุณภาพน ้าในการให้ความรู้แก่ประชาชนในการบ้าบัดน ้าเสียก่อนปล่อยลง
แม่น ้า คูคลองสาธารณะ และร่วมแก้ปัญหาเมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพน ้า รวมถึงการตรวจวิเคราะห์

http://3d-pd.bangkok.go.th/bmaall/Default.aspx
http://www.bma-cpd.go.th/
http://www.bangkok.go.th/bangkhen/page/sub/1620/ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน
http://www.bangkok.go.th/bangkhen/page/sub/1620/ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน
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คุณภาพน ้าและตะกอนทั งด้านเคมี ชีววิทยา และจุลชีววิทยา ในพื นที่กรุงเทพมหานคร อีกทั งด้าเนินการ
ของระบบบ้าบัดน ้าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลมาตรฐานคุณภาพน้้า การวิเคราะห์คุณภาพน้้า การบ้าบัดน้้าเสีย 
ที่มาข้อมูล  
[4] กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://pcd.go.th 

2) กรมราชทัณฑ ์กระทรวงยุติธรรม 
จากที่กรุงเทพมหานครมีความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ ในการว่าจ้างในโครงการล้างท่อระบายน ้า 

ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการล้างท่อ ซึ่ งหากได้ข้อมูลป้อนกลับเหล่านี น้ามา
ปรับปรุงท่อ ขยายท่อ หรือหาวิธีก้าจัดสิ่งกีดขวาง จะเป็นประโยชน์ ในการวางแผนการระบายน ้าให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ น หรือหากมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับแผนที่หรือผังการวางท่อในแต่ละพื นที่จากส้านักงานเขต 
ก็จะท้าให้การด้าเนินการล้างท่อรวดเร็วยิ่งขึ น ส่งผลดีต่อการป้องกันน ้าท่วม 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหา อุปสรรค ผลการด้าเนินงานล้างท่อระบายน้้า 

3) กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 
กองอุตุนิยมวิทยา ให้บริการข่าวอากาศ และตรวจอากาศผิวพื น และอากาศชั นบน อีกทั งการ

วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ แจ้งผลการพยากรณ์อากาศ เตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับลักษณะอากาศ เช่น     
ลมมรสุม พายุ เป็นต้น [5] ซึ่งหากมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกหรือมีการพยากรณ์ล่วงหน้าที่แม่นย้า และ
กรมอุทกศาสตร์ ยังมีข้อมูลแสดงสภาวะระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา เวลาที่น ้าขึ นเต็มที่และน ้าลงเต็มที่ใน
แต่ละวันในแต่ละบริเวณ เช่น หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า [6] เป็น
ประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการรับมือป้องกันน ้าท่วมได้  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ลักษณะอากาศ พยากรณ์อากาศ สภาวะระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา 
ที่มาข้อมูล  
[5] กองอุตุนิยมวิทยา www.rtnmet.org 
[6] กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ http://www.hydro.navy.mi.th/Chaophraya/rtnhq.htm 

4) ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ  
สถานีต้ารวจ เป็นหน่วยงานที่ได้รับแจ้งความด้าเนินคดีแก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ใน

การปล่อยน ้าเสียที่ยังไม่ได้รับการบ้าบัดลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ หรือชุมชน ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ก้าหนดหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับน ้า ซึ่งระบุว่า 
“ต้องดูแลรักษาระบบระบายน ้าทิ งให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ” ไม่ต่้ากว่าค่ามาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก้าหนด เช่น ค่าของความเป็นกรด ระหว่าง 5 ถึง 9 ค่าบีโอดี ไม่มากกว่า 20 มก./ลิตร 
อุณหภูมิของน ้าทิ ง ไม่มากกว่า 40 องศาเซลเซียส และสีหรือกลิ่นของน ้าทิ ง ต้องไม่พึงเป็นที่น่ารังเกียจ เป็น
ต้น หากมีการฝ่าฝืนกฎหมายก็อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือเสียค่าปรับ หรือระวางโทษจ้าคุกตาม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [7] ซึ่งข้อมูลเหล่านี จะเป็น
แหล่งข้อมูลที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั งกรมควบคุมมลพิษ และส้านักการระบายน ้า เข้าไปด้าเนินการ
ก้ากับดูแลตรวจสอบ และด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง  ข้อร้องเรียน ปัญหาคุณภาพน้้า ปัญหาขยะ 
ที่มาข้อมูล  
[7] กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_envi.html 
 

http://pcd.go.th/
http://www.rtnmet.org/
http://www.hydro.navy.mi.th/Chaophraya/rtnhq.htm
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_envi.html
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5) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน ้า (กฟผ.) มีการรายงานระดับน ้ากักเก็บ การเพ่ิมขึ นหรือลดลงของน ้า 

แผนการระบายน ้า ระดับน ้าเหนือเขื่อน ระดับน ้าท้ายเขื่อน และการระบายน ้าจากเขื่อนต่าง  ๆ ที่ส่งผลต่อ
ปริมาณน ้าที่จะเข้ามายังพื นที่กรุงเทพฯ [8] 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ระดับน้้าจากเขื่อนต่าง ๆ  
ที่มาข้อมูล   
[8] ศูนย์ข้อมูลไฟฟ้าพลังน้้า http://ichpp.egat.co.th/ 

6) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น ้า กรมชลประทาน มีการใช้ระบบโทรมาตรเจ้าพระยา มีข้อมูล

พยากรณ์ระดับน ้าของแม่น ้าเจ้าพระยาตอนล่างจากสถานีโทรมาตร อยุธยา บางไทร ปทุมธานี ปากเกร็ด 
สามเสน สะพานพุทธ การท่าเรือ และป้อมพระจุลฯ [9] อีกทั งยังมีการคาดการณ์ปริมาณน ้าล่วงหน้า 1-3 
วันจากลุ่มน ้าต่าง ๆ โดยวิธี ANNS (โครงข่ายประสาทเทียม) ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า ส่วนอุทกวิทยา 
ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา มีการรายงานสถานการณ์ค่าความเค็มแม่น ้าเจ้าพระยา ซึ่งเกิดจาก 
น ้าทะเลหนุน (กรัม/ลิตร)  

การรายงานปริมาณน ้าฝนจากระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดแบบ
อัตโนมัติ และการแสดงผลข้อมูลระดับน ้า การวิเคราะห์เส้นฝนเท่าของปริมาณฝนสะสมรายเดือน รายวัน 
รายชั่วโมง ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลจากระบบ CDMS (Climate Data Management 
System) [10] จากส้านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์น้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา รายงานปริมาณน้้าฝน 
ที่มาข้อมูล 
[9] ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้้า http://water.rid.go.th/chao_scada/forecast/ 
[10] ส้านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา http://hydroweb.tmd.go.th/ 

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น หากมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เป็นแหล่งข้อมูล จะท้าให้ส้านัก
การระบายน ้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวดเร็ว จะเป็นประโยชน์ต่อส้านักการระบายน ้า ในการ
น้ามาใช้วางแผนการป้องกันน ้าท่วมและจัดการระบายน ้าในสภาวะต่าง  ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ น 

http://water.rid.go.th/chao_scada/forecast/
http://hydroweb.tmd.go.th/


 

  

บทที่ 3 
บทวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ของส ำนักกำรระบำยน  ำ 
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3. บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส้านักการระบายน ้า 

 
ข้อมูลสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า ถูกรวบรวมมาจาก 2 วิธีการ คือ 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเทคนิค 
SWOT ข้อมูลเหล่านี จะถูกน ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เป้าหมาย ตัวชี วัด แผนงาน โครงการและกิจกรรม  

 ที่ปรึกษา มจธ. ได้ด าเนินการสัมภาษณ์โดยการสอบถามหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรหรือ
หน่วยงาน ระบบงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ขั นตอนการท างาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรหรือหน่วยงาน 
สถานภาพระบบงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรหรือหน่วยงาน  

การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเทคนิค SWOT มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 
และอุปสรรคด้านสถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมุมมองของบุคลากรภายใน การ
ด าเนินการเป็นการศึกษาปัจจัยทั งภายนอกและภายในของส านักการระบายน  า ที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของส านักฯ 

3.1  สรุปสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

3.1.1 สรุปปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ที่ปรึกษา มจธ. ได้ท าการส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์จากผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
ระดับกลาง และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่าง ๆ ของส านักการระบายน  า เพ่ือทราบ
สถานภาพ การประยุกต์ใช้ การพัฒนาระบบ รวมถึงความต้องการใช้งานสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยสัมภาษณ์ในช่วงวันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นจ านวนทั งสิ น 15 ครั ง โดย
จัดเรียงล าดับตามโครงสร้างหน่วยงาน เพ่ือแสดงถึงความสอดคล้องของปัญหา อุปสรรค และความต้องการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากกลุ่มงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.1 ทั งนี สามารถสรุปปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่ได้รับจากการ
สัมภาษณดั์งแสดงในตารางที่ 3.2 

ตารางที่ 3.1 ตารางการสัมภาษณ์หน่วยงานต่าง ๆ 

ล้าดับ หน่วยงาน วันที ่ เวลา สถานที ่

1 รองผู้อ านวยการส านักการระบายน  า ด้านบริหาร 
(นายเฉลิมพล โชตินุชิต) 

26 ม.ค. 59 10.00 น. ห้องรองผู้อ านวยการส านัก    
การระบายน  า ชั น 2 กทม. 2 

2 รองผู้อ านวยการส านักการระบายน  า ด้านปฏิบัติการ 
(นายสมพงษ์ เวียงแก้ว) 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักการระบายน  า 

26 ม.ค. 59 09.00 น. ห้องรองผู้อ านวยการส านัก    
การระบายน  า ชั น 2 กทม. 2 

3 รองผู้อ านวยการส านักการระบายน  า ด้านวิชาการ 
(นายณรงค์ เรืองศร)ี 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักการ
ระบายน  าด้านปฏิบตัิการ 

26 ม.ค. 59 09.30 น. ห้องรองผู้อ านวยการส านัก    
การระบายน  า ชั น 2 กทม. 2 
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ล้าดับ หน่วยงาน วันที ่ เวลา สถานที ่

4 เลขานุการส านักการระบายน  า 27 ม.ค. 59 09.00 น. ส านักงานเลขานุการ ชั น 2  
กทม. 2 

5 ส านักงานจัดการคุณภาพน  า 28 ม.ค. 59 09.30 น. ส านักงานจัดการคุณภาพน  า  
ชั น 2 กทม. 2 

6 กองพัฒนาระบบหลัก 1 ก.พ. 59 13.30 น. ห้องผู้อ านวยการกองพัฒนา
ระบบหลัก ชั น 3 กทม. 2 

7 กองสารสนเทศระบายน  า 11 ก.พ. 59 13.30 น. กองสารสนเทศระบายน  า 
ชั น 6 กทม. 2 

8 กองระบบอาคารบังคับน  า 16 ก.พ. 59 10.00 น. ห้องผู้อ านวยการกองระบบ
อาคารบังคับน  า ชั น 2 กทม. 2 

9 กองระบบท่อระบายน  า 2 ก.พ. 59 10.00 น. ห้องผู้อ านวยการกองระบบท่อ
ระบายน  า ชั น 2 กทม. 2 

10 กองเครื่องจักรกล 18 ก.พ. 59 09.00 น. กองเครื่องจักรกล ชั น 2 
ส านักการระบายน  า  

11 กองระบบคลอง 26 ม.ค. 59 12.45 น. ห้องผู้อ านวยกองระบบคลอง    
ชั น 2 กทม. 2 

12 กลุ่มงานวิศวกรรมคลอง กองระบบคลอง 8 มี.ค. 59 14.30 น. ห้อง War Room ชั น 2 กทม.2 

13 กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร ์ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

25 ก.พ. 59 09.00 น. ห้องผู้อ านวยการกองควบคุม
ระบบคอมพิวเตอร์ ชั น 6 กทม. 2  

14 กองสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

3 มี.ค. 59 13.30 น. ห้องประชุมมณีรัตน์ ชั น 2  
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ชั น 2 
กทม. 1  

15 ส านักผังเมือง 16 ก.พ. 59 13.30 น. ฝ่ายภมูิสารสนเทศ ชั น 2 ส านัก
ผังเมือง กทม. 2 

 
ตารางที ่3.2 สรุปปัญหา อุปสรรคและความต้องการที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ 
1. รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน ้าด้านบริหาร (นายเฉลิมพล โชตินุชิต) 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ไม่มีการเช่ือมโยงข้อมูลกัน เช่น 

การเช่ือมโยงข้อมูลคลอง อุโมงค์ 
- ระบบยังใช้ Manual เป็นส่วนใหญ่ ความรู้และข้อมูลมี

อยู่เฉพาะบางคน ไม่มีระบบรวบรวมข้อมูล 
- ระบบเรดาร์ ที่มีอยู่ไม่สามารถย่อยข้อมูลอย่างละเอียดได้ 
- ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นข้อมูลดิบ ไม่สามารถน ามาใช้

ประโยชน์ได้มาก เพราะขาดเครื่องมือในการวิเคราะห์ 
จัดหมวดหมู่ เช่น มีข้อมูลท่อ แต่ไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ 

- การสืบค้นข้อมูลยาก เช่น มีท่อที่ระบายน  าในที่ของ

ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- ระบบวางแผนพัฒนาระบบเพื่อรองรับเหตุการณ์ใน

อนาคต เพื่อเตรียมแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ น เช่น เกิด
เหตุการณ์ Storm Surge  

- ระบบสารสนเทศท่ีช่วยรวบรวมข้อมูลแล้วสามารถน าไป
บริหารจัดการให้เป็นประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และช่วย
ลดค่าใช้จ่าย ตามภารกิจของส านักการระบายน  า คือ 
ดูแล น  าท่วม น  าหลาก และน  าหนุน 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์การระบายน  า 
- ระบบสารสนเทศต้องมีความทันสมัย อัพเดตข้อมูล

ตลอดเวลาและมีความปลอดภัยของข้อมูล 
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1. รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน ้าด้านบริหาร (นายเฉลิมพล โชตินุชิต) 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ประชาชนแล้วประชาชนต้องการที่คืน ซึ่งทาง กทม. ได้
สอบถามทางส านักการระบายน  าว่าเป็นพื นที่ของใคร 
ก่อสร้างมากี่ปี ใช้งบประมาณเท่าใด แต่ทางส านักการ
ระบายน  าไม่สามารถตอบได้ทันที เนื่องจากไม่มีระบบ
รวบรวมข้อมูลเก็บไว้ 

- ระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความทันสมัย 
- ระบบที่ช่วยพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ น สามารถ

ช่วยวางแผนในระยะยาวได้ และมีความอัพเดทข้อมูล
ตลอดเวลา 

- ระบบ GIS ของส านักการระบายน  าที่มีความละเอียด
ของข้อมูล เช่น แผนท่ี ผังระบบท่อ ระบบคลอง 

บุคลากร 
-  

บุคลากร 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- ระบบความปลอดภัยที่มียังน้อย ขาดระบบการ Backup 

ข้อมูล 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- สมาร์ทโฟนส าหรับการพยากรณ์การระบายน  า ที่

สามารถให้ประชาชนและหน่วยงานใน กทม. ใช้งานได้
อย่างสะดวก มีความทันสมัยและปลอดภัย สามารถรู้
ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ นเพื่อช่วยตัดสินใจในการ
เดินทาง 

อื่น ๆ 
-  

อื่น ๆ 
- ส านักการระบายน  า ควรมีศูนย์ไอทีอยู่ที่กองสารสนเทศ 

แต่กองอื่น ๆ ก็ควรจะมีงานไอทีของตัวเองและสามารถ
เชื่อมโยงไปที่กองสารสนเทศได้ 

 
2. รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน ้าด้านปฏิบัติการ (นายสมพงษ์ เวียงแก้ว) 
    ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการส้านักการระบายน ้า 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- ข้อมูลที่หน่วยงานภาคสนามส่งมาที่ส่วนกลางยังไม่ Real 

Time บางระบบข้อมูลช้า 5 นาที บางระบบช้าถึง 15 นาที 
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากภาคสนามถูกส่งมาที่ศูนย์ควบคุม

ระบบป้องกันน  าท่วม (Flood Control Center) กรณี
เกิดปัญหาน  าท่วม ศูนย์ควบคุมฯ จะประสานแจ้งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่จะท าอย่างไรให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจร่วมกัน มีการใช้ข้อมูลร่วมกันใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 

- ส านักการระบายน  ามีข้อมูลพื นฐานอยู่พอสมควร อยู่ที่
กองสารสนเทศ (กสน.) เช่น ข้อมูลปริมาณน  าฝน อัตรา
การไหล ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลดิบซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลไว้
แต่ยังไม่ได้น าข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์ หรือคาดการณ์ 

- โครงการส ารวจข้อมูลต่าง ๆ เช่น ท่อ คลอง บางปีไม่ได้
รับการอนุมัติ ส่งผลให้ข้อมูลที่มีไม่เป็นปัจจุบัน 

- ข้อมูลที่มีอยู่ของส านักการระบายน  า ไม่เพียงพอต่อการ
วิเคราะห์ เช่น ทราบปริมาณน  า ทราบขนาดท่อ แต่ไม่มี

ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
- บริหารจัดการน  า โดยน าเครื่องมือด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน 
- ระบบที่ออกแบบจะต้องสามารถบูรณาการข้อมูลจาก

ทุกกองเพื่อมาใช้งานร่วมกันได้ 
- ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการจัดเก็บ

และค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบบก่อสร้าง 
ข้อมูลการส ารวจ 

- มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
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2. รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน ้าด้านปฏิบัติการ (นายสมพงษ์ เวียงแก้ว) 
    ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการส้านักการระบายน ้า 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ข้อมูลระดับของถนน ต้องไปสอบถามข้อมูลจากกรม       
ทางหลวง 

- งานปัจจุบันท างานด้วยมือ (Manual) โดยในส่วนของ
อุโมงค์ สถานีสูบน  า จะมีผู้จดบันทึกข้อมูล เช่น เครื่อง
ปั๊มน  าเดินกี่เครื่อง ระดับน  าภายใน ระดับน  าภายนอก 
กรณีเกิดปัญหาเรื่องน  า จะมีข้อมูลจากภาคสนาม ส่ง
ตรงมารวมที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม ซึ่งไม่ได้
ส่งไปท่ีหน่วยงานต้นสังกัด ท าให้หน่วยงานต้นสังกัดไม่มี
ข้อมูล และพบว่าบางจุดที่ภาคสนามขาดบุคลากร ไม่มีผู้
บันทึกข้อมูล 

บุคลากร 
-  

บุคลากร 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

อื่น ๆ 
- การให้ ข้อมูลกับภายนอก ควรมีการระบุขอบเขต 

ข้อจ ากัด เนื่องจากมีหน่วยงานภายนอกขอข้อมูลจาก
ส านักการระบายน  าจ านวนมาก เช่น กรณีที่บริษัทจะ
สร้างคอนโดมิเนียม กฎหมายก าหนดให้บริษัทต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทาง
บริษัทต้องขอข้อมูลจากส านักการระบายน  า แต่พบบาง
กรณีที่หน่วยงานภายนอกขอข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

อื่น ๆ 
-  

 
3. รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน ้าด้านวิชาการ (นายณรงค์ เรืองศรี)    
    ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน ้าด้านปฏิบัติการ  

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- ไม่มี ระบบจัดเก็บข้อมูลอย่ างเป็นระบบ จึงท าให้

เจ้าหน้าที่ระดับภาคสนาม ส่วนปฏิบัติการและส่วน
บริหารน าข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้น้อย และ
ไม่สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปให้ผู้บริหารได้รับ
ทราบอย่างทันท่วงท ี

ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- ระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เช่น ปริมาณน  า 

พื นที่น  าท่วม เวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่เกิดผล
กระทบ ข้อมูลเหล่านี ถ้ามีระบบจัดเก็บที่ ชัดเจนจะ
สามารถช่วยในการตัดสินใจได้ 

- ระบบต่าง ๆ ต้องสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกัน เพื่อสามารถน าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ในการ
ตัดสินใจ ใช้งานอย่างคุ้มค่า ลดค่าใช้จ่าย 

- ระบบวัดประสิทธิภาพการระบายน  าของปั๊มน  า ที่
สามารถบอกปริมาณน  าเข้าและการระบายน  าออก 

- ระบบที่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลถึงกันได้ ซึ่งส านักการ
ระบายน  ามีทั งการให้ข้อมูลและรับข้อมูล 
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3. รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน ้าด้านวิชาการ (นายณรงค์ เรืองศรี)    
    ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน ้าด้านปฏิบัติการ  

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
- การจัดเก็บข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ช่วยในการตัดสินใจ 

มีความน่าเชื่อถือ สามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลัง และใช้
ส าหรับคาดการณ์อนาคตได้ 

- ข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ปรมิาณเชิงเปรียบเทียบให้เห็น
ผลชัดเจน 

บุคลากร 
-  

บุคลากร 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

อื่น ๆ 
- เครื่องมือวัดปริมาณน  าฝนมีไม่ครอบคลุมทุกพื นที่ ท าให้

ไม่ทราบข้อมูลในบางจุด 

อื่น ๆ 
- รับ-ส่งข้อมูลต่าง ๆ กับหน่วยงานหลายกระทรวงผ่าน

ช่องทางการสื่ อสารด้ วย Line Application ท าให้
สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้รวดเร็วขึ น 

 
4. เลขานุการ ส้านักงานเลขานกุาร (นายเคน แก้วศรีโท) 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- ยังไม่มีระบบสารสนเทศรองรับภารกิจของส านักงาน

เลขานุการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานด้านเอกสารมีขั นตอน
เอกสารมาก ท าให้การท างานค่อนข้างช้าและเกิดปัญหา
งานค้าง  

- ระบบ MIS ของ กทม. ไม่สามารถรองรับงานของ สนน. ได้
ทั งหมด เช่น การแจ้งหนังสือเวียนจากกองกลาง กทม. ใช้
การประกาศบนเว็บไซต์ ไม่มีการแยกหมวดหมู่อย่าง
ชัดเจน เจ้าหน้าที่ต้องเข้าเว็บไซต์เพื่อค้นหาเอง  

- ระบบงานบุคลากรต้องบันทึกข้อมูล 2 ครั ง คือ ในระบบ 
MIS และระบบข้อมูลของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการท างานที่
ซ  าซ้อน 

ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- ระบบที่สามารถรองรับข้อมูลทั งหมด ลดปริมาณกระดาษ 

และทุกระบบสามารถเช่ือมโยงกับระบบ MIS ของ กทม. ได้ 
- ระบบ Back Office ของส านักการระบายน  า เช่น ระบบ

ลา ระบบงานสารบรรณ  ระบบบริหารงบประมาณ 
ติดตามงบประมาณ ระบบประเมินผลและติดตามงาน 
ระบบสนับสนุนผู้บริหาร และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับ
ระบบส่วนกลางของ กทม. ได้ โดยไม่ต้องท างานซ  าซ้อน 2 
ระบบ 

บุคลากร 
- บุคลากรยังไม่มีความรู้ทางด้านไอที 

บุคลากร 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

อื่น ๆ 
- ขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบ 

อื่น ๆ 
-  
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5. ผู้อ้านวยการส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า (นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์) 
   ปัจจุบนัด้ารงต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน ้าด้านวิชาการ 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- ระบบการติดต่อสื่อสารไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
- มีข้อมูลดิบจ านวนมาก แต่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์

ได้อย่างเต็มที ่

ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- ระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเข้าถึงโดยแบ่งสิทธิ์การ

เข้าถึงระบบ ระหว่าง ประชาชน และผู้ปฏิบัติงาน 
- ระบบ Back Office ของส านักการระบายน  า ที่เช่ือมโยง

กับระบบกลางของ กทม. เช่น ระบบลา ระบบจองห้อง
ประชุม 

- ระบบ GIS ที่อัพเดตข้อมูลแบบ real time 
- ระบบพยากรณ์น  าท่วม ที่สามารถทราบปริมาณการ   

ปล่อยน  า การไหลของน  า 
- ระบบรายงานผล ส าหรับผู้บริหาร 
- ระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันต่อเหตุการณ์ 
- การรวมฐานข้อมูลของส านักการระบายน  าที่สามารถ

ประมวลผล วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย 

- การก าหนดสิทธิ์ในการแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
บุคลากร 
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีน้อย 

บุคลากร 
- พัฒนาโครงสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอกับ

จ านวนบุคลากร ส่วนใหญ่จัดหากันเอง หรือได้รับบริจาค 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

อื่น ๆ 
- การของบประมาณถูกจ ากัด และค่อนข้างล่าช้า 

อื่น ๆ 
-  

 
5.1 กลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน ส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
-  

ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
- ระบบ GIS 
- ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management System) 
บุคลากร 
- เมื่ อเกิดข้อขัดข้องทางเทคนิคไม่มีบุ คลากรด้ าน  IT 

Support  

บุคลากร 
- ต้องการบุคลากรด้าน IT Support 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ 
- ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ไม่ทันสมัย 
- ซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นต่อการท างาน เช่น GIS, AutoCAD 

ไม่เพียงพอต่อการท างาน 
- ระบบ Network ยังไม่มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- ระบบ Cloud Computing 
- Network Security 
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5.1 กลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน ส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
เช่น Switch อยู่คนละที่กับผู้ใช้งาน 

- ไม่มีระบบ Firewall 
อื่น ๆ 
-  

อื่น ๆ 
-  

 
5.2 กลุ่มงานปฏิบัติการ 1 (ดินแดง) ส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
-  

ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
-  

บุคลากร 
-  

บุคลากร 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- การจัดซื อคอมพิวเตอร์ต้องใช้รูปแบบหรือต้องซื อผ่าน

จากกองสารสนเทศระบายน  าท าให้ล่าช้า 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ Online จากโรงควบคุม

คุณ ภาพน  า  จ านวน  12 แห่ ง เข้ าม ายั งกลุ่ ม งาน
ปฏิบัติการ 1 เพื่อความรวดเร็วในการท างาน 

อื่น ๆ 
-  

อื่น ๆ 
-  

 
5.3 กลุ่มงานปฏิบัติการ 2 (ช่องนนทรี) ส้านกังานจัดการคุณภาพน ้า 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
-  

ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
-  

บุคลากร 
-  

บุคลากร 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- การจัดซื ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถ

จัดซื อได้ เนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- ระบบ Online หรือ Internet Wi-Fi 

อื่น ๆ 
-  

อื่น ๆ 
-  

 
5.4 กลุ่มงานพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสีย ส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- Database ที่ต้องใช้งาน เช่น ระบบสาธารณูปโภค กระจาย

อยู่หลายหน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่ต้องใช้เวลา
ในการสืบค้น 

ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- การจัดการ Database ของหน่วยงานที่เป็นระบบสามารถ

สืบค้นข้อมูลให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา สนับสนุน
กระบวนงาน 
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5.4 กลุ่มงานพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสีย ส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
บุคลากร 
-  

บุคลากร 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- จ านวนฮาร์ดแวร์มีจ านวนไม่สอดคล้องกับภารกิจท าให้

ต้องจัดหาฮาร์ดแวร์ส่วนตัวมาใช้สนับสนุนการท างาน 
- ผู้ใช้งานต้องประเมินและจัดหา Software มาใช้งานเอง 
 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- จ านวน Hardware ที่สอดคล้องกับปริมาณและภารกิจ

หน่วยงาน 

อื่น ๆ 
-  

อื่น ๆ 
- ชุดเครื่องมือการส ารวจ เช่น เครื่องวัดระยะ กล้องระดับ 1 

 
5.5 กลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- การใช้ข้อมูลเป็นการใช้ในรูปกระดาษ น า IT มาช่วยใน

การท างานเป็นส่วนน้อย 

ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- น า IT มาใช้ในระบบ Office ในหลายรูปแบบทั งในเรื่อง

ของระบบส านักงาน ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดการ
ดูสภาพ ระบบการพยากรณ์ ระบบการน าเสนอข้อมูล
ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลทั งใน
ส านักและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 

- การน าเสนอและบริการข้อมูลต้องมีหลายรูปแบบหลาย
ช่องทางและต้องสะดวกรวดเร็ว เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน ทีม่ีความต้องการหลากหลาย 

บุคลากร 
- ศักยภาพบุคลากรไม่เพียงพอ 

บุคลากร 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- อุปกรณ์ IT มีน้อยและไม่ทันสมัย 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

อื่น ๆ 
- ข้อจ ากัดงบประมาณด้าน IT 

อื่น ๆ 
-  

 
5.6 กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน ้า ส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- ระบบปฏิบัติการที่ไม่ทันสมัยไม่สามารถประมวลผลงาน

ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่องานท่ีเร่งด่วน 

ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
- ระบบรายงานสถานการณ์ความเค็มและคุณภาพน  า

คลองและแม่น  าเจ้าพระยาที่สามารถประมวลผลและ
จัดพิมพ์รายงานสรุปเพื่อรายงานต่อผู้บริหารได้ทันต่อ
ความต้องการ 

บุคลากร 
-  

 

บุคลากร 
-  
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5.6 กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน ้า ส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- จ านวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

เนื่องจากมีผู้ใช้งานหลายคน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 
- เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 
- เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 
- เครื่องปริ นเตอร์ส ี2 เครื่อง 

อื่น ๆ 
-  

อื่น ๆ 
-  

 
6. ผู้อ้านวยการกองพัฒนาระบบหลัก (นายสุราษฎร ์เจริญชัยสกลุ) 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- ในปัจจุบันมีการใช้งานแผนที่ 1 : 4,000 เป็นแผนที่ฐาน

ของส านักผังเมือง ส าหรับดูถนนสายหลัก คลองหลัก แต่
ปัญหาคือ ไม่ทราบว่าข้อมูลแผนท่ีอัพเดทเมื่อไหร่ 

- ขาดซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ในการจัดท าข้อมูลแผนท่ี 
- การค านวณความเร็วน  า ยังไม่มีเครื่องมือช่วย บุคลากร

ต้องค านวณเอง 
- ส านักการระบายน  ามีข้อมูลพื นฐาน เช่น ข้อมูลท่อ 

ข้อมูลคลอง ปัญหาที่พบ คือ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน เช่น 
ข้อมูล Cross Section คลอง และขาด Model ในการ
วิเคราะห์เรื่องน  า ซึ่งเป็นเรื่องยาก ไม่ค่อยมีใครรับจ้าง
ด าเนินการ เนื่องจากมีปัจจัยแวดล้อมมาก และไม่
สามารถยืนยันได้ว่า Model ค านวณถูกต้อง 

- การบริหารจัดการน  า จะต้องมีข้อมูลประกอบการ
พิจารณา เช่น ต าแหน่งท่อ ต าแหน่งคลองย่อย ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของส านักงานเขต กทม. ซึ่งทาง สนน. 
ต้องการให้ส านักงานเขตอัพเดทข้อมูลให้ แต่ส านักงาน
เขตก็ท าได้ยากเนื่องจากไม่มีระบบการเช่ือมโยงข้อมูลถึง
กัน และบุคลากรไม่เพียงพอ 

- รายงานผลการส ารวจ บางครั งมีการอ้างอิงคนละพิกัด
กัน ท าให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนกัน เช่น พิกัดกรมที่ดิน 
พิกัดกรมแผนท่ีทหาร 

ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
- ระบบฐานข้อมูลกลาง และมีระบบการเชื่อมโยงที่ท าให้

งานต่าง ๆ ที่แต่ละหน่วยงานท าสามารถอัพเดตเข้าใน
ฐานข้อมูลกลางได้เลย และสามารถเช่ือมโยงไปแสดงใน
เชิงแผนที่ในระบบ GIS ได้ 

- ระบบแผนที่ (GIS) ที่มีข้อมูลระบบระบายน  าในพื นที่
ครบถ้วน เพื่อรองรับการจัดท าชั นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

- แผนที่ค่าระดับพื นดิน 
- ต้องการให้ส านักงานเขตมีการจัดท าข้อมูล ท่อ คลอง 

ในส่วนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้มีข้อมูลสนับสนุนการท างาน 

บุคลากร 
- บุคลากรขาดความรู้ 

บุคลากร 
- ต้องการเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ มาช่วยในการ

จัดท าข้อมูลแผนที่ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่มีอยู่ (ของทางราชการ) มี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  
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6. ผู้อ้านวยการกองพัฒนาระบบหลัก (นายสุราษฎร ์เจริญชัยสกลุ) 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ประสิทธิภาพต่ า ล้าสมัย และไม่เพียงพอ จึงต้องมีการ
จัดหามาเองถ้าต้องการใช้งาน  

- ไม่มีระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง ข้อมูลถูกจัดเก็บกระจัด
กระจายไม่มีการจ าแนกข้อมูลตามประเภทการใช้งาน 

อื่น ๆ 
-  

อื่น ๆ 
-  

 
6.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนาระบบหลัก 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
-  

ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
-  

บุคลากร 
- ผู้ใช้งาน/เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแล บ ารุงรักษา เครื่อง

คอมพิวเตอร์/ระบบท่ีใช้งานได้ 

บุคลากร 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ของทางราชการมีคุณสมบัติต่ ากว่า

ความต้องการใช้งาน 
- การเช่ือมต่อทางเน็ตเวิร์คด้อยประสิทธิภาพ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่มีคุณสมบัติและ

จ านวนเพียงพอกับความต้องการใช้งาน 
- ระบบเน็ตเวิร์คที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
- ระบบ WIFI ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับความต้องการ

ใช้งานส าหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เช่ือมต่อกับระบบ LAN 
อื่น ๆ 
-  

อื่น ๆ 
-  

 
6.2 กลุ่มงานบริหารโครงการ กองพัฒนาระบบหลัก 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
-  

ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
-  

บุคลากร 
- ผู้ใช้งาน/เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแล บ ารุงรักษา เครื่อง

คอมพิวเตอร์/ระบบท่ีใช้งานได้ 

บุคลากร 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ของทางราชการมีคุณสมบัติต่ ากว่า

ความต้องการใช้งาน 
- การเช่ือมต่อทางเน็ตเวิร์คด้อยประสิทธิภาพ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่มีคุณสมบัติและ

จ านวนเพียงพอกับความต้องการใช้งาน 
- ระบบเน็ตเวิร์คที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
- ระบบ WIFI ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับความต้องการ

ใช้งานส าหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เช่ือมต่อกับระบบ LAN 
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6.2 กลุ่มงานบริหารโครงการ กองพัฒนาระบบหลัก 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
อื่น ๆ 
-  

อื่น ๆ 
-  

 
6.3 กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน ้า 1 กองพัฒนาระบบหลัก 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
-  

ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
-  

บุคลากร 
-  

บุคลากร 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ของทางราชการมี

จ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้และ ค่อนข้างเก่า 
- การเช่ือมต่อทางเน็ตเวิร์คค่อนข้างช้า 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่มีคุณสมบัติและ

จ านวนเพียงพอกับความต้องการใช้งาน 
- เครื่องวาดลายเส้น (Plotter) 
- ระบบเน็ตเวิร์คที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
- ระบบ WIFI ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับความต้องการ

ใช้งานส าหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เช่ือมต่อกับระบบ LAN 
อื่น ๆ 
-  

อื่น ๆ 
-  

6.4 กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน ้า 2 กองพัฒนาระบบหลัก 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
-  

ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
-  

บุคลากร 
- ผู้ใช้งานไม่มีความรู้เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาเครื่องและ

ระบบท่ีใช้งาน 

บุคลากร 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ของทางราชการมี

คุณสมบัติต่ ากว่าความต้องการใช้งาน 
- ประสิทธิภาพการเช่ือมต่อเน็ตเวิร์คไม่เสถียร 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่มีคุณสมบัติและ

จ านวนเพียงพอกับความต้องการใช้งาน 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการเช่ือมต่อเน็ตเวิร์คให้มีความ

เสถียรมากขึ นและเพียงพอต่อการใช้งานทั งระบบสาย 
LAN และระบบ WIFI 

อื่น ๆ 
-  

อื่น ๆ 
- อบรมวิธีการใช้และบ ารุงรักษา ส าหรับแก้ไขปัญหา

เบื องต้นในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
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7. ผู้อ้านวยการกองสารสนเทศ (นายอริยะ เมฆะกูล) 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- กองสารสนเทศระบายน  า (กสน.) ถูกมองเป็นศูนย์กลาง

ของข้อมูลต่าง ๆ แต่ความจริงยังไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูล
ส่วนกลางที่สามารถน ามาเช่ือมต่อให้เป็นภาพเดียวกันได้ 

ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
- การจัดการข้อมูลจากทุกกอง ได้แก่  ข้อมูลน  า ฝน 

อากาศ เรดาร์ น  าท่วม เป็นต้น ที่ต้องการจัดให้อยู่ใน
รูปแบบเดียวกัน และสามารถน ากลับไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที ่

บุคลากร 
-  

บุคลากร 
- กองสารสนเทศระบายน  า ควรเป็นผู้ น าทางด้ าน

นวัตกรรมด้านสารสนเทศ ดังนั น ควรเพิ่มบุคลากร
ทางด้าน นวก. คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับระบบงานที่จะ
เกิดขึ นในอนาคต  

- ควรก าหนดหน้าที่บุคลากรให้ตรงกับต าแหน่งทางวิชาการ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

อื่น ๆ 
-  

อื่น ๆ 
- กองสารสนเทศระบายน  าควรตอบสนองด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศแก่ผู้บริหารให้ได้ทันต่อความต้องการ 
 
8. ผู้อ้านวยการกองระบบอาคารบังคับน ้า (นายสมศักดิ ์มีอุดมศักด์ิ) 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- ทุกจุดของประตูน  ายังท างานด้วยมือ ใช้วิธีจดข้อมูลใส่

กระดาษ บางประตูน  าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจ า จะใช้
วิธีให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดใกล้เคียง ไปท าหน้าที่เปิด-ปิด 
ประตูน  า ตามเวลาที่ก าหนด 

ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
- บริหารจัดการน  า โดยน าเครื่องมือด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน 
- มีศูนย์กลางข้อมูล โดยมีการเช่ือมโยง รวบรวมข้อมูล

จากทุกประตูน  า สถานีสูบน  าผ่านระบบ SCADA โดย
ระบบศูนย์กลางข้อมูลจะต้องเช่ือมโยงกับระบบควบคุม
ป้องกันน  าท่วม กองสารสนเทศระบายน  า 

- ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) เพื่อให้จัดการ
ข้อมูลองค์ความรู้ จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
เช่น โครงการออกแบบก่อสร้าง การวิเคราะห์มีข้อมูล
อะไรที่ต้องค านึงถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง กรณี
เกิดปัญหาน  าท่วมปี 2554 ทุกส่วนงานร่วมกันแก้ปัญหา 
พอเวลาผ่านไปไม่มีการบันทึก วิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไข สิ่งที่ควรต้องด าเนินการต่าง ๆ 
เพื่อป้องกัน 

- มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
- ต้องการให้กองสารสนเทศ ที่เป็นผู้ดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทั งหมดของ สนน. ควรมีการน าข้อมูลเข้าโปรแกรมสร้าง 
Model จ าลองสถานการณ์ในกรณีต่าง ๆ 
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8. ผู้อ้านวยการกองระบบอาคารบังคับน ้า (นายสมศักดิ ์มีอุดมศักด์ิ) 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
บุคลากร 
- บุคลากรไม่เพียงพอ บางประตูน  าไม่มี เจ้าหน้าที่อยู่

ประจ า 
- บุคลากรท างานจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน 

ซึ่งเป็นทักษะ ความสามารถเฉพาะบุคคล ยังไม่มีการ
ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบเอกสาร และยังไม่มีการถ่ายทอด
ต่อ ๆ กัน ขาดระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) 

บุคลากร 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- เครื่องมือ ระบบคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการท างาน      

ลดภาระหน้าที่ของบุคลากร 
- ติดตั งกล้องวงจรปิด ณ หน่วยงานภาคสนาม เพื่อจะได้

ใช้ตรวจสอบ ก ากับการท างานจากส่วนกลาง 
อื่น ๆ 
- กรณี ใช้วิทยุสื่อสารติดต่อไปเพื่อสอบถามข้อมูล ณ 

ภาคสนาม เช่น เครื่องปั๊มน  าท างานหรือไม่ ระดับน  าเป็น
อย่างไร บางทีก็ได้รับข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง 

- การสื่อสารระหว่างภาคสนามกับส่วนกลางใช้วิทยุสื่อสาร
เป็นหลัก ในช่วงที่เกิดปัญหา การสื่อสารด้วยวิทยุจะมี
ปัญหามาก ความถี่รบกวนกันฟังไม่รู้เรื่อง 

- ปัญหาขยะ บริเวณหน้าประตู/สถานีสูบน  า มักมีขยะ
ลอยมาติด ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางทางน  า ขยะบางชิ นมีขนาด
ใหญ่มาก เช่น เตียงนอน การจะเก็บขยะออกต้องใช้
หลายคน แต่บางจุดมี เจ้าหน้าที่ เพียง 1 คน จึงไม่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

อื่น ๆ 
-  

 
9. ผู้อ้านวยการกองระบบท่อระบายน ้า (นายศิริชัย จงตระกูล) 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
- ส านักการระบายน  ามีข้อมูล แต่อยู่กระจัดกระจาย เช่น 

ข้อมูลท่อส่วนใหญ่อยู่ที่กองพัฒนาระบบหลัก แต่ทาง
กองระบบท่อไม่ทราบว่ามี 

ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- ต้องการ base map ข้อมูลระดับก้นท่อ ข้อมูลระดับน  า 
- ต้องการให้ข้อมูลไปรวบรวมใน server พร้อมท า catalog 
- ข้อมูลแบบต่าง ๆ ใช้วิธีสแกนเก็บ เพื่อลดกระดาษในการ

เก็บ 
- ควรมีระบบ GIS แผนที่  เสนอ 2 อย่าง Map Info, Arc 

Info (One Map เป็นระวางที่ดินของรัฐ) 
- ข้อมูลทั งหมดเก็บรวมอยู่ที่เดียวกันแยกเป็น folder 
- ระบบร้องเรียนผ่าน App. เกี่ยวกับฝาท่อ 

บุคลากร 
- ก าลังคนไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน กรณีเกิดเหตุการณ์

เร่งด่วนก าลังคนท่ีมีอยูต่้องสามารถท าได้หลายหน้าที ่

บุคลากร 
- กองสารสนเทศควรมีเจ้าหน้าท่ีทาง GIS เพิ่ม 
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9. ผู้อ้านวยการกองระบบท่อระบายน ้า (นายศิริชัย จงตระกูล) 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

อื่น ๆ 
- ท่อไม่เพียงพอในการระบายน  า เมื่อเกิดเหตุการณ์ฝนตก

หนัก จึงท าให้น  าท่วมพื นผิวถนน 

อื่น ๆ 
-  

 
10. กองเคร่ืองจักรกล 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
- ข้ อ มู ลที่ ใ ช้ ใน ก ารด า เนิ น งาน ยั งต้ อ งใช้ เอกส าร

ประกอบการท างาน 

ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- ต้องการระบบแผนที่ GPS ที่สามารถระบุได้ว่าเครื่องสูบ

น  าตั งอยู่ที่ใดบ้าง สถานะของเครื่องสูบน  าดีหรือช ารุด 
สามารถส่งข้อมูลแจ้งกลับมายังกองเครื่องจักรกล
รับทราบ 

- ต้องการเครื่องสูบน  าไฟฟ้าดิจิทัล ที่มีเซ็นเซอร์สามารถ
ส่งสัญญาณเช่ือมต่อกับระบบ SCADA ได้ โดยสามารถ
ส่งข้อมูล ได้แก่  

(1) ค่ า ก ร ะ แ ส ไฟ ฟ้ า ที่  operate อ ยู่  ห า ก
กระแสไฟฟ้าสูงเกินมีการแจ้งเตือนเพื่อเข้าไป
ตรวจสอบว่าเกิดปัญหาไรก่อนที่ เครื่องจะ
เสียหาย  

(2) แจ้งระดับน  าในบ่อสูบ 
(3) สามารถก าหนดค่าความต้านทานฉนวน สั่งให้ 

SCADA ส่งค่าทุกช่ัวโมง หากกระแสไฟฟ้า 80 
แอมป์ ให้ระบบแจ้งเตือน หากกระแสไฟฟ้า
ถึง 100 แอมป์ ให้ระบบ shut down 

(4) สามารถตรวจสอบสถานะสายสัญญาณจากตู้
คอนโทรล 

บุคลากร 
-  

บุคลากร 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

อื่น ๆ 
-  

อื่น ๆ 
-  

 
11. ผู้อ้านวยการกองระบบคลอง (นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร) 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
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11. ผู้อ้านวยการกองระบบคลอง (นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร) 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
- กองระบบคลองมีหน้าที่ในการเก็บขยะ วัชพืชในคลอง

หลัก ๆ ของ กทม. ซึ่งส่วนใหญ่ใช้แรงงานลูกจ้าง จึงไม่
ค่อยมีระบบสารสนเทศมาใช้ ปัจจุบันใช้การบันทึกข้อมูล
ในกระดาษ และมีการสรุปรายงานเป็นรายเดือน รายปี 

- ระบบ GIS ที่สามารถแสดงต าแหน่งที่ตั งของโครงการที่
ก าลังด าเนินการ หรือด าเนินการไปแล้วได้ โดยระบบ
ต้องสะดวก ทันสมัยและปลอดภัย 

บุคลากร 
-  

บุคลากร 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- ระบบเซ็นเซอร์วัดระดับน  าคลอง 

อื่น ๆ 
-  

อื่น ๆ 
-  

 
11.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบคลอง 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- งานสารบรรณโดยเฉพาะการลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร

ในสมุด ในแต่ละวันด าเนินการล่าช้า เอกสารหาย
บ่อยครั ง การสืบค้นท าได้ยากและใช้เวลา ขั นตอนการ
ปฏิบัติงานมีความยุ่งยาก เช่น ต้องลงทะเบียนในสมุด
จ านวน 2 เล่ม เป็นอย่างน้อย การจัดเก็บเอกสารไม่เป็น
ระบบ เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และ
การเวียนหนังสือจะต้องส าเนาเป็นจ านวนมาก ท าให้
สิ นเปลืองทรัพยากร 

ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
- น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับงาน

ที่ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดท าระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิสก์ภายในกอง 

- การจัดเก็บข้อมูลเอกสารอย่างเป็นระบบครบถ้วน มี
ความปลอดภัยและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว 

บุคลากร 
-  

บุคลากร 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

อื่น ๆ 
- รถบรรทุกไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

อื่น ๆ 
- ลดการใช้พื นที่การจัดเก็บเอกสาร สร้างสภาพแวดล้อม

ที่ดีในการท างาน 
 
12. กลุ่มงานวิศวกรรมคลอง กองระบบคลอง (นายชาคริต ตั งคุปานันท)์ 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
-  

ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
- ระบบแผนที่ GIS ที่แสดงโครงข่ายคลอง ระบบท่อ  

ระบายน  าและสถานีสูบในพื นที่กรุงเทพและปริมณฑล 
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12. กลุ่มงานวิศวกรรมคลอง กองระบบคลอง (นายชาคริต ตั งคุปานันท)์ 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
บุคลากร 
-  

บุคลากร 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม ่ๆ 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

อื่น ๆ 
-  

อื่น ๆ 
-  

 
13. ผู้อ้านวยการกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ส้านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุข พิมพโกวิท) 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- ระบบงานบุคลากร ทาง สยป. จัดท าตั งแต่ปี 2538 เดิม

การพิจารณาเรื่องการเลื่อนขั น เลื่อนต าแหน่งข้าราชการ
จะใช้ระบบซี ตั งแต่ปี  2554 ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (กพ.) เปลี่ยนมาใช้ระบบแท่ง ส่งผลให้
ระบบงานบุคลากรที่  สยป. จัดสร้างไว้ ไม่รองรับการ
ท างานที่เปลี่ยนไป มีบางส านักได้ขออนุมัติงบประมาณ
โครงการเพื่ อไปจัดสร้างระบบเอง แต่ยั งไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

- สยป. ได้พยายามสร้างฐานข้อมูลกลาง โดยขอให้ทุก
หน่วยงานส่งข้อมูลให้ แต่เนื่องจาก สยป. มีฐานะเป็น
ส านัก เทียบเท่ากับส านักอื่น ๆ จึงไม่มีอ านาจบังคับให้ทุก
ส่วนงานส่งข้อมูลมาให้ได้ ท าได้เพียงขอความร่วมมือให้มี
การแชร์ข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกัน 

- สยป. ได้จัดท าโครงการ Data Dictionary เพื่ อจัดท า
มาตรฐานข้อมูล แต่ยังไม่เป็นรูปธรรม เนื่องจากงานของ
แต่ละส านัก มีลักษณะเป็น Project Approach มีการขอ
อนุมัติงบประมาณ เมื่อได้รับงบประมาณก็ด าเนินการ หาก
ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ก็ไม่ได้ด าเนินการ อีกทั งบาง
โครงการด าเนินการแล้วเสร็จก่อนที่ โครงการ Data 
Dictionary จะเริ่ม ทางหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ก าหนด
มาตรฐานข้อมูลไปแล้ว ไม่ต้องการเปลี่ยนตามโครงการ 
Data Dictionary 

ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
- สนน. ควรใช้ระบบสารสนเทศกลางของ สยป. แต่หากมี

ฟังก์ชันงานใดที่ระบบยังไม่รองรับ สามารถแจ้งไปที่ สยป. 
เพื่อรวบรวมความต้องการ หรือว่าจ้างด าเนินการเพิ่มเติม 

- กองพัฒนาระบบมีการจัดสร้างระบบ Data warehouse 
พร้อมเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ในอนาคตหากส านัก
การระบายน  ามีความพร้อมต้องการใช้งานระบบคลังข้อมูล 
สามารถใช้งานระบบของกองพัฒนาระบบได้ ไม่ต้องลงทุน
เอง 

บุคลากร 
- กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ มีบุคลากรประมาณ      

10 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ในการท างานหาก
หน่วยงานใดมีความพร้อมก็จะมีการด าเนินการจัดหา
ระบบเอง เช่น ระบบ Internet, WI-FI กรณีของส านักการ
ระบายน  าการเดินสายระบบเครือข่าย ณ ประตูระบายน  า 
สถานีสูบน  า กองสารสนเทศระบายน  าดูแลเอง 

บุคลากร 
-  



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 | บทที่ 3 

 

 
 3-17 

13. ผู้อ้านวยการกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ส้านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุข พิมพโกวิท) 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

อื่น ๆ 
-  

อื่น ๆ 
-  

 
14. ผู้อ้านวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส้านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นางสาวพรรทิภา วรรธนาคม) 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
-  

ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
- ระบบสารสนเทศต้องสามารถสนับสนุนภารกิจหลักโดย

อ า จ แ บ่ ง เป็ น  Desktop App, Cockpit App, Back 
office, DSS เป็นต้น 

- ระบบฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักการ   
ระบายน  า ต้องระบุไดว้่ามขี้อมูลอะไร อยู่ที่ไหน มีมาตรฐาน
ในการเช่ือมโยงข้อมูล และบูรณาการข้อมูลระหว่างกันได้ 

บุคลากร 
-  

บุคลากร 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- การบริหารระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื นฐาน ระบบ

เครือข่ายภายในเพื่อเช่ือมโยงทุกหน่วยงานในส านักเข้า
ด้วยกัน มีเครือข่ายรองรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อื่น ๆ 
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 2555-2559 เป็นแผน

ระยะแรก ซึ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กทม. 
ในแต่ละด้าน เช่น จัดสร้างโครงสร้างพื นฐานรองรับการ
ท างาน ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก เน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน แต่ผล
การด าเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ตั งไว้ แต่
ละหน่วยงานเน้นการพัฒนาระบบตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานตนเอง ยังไม่มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ยัง
ไม่มี Common Data, Data Standard 

อื่น ๆ 
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร ระยะ 4 

ปี พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งสิ นสุดปี 2559 ในช่วงนี ขอให้ใช้
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ พ.ศ. 2561-2565 เป็น
กรอบและแนวทางไปก่อน โดยในแผนฉบับนี  ได้ก าหนดให้
แต่ละส านักจัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่ วยงานตั วเอง เพื่ อใช้ เป็ นกรอบการท างาน 
นอกจากนี ได้ก าหนดแนวทางการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้งาน หากการด าเนินงานระบบต้องมีการ
ปรับปรุงกระบวนงาน ผู้ใช้ไม่ควรต้องท างาน 2 ระบบ คือ 
ระบบสารสนเทศ และระบบกระดาษ 

 
15. หัวหน้าฝ่ายภูมิสารสนเทศ กองส้ารวจและแผนที ่ส้านักผังเมอืง (นายถิ่น หงษ์ทอง) 
ปัจจุบนัด้ารงต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกองส้ารวจและแผนที่ ส้านกัผังเมือง 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ/ข้อมูล 
-  

ระบบสารสนเทศ/ข้อมลู 
-  
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15. หัวหน้าฝ่ายภูมิสารสนเทศ กองส้ารวจและแผนที ่ส้านักผังเมอืง (นายถิ่น หงษ์ทอง) 
ปัจจุบนัด้ารงต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกองส้ารวจและแผนที่ ส้านกัผังเมือง 

ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ 
บุคลากร 
- ขาดบุคลากร ช่างส ารวจมีจ านวนไม่มาก ไม่เพียงพอต่อ

ภาระงานในการออกตรวจสอบข้อมูล 

บุคลากร 
- เพิ่มจ านวนบุคลากรด้าน GIS เพื่อรองรับการท างาน

ด้านแผนท่ี 
- ต้องการจ้างบริษัทเอกชนท าการส ารวจโดยแบ่งตามเขต

พื นที ่
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
-  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่าย หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- เครื่องแม่ข่ายข้อมูลแผนที่ที่มีขนาดใหญ่เพื่อรองรับการ

ให้บริการ ทั งนี ในปี 2560 ทางส านักผังเมืองจะมีการ
พัฒนา Web Application ใหม่ส าหรับฝ่ายโยธา และ
ฝ่ายทะเบียน 

อื่น ๆ 
- แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพ 

มหานคร สิ น สุ ดปี  2559 ส านั กยุท ธศาสตร์และ
ประเมินผล (สยป.) ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจ้าง
จัดท าแผน แต่เนื่องจากแต่ละส านักจะมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ แต่ละส านัก
ด าเนินการเอง 

อื่น ๆ 
-  

 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันจากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน    
ดังแสดงในตารางข้างต้น สามารถสรุปเป็นกลุ่มของปัญหาอุปสรรคและความต้องการที่พบบ่อย ดังนี  

1. ด้านระบบสารสนเทศ/ข้อมูล มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี  
ปัญหาอุปสรรค 
- ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ไม่

สามารถแสดงข้อมูลในภาพรวมที่มองเห็นภาพเดียวกันได้ เพ่ือใช้ข้อมูลร่วมกันในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน  าท่วม เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลคลอง อุโมงค์  

- ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน ไม่รองรับภารกิจของส านักการระบายน  าได้ทั งหมด บางระบบต้อง
ท าการบันทึกข้อมูลเข้าทั ง 2 ระบบ เช่น ระบบงานบุคลากรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ MIS ของ 
กทม. 

- ข้อมูลที่บันทึกในระบบสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณใน
การส ารวจข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลท่อ ข้อมูลคลอง ข้อมูล Cross Section เป็นต้น 
และบางข้อมูลไม่ระบุวันที่ปรับปรุง จึงไม่แน่ใจในความทันสมัยของข้อมูล 

- ข้อมูลที่บันทึกในระบบสารสนเทศมีรายละเอียดไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ อาจต้องขอข้อมูล
จากหน่วยงานอ่ืน เช่น ข้อมูลระดับถนน ซ่ึงต้องขอจากกรมทางหลวง ข้อมูลท่อและคลองเล็กที่
อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขต เป็นต้น 
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- ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในระบบสารสนเทศปัจจุบัน ส่วนมากเป็นข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ยังขาด
เครื่องมือและโมเดลในการวิเคราะห์ คาดการณ์หรือน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เช่น 
ข้อมูลจากระบบเรดาร์ ข้อมูลท่อ ข้อมูลปริมาณน  าฝน อัตราการไหลของน  าฝน ความเร็วของน  า 

- ข้อมูลที่ถูกส่งมาจากหน่วยงานภาคสนามยังไม่เป็นลักษณะ Real Time มีความล่าช้า 5-15 นาท ี 
- ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงใช้พิกัดที่แตกต่างกัน จึงท าให้มีค่าที่คลาดเคลื่อน เช่น พิกัดกรมที่ดิน กรมแผนที่

ทหาร 
- การจัดเก็บข้อมูลส่วนมากยังใช้การบันทึกลงเอกสาร จึงท าให้สืบค้นข้อมูลยาก และยากต่อการ

น าข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การควบคุมการท างานของประตูน  า ข้อมูล
การจัดเก็บขยะ วัชพืชในคลองหลัก และข้อมูลที่ส าคัญบางข้อมูลยังไม่มีการรวบรวมข้อมูล 
เช่น ข้อมูลท่อที่ระบายน  าในพื นที่ของประชาชน ข้อมูลแผนที่  

ความต้องการ 
- ระบบสารสนเทศรองรับภารกิจหลักที่มีประสิทธิภาพ สามารถรวบรวม บูรณาการข้อมูลที่

ส าคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลมีความทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ ภายใต้ระบบรักษา
ความปลอดภัย ที่ตอบสนองต่อภารกิจการระบายน  า ง่ายต่อการสืบค้น สามารถเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ภาคสนาม สามารถน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบทั งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ พยากรณ์ 
หรือใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ในการควบคุมและระบายน  า บริหารจัดการน  า เพ่ือป้องกันและ
แก้ปัญหา น  าท่วม ทั งในสถานการณ์ปัจจุบัน และการวางแผนในระยะยาวได้  สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น ระบบ GIS ผังระบบท่อ ระบบคลอง ปริมาณน  า อัตราการไหลของน  า 
พื นที่น  าท่วม ประสิทธิภาพของปั๊มน  า  

- ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงาน เพ่ือลดปริมาณกระดาษ ลดการท างานที่ซ  าซ้อน 
และเชื่อมโยงกับระบบ MIS ของ กทม. เช่น ระบบบุคลากร ระบบสารบรรณ ระบบบริหาร
และติดตามงบประมาณ ระบบประเมินผลและติดตามงาน ระบบสื่อสารที่ทันสมัย ระบบ 
cloud computing ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (DBMS)  

- มาตรฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน  

2. ด้านบุคลากร มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี  
ปัญหาอุปสรรค 
- บุคลากรที่มีความรู้ด้านไอทีมีจ านวนไม่เพียงพอในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงด้านการใช้งานและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
- บุคลากรที่มีประสบการณ์ท างาน ยังไม่ถ่ายทอดความรู้ออกมาในรูปแบบเอกสาร หรือการ

ถ่ายทอดสู่บุคคล และขาดการจัดการความรู้ 
- บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น การออกตรวจสอบข้อมูล โดยเฉพาะใน

กรณีเกิดเหตุการณ์เร่งด่วน 
ความต้องการ 
- บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรองรับการท างานด้านแผนที่ ระบบ GIS  
- บุคลากรที่มีความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ

ภารกิจ 
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3. ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ เครือ่งแม่ข่ายและเครือข่าย หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ปัญหาอุปสรรค 
- ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบส ารองข้อมูล 
- เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากร  
- มีความล่าช้าในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เนื่ องจากกระบวนการจัดหาต้องผ่านกอง

สารสนเทศระบายน  า 
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีคุณภาพต่ า อีกทั งระบบปฏิบัติการไม่ทันสมัย ท าให้เกิดความล่าช้าใน

การประมวลผล 
- ระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และขาดความเสถียร  
ความต้องการ 
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
- ระบบบริหารจัดการระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ลูกข่าย และอุปกรณ์เชื่อมต่อ 
- ระบบและอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน  าในคลอง และกล้องวงจรปิดเพ่ือติดตามการปฏิบัติหน้าที่

ของบุคลากร 
- ระบบเครือข่ายไร้สาย ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพียงพอต่อการให้บริการบุคลากร 
- อุปกรณ์และระบบเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์ภาคสนามมายังศูนย์ควบคุมในลักษณะ Real 

Time  

4. ด้านอ่ืน ๆ มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี  
ปัญหาอุปสรรค 
- เครื่องมือวัดปริมาณน  าฝนมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานและรายงานผล 
- อุปกรณ์สื่อสารท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพในบางสถานการณ์ เช่น กรณีฝนตกหนัก 
- งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการตามแผนแม่บทท่ีได้ก าหนดไว้ 
ความต้องการ 
- กฎเกณฑ์หรือข้อก าหนดในการขอข้อมูลจากส านักฯ เพ่ือใช้ประโยชน์ เนื่องจากในบางกรณี

เป็นการใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ 
- งบประมาณในการพัฒนาระบบและจัดซื อจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
- การบังคับใช้กฎหมาย บทลงโทษอย่างจริงจังต่อผู้ทิ งขยะในที่สาธารณะและแม่น  าล าคลอง 

 
3.1.2 สถานภาพด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ  

ส านักการระบายน  า ประกอบด้วยหน่วยงานทั งหมด 8 หน่วยงานย่อย โดยแบ่งเป็น 2 ส านัก และ 6 
กอง ทุกส านักและกองมีความจ าเป็นในการใช้งานระบบสารสนเทศและข้อมูลที่ต่างกัน ได้แก ่ 

1) ส้านักงานเลขานุการ  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของส านักงานช่วยอ านวยการและ

เลขานุการ การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล งานการคลัง งานนิติกรรมและสัญญา ตลอดจนการให้
ค าปรึกษา แนะน า และวินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมาย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานตามโครงการ
ต่าง ๆ และงานอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้อย่างสอดคล้องกับพันธกิจมากท่ีสุด  
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2) ส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า  
เป็นหน่วยงานใหญ่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการคุณภาพน  าในพื นที่กรุงเทพฯ โดยศึกษา 

ค้นคว้า ตรวจสอบ สถานการณ์ มลพิษทางน  าในกรุงเทพฯ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความรุนแรงของปัญหา 
แก้ไขปัญหามลภาวะทางน  า โดยก าหนดเป็นแผนหลักและยุทธศาสตร์ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
ก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการจัดการปัญหา มลภาวะทางน  า ก าหนดโครงการแก้ไขปัญหาน  าเสียตามล าดับ
ความส าคัญและความรุนแรงของปัญหาให้ครอบคลุมพื นที่ที่เป็นปัญหามลภาวะทางน  าของกรุงเทพฯ ศึกษา
ความเหมาะสมในการด าเนินโครงการทั งการออกแบบก่อสร้าง เดินระบบบ าบัดน  าเสียให้ได้ตามหลักวิชาและ
มาตรฐานการบ าบัดน  าทิ ง ศึกษาพัฒนาระบบบ าบัดน  าเสียแบบต่าง ๆ ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ก าหนด
มาตรฐานการออกแบบระบบบ าบัดน  าเสียแบบต่าง ๆ เสนอแนะแนวทางการจัดการคุณภาพน  าทางวิศวกรรม 
ควบคุมบริหารการก่อสร้างโครงการบ าบัดน  าเสียต่าง ๆ ตลอดจนดูแลบ ารุงรักษาระบบท่อ รวบรวมน  าเสียใน
ความรับผิดชอบ เฝ้าระวังดูแลรักษาและอนุรักษ์แหล่งน  าคูคลองและแม่น  าเจ้าพระยา ตรวจสอบควบคุม 
คุณภาพน  าทิ งจากอาคารสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิดน  าเสียให้เป็นไปตามกฎหมาย สร้างการ
มีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการคุณภาพน  าทั งด้านการวางแผนการด าเนินโครงการจัดการคุณภาพน  า และ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการคุณภาพน  า ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนัก
ในปัญหามลภาวะทางน  าและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยฝึกอบรมหรือเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ประยุกต์
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการคุณภาพน  า น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงพัฒนาทั งระบบ นับ
แต่การจัดเก็บข้อมูล การจัดท าแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GIS) การออกแบบระบบบ าบัดน  าเสียด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การควบคุมดูแลระบบบ าบัดน  าเสียด้วยโปรแกรม SCADA หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนางานด้านต่าง ๆ ทั งในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในแหล่งน  าต่าง ๆ ระบบ
ท่อรวบรวมน  าเสีย ระบบบ าบัดน  าเสีย ระบบจัดการตะกอน แหล่งก าเนิดน  าเสีย เพ่ือพัฒนางานจัดการ
คุณภาพน  า โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี ต้องด าเนินการยกระดับ
คุณภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในบทบาทของผู้ควบคุม ตรวจสอบ แนะน า ให้ค าปรึกษาร่วมกับ
ภาคเอกชนใน การด าเนินการจัดการคุณภาพน  า นอกเหนือจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลด้านเดียว 
โดยส านักงานจัดการคุณภาพน  านี ยังไม่มีระบบสารสนเทศใดมาสนับสนุนพันธกิจอย่างเป็นรูปธรรมนอกจาก
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานหลักของกรุงเทพมหานคร 

3) กองพัฒนาระบบหลัก  
ตามภาระหน้าที่ของกองพัฒนาระบบหลักนั นเป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ในการก าหนด

แผนงานและโครงการป้องกันน  าท่วม การระบายน  า และการบริหารพื นที่น  าท่วม การออกแบบและ
วางโครงการระบบระบายน  า การควบคุมดูแลงานก่อสร้างเกี่ยวกับการป้องกันน  าท่วมของส านักการระบายน  า 
การรวบรวมและ น าเสนอแผนงานและโครงการด้านการระบายน  า การป้องกันน  าท่วม การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ซึ่งตามภาระหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นทางกองพัฒนา
ระบบหลัก ควรมีระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บข้อมูลและติดตามสถานะของโครงการต่าง ๆ เพื่อการบริหาร
จัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่ท าการส ารวจต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  

4) กองระบบอาคารบังคับน ้า  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหา  

น  าท่วมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล การก าหนดการตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง ควบคุมระบบระบายน  า สถานี
สูบน  า เครื่องสูบน  า ประตูระบายน  าและการถ่ายเทน  า ซึ่งในปัจจุบันประตูระบายน  าที่ส าคัญบางส่วนจ านวน 
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75 จุด (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2559) ได้มีการติดตั งระบบเซ็นเซอร์เพ่ือให้ทราบถึงสถานะของประตูและ
ระดับน  าทั งด้านในและด้านนอกประตู (เก็บข้อมูลทุก 15 นาที) โดยข้อมูลจากระบบเซ็นเซอร์ทั งหมดถูก
รวบรวมด้วยระบบสารสนเทศซึ่งดูแลโดยกลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วมภายใต้กองสารสนเทศระบาย
น  าและข้อมูลดังกล่าวได้ถูกแสดงบนเว็บไซต์ของส านักการระบายน  าแล้ว แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ
ทุก 15 นาทีตั งแต่เปิดศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วมจนถึงปัจจุบันเหล่านั น ไม่ได้ถูกน ามาวิเคราะห์ 
คาดการณ์สถานการณ์ หรือบริหารจัดการประตูระบายน  าภายในกรุงเทพฯ ในช่วงต่าง ๆ ของปีเนื่องจากยัง
ขาดระบบสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีจ านวนมหาศาลดังกล่าว ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถ
ท าการวิเคราะห์ได้โดยใช้เทคโนโลยีเหมืองข้อมูล (Data Mining) หรือ Business Intelligence (BI) ต่าง ๆ 
เพ่ือค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลบางชุดจากข้อมูลจ านวนมหาศาลได้  

5) กองระบบทอ่ระบายน ้า  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางแผน ควบคุมและด าเนินการเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาระบบ

ระบายน  า ได้แก่ ท่อระบายน  า บ่อสูบน  า เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาน  าท่วมในเขตกรุงเทพฯ การปรับปรุงระบบ
ระบายน  า การปิด เปลี่ยนฝาท่อระบายน  า การผลิตอุปกรณ์ท่อระบายน  า ตลอดจนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน  าท่วมในพื นที่กรุงเทพฯ ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีข้อมูลขนาดและความลึกของท่อระบายน  าทั่ว
ทั งเขตกรุงเทพฯ ความยาวกว่า 3,000 กิโลเมตร ซึ่งเริ่มส ารวจตั งแต่ปี 2538 และเสร็จสิ นทั งหมดในปี 2558 
รวมระยะเวลายี่สิบปี ข้อมูลดังกล่าวบางส่วนได้ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบข้อมูลดิจิตอลแล้ว และบางส่วนถูกเก็บ
ในรูปแบบทีต่้องเปิดดูด้วยโปรแกรม ArcView ข้อมูลทั งหมดถูกจัดเก็บอยู่ที่กองสารสนเทศระบายน  าและกอง
ระบบท่อระบายน  า ยังไม่สามารถน าข้อมูลท่อระบายน  าดังกล่าวมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับ
ข้อมูลฝาท่อระบายน  าและท่อน  าบางส่วนที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร (ซึ่งผู้ดูแลอาจเป็น
กรมทางหลวงหรือ ส านักงานเขต เป็นต้น) ยังไม่ได้ถูกส ารวจและจัดเก็บจึงท าให้การบริหารจัดการและดูแล
รักษาท าได้ยาก ทางกองระบบท่อระบายน  าควรมีระบบภูมิสารสนเทศท่ีเก็บข้อมูลของท่อระบายน  าและฝาท่อ
ระบายน  า ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) นอกจากนี ยังควรมีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการการดูแลรักษาท่อระบายน  าและฝาท่อระบายน  าดังกล่าวด้วย  

6) กองเครื่องจักรกล  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา ควบคุม และให้บริการเครื่องสูบน  า เครื่องจักรกล เครื่องมือกล 

และยานพาหนะทุกประเภท การจัดหา เก็บรักษา และควบคุมพัสดุเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
รวมถึงอะไหล่ วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น การซ่อม และบ ารุงรักษา เครื่องสูบน  า เครื่องจักรกล และ
ยานพาหนะทุกประเภท ข้อมูลที่มีความส าคัญของกองเครื่องจักรกลคือ ข้อมูลการท างานของเครื่องสูบน  า ซึ่ง
บางส่วน (จ านวน 35 แห่ง) ถูกรวบรวมโดยกลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วมภายใต้กองสารสนเทศ
ระบายน  า แต่เป็นเพียงส่วนน้อย จากจ านวนเครื่องสูบน  าทั งหมดที่ข้อมูลต าแหน่ง ความสามารถในการสูบน  า 
และสถานะการท างานของเครื่องสูบน  ามีความจ าเป็นมากในการบริหารจัดการเมื่อเกิดปัญหาน  าท่วมในเขต
กรุงเทพฯ เช่น เมื่อน าข้อมูลต าแหน่งของและระวางของเครื่องสูบน  ามาวางลงบนระบบแผนที่ พร้อมแสดง
สถานะการท างาน แสดงผลร่วมกับข้อมูลน  าท่วมบนถนน จะท าให้การบริหารจัดการเครื่องสูบน  าท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าการสื่อสารด้วยเสียง และแผนที่บนกระดาษตามรูปแบบที่ท าอยู่ในปัจจุบัน 

7) กองระบบคลอง  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงานโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาคลอง การ

ปรับปรุงขุดลอกคลอง ตรวจสอบ การขออนุญาต การร้องเรียนเกี่ยวกับคูคลอง การปรับปรุงขุดลอกคลอง 
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ตรวจสอบการขออนุญาต การร้องเรียนเกี่ยวกับคูคลอง การเปิด-ปิดประตูท านบไม้ การบ ารุงรักษาแหล่งรับ
น  า ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคลอง ซึ่งในกองระบบคลองนี 
ข้อมูลที่ส าคัญคือข้อมูลการขุดลอกคูคลอง ซึ่งในปัจจุบันมิได้มีการจัดเก็บอย่างมีระบบ ท าให้การวางแผนการ
ขุดลอก  คูคลองยังคงมีข้อจ ากัดและไม่สามารถจัดการในภาพรวมได้ นอกจากนี ยังมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับระบบคลองแต่ถูกจัดเก็บและดูแลโดยกลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม กองสารสนเทศ
ระบายน  า ข้อมูล ดังกล่าวคือ ข้อมูลระดับน  าในคลอง ซึ่งมีอยู่ทั งหมด 115 จุดทั่วกรุงเทพฯ และ ข้อมูลการ
อัตราการไหลของน  าในคลองหลักของกรุงเทพฯ ซึ่งมีอยู่ 28 จุดกระจายไปตามคลองหลักต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ 
ข้อมูลดังกล่าวจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล MS SQL ซึ่งไม่ได้ถูกน ามาวิเคราะห์หรือใช้งานเพ่ือการคาดการณ์ระดับ
น  าในคลอง หรืออัตราการไหลของน  าในแต่ละช่วงเวลาของปี หรือประยุกต์ใช้งานลักษณะอ่ืน ๆ  

8) กองสารสนเทศระบายน ้า  
เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีพันธกิจในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วม โดยด าเนินการ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบป้องกันน  าท่วมในพื นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจากศูนย์ย่อย ซึ่งตั งอยู่ที่สถานี
บังคับน  าต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วพื นที่กรุงเทพฯ และจากศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรมชลประทาน กรม
อุตุนิยมวิทยา ผ่านเครือข่ายสื่อสารด้านคอมพิวเตอร์ และข่ายสื่อสารจากรายงานของผู้ปฏิบัติการ การจัดท า
ระบบภูมสิารสนเทศ เป็นศูนย์กลางที่ควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส านักการระบายน  า การวิเคราะห์วิจัยโดยใช้หุ่นจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของน  าในการ
วางแผน การปฏิบัติการป้องกันน  าท่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยเกี่ยวกับภาวะของน  าท่วม 
การด าเนินการเกี่ยวกับงานโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ การเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาและออกแบบรายละเอียด 
ตลอดจนการตรวจสอบและควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ  

ดังที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า กองสารสนเทศระบายน  าท าหน้าที่หลักในการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูล ทั งหมดของทุกกองของส านักการระบายน  า และใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้มาใช้ในการบริหารจัดการการ
ระบายน  าของกรุงเทพฯ ที่ปรึกษา มจธ. ได้ท าการศึกษาระบบสารสนเทศทั งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองสารสนเทศระบายน  าแล้วสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
น  า และกลุ่มระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภายใน (Management Information System : MIS) โดย
มีรายละเอียดดังนี   

 

กลุ่มที่ 1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน ้า 
รับผิดชอบโดยกลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม ซึ่งแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของส านักการระบาย

น  ามีระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ 9 ระบบ เพ่ือให้บริการบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ เกี่ยวข้องและ
ประชาชนที่สนใจ  

1. ระบบเรดาร์ตรวจฝน 

ส านักการระบายน  า เผยแพร่ข้อมูลภาพเรดาร์ตรวจฝนผ่านระบบ Internet Server เพ่ือเป็นการ
บริการแก่สาธารณะในรูปแบบของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมถึงไฟล์ข้อมูลแบบ KML ซึ่งมีข้อมูล
บางส่วนจากระบบเรดาร์ตรวจฝน ดังแสดงในรูปที่ 3.1 
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รูปที่ 3.1 ภาพบางส่วนจากระบบเรดาร์ตรวจฝน 

 
มีรายละเอียดการให้บริการข้อมูลดังนี   
- เรดาร์ตรวจฝนสามารถตรวจจับสิ่งที่ไม่ใช่ฝนได้ด้วย เช่น เครื่องบิน ภูเขา หรือตึกสูง เป็นต้น 

ดังนั น เป้าที่ปรากฏบนภาพซึ่งมีลักษณะเป็นแถบรอบ ๆ จุดที่ตั งของสถานีเรดาร์ หรือเรียกว่า 
Ground Clutter เกิดจากล าคลื่น (Beam) ของเรดาร์ที่ไม่ใช่ล าคลื่นหลักไปกระทบเป้าที่เป็น
อาคารบริเวณใกล้ ๆ ที่ตั งของสถานี  

- ตึกหรืออาคารสูง จะสะท้อนสัญญาณเรดาร์และท าให้เกิดสัญญาณแปลกปลอม ซึ่งเป้าที่
ปรากฏบนภาพจะซ  า ๆ กัน ในบริเวณเดียวกันทุกครั งหรือบ่อยครั ง 

- เรดาร์ตรวจฝนอาจจะไม่สามารถตรวจจับกลุ่มฝนที่มีลักษณะเป็นฝนอ่อนหรืออ่อนมากได้  
- เรดาร์ตรวจฝนอาจจะไม่สามารถตรวจจับกลุ่มฝนที่เกิดอยู่ใกล้ ๆ หรือเหนือสถานีเรดาร์ได้  
- เวลาที่ปรากฏในภาพระบุเป็นเวลาท้องถิ่นประเทศไทย 
- ภาพผลการตรวจที่แสดงนี เป็นผลการตรวจแบบกึ่งเวลาจริงที่ได้จากสถานีเรดาร์โดยตรง จึงยัง

ไม่มีการท าการตรวจสอบความถูกต้อง  
- ภาพเรดาร์จะปรับเปลี่ยนตามข้อมูลจริงที่รับได้จากอุปกรณ์ทุก 5 นาที  
โดยข้อมูลทั งหมดของระบบถูกจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ตั งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2558 โดยใช้

ระบบซอฟต์แวร์ชื่อ “Enterprise Doppler Graphics Environment (EDGE)” ระบบนี สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลังได้  

2. ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ 
ระบบตรวจวัดสภาพอากาศเป็นระบบที่ติดตั งไว้ ณ ส านักงานเขตต่าง ๆ จ านวน 52 สถานี ทั่ว

กรุงเทพฯ โดยตัวอุปกรณ์จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ดังนี  ความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ การแผ่รังสี
ของดวงอาทิตย์ ทิศทางลมปริมาณฝนสะสมรายวัน โอกาสการเกิดฝน คาดการณ์ฝน  เชื่อมโยงผ่านระบบ
เค รื อ ข่ า ย  Intranet ด้ ว ย  File Transfer Protocol (FTP) ผ่ าน ส าย สั ญ ญ าณ  Fiber Optic ข อ ง
กรุงเทพมหานคร โดยมีความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลทุก 5 นาที ซึ่งข้อมูลทั งหมดจัดเก็บลงในฐานข้อมูล แบบ 
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MS SQL ซ่ึงสามารถเข้าถึงและอาจน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการคาดการณ์สภาวะอากาศได้โดยน าเสนอข้อมูล
บางส่วนจากระบบ ดังแสดงในรูปที่ 3.2 และแสดงภาพการเชื่อมต่อของระบบ ดังแสดงในรูปที่ 3.3 

 
รูปที่ 3.2 ภาพบางส่วนจากระบบตรวจวัดสภาพอากาศ 

 
รูปที่ 3.3 การท างานของระบบตรวจวัดสภาพอากาศ 

 
3. ระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ 

ระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ ใช้วัดปริมาณน  าฝนในแต่ละจุดทั่วกรุงเทพฯ โดยมีการติดตั งสถานี 
จ านวน 127 สถานี ตามจุดตรวจวัดต่างๆ ในเขตรับผิดชอบของส านักงานเขตในช่วงเวลาต่าง ๆ และแสดง
ปริมาณฝนสูงสุด 10 สถานี ข้อมูลบางส่วนจากระบบ ดังแสดงในรูปที่ 3.4 
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รูปที่ 3.4 ภาพบางส่วนจากระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ 

4. ระบบตรวจวัดน ้าท่วมบนถนน 

ระบบตรวจวัดน  าท่วมถนน เป็นระบบที่ใช้ติดตามสภาพน  าท่วมบนถนนและอุโมงค์ทางลอดใน 
กทม. โดยแสดงกราฟระดับน  าท่วม รายการน  าท่วมสรุปทุกสถานี รายงานระดับน  า ในทุกสถานี และสถานะ
ของตัวเซนเซอร์ตรวจวัด ดังแสดงในรูปที่ 3.5 และมีการเชื่อมต่อของเครือข่ายกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดัง
แสดงในรูปที่ 3.6 

 
รูปที่ 3.5 ภาพบางส่วนจากระบบตรวจวัดน  าท่วมถนน 
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รูปที่ 3.6 การท างานของระบบตรวจวัดน  าท่วมถนน 

 
ประเภทของการวัดระดับน  าท่วมบนถนนและระดับน  าท่วมในอุโมงค์ มีจ านวนสถานีวัดระดับน  า

ท่วมบนถนน จ านวนทั งหมด 71 สถานี กระจายอยู่บนถนนในจุดส าคัญ ๆ ทั่วกรุงเทพฯ และสถานีวัดระดับน  า
ท่วม ในอุโมงค์ จ านวน 8 สถานี โดยใช้การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายข้อมูลของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไร้
สาย) แบบ GPRS ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไปเป็น 3G (HSPDA+) หรือ LTE ทั งนี ควรมีการ
ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบเครือข่ายให้รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 

ระบบดังกล่าวมีความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลทุก 5 นาที และข้อมูลทั งหมดถูกจัดเก็บย้อนหลังเป็น
ระยะเวลานานในฐานข้อมูล MS SQL ซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการพยากรณ์น  าบนถนนได้ 

5. ระบบตรวจวัดระดับน ้าในคลองหลัก 

ระบบตรวจวัดระดับน  าในคลองหลักเป็นระบบที่ติดตั งอุปกรณ์เพ่ือการวัดระดับความสูง (หน่วย
นับเป็นเมตรจากระดับน  าทะเลปานกลาง) ของน  าในคลองหลักของกรุงเทพฯ โดยมีจ านวนสถานีวัดทั งหมด 
40 สถานี กระจายอยู่ตามคลองสายหลักของกรุงเทพฯ ระบบมีการแสดงผลเป็นภาพสามมิติให้เห็นถึงระดับ
น  าเมื่อเทียบกับระดับของตลิ่งและแสดงจุดที่ติดตั งอุปกรณ์ ดังแสดงในรูปที่ 3.7 และมีการเชื่อมต่อของ
อุปกรณ์ในระบบ ดังแสดงในรูปที่ 3.8 
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รูปที่ 3.7 ภาพบางส่วนจากระบบตรวจวัดระดับน  าในคลองหลัก 

 
รูปที่ 3.8 การท างานของระบบตรวจวัดระดับน  าในคลองหลัก 
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การเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีมายังศูนย์ข้อมูลป้องกันน  าท่วมยังคงใช้การเชื่อมโยงผ่านระบบ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ GPRS ซึ่งล้าสมัยและต้องมีการปรับปรุงอุปกรณ์โดยเร็ว เช่นเดียวกันกับ
ระบบตรวจวัดระดับน  าท่วมถนนและอุโมงค์ ซึ่งระบบนี มีความถึ่ในการจัดเก็บข้อมูลทุก ๆ 15 นาที ข้อมูล
ทั งหมดถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ประสิทธิภาพสูง (MS SQL) ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการประเมินปริมาณน  าในคลองในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  

6. ระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน ้า 

ระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน  าซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลความเร็วกระแสน  า (เมตร/วินาที) อัตรา
การไหลของน  า (ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ระดับน  า (ม.รทก.) และปริมาณน  า(ลูกบาศก์เมตร) โดยมีจุดติดตั งที่
ประตูระบายน  าและสถานีสูบน  าทั งหมด จ านวน 28 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ ข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บใน
ฐานข้อมูล MS SQL ที่สามารถน ามาท าการวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์กับข้อมูลระดับน  าหรือปริมาณ
น  าฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีข้อมูลบางส่วนจากระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน  า ดังแสดงในรูปที่ 3.9 

 
รูปที่ 3.9 ภาพบางส่วนจากระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน  า 

 
7. ระบบโทรมาตร (SCADA) 

ระบบโทรมาตร (SCADA) เป็นระบบการพยากรณ์สถานการณ์น  า โดยการส่งข้อมูลปริมาณน  าฝน
มาจากแต่ละสถานี ระบบโทรมาตรใช้วัดค่าระดับน  า ปริมาณฝน ระยะเปิด-ปิดบานประตู และแสดงการ
ท างานของปั๊มที่สถานีโทรมาตรต่าง ๆ จ านวนทั งหมด 76 สถานี ภาพบางส่วนจากระบบโทรมาตร ดังแสดงในรูป
ที ่3.10 ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อกับศูนย์ป้องกันน  าท่วมของส านักการระบายน  า ผ่านสัญญาณวิทยุ (Radio 
Frequency) จ านวน 56 สถานี และผ่านระบบเครือข่ายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) ของกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 20 สถานี โดยมีความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลทุก 15 นาที ข้อมูลที่ได้รับจากระบบถูกจัดเก็บอยู่ใน
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ฐานข้อมูล Oracle ในรูปแบบของ Relational Database ภาพการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบแสดงการ
ท างานของระบบโทรมาตร ดังแสดงในรูปที่ 3.11 

 

 
รูปที่ 3.10 ภาพบางส่วนจากระบบโทรมาตร (SCADA) 

 
รูปที่ 3.11 การท างานของระบบโทรมาตร (SCADA) 

 
ระบบโทรมาตร (SCADA) ยังมีการท างานไม่สมบูรณ์ เนื่องจากฟังก์ชั่นการท างานของระบบหลัก

ยังคงเป็นการเฝ้าระวัง (Monitoring) ไม่สามารถควบคุม (Controlling) การท างานของประตูน  าหรือเครื่อง
สูบน  าได้โดยตรง 
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8. ระบบเชื่อมโยงฝนอัตโนมัติจากส้านักงานเขต 

ระบบเชื่อมโยงฝนอัตโนมัติจากส านักงานเขต เป็นระบบที่มีอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณฝนที่ตก โดย
ติดตั งตามสถานีในเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ และส่งข้อมูลมายังศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม ณ ส านัก
การระบายน  า โดยอัตโนมัติ จ านวน 48 สถานี ภาพบางส่วนจากระบบเชื่อมโยงฝนอัตโนมัติจากส านักงาน
เขต ดังแสดงในรูปที่ 3.12 ซึ่งใช้การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย Internet Protocol และ FTP ผ่าน
โครงข่าย  ใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) และก าหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลทุก 5 นาที โดยข้อมูลที่รวบรวม
ได้ทั งหมดนี ได้ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล MS SQL และสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อใช้งานต่อได้ โดยภาพการ
เชื่อมต่อของอุปกรณ์เครือข่ายแสดงการท างานของระบบเชื่อมโยงฝนอัตโนมัติจากส านักงานเขต ดังแสดงใน
รูปที่ 3.13 

 
รูปที่ 3.12 ภาพบางส่วนจากระบบเชื่อมโยงฝนอัตโนมัติจากส านักงานเขต 

 
รูปที่ 3.13 การท างานของระบบเชื่อมโยงฝนอัตโนมัติจากส านักงานเขต 
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9. ระบบกล้องวงจรปิด (Close Circuit Television : CCTV) 

ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นระบบที่ใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือการตรวจสอบสถานการณ์
น  าในกรุงเทพฯ โดยเป็นการส่งข้อมูลเป็นภาพวิดีโอ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์น  าจากจุดต่าง ๆ 
อย่าง Real Time 

จากการวิเคราะห์เบื องต้นพบว่าระบบสารสนเทศดังกล่าวข้างต้นทั ง 9 ระบบ ยังเป็นระบบที่ท างาน
เป็นอิสระจากกัน ระบบไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้ ที่ปรึกษา มจธ. จะต้อง
ท าการศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ มาตรฐานข้อมูลต่าง ๆ ของระบบเหล่านี  เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการน  าตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าต่อไป 

10. ระบบท้านายน ้าท่วมเนื่องจากฝน พ.ศ. 2553 

จากเอกสารคู่มือระบบท านายน  าท่วมเนื่องจากฝน พ.ศ. 2553 ส านักการระบายน  ามีระบบ
สารสนเทศ 5 ระบบหลัก คือ ระบบท านายฝน ระบบท านายและบริหารจัดการน  าท่วม ระบบท างานเสริม 
ระบบน าเสนอ และระบบบริหารจัดการข้อมูล  

 ระบบท านายฝนสามารถใช้ท านายปริมาณฝนที่จะตกล่วงหน้าได้  1-3 ชั่วโมง โดยพิจารณาจาก
ปริมาณและทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนจากข้อมูลเรดาร์ดอนเมือง และภาษีเจริญ สามารถรายงานผล
เป็นไฟล์รูปภาพและเป็นไฟล์ข้อมูลที่สามารถใช้ได้กับระบบท านายน  าท่วมเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบร่วมกับ
ข้อมูลฝนที่ตรวจวัดจากระบบ SCADA และข้อมูลระดับน  า 

ระบบที่เกี่ยวกับน  าท่วมนี มี 2 ระบบ ระบบแรกจะใช้ข้อมูลจากผลลัพธ์ของการท านายปริมาณฝน
จากเรดาร์ ร่วมกับข้อมูลฝนที่ตรวจวัดได้จริง และข้อมูลระดับน  า เพ่ือท านายระดับน  าในพื นที่ และจัดท า
แผนที่น  าท่วมสูงสุด ระบบที่สองมีความใกล้เคียงกับระบบแรกยกเว้นผลของการท านายปริมาณฝนเกิดจาก
การน าปริมาณฝนที่วัดได้ที่สถานีต่าง ๆ มาร่วมในการท านายฝนด้วย  

ระบบต่อไป คือระบบท างานเสริม ประกอบด้วยการจัดเก็บข้อมูลจากระบบโทรมาตร ได้แก่ ข้อมูล
ระดับน  าในคลองสายหลัก ข้อมูลตรวจวัดฝนสถานีเขตจาก 48 ส านักงานเขต ข้อมูลตรวจวัดน  าท่วมถนน ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี มีการบันทึกทุก 15 นาที นอกจากนี ยังมีการจัดเก็บข้อมูลระดับน  าเจ้าพระยาทุกๆ 30 นาที 
การจัดเก็บข้อมูลท านายปริมาณฝน การจัดเก็บการท านายน  าท่วม และการจัดเก็บข้อมูลแผนที่น  าท่วม  

ในส่วนระบบน าเสนอนั น ระบบสามารถน าเสนอในรูปแบบของเว็บไซต์ได้ นอกจากนี โปรแกรมยัง
สามารถท างานแบบออฟไลน์ตามค าสั่งของผู้ใช้ได้  ซึ่งสามารถใช้ในการจ าลองสถานการณ์น  า จ าลอง
สถานการณ์ระบายน  า และการปรับเปลี่ยนอัตราการสูบน  า อาคารบังคับน  า เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการน  า  

เนื่องจากระบบการท างานหลายส่วนที่ซ  าซ้อน เช่น ระบบการท านายฝนมี 2 ระบบ ระบบท านาย
น  าท่วมมี 2 ระบบ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ยากต่อการตัดสินใจด าเนินการ รวมทั ง
การจ าลองสถานการณ์ระบายน  าต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความช านาญของผู้ปฏิบัติงานเป็นพิเศษซึ่ง
เป็นข้อจ ากัดในการจ าลองเหตุการณ์ในเวลาจ ากัด 

 
 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 | บทที่ 3 

 

 
 3-33 

กลุ่มที่ 2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายใน (Management Information System : MIS)  
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภายในส านักการระบายน  า ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของส านักการระบายน  า (DDS MIS) เป็นระบบงานภายในที่ด าเนินการโดยกอง
สารสนเทศระบายน  า และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของกรุงเทพมหานคร (BKK MIS) เป็นระบบงาน
ภายในที่ด าเนินการ โดยกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด ดังนี  

ส่วนที่ 1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในของส้านักการระบายน ้า (DDS MIS)  
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภายในของส านักการระบายน  า (DDS MIS) ประกอบด้วย

ระบบจ านวน 10 ระบบ ดังนี   
1) ระบบงานพัฒนาระบบหลัก 
2) ระบบงานท่อระบายน  า 
3) ระบบงานบ ารุงรักษาคลอง 
4) ระบบงานอาคารบังคับน  า 
5) ระบบงานเครื่องจักรกล 
6) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 
7) ระบบงานจัดการคุณภาพน  า 
8) ระบบงานส านักงานเลขานุการ 
9) ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
10) ระบบข้อมูลส าหรับผู้บริหาร 

 โดยมีรายละเอียดของแต่ละระบบพอสังเขป ดังนี  

1. ระบบงานพัฒนาระบบหลัก 
ระบบงานพัฒนาระบบหลัก เป็นระบบที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการรายงานผลการด าเนินการด้าน 

การพัฒนาระบบระบายน  าหลัก โดยรองรับการด าเนินงานของกองพัฒนาระบบหลักและส่วนงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ระบบข้อมูลงานก่อสร้างและระบบรวบรวมผลการศึกษา 

1.1 ระบบข้อมูลงานก่อสร้าง 
 เป็นระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการก่อสร้างและงานควบคุมการก่อสร้าง  โดยมี
คุณสมบัติในการเป็นแหล่งรวบรวมรายละเอียดงานก่อสร้าง งบประมาณ แบบก่อสร้าง สัญญาจ้าง และ
รายละเอียดบัญชีงาน โดยมีขั นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงรายละเอียดแผนงาน 
อุปสรรค และการคาดการณ์แผนการใช้เงิน และสามารถสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินงาน  

1.2 ระบบรวบรวมผลการศึกษา 
 เป็นระบบรวบรวมแผนพัฒนาระบบระบายน  า แผนงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดท าไว้แล้ว โดย
มีรายละเอียดของกิจกรรมของแผนงานที่จะด าเนินการและการจัดล าดับความเร่งด่วน 

- ข้อมูลโครงสร้าง หมวดหมู่การจัดเก็บเอกสารรายงานผลการศึกษา (ก าหนดลิ นชักเอกสาร) 
- ข้อมูลโครงสร้าง หมวดหมู่การจัดเก็บเอกสารรายงานผลการศึกษา (ก าหนดแฟ้มหลัก) 
- ข้อมูลโครงสร้าง หมวดหมู่การจัดเก็บเอกสารรายงานผลการศึกษา (ก าหนดแฟ้มย่อย) 
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- การน าเข้าข้อมูลเอกสารรายงานผลการศึกษา ที่จัดเก็บตามโครงสร้าง หมวดหมู่ที่ก าหนด 
- การแนบเอกสารเข้ากับดัชนีที่ก าหนด 

 2. ระบบงานท่อระบายน ้า 
จากการศึกษา รวบรวมข้อมูลและออกแบบระบบงานท่อระบายน  า จัดแบ่งระบบงานออกเป็น 4 

ส่วน ดังนี  

2.1 ระบบรวบรวมประวัติและแผนงานการซ่อมบ ารุงท่อระบายน  า อุโมงค์ และบ่อสูบ 
คุณสมบัติทั่วไปของระบบ มีดังนี  

1) เป็นฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บแผนและผลการซ่อมบ ารุงระบบท่อระบายน  า อุโมงค์ และบ่อสูบ 
2) สามารถสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบ ารุงรักษา 
3) สามารถวางแผนการออกตรวจหรือส ารวจท่อระบายน  า ทั งจากแผนที่วางไว้หรือจากที่

ได้รับแจ้งเพื่อติดตามและเห็นสภาพว่าเป็นอย่างไร 

2.2 ระบบงานคลังวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 
คุณสมบัติทั่วไปของระบบ มีดังนี  

1) เป็นฐานข้อมูลคลังสินค้า (Inventory) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน  าท่วม เช่น หิน ทราย ไม ้กระสอบทราย 

2) มีรายการใช้วัสดุอุปกรณ์ว่าหน่วยใดน าไปใช้ที่ใด จ านวนเท่าใด 
3) สามารถสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดซื อจัดหา และวางแผนการจัดซื อจัดหาเพ่ิมเติมได้ เพ่ือ

ไม่ให้เกิดการขาดแคลน 
4) ทราบได้ว่าอุปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้เพียงใด สามารถจัดสรรการใช้งานทรัพยากรร่วมกัน

ของแต่ละหน่วยงานได้อย่างสะดวก 

2.3 ระบบงานผลิตอุปกรณ์การระบายน  า 
เป็นระบบงานผลิตฝาท่อระบายน  าสามารถเตรียมการต่าง ๆ ได้อย่างมีระบบ และสามารถช่วยใน

การวางแผนการผลิตและงานการผลิตฝาท่อ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระการจดบันทึกหรือการจ าลองของผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดท ารายงานสรุปเป็นรายงาน 

2.4 ระบบวิศวกรรมท่อระบายน  า 
คุณสมบัติทั่วไปของระบบ มีดังนี  

1) เป็นแหล่งรวบรวมรายละเอียดงานก่อสร้างที่ของบประมาณทั งที่ได้รับงบประมาณและ
ไม่ได้รับงบประมาณ เช่น ปริมาณงาน แบบและรายการก่อสร้าง สัญญาจ้าง รายละเอียด
บัญชีงาน 

2) ระบบจะท าให้ทราบขั นตอนด าเนินงานในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแผนก
ด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 

3) ระบบมีรายละเอียดแผนงานก่อสร้าง อุปสรรคและการแก้ไข การคาดการณ์ความคืบหน้า 
และแผนการใช้เงิน 

4) ระบบสามารถสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือประกอบการรายงานผลปฏิบัติงานตามตัวชี วัด (KPI) 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 | บทที่ 3 

 

 
 3-35 

3. ระบบงานบ้ารุงรักษาคลอง 
จากการศึกษา รวบรวมข้อมูลและออกแบบระบบงานบ ารุงรักษาคลองจัดแบ่งระบบงานออกเป็น       

3 ส่วน ดังนี  

3.1 ระบบรวบรวมประวัติและแผนงานการบ ารุงรักษาคลองและบึงรับน  า 
เป็นฐานข้อมูลจัดเก็บแผนและผลการบ ารุงรักษาคลองและบึงรับน  า สามารถสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้และ

วางแผนงบประมาณในการบ ารุงรักษาคลองและบึงรับน  า 

3.2 ระบบงานขุดลอกคลอง 
เป็นฐานข้อมูลจัดเก็บแผนการปฏิบัติการขุดลอกคลองและบึงรับน  า ซึ่งระบบการปฏิบัติการขุดลอก

คลองด้วยแรงคนและการเก็บขยะทางน  าการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั งตรวจสอบความพร้อมของ
แรงงานคน และการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดลอกคลอง และเป็นระบบข้อมูลการควบคุมโครงการ 
ติดตามดูแลความคืบหน้าของการด าเนินการขุดลอกคลอง และติดตามสถานะและความรับผิดชอบในการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไข 

3.3 ระบบงานวิศวกรรมคลอง 
ระบบจะท าให้ทราบขั นตอนด าเนินงานในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแผนการด าเนินงาน

ของเจ้าหน้าที่ โดยระบบมีรายละเอียดแผนงานก่อสร้างอุปสรรคและการแก้ไข การคาดการณ์ความคืบหน้า 
แผนการใช้เงิน และสามารถสรุปผลการด าเนินงาน  

4. ระบบงานอาคารบังคับน ้า 
ระบบอาคารบังคับน  าเป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองอาคารบังคับ

น  า ทั งข้อมูลพื นฐาน ข้อมูลการปฏิบัติการ และข้อมูลวิศวกรรมอาคารบังคับน  า แบ่งระบบงานออกเป็น 4 
ส่วน ดังนี  

4.1 ข้อมูลพื นฐานระบบอาคารบังคับน  า 
ฐานข้อมูลของข้อมูลพื นฐานระบบอาคารบังคับน  า ประกอบด้วย ข้อมูลของอาคารบังคับน  าใน

ระบบระบายน  าทั งหมด ซึ่งได้แก่ สถานีสูบน  า ประตูระบายน  า ประตูท่อระบายน  า ท่อสูบน  า อุโมงค์ระบายน  า 
ทางลอด ท านบ บึงรับน  า มีหน้าจอส าหรับการบันทึกข้อมูลประกอบด้วย 

- ข้อมูลรายละเอียดอาคารบังคับน  า 
- ข้อมูลอาคารบังคับน  า 
- รายละเอียดเครื่องสูบน  า 
- รายละเอียดประตูระบายน  า 
- รายละเอียดประตูเรือสัญจร 
- รายละเอียดเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ 
- รายละเอียดชุดสายพานล าเลียง 
- รายละเอียดถังรองรับขยะ 
- รายละเอียดและแบบก่อสร้างอาคารบังคับน  า แผนควบคุมระดับน  า 
- แผนการควบคุมระดับน  าตามอาคารบังคับน  า 
- แผนการควบคุมระดับน  าในบึงรับน  าขนาดใหญ่ พยากรณ์ระดับน  าของกรมอุทกศาสตร์ 
- ข้อมูลระดับน  าพยากรณ์ของกรมอุทกศาสตร์ 
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4.2 ข้อมูลการปฏิบัติงานระบายน  าของอาคารบังคับน  า 
ฐานข้อมูลการปฏิบัติงานอาคารบังคับน  าจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของอาคารบังคับ

น  าแต่ละแห่ง ประกอบด้วย ข้อมูลระดับน  ารายชั่วโมง/รายวันของอาคารบังคับน  า การเดินเครื่องสูบน  า 
ระดับการปิด/เปิด ประตูระบายน  า การเดินเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ และการปฏิบัติงานป้องกันน  าท่วมอ่ืน ๆ 
บันทึกข้อมูลและแสดงข้อมูลระดับน  า การเดินเครื่องสูบน  า การปิด/เปิดประตูระบายน  า และการปฏิบัติงาน
ป้องกันน  าท่วมอ่ืน ๆ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถบันทึกและเรียกดูข้อมูลได้ทั งที่สถานีย่อยและอาคาร
บังคับน  า เพ่ือให้สถานีหลักได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ นจริง 

4.3 งานซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 
เป็นฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บข้อมูลแผนและผลการซ่อมบ ารุงเครื่องสูบน  า  อุปกรณ์ชุดขับเคลื่อน

เครื่องกล เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ สายพานล าเลียง Hopper ประตูระบายน  า ประตูน  าไหลย้อนกลับ ประตู
ท่อระบายน  า อุโมงค์ ท านบ ทางลอด อุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ในอาคารบังคับน  า 

4.4 งานวิศวกรรมอาคารบังคับน  า 
เป็นฐานข้อมูลที่ท าการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุงและก่อสร้าง

อาคารบังคับน  า  

5. ระบบงานเครื่องจักรกล 
เป็นระบบงานบัญชีรายการและการซ่อมบ ารุง เครื่องสูบน  า เครื่องจักรกลและยานพาหนะของ

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในส านักการระบายน  า ประกอบด้วยระบบงาน 4 ส่วน ดังนี  

5.1 ระบบงานบริการเครื่องสูบน  า 
 เป็นงานที่เกี่ยวข้องการให้บริการติดตั งเครื่องสูบน  าเคลื่อนที่ซึ่งปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และ
การตรวจสอบเครื่องสูบน  า โดยแบ่งเป็นงานย่อยที่ต้องน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบันทึกข้อมูลการ
ให้บริการและการสอบถามการด าเนินการ จะต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ  

5.2 ระบบงานซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องสูบน  า 
 ระบบงานซ่อมและบ ารุงรักษาเป็นงานที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องสูบน  า ทั งแบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ 
ซึ่งจัดส่งมาจากจุดติดตั งตามสถานที่ต่าง ๆ และรวมทั งการส่งช่างไปซ่อมนอกสถานที่ นอกจากนั นระบบงาน
นี มีการซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะด้วย ลักษณะงานระบบงานซ่อมและบ ารุงรักษา แบ่งออกเป็นงาน
ซ่อมบ ารุงเครื่องสูบน  าและงานซ่อมบ ารุงเครื่องกลและยานพาหนะ 

5.3 ระบบงานซ่อมบ ารุงและบ ารุงเครื่องกลและยานพาหนะ 
 เป็นระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมยานพาหนะของส านักการระบายน  า  รวมทั งเครื่องจักรกล    
โดยมีการซ่อมเอง หรือจ้างเหมาซ่อม ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ หรือเกินวงเงินที่ได้รับมอบหมายจะเสนอ
เรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

5.4 ระบบงานพัสดุเครื่องจักรกล 
เป็นระบบงานพัสดุเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับระบบพัสดุของเครื่องสูบน  า  เครื่องจักรกล และ

ยานพาหนะของกองเครื่องจักรกล ซึ่งมีการจัดท าคลังอะไหล่เพ่ือใช้ในการซ่อมบ ารุง และการเบิกใช้น  ามัน
เพ่ือการด าเนินงานของกองเครื่องจักรกล ดังนี  

1) งานคลังอะไหล่ เมื่อซื ออะไหล่เข้าคลังหรือเบิกจ่ายอะไหล่ออกจากคลังพัสดุจะต้องท าการ
บันทึกข้อมูลเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวของอะไหล่ในคลังพัสดุ 
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2) งานเบิกจ่ายน  ามัน ใช้ส าหรับการบันทึกการเบิกจ่ายน  ามัน  

6. ระบบเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน ้าท่วม 
เป็นระบบงานที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

เพ่ือจัดท ารายงานสรุปข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการบริหารและการปฏิบัติงานเพ่ือการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน  าท่วม  

7. ระบบงานจัดการคุณภาพน ้า 
เป็นระบบงานที่รวบรวมข้อมูลและออกแบบระบบงานจัดการคุณภาพน  า  จัดแบ่งระบบงาน

ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี  

7.1 ระบบรวบรวมผลการศึกษา 
เป็นระบบงานที่รวบรวมข้อมูลรายงานผลการศึกษาที่ผ่านมาในอดีต/การด าเนินการศึกษาใน

ปัจจุบัน ทั งแบบการจัดการคุณภาพน  า แผนการจัดการคุณภาพน  า การศึกษาความเหมาะสม การจัดการ
ตะกอนน  าเสีย การน าน  ากลับไปใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการคุณภาพน  า และการศึกษาอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

7.2 งานจัดการคุณภาพน  า 
คุณสมบัติของระบบ ประกอบด้วย 

1) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจัดการคุณภาพน  าในปัจจุบัน 
2) เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลทั งภายในส านักการระบายน  า  และหน่วยงานภายนอกโดย

ให้บริการข้อมูลในลักษณะ e-Service 
3) สามารถให้บริการข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายความต้องการของผู้ใช้งาน  เช่น Excel, 

ASCII, XML, HTML หรือ Database เป็นต้น 
4) เป็นฐานข้อมูลเพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของส านักการระบายน  า  

8. ระบบงานส้านักงานเลขานุการ 
ระบบที่จัดท าขึ นต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบบบุคลากรของโครงการจัดระบบข้อมูลและ

ข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (BKK MIS) เพ่ือน าข้อมูลบุคลากรของส านักการระบายน  า
มาใช้ในการบริหารงานบุคคลของส านักการระบายน  าได้อย่างสะดวก  

9. ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบจัดเก็บ และค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบ

ในลักษณะ Web Application อ านวยความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา การป้องกันการช ารุดสูญหายของ
เอกสาร ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าในการจัดเก็บหรือกระจายเอกสารในรูปแบบเดิม รวมถึงระบบความ
ปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ซ่ึงระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ส านัก
การระบายน  า สามารถใช้งานจัดเก็บเอกสารประเภทต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ 

10. ระบบข้อมูลส้าหรับผู้บริหาร 
เป็นระบบที่จัดท าเพ่ือผู้บริหารส านักการระบายน  า เพ่ือให้สามารถสอบถามข้อมูล พร้อมสั่งพิมพ์

รายงานต่าง ๆ ได ้ 
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ระบบดังกล่าวทั ง 10 ระบบข้างต้น กองสารสนเทศระบายน  าเป็นผู้ด าเนินการจัดหา โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือการรวบรวมข้อมูลของส านักการระบายน  า เพ่ือการบริหารงานภายในของส านักการระบาย
น  า อย่างไรก็ตาม มีผู้ใช้งานระบบดังกล่าวไม่มากนักเนื่องจากไม่มีระเบียบให้บังคับใช้ ไม่มีการผลักดันใน
ระดับนโยบายและไม่มีการก าหนดระเบียบบังคับใช้ 
 
ส่วนที ่2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายใน กทม. (BKK MIS)  

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภายใน กทม. (BKK MIS) เริ่มพัฒนามาตั งแต่ปี พ.ศ. 2537 
โดยกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร เป็นระบบแบบรวม
ศูนย์ จ านวน 9 ระบบ และได้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมใหม่ให้อยู่ในรูปแบบของ Web Applications โดยแบ่ง
ระบบงานเป็น 12 ระบบ เพ่ือให้ครอบคลุมงานบริหารงานภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งระบบ
ใหมท่ั ง 12 ระบบนี เริ่มใช้งานมาตั งแต่ป ีพ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดของระบบดังต่อไปนี  

1) ระบบงานงบประมาณ ซึ่งมีฟังก์ชันการท างานหลัก ได้แก่  
- ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้ทันการและต่อเนื่อง 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท างบประมาณแต่ละปีได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 
- สามารถประเมินสถานภาพงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
- ผู้บริหารสามารถควบคุมงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
- ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านงบประมาณ 

2) ระบบงานรายได ้ซึ่งมีฟังก์ชันการท างานหลัก ได้แก่  
- ประเมินค่าภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที ่ตามอัตราค่าภาษีที่ก าหนด 
- สามารถประเมินรายได้ด้านภาษีได้รวดเร็วขึ น 
- ติดตามและตรวจสอบการท างานได้ตั งแต่รับยื่นแบบ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ภาษีของกรุงเทพมหานคร 
- ติดตามตรวจสอบสถานะหนี ของลูกหนี ภาษีได้ 
- ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลการจัดเก็บภาษี เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจได้ 

3) ระบบงานการเงิน มีฟังก์ชันการท างานหลักดังนี  
- เพ่ิมประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท 
- ประชาชนสามารถช าระเงินค่าภาษีข้ามเขตได้ และรองรับการช าระเงินผ่านธนาคารได้ 
- สามารถรับรู้รายรับ-รายจ่ายของกรุงเทพมหานครได้ทันที 
- สามารถแสดงฐานะทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครโดยรวม 
- สามารถทราบข้อมูลยอดเงินที่จะต้องเตรียมจ่ายเมื่อหน่วยงานขอเบิกเข้ามาในระบบ 
- ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านงบประมาณและการคลัง 

4) ระบบงานจัดซื อ/ระบบงานจัดจ้าง มีฟังก์ชันการท างานหลักดังนี  
- สามารถติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื อ จัดจ้าง เช่าซื อ จ้างที่ปรึกษา จ้างควบคุมงาน 

ของหน่วยงานต่าง ๆ  
- สามารถทราบยอดภาระผูกพัน เพ่ือใช้ประกอบการบริหารเงินของกรุงเทพมหานครได้อย่าง

เหมาะสม 
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- สามารถจ าแนกค่าวัสดุที่ทุกหน่วยงานจัดซื อตามประเภทที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
ค่าใช้จ่ายในระบบบัญชีของกรุงเทพมหานคร 

5) ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน มีฟังก์ชันการท างานหลักดังนี  
- จัดเก็บรวมรวมข้อมูลทรัพย์สินของทุกหน่วยงานไว้ที่เดียวกัน 
- ข้อมูลจากระบบงานจัดซื อจัดจ้างจะถูกส่งเข้ามา เพ่ือให้บันทึกรับทรัพย์สิน ซึ่งจะช่วยให้

การควบคุมการรับทรัพย์สินของหน่วยงานครบถ้วน 
- ช่วยในการบริหารทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  
- ค านวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินเพื่อส่งข้อมูลไปยังระบบงานบัญชี  

6) ระบบงานบัญชี มีฟังก์ชันการท างานหลักดังนี  
- สามารถรับข้อมูลจากระบบงานต่าง ๆ ทั งการรับเงิน การจ่ายเงิน การคิดค่าเสื่อมราคา เพ่ือ

บันทึกบัญชีในระดับหน่วยงานและกรุงเทพมหานครได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 
- ลดภาระในการจัดท าเอกสารทางบัญชี 
- วิเคราะห์งบการเงินของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ 
- บัญชีของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป 
- สามารถปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบัน 

7) ระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง 
- ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ทั งในระดับหน่วยงานกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ  
- หน่วยงานต่าง ๆ สามารถตรวจสอบว่าคลังวัสดุกลางมีวัสดุให้เบิกหรือไม่ เพ่ือใช้ประกอบการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน และจัดหาให้ทันต่อการใช้งาน 
- สรุปยอดเบิกจ่ายวัสดุ เพ่ือใช้ประกอบการบริหารงานและการขอจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังวัสดุกลางของหน่วยงาน 

8) ระบบงานบริหารน  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น 
- สรุปยอดเบิกจ่ายน  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น ทั งในกรณีเบิกจากปั๊มของกรุงเทพมหานคร 

หรือหน่วยงานจัดซื อเอง  
- ควบคุมการเบิกจ่ายน  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือบริหารการใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องนี 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

9) ระบบงานบุคลากร 
- รวบรวมข้อมูลด้านบุคลากรทั งหมดของกรุงเทพมหานครอยู่ในที่เดียวกันให้ถูกต้อง 

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพ่ือน าไปใช้ในการพิจารณาและจัดท าแผนอัตราก าลังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ผู้บริหารมีข้อมูลสนับสนุนในการพิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่
เหมาะสม ก่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์ต่องานของกรุงเทพมหานคร 

- การบริหารงานด้านบุคลากรของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ทันต่อเหตุการณ์ 

- เป็นฐานข้อมูลให้กับระบบงานเงินเดือนและฐานข้อมูลของระบบการเบิกจ่าย ตรง            
ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างที่ส านักการคลังก าลังด าเนินการ 
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10) ระบบงานเงินเดือน 
- ข้อมูลบุคลากรทีเ่ป็นปัจจุบัน 
- ผู้บริหารสามารถทราบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวม  
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาเพ่ิมอัตราก าลัง 

11) ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 
- เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และบุคคลในครอบครัวไม่ต้อง

ส ารองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
- เพ่ือลดขั นตอนการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่การเงินในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย า 
- เพ่ือลดปริมาณงานและเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของทุกหน่วยงานของ

กรุงเทพมหานคร 

12) ระบบงานเรื่องราวร้องทุกข์ 
- สามารถรับแจ้งทุกข์จากประชาชนและหน่วยงาน  เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

ด าเนินการแก้ไขปัญหาในทันท ี
- ผู้บริหารสามารถติดตามผลการแก้ไขปัญหา และควบคุมก ากับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- ประชาชนสามารถแจ้งทุกข์ได้ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 

ระบบบริหารงานภายในของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพัฒนาขึ นโดยส านักงานนโยบายและแผน 
กรุงเทพมหานครนั น มีการใช้งานจริงเนื่องจากมีผลต่อการของบประมาณ การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื อจัด
จ้างโดยตรง 

 
3.1.3 สถานภาพด้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของส้านักการระบายน ้า 

ส านักการระบายน  า มีข้อมูลที่มีความส าคัญในงานวิศวกรรมจ านวนมาก เช่น ข้อมูลระบบ
ท่อ ระบบคลอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงปัจจุบันมีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลในรูปแบบกระดาษ ไม่
สามารถค้นหาหรือตรวจสอบได้ง่าย เหมือนกับการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล ท าให้การส่งข้อมูลระหว่าง
กอง หรือการใช้ข้อมูลร่วมกันท าได้ยาก เนื่องจากแต่ละกองไม่ทราบว่าแต่ละหน่วยงานมีข้อมูลอะไรจัดเก็บ
ไว้บ้าง จัดเก็บไว้ที่ใด ซึ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีความจ าเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลนั นได้อย่างรวดเร็ว ทาง
ส านักการระบายน  าจึงควรมีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้รองรับการใช้งานร่วมกัน ทั งนี การ
พัฒนาระบบใหม่  ต้องอาศัยเครื่องมือมาสนับสนุน คือ ระบบภูมิสารสนเทศ หรือ Geographic 
Information System (GIS) โดยข้อมูลที่จัดเก็บใน GIS จะมีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพื นที่ (Spatial Data)   
ที่แสดงในรูปแบบของภาพ (Graphic) แผนที่ (Map) ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) 
หรือฐานข้อมูล (Database) การเชื่อมโยงข้อมูลทั งสองประเภทเข้าด้วยกัน ท าให้ผู้ใช้สามารถที่จะแสดง
ข้อมูลทั งสองประเภทได้พร้อมๆ กัน เช่น ข้อมูลเชิงพื นที่ คือ แนวการวางท่อระบายน  าของกองระบบท่อ
ระบายน  า สามารถรวมกับฐานข้อมูล คือ ขนาดของท่อ หรือการขุดลอกท่อในปีที่ผ่านมา เป็นต้น ในการ
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว หากเก็บในระบบโครงข่ายผู้ใช้จะสามารถน ามาวิเคราะห์ด้วย GIS และท าให้สื่อ
ความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การเตือนภัยเขตน  าท่วม การเปลี่ยนแปลงของ
การใช้พื นท่ี ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี  เมื่อปรากฏบนแผนที่ท าให้สามารถเข้าใจและสื่อความหมายได้ง่าย 
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ในส่วนระบบ GIS ของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลแผน
ที่อยู่สองหน่วยงาน คือ ส านักผังเมือง ซึ่งท าหน้าที่สร้างและปรับปรุงแผนที่ฐาน (Base Map) และ กอง
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ซึ่งเน้นการพัฒนาระบบ GIS ให้ค าแนะน าการน า 
GIS มาใช้ในการท างาน ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าเสนอข้อมูลผู้บริหารในเชิงแผน
ที่ ทั งนี  กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้มีการน าข้อมูลเชิงวิศวกรรมที่ได้จาก
ระบบ SCADA ของส านักการระบายน  า มาน าเสนอข้อมูลในเชิงแผนที่ เช่น ข้อมูลปริมาณน  าในแต่ละสถานี  
สามารถน าข้อมูลให้กับประชาชนผ่านหน้าเว็บไซต์มี Application เฉพาะเรื่อง เช่น ระบบแสดงข้อมูลที่ตั ง
ประตูระบายน  า ปริมาณน  าท่วมบนถนน มีการตอบรับจากประชาชนที่ใช้บริการเป็นอย่างดี  ส่วนส านักผัง
เมืองจะมีข้อมูลพื นฐานแผนที่ ซึ่งพร้อมให้หน่วยงานอื่นน าข้อมูลแผนที่ไปใช้งานต่อได้ ปัจจุบันส านักผังเมือง
มีข้อมูลประมาณ 50 ชั นข้อมูล เช่น ถนน เขตการปกครอง ทางน  า อาคาร เป็นต้น ส านักผังเมืองจะอัพเดท
ข้อมูลแผนที่ ใน Database Server ในส่วนการให้บริการผ่านแผนที่ผ่าน Internet และจัดท า Web 
Application ให้กับฝ่ายโยธา เพ่ือให้บริการในส่วนที่ประชาชนมาขออนุญาตสร้างอาคาร ปัจจุบันส านักการ
ระบายน  า ได้มีการน าแผนที่ของส านักผังเมืองไปใช้ ซึ่งเป็นแผนที่ที่มีความละเอียด 1:4,000 ส านักผังเมือง
ก าลังด าเนินการขออนุมัติงบประมาณการจัดท าข้อมูลแผนที่ ที่มีความละเอียด 1:1,000 ในพื นที่ กรุงเทพฯ 
คาดว่าจะใช้งบประมาณ 500 ล้านบาท   

กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันส านักการระบายน  า มีการใช้ GIS ในการแสดงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ให้กับประชาชน แต่ข้อมูลด้านวิศวกรรมที่ส าคัญ เช่น ข้อมูลจากกองระบบท่อระบายน  า กองระบบคลอง 
แบบก่อสร้างต่าง ๆ ยังไม่ได้มีการรวบรวมจัดเก็บในรูปแบบระบบฐานข้อมูล ซึ่งทางที่ปรึกษาฯ จะได้
ท าการศึกษาอย่างละเอียดแล้วเสนอแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป 

 
3.1.4 สถานภาพด้านโครงสร้างพื นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส านักการระบายน  า มีส านักงานหลักอยู่ที่ อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดิน
แดง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ตั งของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วมกรุงเทพมหานคร โดยมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลระบบตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน  าจากแม่น  า ล าคลอง และพื นที่โดยรอบกรุงเทพฯ 
หลายระบบ ประกอบด้วย ระบบเรดาร์ตรวจอากาศที่หนองจอก และหนองแขม  เซ็นเซอร์วัดระดับน  าและ
อัตราการไหลของน  าที่สถานีสูบน  าและประตูระบายน  าตามคลองต่าง ๆ เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณน  าฝน 
ระดับน  าท่วมขังบนถนน และข้อมูลอากาศและล าคลองในความรับผิดชอบของส านักงานเขต โดยข้อมูล
ทั งหมดจะส่งมาที่ระบบงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วม ที่ ส่วนกลางผ่านทาง
เครือข่ายหลักของ กทม. (BMA Backbone Network) และผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้
การส่งข้อมูลแบบ GPRS  สถานะปัจจุบันของระบบโครงสร้างพื นฐานส าหรับสนับสนุนการสื่อสารและการ
ท างานของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า สามารถสรุปโดยสังเขปได ้ดังนี  

 
1) โครงสร้างพื นฐานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

ส านักการระบายน  า มีเครื่องแม่ข่ายตั งอยู่ที่บริเวณชั น 6 กองสารสนเทศระบายน  า มีเครื่องแม่
ข่ายที่ท าหน้าที่เป็นฐานข้อมูลเพ่ือเก็บข้อมูลระบบงานต่าง ๆ เช่น ระบบงานโทรมาตร และระบบ
เรดาร์ตรวจอากาศ เป็นต้น โดยรายการเครื่องแม่ข่ายที่มีใช้งานในปัจจุบันสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 
3.3 
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จากข้อมูลในตารางที่ 3.3 พบว่า เครื่องแม่ข่ายทั งหมดที่ยังมีการเปิดใช้งานอยู่นั น มีอายุการ
ใช้งานเกิน 5 ปี และมีประสิทธิภาพต่ าในการให้บริการระบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน เมื่อมีปริมาณการใช้งาน 
ที่สูงขึ นในบางช่วงเวลา เครื่องแม่ข่ายอาจไม่มีทรัพยากรเพียงพอส าหรับการท างานของระบบท าให้
ระบบเกิดความล่าช้า และส่งผลให้คุณภาพการให้บริการโดยรวมต่ าลง  

 

ตารางที่ 3.3  เครื่องแม่ข่ายที่ส านักการระบายน  ามีอยู่ในปัจจุบัน 

ที ่ ยี่ห้อ / รุ่น 
ปีที่
ซื อ 

จ้านวน ที่ตั ง หน้าท่ี 

1 Acer Altos R710 2549 3 กองสารสนเทศระบายน  า ไม่ระบ ุ
2 Acer Altos G320 2549 3 กองสารสนเทศระบายน  า ไม่ระบ ุ
3 HP Proliant ML150 G2 2549 3 กองสารสนเทศระบายน  า งานฐานข้อมูล งานด้านการเชื่อมต่อ 

งานด้านการให้บริการข้อมูล 
4 HP Proliant DL380 2551 2 กองสารสนเทศระบายน  า ไม่ระบ ุ
5 HP Proliant DL380 G5 2551 4 กองสารสนเทศระบายน  า งานฐานข้อมูล งานด้านการจดัการ

เครือข่าย งานส ารองข้อมูลและเอกสาร 
งานด้านการให้บริการข้อมูล 

6 HP Proliant DL360P 2557 1 กองสารสนเทศระบายน  า ไม่ระบ ุ
7 HP Proliant ML370 2548 1 กองสารสนเทศระบายน  า งานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 
8 HP Proliant ML370 G4 2550 1 กองสารสนเทศระบายน  า งานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 
9 HP Compaq DX7300 

PC 
2551 1 กองสารสนเทศระบายน  า งานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

10 HP Proliant DL380 G5 2552 3 กองสารสนเทศระบายน  า งานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 
11 HP Proliant DL380 G5 2552 5 กองสารสนเทศระบายน  า งานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม  

บริษัทไอทีอีแอล จ ากัด (ผู้ขายและ MA) 
12 HP 2552 1 กองสารสนเทศระบายน  า งานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 
13 HP WorkStation 

XW4600 
2552 7 กองสารสนเทศระบายน  า งานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

14 HP WorkStation 
XW6600 

2552 4 กองสารสนเทศระบายน  า งานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

15 HP Proliant DL380 G6 
CTO Chassis 

2553 1 กองสารสนเทศระบายน  า งานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 
บริษัท แซมคอน จ ากัด (ผู้ขายและ MA) 

16 Dell Precision 3500 2555 1 กองสารสนเทศระบายน  า งานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 
17 HP Proliant DL380 G7 2556 1 กองสารสนเทศระบายน  า งานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 
18 HP Z210 Workstation 2556 2 กองสารสนเทศระบายน  า งานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 
19 HP Proliant DL380 D7 2557 1 กองสารสนเทศระบายน  า งานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

 
2) โปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย 

โปรแกรมระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่ายที่ส านักการระบายน  า ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมี      
2 รุ่น  ได้แก่  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2003 และ Microsoft 
Windows Server 2008 ซึ่ง ณ เวลานี ระบบปฏิบัติการทั งสองรุ่นได้สิ นสุดระยะเวลาให้ การ
สนับสนุนจากทางบริษัทผู้ผลิตไปแล้ว ท าให้ไม่สามารถอัพเดทการแก้ไขช่องโหว่ด้านความมั่นคง
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ปลอดภัยได้ จึงอาจเป็นจุดอ่อนของระบบ ท าให้มีโอกาสถูกบุกรุกได้โดยง่ายท าให้มีความเสี่ยงสูงต่อ
ระบบสารสนเทศของส านักการระบายน  า 

 
3) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ส านักการระบายน  า มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
ส านัก ดังตารางที่ 3.4 โดยข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลสรุปจากบริษัทที่รับเหมาการบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายของส านักการระบายน  า อย่างไรก็ดีข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (ภาคผนวก ก) 
อาจไม่สอดคล้องกับตัวเลขจากบริษัท ซึ่งทางส านักการระบายน  า ควรด าเนินการส ารวจให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องเพ่ือวางแผนการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายต่อไป 

ตารางที่ 3.4 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของส านักการระบายน  ามีอยู่ในปัจจุบัน  
(ข้อมูลจากบริษัทผู้รับจ้างบ ารุงรักษา) 
 

ประเภท ชั น 6 ชั น 3 ชั น 2 รวม 
Notebook 11 16 4 31 เครื่อง 

PC 78 201 74 353 เครื่อง 
Printer 14 10 3 27 เครื่อง 

 

จากการส ารวจข้อมูลพบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ซึ่ง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานกับซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน นอกจากนี เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ที่ใช้ มีความหลากหลายสูงในแง่ของยี่ห้อและรุ่น เนื่องจากกระบวนการ
จัดหาเป็นการจัดหาตามโครงการของแต่ละหน่วยงานภายในส านักการระบายน  า ท าให้อุปกรณ์ที่
จัดซื อมีความหลากหลาย และท าให้เกิดความยุ่งยากในการบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ 

นอกจากนี  ในการส ารวจข้อมูลของเครื่องลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในส านักการระบาย
น  าพบว่ามีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ส่วนบุคคลมาใช้งานเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในแง่การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
ควรมีการจัดหาฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพดีในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนผู้ใช้งานและมีการ
ก าหนดนโยบายในการควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
4) ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 

ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของส านักการระบายน  า มีทั งการเชื่อมโยงเครือข่ายภายใน
อาคารและสื่อสารข้อมูลเพ่ือเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลักของ กทม. เพ่ือการสื่อสารข้อมูลระหว่าง
อาคารแต่ละส านักงานและเพ่ือเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยสามารถแบ่งได้ ดังนี  

 เครือข่ายภายใน (Local Area Network: LAN) 
เครือข่ายภายในของส านักการระบายน  า มีภาพรวมดังแสดงในรูปที่ 3.14 ศูนย์รวมของการ

เชื่อมต่อเครือข่ายภายในอยู่ที่ห้องแม่ข่าย ชั น 6 อาคารส านักการระบายน  า  ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 2 โดยใช้ Ethernet Switch HP รุ่น ProCurve เป็น Core Switch แล้วกระจาย
ข่ายสายการเชื่อมต่อไปยังชั นต่าง ๆ รวมถึงการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
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นอกจากนี  ยังมีการติดตั งเครือข่ายไร้สาย Cisco 231g เพ่ือให้บริการการเชื่อมต่อเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์แบบพกพา และ Mobile Devices โดยใช้ Wireless Controller ของ Cisco ด้วย
เช่นกัน 

จากการออกแบบระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายดังกล่าว ยังไม่ได้มีการติดตั งอุปกรณ์เครือข่าย
ทั ง Core Switch และ Distribute Switch เป็ นแบบส ารองซ้อน  (Redundant) ซึ่ งถ้ า Core 
Switch หรือ Distribute Switch เกิดการช ารุดจะท าให้ระบบเครือข่ายหยุดท างานเพราะไม่มี
เส้นทางส ารองเชื่อมไปยังเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั นจึงควรมีการปรับปรุงการ
เชื่อมต่อดังกล่าวให้สามารถท างานแบบส ารองซ้อนได้ นอกจากนี การเชื่อมต่อเครือข่ายสู่เครื่องแม่
ข่ายควรมีการเชื่อมต่อแบบส ารองซ้อนเช่นเดียวกันเพ่ือป้องกันปัญหาการเกิดจุดรวมของความ
เสียหายของระบบ 

ส่วนของการใช้งานเครือข่ายไร้สายนั นท าให้เกิดความสะดวกในการปรับย้ายพื นที่ในการ
ท างานก็จริงแต่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกหลายด้าน เช่น การเกิดคอขวดในการสื่อสารข้อมูล
เมื่อมีผู้ใช้เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบพร้อมกันจ านวนมาก หรือเมื่อมีผู้ใช้งานบางเครื่องรับส่งข้อมูลปริมาณ
มาก นอกจากนั นการสื่อสารข้อมูลไร้สายยังท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลที่สูงและยัง
เป็นช่องทางที่ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถใช้เป็นช่องทางในการเจาะระบบได้โดยง่าย 

 

Core Switch ชั น 6 

ชั น 3
- กองพัฒนาระบบหลัก
- กลุ่มงานการคลัง สนก.

ชั น 2
- กองระบบท่อระบายน  า

- กองระบบคลอง

ศูนย์ป้องกันน  าท่วม 
(ฝั งธนฯ) ห้อง Server กองสารสนเทศระบายน ้า ชั น 6

Internet

Backbone BMA

ส านักจัดการคุณภาพน  า

กองสารสนเทศระบายน  า

ศูนย์ควบคุมระบบ
ป้องกันน  าท่วม

กองสารสนเทศภูมิศาสตร์

GPRS
Sensor วัดระดับน  า/อัตราน  าไหล/น  าท่วมถนน ฯลฯ

Wifi
Access Point

(6 ชุด)

Server : Gigabit Ethernet

  DMZ

ชั น 6 

FortiGate

SonicWall
IPS

SourceFir
e

Wifi
Controller

หน่วยงานอื่นๆ
ของ กทม.

เรดาร์ 
หนองแขม, 
หนองจอก

หน่วยงานอื่นๆ
ของส านักการระบายน  า

 
รูปที่ 3.14 ภาพรวมเครือข่ายส านักการระบายน  า (ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง อาคาร 1) 
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 การเชื่อมต่อเครือข่าย Internet  
การเชื่อมต่อเครือข่าย Internet นั นใช้เป็นระบบรวมศูนย์ โดยใช้งานร่วมกับการเช่าใช้

เครือข่าย Internet ของ กทม. โดยเชื่อมต่อผ่านสายสัญญาณ แบบ Optical Fiber และมีระบบ
รักษาความมั่นคงเครือข่ายเพ่ือป้องกันการถูกโจมตีจากภายนอกดังที่จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 

 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ส านักการระบายน  า มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ 

Firewall และ Intrusion Prevention System (IPS) ท าหน้าที่ตรวจสอบและคัดกรองการสื่อสาร
ระหว่าง 4 เขตรักษาความมั่นคง (Security Zone) ด้วยกัน คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของ
ผู้ใช้งานภายใน สนน. (User Zone) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ สนน. (Server Zone) เครือข่าย
หลักของ กทม. (BMA Backbone) และระหว่างผู้ใช้ภายนอกกับแม่ข่ายเว็บ (DMZ) โดยมีอุปกรณ์
รักษาความมั่นคง 3 ตัว ด้วยกัน คือ SonicWall Firewall กับ SourceFire IPS ส าหรับการรักษา
ความมั่นคงระหว่าง User Zone, Server Zone, DMZ และ Fortigate 800F Firewall ส าหรับ
รักษาความมั่นคงระหว่าง BMA Backbone กับส านักการระบายน  า 

อย่างไรก็ดี ส านักการระบายน  ายังไม่มีการก าหนดนโยบายด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศอย่างเป็นทางการ และไม่มีคณะกรรมการหรือทีมปฏิบัติการด้านการรักษาความ
มั่นคงสารสนเทศ เช่นกัน 

 ห้องแม่ข่าย 
ปัจจุบันส านักการระบายน  ามีห้องแม่ข่ายอยู่ที่ชั น 6 จ านวน 2 ห้อง โดยมีลักษณะคล้ายกัน 

คือ เป็นห้องที่ติดตั งพื นยก มีระบบปรับอากาศแบบ Split Type ติดตั งแบบแขวนเพดาน ห้องละสอง
ตัว เปิดท างานสลับกัน มีตู้ Rack ขนาด 42U หลายตู้ ส าหรับติดตั งอุปกรณ์เครือข่ายและแม่ข่าย 
โดยท าการระบายความร้อนจากด้านบนของตู้ขึ นเหนือฝ้าเพดาน ทั งสองห้องมีระบบส ารองไฟฟ้า 
(UPS) และส านักการระบายน  า มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 50 KVA ติดตั งอยู่ที่ดาดฟ้าของอาคาร 
แต่ยังไม่มีระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติ 

โดยรวมแล้วห้องแม่ข่ายมีพื นที่เพียงพอส าหรับติดตั งอุปกรณ์ มีระบบไฟฟ้าและระบบปรับ
อากาศที่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน แต่อุปกรณ์ต่าง ๆ มีการใช้งานมานาน อุปกรณ์บางส่วน
ไม่สามารถท างานได้อย่างสมบูรณ์ เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สามารถเริ่มการท างานโดยอัตโนมัติได้ 
ทั งนี  ส านักการระบายน  าได้รับงบประมาณในการปรับปรุงห้องแล้วซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้าง 

 

3.2  บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส้านักการระบายน ้า 
จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยเทคนิค SWOT 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดขึ นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ 
โรงแรมปริ๊นส์ตั น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมทั งสิ นจ านวน 86 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบและตระหนักถึงความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
น าไปสู่เป้าหมายของส านักการระบายน  า และเพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรของส านักการระบายน  าได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นถึงสถานภาพและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และก าหนดกลยุทธ์การจัดท า
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมต่อไป 
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ในช่วงแรกของการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นการน าเสนอหลักการและแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อองค์กร ท าให้องค์กรจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือรองรับกับกระบวนการท างานในปัจจุบัน เช่น 
การเปลี่ยนแปลงของโลกสู่การปรับตัวของประเทศไทย แนวโน้มเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดของการบริหารในยุคเปลี่ยนแปลง 
แนวคิดในการปฏิรูปการบริหาร การวิเคราะห์การบริหารองค์กรตามแบบจ าลองในการพัฒนาองค์กร การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ และแนวคิดในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

จากนั นเป็นการระดมความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้
ประกอบการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 4 
กิจกรรม โดยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา แสดงความคิดเห็นลงในกระดาษแยกตามสีแต่ละกิจกรรมดังต่อไปนี  

กิจกรรมที่ 1 ก้าหนดวิสัยทัศน์องค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ของส านัก      
การระบายน  า     

กิจกรรมที่ 2 ก้าหนดเป้าหมายองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านัก     
การระบายน  า     

กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) ของส านักการระบายน  า ซึ่ง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) 
และจุดที่ ต้ อ งป รับปรุ ง (Weaknesses) และการวิ เค ราะห์ ปั จจั ยแวดล้ อมภายนอก (External 
Environment) ได้แก่ โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ของส านักการระบายน  า 

กิจกรรมที่ 4  ก้าหนดกลยุทธ์/แนวทางในการด้าเนินงานสู่เป้าหมาย  
 
ทฤษฎีการบริหารที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพ ของส้านักการระบายน ้า 

ที่ปรึกษา มจธ. ได้น าผลการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา มาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีการ
บริหารและการวิเคราะห์องค์กรภายใต้แบบจ าลองรูปบ้าน มจธ. (KMUTT’s Home Model) ซึ่งเป็น
แบบจ าลองที่สะท้อนมุมมองขององค์กรในเชิงกว้างเป็นองค์รวม และใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนผู้บริหารใน
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเพ่ือก าหนดทิศทางหรือระบบที่ต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี โดย
จัดกลุ่มประเด็นที่เกิดขึ น แล้ววิเคราะห์ตามแต่ละส่วนของรูปบ้าน เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ของ
องค์กร ช่วยให้พิจารณาประเด็นด้านต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่  

1. ด้านวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบาย (Charter) เป็นการมองบริบท
องค์กรในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย วัตถุประสงค์ 

2. ด้านโครงสร้างองค์กรและการบริหาร (Structure) เป็นการมองโครงสร้างการท างานของ
องค์กร คณะกรรมการ คณะท างาน กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 

3. ด้านกระบวนงานของระบบงานต่าง ๆ (Process& Systems) เป็นการมองระบบการ
บริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร เช่น การบริหารงานบุคคคล การจัดซื อจัดจ้าง การ
บริหารการเงิน ระบบการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

4. ด้านบุคลากร (Culture/Paradigm/HRD) เป็นการมองในเรื่องที่เกี่ยวกับพัฒนาบุคลากร 
วัฒนธรรมการท างาน 
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5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือการบริหารงาน (Tools) เป็นการมองเครื่องมือที่มา
ช่วยสนับสนุนการท างานอย่างเป็นระบบ อาทิ เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
บริหารจัดการฐานข้อมูล การจัดการความรู้ในองค์กร 

6. ด้านระบบติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน (Monitoring & Evaluation System) เป็น
การมองระบบติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานในองค์กร เช่น การติดตามและประเมินผล
รายบุคคล การติดตามประเมินผลรายเดือน รายไตรมาส รายปี เป็นต้น 

 
รูปที่ 3.15 แบบจ าลองรูปบ้าน มจธ. (KMUTT’s Home Model) 

 
แบบจ าลองดังรูปที่ 3.15 ท าให้ทราบสถานภาพขององค์กรได้อย่างชัดเจนขึ น ดังตัวอย่าง 

 
 ปัญหาที่พบในองค์กรด้านวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบาย (Charter) 

- กฎ ระเบียบที่มากและมีหลายขั นตอน 
- นโยบายภายในขององค์กรมีความไม่แน่นอน เช่น เมื่อประกาศใช้กฎเกณฑ์แล้ว มีการ

เลื่อนการบังคับใช้ภายหลัง 
- งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในการพัฒนางานตามภารกิจไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม อาจท าให้

เกิดความล่าช้า 
- ภารกิจไม่ชัดเจน ท าให้เกิดการเก่ียงงานกัน 

 ปัญหาที่พบในด้านโครงสร้างองค์กรและการบริหาร (Structure) 
- การแบ่งหน้าที่ตามโครงสร้างของหน่วยงานขาดความชัดเจน 
- โครงสร้างของศูนย์ IT ไม่ได้ถูกปรับให้เห็นความก้าวหน้าในสายงานจึงขาดแรงจูงใจในการ

ท างาน 
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 ปัญหาที่พบในด้านกระบวนงานของระบบงานต่าง ๆ (Process& Systems) 
- ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ขาดการบูรณาการให้สามารถใช้งานได้

ภายในระบบเดียวกัน 
- ระบบสารสนเทศท่ีใช้ในปัจจุบัน มีคลาดเคลื่อนในการเก็บข้อมูล  

 ปัญหาที่พบด้านบุคลากร (Culture/Paradigm/HRD) 
- บุคลากรในองค์กรต้องปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายหลายด้านเพ่ิมเติมจากภารกิจหลักมาก 

อาจท าให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ 
- บุคลากรที่รับผิดชอบด้านนี มีการเปลี่ยนสายงานไปท างานด้านอื่นท าให้การพัฒนางานด้าน

นี ไม่ต่อเนื่อง 
- ผู้ปฏิบัติงานยังมีความรู้ ความสามารถเรื่อง IT ไม่มากพอ เป็นผลให้การปฏิบัติงานเกิด

ปัญหาและอุปสรรค 
- ผู้บังคับบัญชาขาดหลักธรรมาภิบาล 

ปัญหาที่พบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือการบริหารงาน (Tools) 
- เครื่องมือด้าน ICT มีปริมาณไม่เพียงพอ และขาดความทันสมัย 
- งบประมาณในการจัดซื อเครื่อง Server และระบบ Network ที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือใช้

งานบริการประชาชนไม่เพียงพอ 
- ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทันสมัย ส่งผลท าให้ระบบข้อมูลยังไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์ ไม่สามารถมีข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และวางแผน พัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายได้ 
 ปัญหาที่พบด้านระบบติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน (Monitoring& Evaluation System) 

- ตัวชี วัด พันธกิจ ขาดความชัดเจน  
 
บทวิเคราะห์ผลการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส้านักการระบายน ้า 

กิจกรรมที่ 1 ผลการระดมความคิดเห็นการก าหนดวิสัยทัศน์องค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส านักการระบายน  า สรุปได้ดังนี  

ส านักการระบายน  า ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน 
คือ 1) บทบาทหน้าที่หลักขององค์กร (Core Purpose) 2) คุณค่าที่โดดเด่น คุณค่าที่ประชาคมยึดมั่นหรือคุณ
ค่าที่สอดคล้องกับความสามารถขององค์กร (Core Values) และ 3) ทิศทาง ต าแหน่ง และเป้าหมายปลายทาง
ระยะยาวขององค์กร (Visionary Goal) มีรายละเอียด ดังนี   

1) บทบาทหน้าที่หลักขององค์กร (Core Purpose) ประกอบด้วย  
- ศูนย์รวมข้อมูลแหล่งเดียวเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
- สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วเข้าถึงได้ทันที (Real-time)  
- ปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ทันสมัย  
- จัดท าระบบแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่าย (Network) 
- จัดหาอุปกรณ์ควบคุมเชื่อมต่อ (Link) เข้ากับโทรศัพท์มือถือ 
- บูรณาการข้อมูลการระบายน  า ส่งเสริมระบบการตัดสินใจ 

2) คุณค่าที่โดดเด่น คุณค่าที่ประชาคมยึดมั่นหรือคุณค่าที่สอดคล้องกับความสามารถขององค์กร (Core 
Values) ประกอบด้วย 
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- ประมวลผลค่าคุณภาพน  า 
- คาดการณ์คุณภาพน  า 
- แนวทางและจัดการคุณภาพน  าดีขึ น ภายในขั นตอนเดียว 
- มีระบบจัดการควบคุมคุณภาพน  าปลอดภัย  
- มีระบบอัตโนมัติควบคุมการระบายน  า 

3) ทิศทาง ต าแหน่ง และเป้าหมายปลายทางระยะยาวขององค์กร (Visionary Goal) ประกอบด้วย 
- ประชาชนมีความสุข 
- ทุกคนมีวินัย จิตส านึกและรับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
- ภาครัฐและประชาชนมีความร่วมมือในการป้องกัน/แก้ไขปัญหา 
- สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน 

ที่ปรึกษา มจธ. ได้ท าการยกร่างวิสัยทัศน์องค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านัก
การระบายน  า ดังนี  

“ศูนย์บูรณาการข้อมูลด้านการระบายน ้าและจัดการคุณภาพน ้าเพื่อการตัดสินใจด้วยเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัย โดยการเชื่อมโยงข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่จะสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน” 
 

กิจกรรมที่ 2 ผลการระดมความคิดเห็นในการก าหนดเป้าหมายองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของส านักการระบายน  า สรุปได้ดังนี  
 ส านักการระบายน  า ร่วมกันก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 อันดับ ดังนี  

 เป้าหมายที่ให้ความส้าคัญสูงสุดเป็นอันดับแรก ประกอบด้วย 
1) คลังข้อมูลโครงสร้างพื นฐานที่มีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลครบรอบด้านและมีการบูรณาการข้อมูล 
2) ข้อมูลพื นที่ ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3) มีระบบประมวลผลเพ่ือการตัดสินใจ 
4) ระบบคาดการณ์น  าท่วมล่วงหน้าที่แม่นย า 
5) มีระบบภูมสิารสนเทศ (Geographic Information System : GIS)  
6) มีระบบติดตามคุณภาพน  าคลองแบบเข้าถึงได้ทันที (Real-Time) 
7) บุคลากรทั งองค์กรเข้าใจวิสัยทัศน์ตั งแต่ผู้บริหารถึงผู้ปฏิบัต ิ
8) บุคลากรมีแนวทางในการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความร่วมมือในการท างาน เพ่ือ

ความส าเร็จในงานร่วมกัน 
9) บุคลากรมีสมรรถนะ (Competency Based Approach) มีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

เช่น การพัฒนาให้ใช้และรู้ทันเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เป็นต้น 
10) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาน  าท่วมขัง 
11) จัดโซนที่พักอาศัยของคนไม่มีที่อยู่ใน กทม. เพ่ือช่วยลดการสร้างที่พักอาศัยซึ่งลุกล  าพื นที่คลองต่าง ๆ  

 เป้าหมายที่ให้ความส้าคัญรองลงมาเป็นอันดับที่สอง ประกอบด้วย 
1) มีวิธีการท างานอย่างเป็นระบบและระบบใช้งานง่าย  



บทที่ 3 | แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 

 
 3-50 

2) ระบบและเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน 
เช่น มี Hardware - Application ในการสนับสนุนการท างาน เป็นต้น  

3) มีระบบจัดการฐานข้อมูลที่ดี เช่น มีระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) 
เพ่ือใช้ในการวางแผน ประเมิน ป้องกัน แก้ไขปัญหาในอนาคต หรือ ระบบอัตโนมัติในการบริหาร
จัดการและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น  

4) เครื่องมืออุปกรณ์ในการระบายน  าเพียงพอ  
5) ระบบเครือขา่ยครอบคลุมทุกหน่วยงานใน กทม. 
6) มีระบบบริหารจัดการน  าครอบคลุมทั งพื นที่ กทม. ระบบท่อระบายน  าสมบูรณ์และใช้งานได้จริง และ

ระบายน  าได้รวดเร็ว 
7) ระบบแสดงผลสภาวะน  าที่เข้าใจง่าย เช่น ระดับความสูงของน  าในคลอง ระดับน  าเสียในคลอง 
8) มีการอบรมให้ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรอย่างจริงจัง สามารถใช้งานได้จริง 
9) พัฒนาด้านจิตใจของบุคลากร ให้รักองค์กรมากขึ น 
10) น  าใช้แต่ละครัวเรือน ผ่านการบ าบัดก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน  าสาธารณะ 
11) คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ น 
12) ปัญหาเรื่องร้องเรียนน้อยลง 

 เป้าหมายที่ให้ความส้าคัญเป็นอันดับที่สาม ประกอบด้วย 
1) มีศูนย์กลางข้อมูลระบายน  า (Data center)  
2) น าข้อมูลไปพัฒนาระบบระบายน  าและการจัดการคุณภาพน  าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์

เป็นรูปธรรม 
3) งานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้เปลี่ยนรอบผู้บริหาร 
4) บูรณาการข้อมูลและพัฒนา Model ด้านการป้องกันน  าท่วม  
5) การพยากรณ์อากาศในเขตกรุงเทพมหานครเป็นที่น่าเชื่อถือ 
6) บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์เบื องต้น 
7) มีแหล่งเก็บน  า (แก้มลิง) 
8) มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การจัดการระบบของชุมชน จัดการระบบการทิ งขยะ เป็นต้น  
9) มีระบบแสดงความคิดเห็นและประชาชนสามารถแสดงความเห็นได้ตลอดเวลา 
10) มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่หน่วยงานและประชาชนได้ทั่วถึง เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทันเหตุการณ์ เป็นแบบ

แผนให้หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ น าไปเป็นตัวอย่างได้ 
11) ประชาชนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 
12) คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ น 

 
กล่าวโดยสรุป  การก าหนดเป้าหมายองค์กรร่วมกันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ เข้าร่วม

ประชุมสัมมนา พบว่า มุ่งเน้นให้กระบวนการท างานมีระบบที่ดีขึ น อันประกอบด้วย การท างานที่เป็นระบบ 
มีระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล และเครื่องมือที่เอื อและสนับสนุนการท างานด้านการระบายน  าและ
การจัดการคุณภาพน  า อีกทั งคาดหวังให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รักองค์กร มีวิสัยทัศน์ร่วมกันและพัฒนาองค์กรไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายในระยะยาว นั่นคือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นโดยมีส่วนร่ วมในการจัดการ
ปัญหาคุณภาพน  า รวมถึงมีจิตส านึกในการรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 
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กิจกรรมที่ 3 ผลจากการระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมขององค์กร (SWOT 
Analysis) ของส านักการระบายน  า ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (External 
Environment) และปัจจัยแวดล้อมภายใน (Internal Environment) มีรายละเอียดดังนี  
 
ส่วนที่ 1: ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (External Environmental Analysis) เป็นการพิจารณา
แนวโน้มของตัวแปรต่าง ๆ เพ่ือแสวงหาโอกาส (Opportunity) ที่องค์กรจะสามารถขยายกิจการ สร้าง
ผลงาน รายได้ และผลก าไร และภัยคุกคาม (Threat) ขององค์กร ซึ่งเป็นอุปสรรคจากภายนอกที่ขัดขวาง
ความเจริญก้าวหน้า และส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร สรุปได้ดังนี  
 
ประเด็นโอกาส (Opportunities) 

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน  า 
2. มีเครือข่ายประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน เป็นต้น 
3. นโยบายในการดูแลข้อมูลน  าแห่งชาติ  
4. แผนพัฒนา IT ของชาติ และ กทม. เอื อและสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร 
5. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว 
6. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาระบบระบายน  าได้ดียิ่งขึ น 
7. ผู้บริหารระดับสูงของ กทม. มีนโยบาย วิสัยทัศน์ ที่จะน า กทม. ไปสู่เมืองชั นน า ที่มีความปลอดภัย 

สวยงาม น่าอยู ่
8. ผู้บริหาร/ประชาชน สนใจและให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้สนับสนุน

งานด้านการระบายน  า 
9. มีทุนการศึกษาในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

 
ประเด็นภัยคุกคาม (Threats) 

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก สภาพแวดล้อม ส่งผลต่อปริมาณฝน และการเพ่ิมสูงขึ น
ของระดับน  าทะเล ท าให้การบริหารระบบระบายน  ายากขึ น 

2. ขาดการสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ เพ่ือร่วมคิด แก้ไข ป้องกัน 
3. สิ่งแวดล้อม เครื่องมือ สถานที่ ไม่เพียงพอ 
4. สภาพจราจรติดขัด ไม่สามารถท าให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการได้ทันท่วงที 
5. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการแก้ไขปัญหาขององค์กร 
6. ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในการท างาน เช่น การต่อต้าน

ของประชาชนที่เสียผลประโยชน์ในการพัฒนาระบบให้ประสบความส าเร็จ 
7. การจารกรรมข้อมูลจากภายนอก ท าให้ระบบล่มไม่สามารถใช้งานได้ 
8. งบประมาณ กทม. มีจ ากัด และขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
9. กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมบัญญัติไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสภาวการณ์ที่เกิดขึ น 
10. นโยบายภาครัฐ/ประเทศ และนโยบายหน่วยงานหลักมีผลต่อการด าเนินโครงการที่ต้องปรับเปลี่ยน

เป้าหมายบ่อยครั ง 
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ส่วนที่ 2 : ปัจจัยแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

การวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในองค์กร (Organization Analysis) ได้แก่ การพิจารณาถึงแนวโน้ม
ของตัวแปรต่าง ๆ เพ่ือระบุจุดแข็ง (Strength) ที่องค์กรท าได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน ๆ หรือข้อ
ได้เปรียบขององค์กรที่มีอยู่เหนือคู่แข่งและจุดอ่อนหรือจุดที่ต้องปรับปรุง (Weaknesses) ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินงานขององค์กร ปัจจัยแวดล้อมภายในที่จะช่วยสนับสนุน เอื อต่อการพัฒนา และสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่องค์กร ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างองค์กรและการบริหาร ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนงานของระบบงานต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือการบริหารงาน และด้านระบบ
ติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน โดยแต่ละด้านถูกวิเคราะห์ใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นจุดแข็ง และประเด็น
จุดอ่อน สรุปได้ดังนี  

ด้านโครงสร้างองค์กรและการบริหาร (Structure) 

ประเด็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
- เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบด้านสารสนเทศ 

ด้านการระบายน  าของ กทม. มีหน้าที่เฉพาะงาน
ไม่ซ  าซ้อน  

- มีหน่วยงานส่วนกลางสามารถติดต่อ
ประสานงานได้อย่างรวดเร็ว 

- โครงสร้างอัตราก าลังเหมาะสม บุคลากร
เพียงพอ ท าให้สามารถพัฒนาได้ 

- เส้นทางความก้าวหน้าและเจริญเติบโตของ
บุคลากรไม่ชัดเจน ท าให้มีการไหลออกของ
บุคลากรในองค์กร  

- บุคลากรที่มีอยู่ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับ
ความรู้ที่ด ารงต าแหน่ง 

- การกระจายอ านาจการท างาน ไม่ครอบคลุม 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบไอทีไม่เพียงพอ 

 
ด้านบุคลากร (Culture/Paradigm/HRD) 

ประเด็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
- บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในการท างานในระดับปฏิบัติการ 
เข้มแข็ง  

- บุคลากรในหน่วยงานร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานดี มีความรักสามัคคี มีความตั งใจใน
การพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ ทีมงาน
เข้มแข็งท างานเต็มที่ ท าให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญในการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ 

- ขาดทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- บุคลากรในองค์กรมีความหลากหลาย ท าให้ขาด
ทัศนคติในการผลักดันภารกิจร่วมกัน ขาด
แรงจูงใจในการท างาน ไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็น ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง  

- ผู้บริหารระดับกองมีการปรับเปลี่ยน ท าให้การ
พัฒนางานและคนไร้ทิศทาง ไม่ตรงตามความ
ต้องการ รวมถึงผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาด้านไอที  

- ขาดผู้วางระบบที่มีความรู้และมีประสิทธิภาพใน
การวางระบบและโครงการ 

- ขาดการสร้างทีมงานที่เชี่ยวชาญและขาดการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของบุคลากร 
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ด้านกระบวนงานของระบบงานต่าง ๆ (Process& Systems) 

ประเด็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
มีการพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือให้สมาชิกสามารถ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ 

- การประสานข้อมูลกับกองอ่ืน ๆ ในส านักมีไม่
มาก ท าให้การใช้ข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่กว้างและ
คุ้มค่าเพียงพอ 

- การประชาสัมพันธ์ให้ กทม. ด้านข่าวสารไม่
มุ่งเน้นให้ประชาชน น าไปสู่ปฏิบัติได้จริง 

 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือการบริหารงาน (Tools) 

ประเด็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
- ศูนย์ข้อมูลของส านักการระบายน  ามีการพัฒนา

อยู่เสมอ 
- มีการน าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านคุณภาพน  า 
- โครงสร้างพื นฐาน ระบบไอที ระบบเครือข่าย มี

ความพร้อม มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย ข้อมูลของส านักการระบายน  าที่มีความ
ทันสมัย มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอย่างเป็นระบบ 

- ข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนง่ายต่อการค้นหา มี
ข้อมูลฝน ภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ เรดาร ์น  า
ท่วมขัง ปริมาณฝน การท านายฝนตกในพื นที่ 

- ขาดการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และขาด
การบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนในการน าข้อมูล
ไปใช้  

- งบประมาณไม่เพียงพอ 

 
ด้านระบบติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน (Monitoring& Evaluation System) 

ประเด็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
มีระบบติดตามสถานการณ์ฝนตก และน  าท่วม 
รวมทั งมีการคาดการณ์และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องสม่ าเสมอแบบ Real Time  

(ไม่ม)ี 

 
กิจกรรมที่ 4  ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินงานสู่เป้าหมาย  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของส านักการระบายน  า พบว่าสถานการณ์ขององค์กรมีจุดอ่อนมากกว่า     

จุดแข็ง มีอุปสรรคมากกว่าโอกาส กลยุทธ์หลักที่ควรด าเนินการจะเป็นกลยุทธ์ที่ต้องปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพภายในองค์กร ตัดทอนงานที่ไม่จ าเป็นออก เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งให้องค์กร 

การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) ต้องมีความสอดคล้องกับแนวโน้มส าคัญที่ได้ระบุไว้ในการวิเคราะห์
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร โดยประเด็นที่เป็นแง่ลบต้องก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และประเด็นที่เป็นแง่บวกก็ควรส่งเสริมและต่อยอดให้
งานมีคุณภาพยิง่ขึ น เพ่ือท าให้องค์กรยกระดับและน าองค์กรบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ 
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กลยุทธ์ และแนวทางแก้ไข ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ดังนี  

กลยุทธ์การก้าหนด วัตถุประสงค์ นโยบาย การก้าหนดโครงสร้างและการบริหารองค์กร 
- ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม ยืดหยุ่น และเอื อต่อการท างาน 
- จัดตั งหน่วยงานเฉพาะเพ่ือประสานข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
- ก าหนดแผนงานและด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายแม้ว่าจะเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ 
- ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีมีความจ าเป็นและส าคัญท่ีสุดเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
- ก าหนดแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) เพ่ือให้การท างานเป็นไปใน

ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

กลยุทธ์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร  
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง 
- พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการสนับสนุนและตอบสนองนโยบายผู้บริหาร 
- พัฒนาและฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การฝึกอบรม ศึกษาดู

งานทั งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการศึกษาต่อ เป็นต้น  
- ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรรักงานท่ีท า เสียสละ และรักองค์กร  
- สร้างทีมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเชี่ยวชาญและให้เติบโตในสายงานได้  

กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
- คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในเรื่องระบบการจัดการน  า

และตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ 
- เพ่ิมสัดส่วนบุคลากรรับผิดชอบการด าเนินงาน ให้เพียงพอและเหมาะสม 
- ก าหนดแนวทางและเวทีการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ดีขึ น 
- ก าหนดเส้นทางการเติบโตของบุคลากรให้ชัดเจน (Career Path)   

กลยุทธ์การพัฒนาระบบงานภายในองค์กร  
- ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ระดับเป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ 
- พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
- จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
- บริหารจัดการทรัพยากรในองค์กรให้ไช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
- น ากฎหมายมาใช้และก าหนดบทลงโทษอย่างจริงจัง เช่น การทิ งขยะ การรุกล  าคลอง เป็นต้น  
- จัดท าแผนแม่บทและก าหนดระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจนเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผน

ได้อย่างยั่งยืน 
- จัดระบบข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงทั งภายในและภายนอกองค์กร โดยเชื่อมโยงกับระบบมือถือ 

เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็ว  
- พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีในการควบคุมภาคสนาม โดยมีความร่วมมือจาก

หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน 
- ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างให้ประชาชนและหน่วยงานอ่ืนร่วมเข้าถึงข้อมูลของส านักการระบายน  า 
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- เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์และโทรทัศน์ให้เข้าใจได้ง่าย เช่น Graphic 
Information หรือการ์ตูนส่งเสริมส านึกรับผิดชอบให้แก่เยาวชนทั่วไป เป็นต้น 

กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือการบริหารงาน 
- พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย เช่น ระบบแผนที่โครงข่ายยึดโยงระบบพร้อมข้อมูลประกอบ

ต่าง ๆ  
- พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยข้อมูลเข้าถึงได้ทันที (Real-Time) น าเสนอผ่านระบบภูมิ

สารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) หรือ Mobile Application  
- จัดท าระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) 
- น าเทคโนโลยีใหม ่ๆ เครื่องมือที่มีความถูกต้อง แม่นย า มาพัฒนาองค์กร 
- พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการระบายน  าให้มีประสิทธิภาพ 
- จัดท าฐานข้อมูลให้สามารถน าไปใช้ได้ โดยข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
- บูรณาการข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ น าไปใช้แก้ไขปัญหาน  าท่วมอย่างจริงจัง 

 
3.3  บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส้านักการระบายน ้า 

จากการศึกษา วิเคราะห์ และสัมภาษณ์บุคลากรของส านักการระบายน  า และบุคลากรของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดประชุมระดมความคิดเห็นโดยใช้เทคนิค SWOT โดยมีการสรุปข้อมูลดัง
แสดงในหัวข้อ 3.1 - 3.2 นั น ที่ปรึกษา มจธ. ขอสรุปสถานภาพโดยรวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านัก
การระบายน  า ดังนี  

3.3.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน ้า 

ส านักการระบายน  า มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีข้อมูลจัดเก็บไว้จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในส่วนของกลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม มีระบบหลักจ านวน 9 ระบบ ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วใน
หัวข้อ 3.1.2 อย่างไรก็ตาม ทางส านักการระบายน  า ยังไม่สามารถใช้ข้อมูลทั งหมดที่มีอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มที่ ทั งนี ข้อมูลทั งหมดได้ถูกจัดเก็บอยู่ในเครื่องแม่ข่าย และมีระบบจัดการฐานข้อมูลแยก
ออกจากกัน โดยยังไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพ่ือใช้ในการบูรณาการข้อมูลอย่างเป็น
รูปธรรม อย่างไรก็ตามทาง สนน. โดยกองสารสนเทศระบายน  าด าเนินการจัดซื อจัดจ้างใน “โครงการพัฒนา
ปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม” งบประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการได้มีการ
ระบุให้ปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้สามารถน ามาใช้งานได้อย่างบูรณาการ แต่ควรมีการก าหนด
แนวทางการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด และออกแบบระบบฐานข้อมูลใหม่เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ สนน. ต่อไป 

3.3.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 

หน่วยงานภายในส านักการระบายน  า เช่น ส านักงานจัดการคุณภาพน  า กองพัฒนาระบบหลัก กอง
ระบบอาคารบังคับน  า กองระบบท่อระบายน  า กองระบบคลอง กองเครื่องจักรกล มีความจ าเป็นต้องใช้งาน
ข้อมูลแผนที่ และข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือการท างานตามภารกิจ ซึ่งทางส านักการระบาย
น  ามีข้อมูล GIS ดังกล่าวอยู่แล้วบางส่วน ทั งจากข้อมูลสถานที่ตั งของประตูระบายน  า เครื่องสูบน  า และ
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ เช่น ข้อมูลท่อระบายน  า หรือข้อมูลระดับของถนน แต่ยังขาดการจัดการอย่างมี
ระบบ และยังไม่มีระบบแผนที่ที่สามารถให้กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานข้อมูลด้านภูมิสารเทศ
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ดังกล่าวผ่านระบบเครือข่ายได้ โดยในปัจจุบันข้อมูลส่วนใหญ่ถูกจัดเก็บอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลซึ่งท างานแบบ Standalone ท าให้มีข้อจ ากัดในการใช้งานมาก ทาง สนน. ควรมีเครื่องแม่ข่ายแผนที่ 
(Map Server) พร้อมทั งแผนที่ฐาน (Base Map) ซึ่ง Base Map นี  ทาง กทม. โดยส านักผังเมืองได้มี
ให้บริการพร้อมทั งมีชั นข้อมูลพื นฐานให้ใช้งานอยู่แล้วจ านวนหนึ่ง ดังนั นตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ ควรมี
การจัดซื อระบบเครื่องแม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์แผนที่เป็นอันดับแรก เพ่ือใช้เป็นฐานในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจอื่น ๆ ของ สนน. โดยเฉพาะ ทั งนี เป็นหน้าที่ของกองสารสนเทศ
ระบายน  า ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแล จัดหา เครื่องแม่ข่าย ระบบซอฟต์แวร์สารสนเทศภูมิศาสตร์ดังกล่าว 
และรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากแหล่งต่าง ๆ น ามาสร้างเป็นชั นข้อมูลเพ่ือใช้งาน และท าการพัฒนาระบบ
โปรแกรมประยุกต์ที่สอดคล้องกับภารกิจในกองต่าง ๆ ของ สนน. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ปฏิบัติภารกิจ เช่น ข้อมูลท่อระบายน  าเพ่ือการบ ารุงรักษาและขุดลอกท่อระบายน  า ข้อมูลสถานะของเครื่อง
สูบน  าเพ่ือการบริหารจัดการแบบ Real Time เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยในพื นที่กรุงเทพฯ ข้อมูลต่าง ๆ จาก
ระบบ SCADA ทั งระดับน  าที่ประตูน  าต่าง ๆ ระดับน  าบนถนน การไหลของน  าในคลอง ข้อมูลพยากรณ์
อากาศจากเครื่องมือที่ติดตั งอยู่ที่ส านักงานเขตต่าง ๆ ถ้าข้อมูลดังกล่าวทั งหมด สามารถแสดงผลร่วมกันบน
แผนที่ฐานเดียวกัน สามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานะแบบ Real Time และผู้บริหารของทุก
หน่วยงานสามารถเห็นภาพเดียวกันได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ การบริหารจัดการน  าจะมีประสิทธิภาพขึ น ทั ง
ในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน 

3.3.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายใน (Management Information System : MIS) 

ส านักการระบายน  า มีการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) อยู่สองส่วน ส่วนที่หนึ่ง 
คือ  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภายใน กทม. (BKK MIS) ซึ่งพัฒนาขึ นโดยส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล ระบบสารสนเทศในส่วนนี ได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทาง สนน. ได้มีการใช้งานระบบดังกล่าว
ในการขออนุมัติงบประมาณ กทม. การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื อจัดจ้าง การบันทึกบัญชีทรัพย์สิน และการ
ออกเงินเดือน ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยระบบจ านวน 12 ระบบ 
ได้แก่ 

1) ระบบงานงบประมาณ 
2) ระบบงานรายได้ 
3) ระบบการเงิน 
4) ระบบงานจัดซื อ/จัดจ้าง 
5) ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน 
6) ระบบงานบัญชี 
7) ระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง 
8) ระบบงานบริหารน  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น 
9) ระบบงานบุคลากร 
10)  ระบบงานเงินเดือน 
11)  ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 
12) ระบบงานเรื่องราวร้องทุกข์ 

ส่วนที่สอง คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภายใน สนน. (DDS MIS) ซึ่งมีการใช้งานค่อนข้าง
น้อย เนื่องจากบางส่วนมีการท างานที่ซ  าซ้อนกับงานเอกสาร (กระดาษ) ซึ่งงานเอกสารดั งกล่าวยังคงเป็น
งานที่จ าเป็นและยังต้องใช้งานอยู่ เพราะถือเป็นการท างานหลักเป็นเหตุให้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
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ของส านักการระบายน  านี ไม่ได้ถูกใช้งาน ท าให้มีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารของส านักการระบายน  า ประกอบด้วยระบบจ านวน 10 ระบบ ดังนี   

1) ระบบงานพัฒนาระบบหลัก 
2) ระบบงานท่อระบายน  า 
3) ระบบงานบ ารุงรักษาคลอง 
4) ระบบงานอาคารบังคับน  า 
5) ระบบงานเครื่องจักรกล 
6) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 
7) ระบบงานจัดการคุณภาพน  า 
8) ระบบงานส านักงานเลขานุการ 
9) ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
10) ระบบข้อมูลส าหรับผู้บริหาร 

จากสถานะการใช้งานระบบข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการที่นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
กระบวนการท างานไม่ได้สอดรับกันท าให้เกิดปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ อย่างไรก็ตามระบบ
ดังกล่าวยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ และมีการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง  

3.3.4 การปรับปรุงระบบเครือข่าย และเครื่องแม่ข่าย 

ระบบเครือข่ายของส านักการระบายน  า ประกอบด้วยระบบเครือข่ายที่ สนน. ด าเนินการเอง โดย
เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายหลักของ กทม. (BMA Backbone) ซึ่งด าเนินการโดยกองควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล เครือข่ายหลักของ สนน. ติดตั งอยู่ที่อาคารส านักการระบาย
น  า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั น 6 โดยมีการเชื่อมโยงไปยังหน่วยในสังกัดของ สนน. ที่ชั น 2 และ 
ชั น 3 การเชื่อมต่อกับหน่วยงานในสังกัดที่ไม่ได้ตั งอยู่ที่อาคารเดียวกันจะผ่านทางเครือข่ายหลักของ กทม. 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ สนน. จะด าเนินการจัดหามาในแต่ละโครงการตามความต้องการของ
หน่วยงานในสังกัด จึงมีความหลากหลายค่อนข้างมาก และเนื่องจากหลายระบบมีการใช้งานมาเป็นระยะ
เวลานาน อีกทั งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ทาง สนน. จึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
เครือข่ายและเครื่อง   แม่ข่ายที่ครบถ้วน นอกจากนี ระบบและอุปกรณ์บางส่วนมีการบ ารุงรักษาในขั น
พื นฐานเท่านั น ไม่ได้มีการปรับปรุงให้ระบบมีความเป็นปัจจุบัน (ทั งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ในระยะเวลาที่
เหมาะสม ท าให้ไม่มีประสิทธิภาพในการท างานเท่าที่ควร เช่น ระบบ GIS  ในปัจจุบัน สนน. ได้รับอนุมัติ
งบประมาณส าหรับการปรับปรุงห้องแม่ข่าย ระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย และอยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดท าสัญญาจ้าง 

3.3.5 การจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและเครื่องพิมพ์ของส านักการระบายน  า มีจ านวนประมาณ 400 เครื่อง 
โดยมีการจัดหาพร้อมกับโครงการ และตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
ใหญ่มีอายุการใช้งานเกินค่าเฉลี่ยทั่วไป (5 ปี) ท าให้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งานร่วมกับ
ซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน นอกจากนี ผลการส ารวจข้อมูลพบว่ามีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
ส่วนตัวจ านวนมากมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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จากที่เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวนมากมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า   
ที่ควร ท าให้ สนน. มีความเสี่ยงกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และการ
ที่มีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์จากภายนอกเข้ามาใช้งานจ านวนมากถือเป็นความเสี่ยงต่อการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งอาจมีซอฟต์แวร์อันตราย หรือ เป็นช่องทางในการบุกรุกโจมตีจาก
เครือข่ายภายในของ สนน. ได้โดยง่าย เนื่องจากการตรวจสอบ การควบคุมการน าเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวมาใช้งานท าได้ยาก ดังนั น สนน. ควรจัดท าแผนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในปริมาณที่
เหมาะสมต่อภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายและรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 

3.3.6 การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกนั นในส่วนของส านักการระบายน  า ได้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมอยู่หลายส่วน โดยเฉพาะในส่วนของศูนย์ป้องกัน
น  าท่วมฯ ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังต่าง ๆ ข้อมูลรูปภาพ และข้อมูลสภาพอากาศ เมฆฝน ในรูปแบบของ 
Keyhole Markup Language (KML) จากระบบเรดาร์ตรวจอากาศ ได้ถูกเผยแพร่ให้กับสาธารณะใน
รูปแบบของเว็บไซต์ และในรูปแบบของไฟล์ นอกจากนี ยังมีการส่งข้อมูลให้กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. และคลังข้อมูลน  าของประเทศไทย (Thaiwater.net) และ
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร เป็นต้น หน่วยงานต่าง ๆ 
ดังกล่าวได้น าข้อมูลที่ได้รับไปท าการพัฒนาเพ่ิมเติมและแสดงผลอย่างเป็นระบบรวมถึงบูรณาการกับข้อมูล
จากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เพื่อให้เกิดสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ดังแสดงในรูปต่อไปนี   

 
 

รูปที่ 3.16 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) www.haii.or.th 
 

http://www.haii.or.th/
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รูปที่ 3.17 NHC Mobile Application - iOS และ Android 

 
ระบบคลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ ด าเนินการโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและ

การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็น Mobile 
Application ซึ่งแสดงข้อมูลสถานการณ์น  าทั่วประเทศและส่งให้กับผู้ใช้งาน 

 
รูปที่ 3.18 คลังข้อมูลน  าของประเทศไทย www.thaiwater.net 

 

http://www.thaiwater.net/
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รูปที่ 3.19 บริการข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของกรุงเทพมหานคร : ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 

Http://203.155.220.179/wms/ 
 

ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร จัดท าโดยกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งได้น าข้อมูลเรดาร์จาก สนก. 
ไปสร้างเป็น Web Application ที่แสดงข้อมูลสภาพอากาศบนแผนที่ 

 
3.4  โครงสร้างกองสารสนเทศระบายน ้า 

กองสารสนเทศระบายน  า (กสน.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ ไขปัญหาน  าท่ วม โดยด าเนินการรวบรวมข้อมูล เกี่ ยวกับระบบป้ องกันน  าท่ วมในพื นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากศูนย์ย่อยซึ่งตั งอยู่ที่สถานีบังคับน  าต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วพื นที่
กรุงเทพมหานคร และจากศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านเครือข่ายสื่อสาร
ด้านคอมพิวเตอร์ และข่ายสื่อสาร จากรายงานของผู้ปฏิบัติการการจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    
เป็นศูนย์กลางที่ควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า 
การวิเคราะห์วิจัยโดยใช้หุ่นจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของน  าในการวางแผนการปฏิบัติการ
ป้องกันน  าท่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยเกี่ยวกับภาวะของน  าท่วม การด าเนินการเกี่ยวกับ
งานโครงการความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ทั งในประเทศและต่างประเทศ การเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาระบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาและออกแบบรายละเอียด ตลอดจนการตรวจสอบ
และควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ทั งนี  กสน. จะต้องท าการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน  าท่วมได้อย่างทันการณ์  โดยต้องท าการ
ตรวจวัดข้อมูล สภาพฝนจากการตรวจวัดของเรดาร์ตรวจอากาศ ปริมาณฝนที่ตกในพื นที่ ระดับน  าในคลอง
สายหลัก ระดับน  าที่ท่วมบนผิวจราจร ข้อมูลการเดินเครื่องสูบน  าและการปิด-เปิดประตูระบายน  า เป็นต้น 
ทั งนี  เพ่ือสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารและภาคปฏิบัติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วม ซึ่งด าเนินการ
ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร “กรุงเทพมหานคร มีสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน  าและการจัดการคุณภาพน  าที่
ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง มุ่งสู่ความเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย” 

http://203.155.220.179/wms/
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ กสน. ปัจจุบัน ดังแสดงในรูปที่ 3.20 

 
รูปที่ 3.20 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกองสารสนเทศระบายน  าปัจจุบัน  

มีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานทั ง 3 กลุ่มงาน ดังนี  

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและ
งบประมาณ การบัญชีและพัสดุ การบริหารบุคคล งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. กลุ่มงานสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้านต่าง ๆ ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัยและพัฒนาสภาพและระบบการป้องกันน  าท่วมให้ก้าวทันกับการเจริญเติบโตของบ้านเมือง การ
ด าเนินการเกี่ยวกับงานโครงการทางการศึกษา โครงการความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั งในและนอก
ประเทศ การเสนอแนะแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปศึกษาเพ่ือปรับปรุงและ
ออกแบบรายละเอียดเพ่ือจัดท าแผนงานและปฏิบัติการต่อไป ตลอดจนเป็นศูนย์กลางคอมพิวเตอร์ในระบบ
การจัดท าระบบข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การรวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานใน
ภารกิจของส านักการระบายน  าด้วยการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลตามระเบียบวิธีสถิติ ท าหน้าที่เป็นศูนย์
ข้อมูลด้านการระบายน  าของกรุงเทพมหานคร และการให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3. กลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ระบบ
โทรคมนาคมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารอ่ืน ๆ ระหว่างศูนย์ใหญ่ที่ส านักการระบายน  าและศูนย์ย่อย
ตามสถานีบังคับน  าต่าง ๆ การจัดท ารหัสคอมพิวเตอร์เพ่ือรับส่งข้อมูล การเก็บรักษาจ าแนกและบริหาร
ระบบข้อมูลต่าง ๆ ที่ ได้จากระบบของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม (Flood Control Center)       
การรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ การให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับปัญหาน  าท่วม 
ตลอดจนเป็นศูนย์วิทยุสื่อสารของส านักการระบายน  าที่ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขน  าท่วมและสื่อสารกับศูนย์วิทยุอ่ืนทั งของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น ตลอดจนการควบคุม
ตรวจสอบซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
อุปกรณ์ไฟฟ้าก าลังและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือและสื่อของระบบโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั งอยู่ใน
ส านักการระบายน  าและศูนย์ย่อยตามสถานีบังคับน  าต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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การจัดผังองค์กรของ กสน. ซึ่งแสดงต าแหน่งของบุคลากรในหน่วยงานและสายการบังคับบัญชา 
แสดงในรูปที่ 3.21 โดยมีตารางสรุปจ านวนบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง จ าแนกตามกลุ่มงาน ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.5 

 

รูปที่ 3.21 ผังองค์กรกองสารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  า กทม. 
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ตารางที่ 3.5 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มงาน แต่ละต าแหน่งงาน ในสังกัดกองสารสนเทศระบายน  า
(ปัจจุบัน)    

กลุ่มงาน 
ต้าแหน่งงาน 

ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 

กลุ่มงาน
สารสนเทศ 

กลุ่มงานควบคมุ 
ระบบป้องกันน ้าท่วม 

รวม 

ผู้อ านวยการเฉพาะด้านวิศวกรรม    1 

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 1   1 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 
  

2 

เจ้าพนักงานธุรการ 3 2 5 10 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  3  3 
เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร ์  1  1 
นักวิชาการสถิต ิ  2 1 3 
วิศวกรโยธา  3 4 7 
นายช่างโยธา  2 1 3 
นายช่างเขียนแบบ  1  1 
วิศวกรไฟฟ้า   2 2 
นายช่างไฟฟ้า   6 6 
เจ้าพนักงานสื่อสาร   5 5 

รวม 6 14 24 45 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบตามอัตราก าลังแต่ละต าแหน่ง ในสังกัดส านักการระบายน  า (สนน.) ตามที่ 

กสน. ที่ได้ขออนุมัติกรอบอัตราก าลังเมื่อปีงบประมาณ 2540-2544 ดังแสดงในตารางที่ 3.6 ทั งนี ในปัจจุบัน
ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งไปบางส่วน เช่น กลุ่มงานสารสนเทศ ต าแหน่ง
วิศวกรโยธา 7 วช. ได้เปลี่ยนต าแหน่งเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ได้เปลี่ยนเป็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-ช านาญการ กลุ่มงานควบคุม
ระบบป้องกันน  าท่วม ต าแหน่งวิศวกรโยธา 7 วช. ได้เปลี่ยนเป็น วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ เป็นต้น
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ตารางที่ 3.6 หน้าที่ความรับผิดชอบตามอัตราก าลังแต่ละต าแหน่ง ในสังกัดกองสารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  า กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2540-2544  

สังกัด : ต้าแหน่ง จ้านวน หน้าท่ีความรับผิดชอบ หมายเหตุ 

- วิศวกร 8 1 ท าหน้าที่รับผดิชอบในฐานะ ผู้อ านวยการกอง  

งานธุรการ    
- เจ้าพนักงานธุรการ 5 1 

 
ท าหน้าที่รับผดิชอบ ก ากับ ควบคุม ดูแลการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีในงานธุรการ จ านวน 5 ต าแหน่ง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

 

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 1 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการงบประมาณของกองและปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
- เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี 1-3 1 มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบฎีกา การจัดตั งฎีกาหมวดรายจ่ายต่าง ๆ การเบิกจ่ายเงินประจ ากอง 

ด าเนินการด้านบัญชีและการเงินอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

- เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1-3 2 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือราชการ จัดเก็บค้นหาเอกสาร การติดต่อประสานงาน งานธุรการ
ของกอง งานบริหารงานบุคคลเบื องต้น จัดท าหนังสือโตต้อบ รับ-ส่ง เกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์และเรือ่งราว
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ทางวิทยุและเครอืข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ รวมทั งจัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบญัชา และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

 

- เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 1-3 หรือ 4 1 ท าหน้าที่รับผดิชอบงานพิมพ์หนังสือ บันทึกข้อมูลต่างๆ ของงานเขา้เครื่องคอมพิวเตอร์ โรเนียว ถ่ายเอกสาร 
ควบคุมและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโรเนียว และเครื่องถ่ายเอกสารและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

 

ฝ่ายสารสนเทศ    

- วิศวกรโยธา 7 วช. 
 

1 มีหน้าที่รับผิดชอบการบรหิารงานด้านการควบคมุ ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานเพื่อการ
พัฒนาทางวิชาการ วิเคราะห์วิจัยข้อมูลที่ไดร้ับเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินการป้องกันน  าท่วม
กรุงเทพมหานคร 

 

- วิศวกรโยธา 3-5 หรือ 6 ว หรือ 7 วช. 1 มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษาข้อมลูเกี่ยวกับระบบระบายน  าและทางด้านชลศาสตร์ทีม่ีอยู่ มาพัฒนาเพือ่
ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม ่และปรับปรุงแก้ไขสภาพของข้อมูลด้านวิศวกรรมโยธาท่ีคลาดเคลื่อนไปให้
ทันสมัยอยู่เสมอ และปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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สังกัด : ต้าแหน่ง จ้านวน หน้าท่ีความรับผิดชอบ หมายเหตุ 

- วิศวกรโยธา 3-5 หรือ 6 ว หรือ 7 วช. 2 มีหน้าที่รับผิดชอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และออกแบบ ปรับปรุงข้อมูลทางด้านวิศวกรรมโยธา ให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ โดยการเขยีนหุ่นจ าลองทางคณิตศาสตร์ การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การก าหนด
แผนการในการป้องกันน  าท่วม โดยใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ รวมทั งการประสานงานในการให้รายละเอียดข้อมูล
เบื องต้นแก่หน่วยงานต่าง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

 

- เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 1 มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงาน ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงานของงานสถิติข้อมูลใหเ้ปน็ไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ วางแผน จัดเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลตามระเบียบวิชาสถิติด้วยคอมพิวเตอร ์การ
จัดท าเอกสารรายงานต่าง ๆ การวางระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในส านักการระบายน  า 
และการก ากับดูแลการจดัท าระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์และปฏิบัตหิน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 2 มีหน้าที่เกี่ยวกับการวเิคราะห์ลักษณะข้อมลู ศึกษาข้อมูลต่างๆ ท่ีไดร้บัมาส าหรับน าไปประมวลผลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การออกแบบวางแผนระบบงาน การเขยีนโปรแกรม การออกแบบรายงาน การแสดงผล ทั งทาง
จอภาพและอุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ การพัฒนาแบบโปรแกรม การก ากับดูแลข้อมลูรวมของส านักการระบายน  า 
บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายสนับสนุนการจดัท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของส านัก
การระบายน  า และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

- นักสถิติ 3-5 2 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการจัดระบบสารสนเทศข้อมูล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใหก้าร
น าเสนอเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างถูกตอ้งรวมทั งการวางแผนด้วยการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลดา้นสถิติ 
การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การจัดท าเอกสารส าหรับเผยแพร่ข้อมูลสถติิต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักการระบายน  า การบริการข้อมูล การสนับสนุนข้อมูลกราฟิกเข้ากับฐานข้อมูลในรปูตัวเลข
ตัวอักษร ส าหรับจัดท าแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และปฏิบตัิหน้าทีอ่ื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

- นายช่างโยธา 2-4 1 มีหน้าที่รับผิดชอบในการส ารวจ จดัเก็บข้อมูลและปฏิบัติงานดา้นการโยธา ได้แก่การเขียนแบบประมาณราคา 
จัดท าแผนภมูิและปฏิบตัิงานในฐานะผู้ช่วยวิศวกรรมโยธา และปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

- นายช่างโยธา 2-4 1 มีหน้าที่รับผิดชอบในการส ารวจ จดัเก็บข้อมูลและปฏิบัติงานดา้นการโยธาและอุทกวิทยา ประมาณการ
ประเมินความเสียหายจากน  าท่วมและปฏิบตัิงานในฐานะผู้ช่วยวิศวกรโยธาและปฏิบตัิงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับ
มอบหมาย 
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สังกัด : ต้าแหน่ง จ้านวน หน้าท่ีความรับผิดชอบ หมายเหตุ 

- ช่างเขียนแบบ 1-3 1 มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาเขียนแบบ ท าแผนท่ี แผนผังของโครงการป้องกันน  าท่วมการ
เขียนแบบเพื่อการของบประมาณประจ าปตีามโครงการต่าง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

 

- เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 1-3 หรือ 4 3 มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรยีมข้อมูลเพื่อประมวลผลด้วยหลักทางสถิติ โดยการรวบรวมข้อมลู ลงรหัส 
บันทึกข้อมูลและตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูล จัดหมวดหมู่ของข้อมูลเพื่อความสะดวกในการเรยีกใช้
ต่อไป ตลอดจนการจัดพิมพ์เอกสารและรายงานอื่น ๆ ของงานสถิติขอ้มูลและปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

ฝ่ายควบคุมระบบป้องกันน ้าท่วม   
- ศวกรโยธา 7 วช. หรือ วิศวกรไฟฟ้า 7 

วช. 
3 มีหน้าที่รับผิดชอบการบรหิารงานด้านการควบคมุ ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายและติดต่อ

ประสานงานให้บริการข้อมลูและค าแนะน าแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ของส านักการระบายน  า ตดิตามประเมนิผล
รายงานทีไ่ดจ้ากเครื่องคอมพิวเตอร์และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

- วิศวกรโยธา 3-5 หรือ 6 ว หรือ 7 วช. 3 มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านวางแผนและจดัท ารายละเอียดข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่ายสื่อสารเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของฝ่าย โดยพิจารณาข้อมูลเบื องต้นทางด้านวิศวกรรมโยธา เช่น ข้อมูลการปฏิบัติการของประตู
ระบายน  า สถานีสูบน  าสภาพของระดับน  าตามพื นท่ีต่าง ๆ เป็นต้น โดยน าข้อมูลทีไ่ด้มาวิเคราะห์เพื่อแจกจ่าย
ข้อมูลเบื องต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

- วิศวกรไฟฟ้า 3-5 หรือ 6 ว หรอื 7 วช. 
 

2 มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดแูลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ พิจารณาออกแบบระบบการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ตรวจสอบและเสนอแนะการใช้การบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และปฏบิัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

 

- นักสถิติ 3-5 1 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการจัดระบบสนเทศข้อมลูดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้การน าเสนอ
และการเรียกใช้ข้อมูลถูกต้อง รวมทั งการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิ การวางแผนด้านการจัดเก็บ การน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตา่ง ๆ และปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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สังกัด : ต้าแหน่ง จ้านวน หน้าท่ีความรับผิดชอบ หมายเหตุ 

- นายช่างไฟฟ้า 2-4 2 มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณไ์ฟฟ้า ท่ีใช้ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพดี 
ตรวจสอบซ่อมแซมแผ่นบอรด์ชุดส่งข้อมูลจากสถานีเครือข่ายมายังแม่ข่ายแผ่นบอร์ดคอมพิวเตอร์ที่สถานี   
แม่ข่าย อุปกรณ์ของเครื่องมือวัดระดับน  าและเครื่องมือวัดคณุภาพน  า ตรวจสอบและปรับแต่งแหล่งจ่ายไฟ
และอุปกรณ์เครื่องวัด และตรวจเก็บข้อมูลตามสถานีเครือข่ายเมื่อระบบสื่อสารขัดข้องและปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

- นายช่างโยธา 2-4 1 มีหน้าที่รับผิดชอบในการส ารวจและตรวจสอบการปฏิบตัิงานของศูนย์เครือข่าย จดัท าแผนที่และแผนผังของ
จุดต่าง ๆ ของเครือข่าย แผนผังการควบคุมระดับน  า กราฟ สถิตติ่าง ๆ และปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

- เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 1-3 หรือ 4 5 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏบิัติงานประจ าฝ่าย โดยรับและบันทึกข้อมูลที่ไดร้ับรายงานจากศูนยย์่อย
และส่งข้อมลูค าสั่งประสานงานกบัศูนย์ย่อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันน  าท่วมตลอด 24 ช่ัวโมง 
และปฏิบตัิงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

 

- เจ้าหน้าท่ีสื่อสาร 1-3 3 มีหน้าที่ในการรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร เพื่อประสานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาและแก้ไขปัญหาน  าท่วม
ประจ าวัน การรายงานสภาพอากาศ ข้อมูลเบื องต้นที่ได้รับจากเครอืข่ายคอมพิวเตอร์และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานปฏิบัติการและผูบ้ังคับบัญชาทราบตลอด 24 ช่ัวโมง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

- ช่างไฟฟ้า 1-3 1 มีหน้าที่ความรับผิดชอบตรวจสอบดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณไ์ฟฟ้าที่ใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายให้อยู่ในสภาพ
ดี ตรวจสอบและปรับแต่งแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณเ์ครื่องวัด ณ สถานีเครือข่ายเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจเก็บข้อมูล ณ สถานีเครือข่ายเมื่อระบบสือ่สารขัดข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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 ความเห็นที่ปรึกษา มจธ. ต่อโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน 
สืบเนื่องจากการที่ กสน. เป็นหน่วยงานที่จัดตั งขึ นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2520 ตามพระราชกฤษฎีกา

แบ่งส่วนราชการและก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2520 ก าหนดให้แยกหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระบายน  าออกจากส านักรักษาความสะอาด 
และให้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการระบายน  าฝน ป้องกันน  าท่วมและก าจัดน  าเสีย  

ในระยะแรกของ กสน. การก าหนดโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งงาน แสดงในตารางที่ 3.5 พบว่า
กลุ่มงานสารสนเทศ และกลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม บุคลากรที่ท างานด้านนี มุ่งเน้นที่มีความ
เชี่ยวชาญหลักทางด้านไฟฟ้าซึ่งมีความรู้ด้านการออกแบบ พัฒนา ทดสอบและการก ากับดูแลการติดตั งใช้
งานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการท างานในสมัยนั นที่ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และยังใช้ระบบงานและระบบเครือข่ายไม่มากนัก และจากการสัมภาษณ์พบว่า
ต าแหน่งงานหลายต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานยังมีองค์ความรู้ ประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ จึงไม่สามารถพัฒนางานในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มความสามารถ    

ในปัจจุบันส านักการระบายน  ามีการพัฒนาและน าระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในองค์กรมาก
ขึ น บทบาทหน้าที่ของบุคลากร กสน. ต้องปรับเปลี่ยนตามบริบทขององค์กร กล่าวคือ ต้องใช้ความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับที่สูงขึ น เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งานทั งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ดังตัวอย่างความเป็นไป
ได้ในการใช้งานระบบสารสนเทศของส านักการระบายน  าที่ได้มีการพัฒนาขึ นแล้ว ดังนี   

- ระบบโทรมาตร (SCADA) ที่สามารถวัดข้อมูลการเปิดปิดประตูน  า และปริมาณน  าฝน ณ ประตูน  า 
ซึ่งสามารถน ามาประเมินปริมาณน  าที่อาจเกิดขึ น แต่เนื่องจากส านักการระบายน  ายังขาดบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะน าแนวคิดการท า Control System ฝังไปกับอุปกรณ์เปิดปิด
ประตูน  าเพ่ือให้เกิดการควบคุมประตูน  าได้จากศูนย์ควบคุมกลาง เนื่องจากในปัจจุบันมีเพียงแค่
ระบบ Monitoring (ระบบเฝ้าระวัง) เท่านั น  

- ระบบตรวจวัดสภาพอากาศที่สามารถวัดความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ การแผ่รังสี
ของดวงอาทิตย์ ทิศทางลม ปริมาณฝนสะสมรายวัน โอกาสการเกิดฝน และการคาดการณ์ฝน จาก
ส านักงานเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลสภาพอากาศดังกล่าวสามารถน ามาวิเคราะห์ 
โดยเทคนิคด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) หรือ การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่มาก (Big Data) ซึ่งอาจท าให้มีความเข้าใจในข้อมูลมากขึ น และ สามารถน าไปใช้
ร่วมกับการคาดการณ์สถานการณ์น  าในอนาคตได้  

- ระบบตรวจน  าท่วมถนน เป็นระบบที่ใช้ติดตามสถานการณ์น  าบนท้องถนน และอุโมงค์ ซึ่งข้อมูลถูก
แสดงบนเว็บไซต์ของส านักการระบายน  าเท่านั น อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวสามารถถูกน าเสนอ
ผ่านช่องทางอ่ืนที่เข้าถึงตัวผู้ใช้ถนนได้รวดเร็วมากขึ น เช่น ระบบรายงานสภาพจราจร อุปกรณ์
เคลื่อนที่ หรือป้ายจราจรอัจฉริยะ และยังสามารถใช้ข้อมูลย้อนหลังที่จัดเก็บไว้เพ่ือวิเคราะห์สภาพ
น  าท่วมถนน เพ่ือจัดท าแบบจ าลองสภาพถนนต่อไปได้  

- นอกจากนี ส านักการระบายน  ายังควรจะมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ 
ระบบเครือข่าย การบูรณาการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ น ถึงแม้ว่าส านักการระบายน  าจะมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งและการท างานใน
หน่วยงานเป็นการภายในแล้วก็ตาม แต่โดยภาพรวมแล้วส านักการระบายน  ายังมีบุคลากรที่มี     
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พื นฐานความรู้ในมิติต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถสานต่อวิธีการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส านักการระบายน  าได้ 

ดังนั น หน่วยงานจึงควรก าหนดแนวทางในการที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยต้องพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมองค์ความรู้ในทุกมิติ
หลักของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั งแต่มิติ โครงสร้างพื นฐานของระบบเท คโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Infrastructure) เช่น ระบบเครือข่าย ระบบจัดการเครื่องแม่ข่าย มิติการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น การ
พัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการฐานข้อมูล และมิติการบริหารจัดการโครงการระบบสารสนเทศ เช่น 
การวางแผนจัดการโครงการระบบสารสนเทศ และการบูรณาการระบบสารสนเทศ 

 



 

 

 

  

 

บทที่ 4 
ยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1  แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556-2560) 
 เนื่องจากส านักการระบายน  าเป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และมีการท างานร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกหลายภาคส่วน การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนหน่วยงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงต้องค านึงถึงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและมีความ
ต่อเนื่องในการขับเคลื่อนหน่วยงานไปในทิศทางที่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ ใน
การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 นี ได้พิจารณา
แผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 4 แผน คือ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 
(พ.ศ.2556-2560) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) และแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า พ.ศ.2558-2569  

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ.2556 -2560) ภายใต้วิสัยทัศน์
กรุงเทพมหานคร ในการเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ที่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ร่วมกัน
ก าหนดกลยุทธ์  ตัวชี วัด ค่าเป้ าหมาย และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
กรุงเทพมหานครสู่เป้าหมาย โดยน าวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2575 ประกอบด้วย 6 มิติ ได้แก่ มหา
นครปลอดภัย มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มหานครส าหรับทุกคน มหานครกะทัดรัด มหานคร
ประชาธิปไตย และมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และมิติที่ 7 คือ การบริหารจัดการ ซึ่งได้ก าหนด
แนวทางการพัฒนาด้านกฎหมาย การบริหารแผนและประเมินผล การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและ
งบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนทั ง 6 มิติ ของวิสัยทัศน์
กรุงเทพมหานคร โดยน าแนวคิดมาพัฒนาให้มีความชัดเจน โดยแยกความรับผิดชอบรายหน่วยงาน (ส านัก) 
และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 ประกอบด้วย ส านักการแพทย์ ส านักอนามัย 
ส านักการศึกษา ส านักการโยธา ส านักการระบายน  า ส านักสิ่งแวดล้อม ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว ส านักเทศกิจ ส านักพัฒนาสังคม ส านักการจราจรและขนส่ง ส านักผังเมือง ส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักการคลัง ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร [1] 

 ส านักการระบายน  าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนขับเคลื่อนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) นี  ภายใต้วิสัยทัศน์ “กรุงเทพมหานครมีสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน ้าและ
การจัดการคุณภาพน ้าที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง มุ่งสู่ความเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน” โดยมีภารกิจพื นฐานและผลส าเร็จหลัก ดังนี  

ภารกิจพื นฐาน 1 จัดการน  าทิ ง ผลส าเร็จหลัก คือ การที่น  าปล่อยทิ งจากบ้านเรือนและแหล่งต่าง ๆ 
ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งน  าสาธารณะมีระบบนิเวศที่เหมาะสม มีการวางแผนการ
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วม ที่มีข้อมูลประชาสัมพันธ์และเตือนภัยเกี่ยวกับภาวะน  าท่วมที่
เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้ 
 



บทที่ 4 | แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 

 4-2 

ภารกิจพื นฐาน 2 ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ผลส าเร็จหลักคือ สามารถด าเนินการพัฒนา
ระบบการระบายน  าและบ าบัดน  าเสีย เช่น ก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ระบายน  า ระบบบ าบัดน  าเสีย เป็นต้น ได้
ตามแผนการลงทุนและงบประมาณที่ได้รับ 

ภารกิจพื นฐาน 3 นโยบายการบริหารจัดการ และสนับสนุนเครื่องจักรกล ผลส าเร็จหลักคือ 
นโยบายสามารถสนับสนุนให้การด าเนินงานโดยองค์รวมประสบความส าเร็จ ได้รับการสนับสนุนและ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องสูบน  า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ยานพาหนะและเครื่องจักรกลให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ 
 ภารกิจดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย ปลอดมลพิษ ในเป้าประสงค์ คุณภาพแหล่งน  าธรรมชาติในเขตพื นที่กรุงเทพมหานครมี
คุณภาพดีขึ น และปลอดภัยพิบัติ ในเป้าประสงค์ ที่เมืองกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับน  า
ท่วมทั งน  าฝน น  าหนุนและน  าหลาก และการลดอัตราการกัดเซาะชายฝั่งในกรุงเทพมหานครและป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งที่จะเกิดขึ นในอนาคต 

4.1.2 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2565) 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่  2 (พ.ศ.2561 -2565) ภายใต้วิสัยทัศน์
กรุงเทพมหานครก้าวขึ นสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. 2575 ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน ด้านที่ 4 
มหานครกะทัดรัด ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และด้านที่ 
7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร โดยส านักการระบายน  ามีภารกิจที่เกี่ยวข้องในด้านที่ 7 การบริหารจัด
การเมืองมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย 5 มิติ ดังนี  มิติที่ 7.1 กฎหมาย มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและ
ประเมินผล มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ และมิติที่ 7.5 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนการด าเนินงานหนึ่งของส านักการระบายน  า คือ พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย 
สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ ด้านที่ 7 การบริหารจัด
การเมืองมหานคร ในมิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีเป้าหมาย คือ กรุงเทพมหานครให้บริการ
ประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่ทันสมัย (Smart Service) เพ่ือสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และมี
การบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ (Smart City) 

สถานการณ์และแนวโน้ม 
 กรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่ให้บริการที่ทันสมัย ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และลดขั นตอนในการติดต่อประสานงาน โดยการขับเคลื่อน
นโยบายการบริหารจัดการ ดังนี  

1) มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร (ค าสั่ ง
กรุงเทพมหานครที่ 2800/2557 ลว. 2 กันยายน พ.ศ. 2557) โดยคณะกรรมการแบ่งออกเป็น 
2 ชุด ได้แก่ 
(1) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่

ในการก าหนดกรอบนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร 
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โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งราชการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็น
ประธานกรรมการ 

(2) คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ มี
หน้าที่พิจารณาความเหมาะสมด้านเทคนิคของโครงการจัดหาระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานครสั่งราชการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็น
ประธานกรรมการ 

2) กรุงเทพมหานครมีผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) 
ประกอบด้วย 
(1) ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจ ากรุงเทพมหานคร 
(2) ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจ าส านัก 16 ท่าน 
(3) ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจ าสภากรุงเทพมหานคร 1 ท่าน 
(4) ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจ าส านักงานเขต 1 ท่าน (ตัวแทนคัดเลือกจากผู้แทนกลุ่ม

เขตละ 1 ท่าน) 

ทิศทางการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วง 5 ปี ข้างหน้า 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ควรมีการวิจัยและพัฒนา

อย่างเป็นระบบ 
 การจัดท ามาตรฐานกลาง ควรครอบคลุมในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศและระบบข้อมูล 
 การบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรได้รับการผลักดันด้าน

นโยบายและการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
 การจัดตั งหน่วยงานในการบริหารควรจัดตั งหน่วยงานกลางเทียบเท่าระดับส านักที่ท าหน้าที่ด้าน

บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ครอบคลุมภารกิจของทุกหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร และท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การควบคุมสั่ง
การ การอ านวยการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

 ระเบียบ ค าสั่ง กฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ ควรถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องหรือ
รองรับกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการบริการของ
กรุงเทพมหานคร 

ยุทธศาสตร์และมาตรการส าคัญ 
บทบาทและหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เก่ียวข้องโดยตรง 
- บ ารุงรักษาระบบท่อระบายน  า (สนน.) 
- บ ารุงรักษาระบบคลองและแหล่งรับน  า (สนน.) 
- จัดการระบายน  า (สนน.) 
- ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วมกรุงเทพมหานคร (สนน.) 
- ป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (สนน.) 
- ระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม (สนข.) 

ความร่วมมือกับส่วนราชการอ่ืน ๆ 
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 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศติดตามสภาวะน  าฝน รายงานความรุนแรงและปริมาณฝนตก 
 กรมชลประทาน บริหารจัดการน  านอกพื นที่กรุงเทพมหานคร ควบคุมการจัดสรรน  าในลุ่มน  า

เจ้าพระยา แจ้งข้อมูลปริมาณน  าระดับน  าในแม่น  า 
 กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ รายงานผลและท านายระดับน  าในแม่น  าเจ้าพระยาจากอิทธิพลน  า

ทะเลหนุน 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แจ้งข้อมูลปริมาณน  าและสถานการณ์น  าในเขื่อนต่าง ๆ 
 การไฟฟ้านครหลวง ให้ความร่วมมือในการติดตั งเครื่องวัดไฟฟ้าส าหรับเครื่องสูบน  าช่วยแก้ไข

ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องไฟฟ้าดับให้คืนสภาพปกติโดยเร็ว 
 หน่วยงานทางกองทัพและต ารวจ สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนการช่วยแก้ไขการจราจรติดขัด

เนื่องจากรถเสียการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 จังหวัดปริมณฑล ประสานด าเนินการบริหารจัดการน  าร่วมกันเพ่ือให้มีความสอดคล้องและ

หลีกเลี่ยงผลกระทบจากการด าเนินการ 

4.1.3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2556 -2559) ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ดังนี  “กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นน าในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาเมือง บริการประชาชน บริหารจัดการ และมุ่งสู่มหานครอิเล็กทรอนิกส์” และมี
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  บริหารจัดการและปรับกระบวนการท างาน (Business Process Management : BPM) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ก าหนดมาตรฐานข้อมูล (Data Standard) การเชื่อมโยงข้อมูล (Interoperability 

standard) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งสู่การบูรณาการระบบสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนา/ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ

หลักของหน่วยงานและ/หรือกลุ่มภารกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์และการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะและเพ่ิมคุณภาพ

ชีวิตของคนเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  สร้างมาตรฐานการจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  เพ่ิมขีดความสามารถการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บุคลากร 
โดยมี Road Map แบ่งออกเป็น 5 ระยะ ดังนี  

ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2556 – 2559) 
ระยะที่ 2 บริการประชาชนด้วยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) (พ.ศ. 2560 – 2567) 
ระยะที่ 3 บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านการสื่อสารแบบไร้สาย (m-Service) (พ.ศ. 2564 – 2567) 
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ระยะที่ 4 บูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (พ.ศ. 2568 – 2571) 
ระยะที่ 5 มหานครอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ศ. 2571 – 2576) 

หากพิจารณาจากภารกิจของส านักการระบายน  า กทม. จะพบว่ามีความเกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยมีกลยุทธ์การก าหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
ระดับภายในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร การเพ่ิมระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนภารกิจ และเพ่ือการ
บริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ และให้ทุกหน่วยงาน /หรือกลุ่มภารกิจมี Web Service เพ่ือ
ให้บริการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศตามมาตรฐานการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 6 และ 
ยุทธศาสตร์ที่  9 ในการเพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน และกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทั่วไปของกรุงเทพมหานครมีทักษะเพียงพอในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จากแผนปฏิบัติการรายปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร (Rolling Plan) พ.ศ. 2556-
2559 ได้มีการวางโครงการที่เก่ียวข้องกับส านักระบายน  าดังนี  

 โครงการพัฒนารายงานการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน  าท่วมด้วยเทคโนโลยีไร้สาย มีเป้าหมายเพ่ือ
การควบคุม การแสดงผลข้อมูลการแก้ไขปัญหาน  าท่วมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารและ
หน่วยงานภาคสนาม  

 โครงการส ารวจค่าระดับน  าท่วมและจัดท าเครื่องหมายแสดงค่าระดับน  าท่วม โดยมีเป้าหมายจัดท า
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงข้อมูลผ่านเว็บไซต์  

 โครงการจัดหาเรดาร์ตรวจอากาศ 2 ชุด เป้าหมายเพ่ือมีระบบตรวจอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ  
 โครงการศึกษา ปรับปรุงกระบวนการท างานและสร้างความมีเอกภาพของข้อมูล จัดอบรมบุคลากร

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการใช้งานระบบ เป้าหมายเพ่ือมีระบบคลังข้อมูลด้านระบายน  า มี
ระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านระบายน  า และบุคลากรมีความสามารถในการใช้งานระบบ [2] 

4.1.4 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2558-2569 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  า พ.ศ. 2558-2569 ที่ด าเนินการโดยคณะกรรมการ
ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการน  า กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน  า ได้แบ่งเป้าหมายออกเป็น 
3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2558-2559) ระยะกลาง (พ.ศ. 2560-2564) และระยะยาว (พ.ศ.2565- 
2569) เพ่ือก าหนดกรอบนโยบายส าหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน  าของประเทศ ได้แก่ 
ปัญหาการขาดแคลนน  า ปัญหาน  าท่วม และปัญหาคุณภาพน  า อย่างมีเอกภาพและบูรณาการ ได้มีการสรุป
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน  า ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสถานการณ์ของ
ประเทศไทยที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน  า ในประเด็นสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ที่มีแนวโน้ม
ปริมาณน  าท่า และอัตราการไหลสูงสุดเพ่ิมขึ น การขยายตัวของชุมชนเมืองในพื นที่เสี่ยงอุทกภัย ท าให้น  า
ท่วมชุมชนมีความรุนแรงมากขึ น หากยังไม่สามารถควบคุมผังเมืองการบุกรุกทางน  า และประเด็น
สถานการณ์การแก้ไขปัญหาคุณภาพน  า มีแนวโน้มการปริมาณน  าเสียจากชุมชนเพ่ิมขึ นตามการขยายตัว
ของประชากรและเศรษฐกิจ น  าเสียจากการเพาะปลูก และโรงงานขนาดเล็ก การรุกตั วของน  าเค็ม มี
ผลกระทบต่อแหล่งน  าธรรมชาติ น  าเพื่ออุปโภคบริโภค และการควบคุมคุณภาพน  าของแหล่งน  าธรรมชาติ  
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จากปัญหาและผลกระทบข้างต้น จึงมีการก าหนดวิสัยทัศน์ “ทุกหมู่บ้านมีน้ าสะอาดอุปโภค
บริโภคน้ าเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหาร
จัดการน้ าอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน” และก าหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  า 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี  

1. ยุทธศาสตร์การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของน  าภาคการผลิต (เกษตร และอุตสาหกรรม) 
3. ยุทธศาสตร์การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน  า 
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

ในส่วนของส านักการระบายน  า มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี   
 ยุทธศาสตร์ที่  3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย  มีการก าหนดมาตรการเชิงรุกเพ่ือลด

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ นในอนาคต ในพื นที่ชุมชนและเศรษฐกิจส าคัญโดยควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และมาตรการผังเมือง มีเป้าประสงค์ในการลดความเสียหายจากอุทกภัยของ
ชุมชนเมืองและพื นที่เศรษฐกิจส าคัญที่มีผลกระทบรุนแรงและความเสียหายสูง ใช้กลยุทธ์การ
ปรับปรุงทางน  าสายหลัก พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน  า ผันน  า และพื นที่รับน  านอง  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า สาเหตุจากการระบายน  าทิ งจากกิจกรรมต่าง  ๆ ลงสู่
แหล่งน  าโดยไม่ผ่านการบ าบัด มีเป้าประสงค์ในการควบคุมคุณภาพน  าในแหล่งน  าทั่วประเทศ
ให้อยู่ในระดับพอใช้ขึ นไป มีกลยุทธ์การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบ
บ าบัดน  าเสียรวมของชุมชน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ จากการขาดข้อมูลที่สามารถน ามาประกอบการวางแผน 
สั่งการ และตัดสินใจ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน  าทั งระบบ มีเป้าประสงค์ในการมีระบบ
ข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน  า ในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต จึงมีกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื นฐานและระบบสนับสนุนที่ส าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน  า อีกทั งให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน  า 

โดยมีการก าหนดรายละเอียดของแผนงานที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังนี  

แผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ  
o ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้มีความละเอียด

แม่นย า ขยายพื นที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ศูนย์กลางและ
ปรับปรุงการให้บริการข้อมูล 

o ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารในภาวะปกติ ปรับปรุงแบบจ าลอง
คาดการณ์สถานการณ์น  า ให้มีความละเอียดและครอบคลุมพื นที่ท่ัวประเทศ 

o ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารในภาวะวิกฤต คาดการณ์สถานการณ์
น  าในระยะสั น จ าลองสถานการณ์ความเสี่ยง เตรียมทางเลือก เตือนภัยและปรับปรุง
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
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o ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนา/อนุรักษ์/ซ่อมบ ารุง โดยการส ารวจ
โครงสร้างพื นฐาน วางแผนซ่อมบ ารุง ประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มในอนาคต 
จากยุทธศาสตร์ข้างต้น ได้มีการก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน โดยสรุปคือ ผลักดัน
ให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแบ่งระดับชั นและเชื่อมโยงข้อมูล 
ลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลักดันให้เกิดการใช้งานข้อมูลในระดับปฏิบัติการ 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการใช้และวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอ
ข้อมูลรอบด้านส าหรับผู้บริหาร  

 
แผนประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า มีเป้าหมายในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน  า รวมถึงรณรงค์และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน  า กระตุ้นและสร้างจิตส านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม [3] 

 
4.1.5 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 

ตามที่รัฐบาลไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขึ น เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์ ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ซึ่งในแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศส านักการระบายน  าอยู่ 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มีแผนงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี  
แผนงานที่ 2.1 ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้าซ้อนในการลงทุน 

ด้วยการลงทุนตามกรอบของแบบสถาปัตยกรรมองค์กร บูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน 
แผนงานที่ 2.2 เชื่อมโยงการทางานของหน่วยงานภาครัฐ บูรณาการการท างานและข้อมูล ทั ง

ภายในและข้ามหน่วยงาน จนเสมือนเป็นองค์กรเดียว (One Government) สาหรับการพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการและการบริการที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) 
ซึ่งสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจากัดทางกายภาพ พื นที่ และภาษา  

แผนงานที่ 2.4 เตรียมความพร้อมสาหรับการเพ่ิมขึ นของข้อมูลจ านวนมหาศาลในระบบ ทั งด้าน
การจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ของข้อมูลตลอดจนจัดให้มีมาตรการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์และความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล 
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แผนงานที่ 2.5 ยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐ เพ่ือสอดรับกับการท างานในรูปแบบ
รัฐบาลดิจิทัลโดยบุคลากรภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางาน จนสามารถปรับเปลี่ยน
ตนเองจากผู้ใช้ (User) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือปรับเปลี่ยนตนเองไปท างานที่มี
คุณค่าสูงขึ้น (High Value Job) หรือเป็นผู้ประกอบการที่พัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การสร้างธุรกิจได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีแผนงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี  
 แผนงานที่  1.5 พัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อนาไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย 
สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 แผนงานที่ 3.1 พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของรัฐ (CEO) ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผน
ยุทธศาสตร์การน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กร ที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของ
หน่วยงานตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 

จากยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั ง 5 ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ระบุใจความส าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของส านักการระบายน  า เป็นที่มาของแนวคิดในการก าหนดยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การด าเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังแสดงในหัวข้อ 4.3  
 

4.2  วิสัยทัศน์ และพันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน้ า 
วิสัยทัศน์   

“ศูนยบ์ูรณาการข้อมูลด้านการระบายน ้าและจัดการคุณภาพน ้าเพื่อการตัดสินใจด้วย
เทคโนโลยีที่ ทันสมัย โดยการเชื่อมโยงข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่จะสนับสนุนการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน” 

 
พันธกิจ 

1. บริหารจัดการการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านการป้องกันน  าท่วมและการระบายน  าโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน  าให้
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ 

3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนภารกิจอย่างมืออาชีพ 
4. สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดูแลสถานการณ์น  าและควบคุม

คุณภาพน  า 
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4.3  ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวคิดในการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า อาศัยข้อมูลจาก

บทวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้ รับจากการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเทคนิค SWOT รวมถึงการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
ที่เก่ียวข้อง มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นข้อมูลพื นฐานในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า  4 ยุทธศาสตร์ ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบาย
น  าและควบคุมคุณภาพน  า (Data Integration for Smart DDS) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตามและบริหารจัดการระบายน  าและควบคุม
คุณภาพน  า (Smart IT for DDS) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริการสารสนเทศตามภารกิจแก่ผู้เกี่ยวข้อง (DDS Smart Agents) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการระบายน  า
และควบคุมคุณภาพน  า (DDS Social Network) 

 
4.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบาย

น้ าและควบคุมคุณภาพน้ า (Data Integration for Smart DDS) 
เป้าประสงค์ 

 เพ่ือเพ่ิมคุณค่าระบบสารสนเทศด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศจากระบบ
สนับสนุนภารกิจ 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามบริหารจัดการการระบายน  า และควบคุมคุณภาพน  า 
 เพ่ือลดความเสียหายจากการน  าท่วมพื นที่ในเขต กทม. 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกเพ่ือการบ ารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ สนับสนุน

ภารกิจ 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 ระบบสารสนเทศถูกน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  า

เพ่ิมขึ นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 
 เวลาในการสืบค้นและออกรายงานน าเสนอข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจด้านบริหารจัดการระบาย

น  าและควบคุมคุณภาพน  าลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 
 มูลค่าความเสียหายจากน  าท่วมในเขตพื นที่รับผิดชอบลดลงร้อยละ 5 
 อุปกรณ์ เครื่องมือ สนับสนุนภารกิจ เช่น การระบายน  า บ าบัดน  าเสีย ควบคุมคุณภาพน  า อยู่

ในสภาพใช้งานได้เมื่อมีความต้องการ ร้อยละ 80 
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
 การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือบรรลุตามเป้าประสงค์ ต้องมีการก าหนด  
กลยุทธ์หรือแผนงาน และโครงการเพ่ือการจัดท างบประมาณสู่การด าเนินการตามก าหนดเวลา และ
ประเมินผลด าเนินงานว่าเป็นไปตามตัวชี วัดเป้าประสงค์เพียงใด หากการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ อาจมีการปรับวิธีด าเนินโครงการ หรือปรับปรุงกลยุทธ์ต่อไป กลยุทธ์/แผนงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์นี  มีดังนี  

 กลยุทธ์/แผนงานการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบที่เกี่ยวข้องกับการระบายน  า 
และควบคุมคุณภาพน  า เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์/แผนงานการปรับปรุงและพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจการระบายน  า 
 กลยุทธ์/แผนงานการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการโครงการ

ก่อสร้างและติดตามการซ่อมบ ารุงสถานที่ อุปกรณ์ระบายน  า  
ส านักการระบายน  ามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการด าเนินภารกิจการระบายน  าอยู่ใน

ปัจจุบัน แต่ระบบดังกล่าวต้องการการบ ารุงรักษา ปรับปรุงและพัฒนาให้ข้อมูลมีถูกต้อง สอดคล้องกับ
ความต้องการ และใช้คาดการณ์สถานการณ์ได้อย่างแม่นย า น่าเชื่อถือ และน าเสนอแก่ประชาชน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง และทันต่อสถานการณ์ ดังนั น โครงการต่างๆ ในกลยุทธ์/แผนงานนี  
เป็นการปรับปรุงระบบ ส ารวจและน าเข้าข้อมูลเพ่ือเพ่ิมคุณค่า ความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากระบบที่มี
อยู่เดิม ประกอบด้วย 13 โครงการ ดังนี  
 

1) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและออกแบบระบบฐานข้อมูลกลาง  (Master Data 
Management)  

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง จัดท าขึ นเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล
หลักของส านักการระบายน  าจากระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศอ่ืนภายนอกส านักการระบายน  า แต่ถูกใช้งานอยู่ในส านักการระบายน  า  โดยมี
การจัดกลุ่มข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อมูลสากล และสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมระบบที่ได้
ออกแบบในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห์และจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร รวมถึงการ
ออกแบบโครงสร้างข้อมูลเพื่อการให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก 
 
2) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 

Architecture) ของส านักการระบายน้ า  
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เป็นกระบวนวิธีการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนินการงานด้านธุรกิจ (Business) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
องค์กร โดยสถาปัตยกรรมองค์กรจะเน้นในเรื่องความสอดคล้องกันของการด าเนินงานด้านธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความม่ันคงของระบบสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยให้ทั งการด าเนินงาน
ธุรกิจและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ โปร่งใส 

การจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของส านักการระบายน  า
เพ่ือให้หน่วยงานมีศักยภาพและความพร้อมสามารถบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เข้ากับแผนการด าเนินงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ ตั งแต่การก าหนดกรอบการ
ด าเนินงานหรือแผนกลยุทธ์ขององค์กร การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) 
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ส่งผลให้ออกแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงกับการด าเนินงานได้อย่าง
สอดคล้องและมีประสิทธิภาพทั งในระดับ Architecture ไปจนถึง Roadmap ของส านักการ
ระบายน  า เพ่ือผลักดันให้สามารถด าเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

 
3) โครงการปรับปรุงระบบเซ็นเซอร์  

เป็นโครงการปรับปรุงระบบเซ็นเซอร์ทั งในมิติของคุณภาพ (ความถูกต้องของข้อมูล) และ
ปริมาณ จ านวนเซ็นเซอร์ของระบบต่าง ๆ โดยต้องท าการศึกษารายละเอียดของโครงการพัฒนา
ปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วมกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีมูลค่าของโครงการประมาณ 200 
ล้านบาท ที่ได้รับการอนุมัติและท าสัญญาจัดซื อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ทราบถึงขอบเขตของ
โครงการดังกล่าวและก าหนดรายละเอียดของโครงการไม่ให้มีความทับซ้อนกัน โดยโครงการ
พัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วมกรุงเทพมหานครดังกล่าว มีการจัดหาและติดตั ง
ระบบเซ็นเซอร์เพ่ิมเติม แต่ยังไม่มีรายละเอียดเนื อหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล 
ตามที่ทางกรรมการตรวจรับงานของที่ปรึกษาได้แจ้งว่าควรมีการตรวจสอบความถูกต้อง 
(Calibration) ของข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ทั งหมดด้วย 

 
4) โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  

การปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานของส านักการระบายน  า ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 
ถูกต้องตามหลักการออกแบบ และมีระบบรักษาความม่ันคงที่เป็นมาตรฐาน สามารถแบ่งได้เป็น 4 
ระยะ คือ   

ระยะที่ 1 โครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เป็นการปรับปรุงระบบ
แม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และมีระบบแม่ข่ายเสมือน (Server Virtualization) 
เพ่ือการใช้ในการบริหารจัดการแม่ข่ายให้มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น อีกทั งเป็นการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และเครื่องพิมพ์ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ น เพื่อทดแทน
อุปกรณ์ เดิมที่หมดอายุ รวมทั งจัดหาอุปกรณ์ เพ่ิมเติมเพ่ือให้ เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะที่ 2 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความม่ันคง เป็นการปรับปรุง
ระบบเครือข่ายให้เป็นตามกรอบการออกแบบที่เป็นมาตรฐาน ที่มีระบบเครือข่ายที่
เป็นล าดับชั น มีระบบซ  าส ารอง (Redundant) เพ่ือป้องกันการหยุดชะงักของบริการ
เมื่ออุปกรณ์เกิดการช ารุด ระบบรักษาความม่ันคง ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ
ให้เป็นตามกรอบการออกแบบ ISO 27001 โดยต้องจัดหาอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นต่อ
การรักษาความมั่นคงของระบบเครือข่าย นอกจากนี ยังปรับปรุงและทดแทนระบบ
ส ารองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศให้เหมาะสมและเพียงพอกับอุปกรณ์ท่ีจัดหาเพ่ิมเติม 

ระยะที่ 3 โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นโครงการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงขึ น เพ่ือทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่หมดอายุการใช้งาน รวมทั งที่จัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

ระยะที่ 4 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลส านักการระบายน้ ากรุงเทพมหานคร เป็นโครงการ
เพ่ือปรับปรุงศูนย์ข้อมูลให้มาตรฐาน เพ่ือให้จ่ายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมีก าลังไฟฟ้า
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เพียงพอที่จะจ่ายให้อุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูล ปรับปรุงระบบปรับอากาศให้สามารถท า
ความเย็นได้เพียงพอต่อความต้องการของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และเพ่ือให้มีระบบ
ป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐานส าหรับศูนย์ข้อมูล 

 
5) โครงการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

เป็นโครงการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื นฐาน เพ่ือการใช้งานภายในส านักการ
ระบายน  า เป็นระบบหลักและเป็นรากฐานของระบบอ่ืน  ๆ ทั งหมดในการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศในแผนแม่บทฉบับนี  จึงควรให้ความส าคัญและออกแบบให้สอดคล้องกับความจ าเป็นใน
การใช้งานภายในของ สนน. และต้องด าเนินการโดยเร็วที่สุดเป็นโครงการแรก หากระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์พื นฐานระบบนี ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จะท าให้ไม่สามารถติดตั งและใช้งาน
ระบบอ่ืนได้ในที่สุด  

ภายหลังจากการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื นฐานแล้ว ต้องมีโครงการน าเข้า
ข้อมูลที่มีอยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั งกระดาษ ดิจิทัลไฟล์ และฐานข้อมูลที่กระจัดกระจายกัน
อยู่ เข้าสู่ระบบ GIS Base Map โครงการนี ควรอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกองสารสนเทศ
ระบายน  า โดยท าการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ว่าควรจัดเก็บในรูปแบบใด 
และน าเสนอในรูปแบบใด ข้อมูลเหล่านี  หมายรวมถึงข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังต่าง ๆ ข้อมูลจาก
โครงการส ารวจต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งโครงการนี ควรท าควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์พื นฐาน แต่สิ่งที่ควรพิจารณา คือมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลซึ่งต้องออกแบบให้
สอดคล้องกับหลักวิชาการและการใช้งานข้อมูล ตามผลที่ได้จากโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและ
ออกแบบระบบฐานข้อมูลกลาง (Master Data Management)  

 
6) โครงการระบบเฝ้าระวังสถานะเครื่องสูบน้ า  

เป็นโครงการติดตั งเซ็นเซอร์ เพ่ือทราบสถานะของเครื่องสูบน  า โดยท าการติดตั งอุปกรณ์
ตรวจวัดอัตราการสูบน  าของเครื่องสูบน  าของ สนน. ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท าให้ทราบถึงต าแหน่ง
ของเครื่องสูบน  า และก าลังสูบที่สูบได้จริงของแต่ละเครื่อง ทั งนี อาจศึกษาเพ่ิมเติมถึงระบบที่
สามารถท าการควบคุมการท างานของเครื่องสูบน  าจากระยะไกลเพ่ือท าให้การควบคุมการท างาน
ของเครื่องสูบน  าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ นโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุน  าท่วมขัง 
 
7) โครงการศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบการส ารวจท่อระบายน้ า กทม.  

โครงการนี ถือเป็นโครงการนวัตกรรม กล่าวคือ เป็นการจ้างนักวิจัย หรือ หน่วยงานวิจัย
เช่น มหาวิทยาลัย เป็นผู้วิจัยและสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบที่ใช้ในการส ารวจท่อระบายน  า โดย
ออกแบบ และสร้างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และใช้เทคโนโลยี 
Internet of Things (IoT) อ่านและส่งข้อมูลให้กับกองท่อระบายน  าเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
การท าความสะอาดและซ่อมบ ารุงท่อน  าต่อไป 
 
8) โครงการส ารวจจัดท าข้อมูลสารสนเทศระบบระบายน้ า 

พื นที่ ในเขตกรุงเทพมหานครมีความพิเศษด้านกายภาพเนื่องจากมีการก่อสร้างอยู่
ตลอดเวลา ท าให้สภาพถนน ท่อ คลอง แม่น  า พื นที่บริเวณต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ดังนั น
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การส ารวจข้อมูลเชิงกายภาพ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องท าอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การระบายน  า เช่น การไหลของน  าในคลองหลักและคลองย่อย การส ารวจท่อระบายน  า เป็นต้น 
ในแผนแม่บทฉบับนี จึงเสนอให้ทาง สนน. โดยกองพัฒนาระบบหลัก จัดตั งงบประมาณเพ่ือการ
ส ารวจข้อมูลเชิงกายภาพเป็นประจ าทุกปีตามกรอบงบประมาณ และขอให้มีการระบุในโครงการ
ของการส ารวจทุกโครงการว่าให้ส่งผลการส ารวจต่าง ๆ ในรูปแบบที่สามารถน าเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของ สนน. ได้ทันที นอกจากนี ยังเป็นโครงการสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจต่าง ๆ และข้อมูลที่มีอยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั งกระดาษ ดิจิทัลไฟล์ 
และฐานข้อมูลที่กระจัดกระจายกันอยู่ โดยก าหนดรูปแบบของข้อมูลที่บริษัทผู้ส ารวจต้องจัดท า 
และน าเข้าสู่ระบบเมื่อท าการส ารวจเสร็จสิ น 

 
9) โครงการปรับปรุงการวัดคุณภาพน้ า (DDS Water Quality Management) 

การตรวจวัดคุณภาพน  าแบบอัตโนมัติและอย่างต่อเนื่องเป็นพันธกิจส าคัญของส านักการ
ระบายน  า เพ่ือสร้างมหานครที่น่าอยู่ให้กับชาว กทม. โดยจะต้องพิจารณาทั งคุณภาพน  าในคลอง 
คุณภาพน  าเสียที่อยู่ในท่อระบายน  าและบ่อดักน  าเสีย คุณภาพน  าหลังการบ าบัด รวมทั งการ
ตรวจวัดระดับความสูงสันเวียร์เพ่ือป้องกันไม่ให้น  าเสียก่อนการบ าบัดไปรวมตัวกับน  าคลอง 
นอกจากนี ปัญหาหลักของน  าเสียส่วนใหญ่ เกิดจากน  าเสียที่ปล่อยออกโดยภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ที่ควรมีการสุ่มตรวจอย่างสม่ าเสมอด้วยอุปกรณ์พกพาที่สะดวกต่อผู้ตรวจ หากแต่
โครงการนี จะเป็นโครงการต่อเนื่องจาก “โครงการตรวจวัดสภาพน  าในคลองที่จัดให้มีระบบ
ไหลเวียน ปี 2555” ที่ได้จัดท าขึ นแล้วแต่เป็นเพียงการตรวจวัดคุณภาพน  าในคลองที่ยังไม่รวมถึง
การตรวจวัดน  าในท่อระบายน  าให้ครบถ้วนยิ่งขึ น 

 
10) โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ าท่วมกรุงเทพมหานคร  

กองสารสนเทศระบายน  า ได้รับงบประมาณในการจัดท าโครงการ จ านวน 200 ล้านบาท 
เพ่ือด าเนินงาน ดังนี  

 งาน พัฒ นาปรับปรุ งเพ่ิ มประสิทธิภ าพศูนย์ควบคุมระบบป้ องกันน  าท่ วม
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยงานย่อย ได้แก่ งานพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล งาน
พัฒนาโปรแกรม งานพัฒนาระบบส ารองข้อมูล งานพัฒนาปรับปรุงระบบพลังงาน
ไฟฟ้าส ารอง งานพัฒนาระบบกู้คืนข้อมูลอัตโนมัติ งานพัฒนาปรับปรุงระบบ
ติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลสถานีเครือข่ายศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม งานติดตั ง
ระบบตรวจวัดข้อมูลน  าส่งสัญญาณอัตโนมัติในคลองสายหลัก งานพัฒนาปรับปรุง
เครื่องวัดระดับน  าในคลองสายหลัก จัดหาเครื่องวัดอัตราการไหลของน  า และจัดหา
คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

 งานพัฒนาปรับปรุงสถานี เป็นศูนย์ต้นแบบบริหารจัดการน  าเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยการด าเนินงาน ได้แก่ ห้องประชุมศูนย์
ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม ห้องศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม ห้องกลุ่มงาน
ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม ห้องกลุ่มงานสารสนเทศและพื นที่ต่อเนื่อง และศูนย์
บัญชาการ (War Room) ของผู้บริหารในภาวะวิกฤติ  
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11) โครงการบริหารจัดการน้ าโดยระบบ SCADA 
การบริหารจัดการน  าโดยการน าระบบ SCADA (Supervisory Control And Data 

Acquisition) มาใช้ในการเก็บข้อมูล ตรวจสอบ สั่งการ ควบคุมสถานีสูบน  า จ านวน 174 แห่ง 
ประตูระบายน  า จ านวน 227 แห่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบระบายน  าในการ
แก้ไขปัญหาน  าท่วมพื นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) เป็นระบบควบคุมแบบ
สั่งการแบบเรียวไทม์จากศูนย์ควบคุมกลาง เป็นระบบที่ใช้ในการรวบรวมและจัดการข้อมูล 
แสดงผลของการตรวจวัดรับ-ส่งข้อมูลและควบคุมการท างานของอุปกรณ์โดยเฉพาะกับอุปกรณ์ที่
อยู่ห่างไกลออกไปจากศูนย์ควบคุม โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่สถานีสูบน  านั น และทราบ
ข้อมูลทั งหมดของระบบสูบน  า โครงข่ายคลอง ท่อระบายน  า และสถานีสูบน  า รวมทั งระดับน  าของ
คลองต่างๆ โดยส่งตรงเข้าศูนย์ควบคุมส่วนกลาง ท าให้สามารถติดตาม รวบรวม ประมวลผลเพ่ือ
แก้ปัญหาน  าท่วมในพื นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นย า อีกทั งลดระยะเวลา ลดเจ้าหน้าที่ และยัง
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั งควบคุมอัตโนมัติในการควบคุมการเปิดปิด
เครื่องสูบน  า ประตูระบายน  า บ่อสูบน  า และอุโมงค์ระบายน  า 
 
12) โครงการงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านการจัดการคุณภาพน้ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส านักการระบายน  าได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาน  าเสีย โดยใช้มาตรการก่อสร้างระบบบ าบัด
น  าเสียรวมขนาดใหญ่ และมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจวัด 
วิเคราะห์คุณภาพน  า มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างจิตส านึกในการแก้ไขปัญหา
มลพิษทางน  า และมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ คือ การเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน  า
เสีย จากประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด จึงมีข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เป็น
จ านวนมากที่ต้องรวบรวม จัดเก็บ เพ่ือน าไปใช้วิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ จึงต้องมีการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย รองรับการท างานให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั งมีสถานีและอุปกรณ์ในการตรวจวัดค่าข้อมูลจากโรงบ าบัดน  าเสีย และ
มีการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี   

 จัดท าระบบศูนย์สั่งการและจัดเก็บข้อมูล (Command Room Center) 
 จัดท าระบบสถานีตรวจวัดค่าข้อมูลน  าตามโรงบ าบัดน  าเสีย (Remote Station) 
 จัดท าระบบจัดเก็บและแสดงผลข้อมูล 
 

เมื่อโครงการนี ด าเนินการแล้วเสร็จ คาดว่ากรุงเทพมหานครจะมีฐานข้อมูลด้านการ
จัดการคุณภาพน  าอย่างมีประสิทธิภาพโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่ให้
ข้อมูลที่เที่ยงตรง สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันต่อสถานการณ์ 

 
13) โครงการจัดท ากรอบนโยบาย (Policy Framework) ระบบความม่ันคงปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักการระบายน้ า 
ด้วยปัญหาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับสารสนเทศมีความรุนแรงเพ่ิมขึ นทั ง

ในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั งยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครมากขึ น ท า
ให้ สนน. ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ต้องการข้อมูล ที่มีการด าเนินงานใด ๆ ใน
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รูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศของ สนน. ขาดความเชื่อมั่นต่อการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกรูปแบบ ประกอบกับความจ าเป็นของกรุงเทพมหานครที่ต้องการส่งเสริม
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลายไปยังประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สนน. เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัยและสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ นจากการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ จึงเห็นควร
จัดท ากรอบนโยบาย (Policy Framework) ระบบความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยยึดหลักมาตรฐาน (Standard) ที่เป็นสากล ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 27001 Annex A และ 
ISO/IEC 17799 เพ่ือให้ครอบคลุมด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ นในอนาคต เนื่องจากตามแผนแม่บท
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า จะมีการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและโปรแกรม
ประยุกต์ใหม่ ๆ เพ่ือสนับสนุนการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็วให้กับประชาชนทั่วไปและ
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง โดยเป็นไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ที่ประกาศใช้โดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

สนน. เล็งเห็นความส าคัญที่จะน ากฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ มาบังคับใช้กับการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทั งในส่วนที่ต้องกระท า (Do) และในส่วนที่ต้องงดเว้นการกระท า (Don’t) 
เพ่ือช่วยให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของ สนน. มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความ
น่าเชื่อถือ เพ่ือให้การด าเนินการใด ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภายใน และ/
หรือหน่วยงานภายนอก รวมถึงผู้ใช้บริการมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ ตลอดจนมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

4.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามและบริหารจัดการระบายน้ าและควบคุม
คุณภาพน้ า (Smart IT for DDS) 

 การบริหารจัดการการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  าที่มีประสิทธิภาพ แม่นย า และสร้างความ
น่าเชื่อถือในการพยากรณ์ ต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีการปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงมีข้อมูล
ประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
สนับสนุนข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ประกอบกับมีการบริหารจัดการภายในหน่วยงานที่
มีประสิทธิภาพเพ่ือความคล่องตัวในการวางแผน จัดหางบประมาณ จัดซื ออุปกรณ์สนับสนุน จัดจ้างส ารวจ 
สร้าง ติดตั งและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  า จัดจ้างขุดลอกท่อ 
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบสารสนเทศ และเสริมทักษะการวิเคราะห์ผล 
รวมถึงการบริหารโครงการต่าง ๆ ต้องมีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันทั งด้านการ
ด าเนินงานประจ าวัน การวางแผน ตัดสินใจ และการรายงานผลต่อผู้บริหาร และน าเสนอข้อมูลแก่
สาธารณะ ดังนั น ยุทธศาสตร์นี เป็นการวางกลยุทธ์ในการน าอุปกรณ์และระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการ
บริหารงานระบายน  า และงานบริหารทั่วไปภายในหน่วยงาน  
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เป้าประสงค์  
 เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารจัดการระบายน  ามีประสิทธิภาพภายใต้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ

น่าเชื่อถือ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารจัดการทั่วไปในหน่วยงานมีความคล่องตัวและมีสารสนเทศสนับสนุน

การตัดสินใจ 
 เพ่ือให้มีการน าเสนอข้อมูลการด าเนินโครงการตามภารกิจแก่สาธารณะ  
 เพ่ือให้เกิดการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครือข่ายเพ่ือประกอบการปฏิบัติภารกิจ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมีการใช้งานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน 
 เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอข้อมูลตามความต้องการของผู้บริหารลดลงร้อยละ 50 
 ระบบสารสนเทศที่ปรับปรุงได้รับการบ ารุงรักษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ

อย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
กลยุทธ์ในการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เป็นการติดตาม บริหารโครงการการพัฒนาระบบ

สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการทั งในปัจจุบัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ผ่านมุมมองทั ง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร อีกทั งเป็นการขอความร่วมมือจากบุคลากรในการใช้ประโยชน์จากระบบ
สารสนเทศประกอบภารกิจให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ อีกทั งมีการรายงานผลการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ สู่สาธารณะอย่างเป็นปัจจุบัน 

 กลยุทธ์/แผนงานการบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 กลยุทธ์/แผนงานการสร้างมูลค่าในงานจากการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ 
 กลยุทธ์/แผนงานการสร้างมูลค่าจากข้อมูลเครือข่าย 
 กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารการด าเนินโครงการตามภารกิจสู่สาธารณะ 

 
การน ากลยุทธ์/แผนงานสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม ด าเนินการ

ผ่านโครงการต่าง ๆ จ านวน 5 โครงการ ดังนี  
 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) 

และการปฏิบัติงานของส านักการระบายน้ า ระยะที่ 1 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System) และการ

ปฏิบัติงานของส านักการระบายน  า ระยะที่ 1 เป็นการปรับปรุงระบบเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในส านักการระบายน  าเพ่ือการบริหาร โดยพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงานเดิมในโครงการจัดท าศูนย์ข้อมูลส านักการระบายน  า โดยบริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส์ 
จ ากัด ซึ่งพัฒนาตั งแต่ปี พ.ศ. 2551 เพ่ือให้ส านักการระบายน  ามีฐานข้อมูลด้านการระบายน  าและ
การบริหารงานทั่วไปที่สนับสนุนและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว ลดความซ  าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล สะดวก เชื่อมโยง ใช้วางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
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2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) 
และการปฏิบัติงานของส านักการระบายน้ า ระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาระบบสารสน เทศ เพ่ือการบริหาร (Management Information 
System) และการปฏิบัติงานของส านักการระบายน  า ระยะที่ 2 เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ
โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการบริหารที่พัฒนาในระยะที่ 1 เข้ากับระบบโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) เนื่องจากลักษณะงานของส านักการระบายน  าต้องอาศัยข้อมูลจากหลายแหล่ง
เพ่ือความแม่นย าในการปฏิบัติงาน การศึกษาภูมิประเทศของสถานที่ปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งในการใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวางแผน การตัดสินใจแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับน  าซึ่งต้องมีความเร่งด่วน และต้องใช้ข้อมูลในระดับปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัดเพ่ือใช้พัฒนาประสิทธิภาพระบบระบายน  าของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น โดยมีข้อมูลที่แม่นย า ชัดเจน และมี
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน น ามาประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

 
3) โครงการพัฒนาระบบควบคุมและวิเคราะห์สถานการณ์น้ า (DDS Water Analysis/Control 

Center) 
การคาดคะเนสถานการณ์น  าได้อย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่ควรน ามาพัฒนาต่อยอดจากระบบที่

มีอยู่ โดยส านักการระบายน  าสามารถน าข้อมูลจากระบบตรวจวัดต่าง ๆ เช่น ข้อมูลปริมาณน  าฝน 
ข้อมูลระดับน  าและอัตราการไหลของน  า เป็นต้น มาตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชือถือ
ก่อนการวิเคราะห์ด้วยโมเดลทางอุทกศาสตร์ เพ่ือที่จะประเมินสถานการณ์อุทุกภัยที่จะเกิดขึ นใน
เขตพื นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ที่หมายรวมถึงการประมาณความสูงของน  าท่วม การประเมิน
พื นที่ที่น  าท่วม และการประเมินอัตราการสูบน  าออกจากพื นที่น  าท่วม หากแต่ข้อมูลน าเข้าบางส่วน
อาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์ตรวจจับ เช่น ข้อมูลการไหลเวียนของน  าในท่อ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อการคาดการณ์ 

 
4) โครงการจัดท าระบบบริหารจัดการน้ าพื้นที่เฝ้าระวังน้ าท่วม 

โครงการจัดท าระบบบริหารจัดการน  าพื นที่เฝ้าระวังน  าท่วมเป็นโครงการที่น าข้อมูลจาก
ระบบตรวจวัดต่าง ๆ เช่น ข้อมูลปริมาณน  าฝน ข้อมูลระดับน  าและอัตราการไหลของน  า มาเฝ้า
ระวังน  าท่วมในพื นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พื นที่ต่ า พื นที่ติดริมฝั่งแม่น  า เป็นต้น ที่ส านักการระบาย
น  าจ าเป็นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยระบบจะต้องมีการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
กรณีท่ีระบบตรวจวัดต่าง ๆ สามารถวัดได้ค่าที่เข้าสู่ภาวะเสี่ยงภัยน  าท่วม  

โครงการจัดท าระบบบริหารจัดการน  าพื นที่เฝ้าระวังน  าท่วมจะแยกออกเป็นโครงการย่อย
ในแต่ละปีเพ่ือเลือกเขตพื นที่เสี่ยงภัยสูงจากน  าท่วมมาท าก่อน และเลือกเขตพื นที่เสี่ยงภัยอ่ืนจาก
น  าท่วมมาพัฒนาในปีถัดไป โดยควรจะด าเนินก่อนโครงการพัฒนาระบบควบคุมและวิเคราะห์
สถานการณ์น  า (DDS Water Analysis/Control Center) ที่จะต้องวิเคราะห์หลายเขตพื นที่ร่วมกัน
และมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ 
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5) โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) และระบบสารสนเทศสนับสนุน
ผู้บริหาร (EIS) 

ระบบงานคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็น
ระบบการน าเสนอข้อมูลที่รวบรวมสถิติการท างานหลักของส านักการระบายน  าทั งงานการตรวจวัด
ข้อมูลเกี่ยวกับน  า งานกระบวนการบริหารจัดการน  า งานโครงการที่ส านักการระบายน  าจัดท า งาน
บริการสาธารณะ และงานบริหารภายในองค์กร น าไปจัดเก็บในคลังข้อมูล (Data Warehouse) ที่
อยู่ในรูปแบบที่สะดวกและรวดเร็วต่อการน าไปวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ที่รวมทั งการ
ออกรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูล OLAP (On-Line 
Analytical Processing) จากคลังข้อมูล ส าหรับการวางแผนการท างานของส านักการระบายน  า 

 

4.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริการสารสนเทศตามภารกิจแก่ผู้เกี่ยวข้อง (DDS Smart Agents) 

 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพนั น จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มี
ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับความสามารถและทักษะในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการ
ตรวจวัด อ่านผลวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผล ซึ่งบุคลากรของหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว จึงควรมีการเพ่ิมเติมความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี เพ่ือน าผลจากการปฏิบัติงาน มาน าเสนอเพ่ือประกอบการวางแผน ตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
และเผยแพร่ข่าวสารต่อประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

เป้าประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์สมัยใหม่ในการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 เพ่ือให้มีการถ่ายทอด จัดเก็บองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากรอย่างเป็นระบบที่บุคลากรรุ่นใหม่

สามารถเรียนรู้ได ้
 เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ  

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยร้อยละ 50 ของบุคลากร

ทั งหมดของ สนน. 
 องค์ความรู้ในการปฏิบัติภารกิจถูกจัดเก็บในรูปแบบที่สืบค้นง่าย เพ่ิมขึ นร้อยละ 50 ต่อปี 
 เวลาในการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือรับสถานการณ์ต่าง ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของเวลาที่ใช้อยู่เดิม 
 นวัตกรรมใหม่ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  ามีจ านวน

เพ่ิมขึ นอย่างน้อยหนึ่งโครงการต่อปี 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ต้องมีกลยุทธ์และโครงการในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ และเกิดความยั่งยืนแก่องค์กร 
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 กลยุทธ์/แผนงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศวิเคราะห์ 
ประมวลผลข้อมูลและคาดการณ์สถานการณ์การระบายน  า 

 กลยุทธ์/แผนงาน การพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติภารกิจอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์/แผนงาน การปรับปรุงกระบวนงาน โครงสร้างองค์กร เพ่ิมความคล่องตัวในการปฏิบัติ

ภารกิจ 
 
การน ากลยุทธ์สู่การด าเนินการผ่านโครงการพัฒนาบุคลากร และจัดเก็บองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้

เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม มีจ านวน 4 โครงการ ดังนี  
 
1) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 

เพ่ือด าเนินการโครงการอบรม และพัฒนาบุคลากรกองสารสนเทศระบายน  า ส านักการ
ระบายน  า ให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร มีคุณภาพชีวิต มีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร ประกอบ
กับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ประสบความส าเร็จ 
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ น จนสามารถตอบสนองบทบาท ภารกิจการ
ปฏิบัติงานของตนเองและองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จได้ 

 
2) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนทศที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
เป็นโครงการอบรมในมิติต่าง ๆ ตั งแต่ ระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล โปรแกรม
ประยุกต์ต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่ เช่น ระบบเรดาร ์ ระบบเฝ้าระวังต่าง ๆ รวมถึงการบริหารโครงการฯ  
 
3) โครงการพัฒนาระบบองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติภารกิจส านักการระบายน้ า (KM)  

ระบบองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติภารกิจส านักการระบายน  า เป็นระบบงานที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ให้
เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ
ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพประกอบค าบรรยาย เพ่ือให้ผู้มีประสบการณ์น้อย ได้ศึกษา ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคล ระหว่างบุคคลกับหน่วยงาน และระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กร ซึ่งจะเป็นผลให้ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ได้กระจายไปสู่บุคคลอ่ืน 
ที่จะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดประโยชน์ในภาพรวมมากขึ น 

 
4) การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  

เนื่องจากในปัจจุบันการสื่อสารระหว่างหน่วยงานของ สนน. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
แลกเปลี่ยน-ส่งมอบข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความไม่ต่อเนื่องอยู่อย่างเห็นได้ชัด 
ท าให้เกิดการสูญหายของข้อมูล และการใช้งานระบบสารสนเทศที่ไม่ต่อเนื่อง ดังนั นทางที่ปรึกษา
จึงขอเสนอให้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแต่ละหน่วยงาน 
(กอง, ส านัก) ซึ่งจะมีหน้าที่ในการประสานงานกับกองสารสนเทศระบายน  า ในการส่งมอบ จัดเก็บ
รักษาข้อมูล และเป็นผู้ประสานเพ่ือให้ความต้องการในการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
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บุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการของหน่วยงานในระดับที่ดีพอควร และ 
มีความเข้าใจขั นพื นฐานด้านการข้อมูล และระบบสารสนเทศ เพ่ือการประสานงานที่ราบรื่น 
นอกจากนี  ควรมีการก าหนดกระบวนการท างานที่ชัดเจน เช่น กระบวนการการส่งมอบข้อมูล 
แบบฟอร์มการรับ-ส่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น 

 

4.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการระบายน้ า
และควบคุมคุณภาพน้ า (DDS Social Network) 

การปฏิบัติภารกิจของส านักการระบายน  าให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาค
ประชาชน อาสาสมัคร ส านักงานเขต และหน่วยงานภายนอกอย่างมาก ทั งในเรื่องการเฝ้าระวัง การ
รายงานสถานการณ์จากพื นที่ ซึ่งหากเป็นข้อมูลที่มีความรวดเร็ว รายงานขณะเกิดสถานการณ์จริง และมี
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ และวางแผนการจัดการตาม
สถานการณ์ได้อย่างทันเหตุการณ์ อีกทั งเหตุการณ์ต่าง ๆ มักเกิดในบริเวณกว้าง บุคลากรของส านักการ
ระบายน  ามีจ านวนไม่เพียงพอในการเฝ้าระวัง หากมีการใช้อุปกรณ์ตรวจวัด และรายงานอย่างอัตโนมัติ จะ
ท าให้การท างานแก้ไขปัญหาภาวะน  าท่วมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น ประกอบกับเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ที่สามารถส่งภาพ เสียง ความเคลื่อนไหว ได้ตามเวลาจริง (Real Time) จะท าให้ข้อมูลน่าเชื่อถือและทัน
การณ์มากยิ่งขึ น 

นอกจากนี  การให้บริการข้อมูลสู่สาธารณะทั งในภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปยังเป็นการสนับสนุน
สังคมให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยปี พ.ศ. 2559-2561 ที่เน้นการสร้างเศรษฐกิจ
ของประเทศจากภาคเอกชนโดยมีองค์กรภาครัฐที่ให้การสนับสนุนทั งข้อมูลและบริการต่าง  ๆ ส านักการ
ระบายน  าสามารถให้บริการข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจจับ Sensor ต่าง ๆ ที่ส่งผ่านระบบเครือข่ายและได้
น ามาประมวลผลในระบบสารสนเทศในลักษณะของ Internet of Things (IoT) เช่น ข้อมูลความสูงของน  า
ในคลอง และข้อมูลน  าล้นถนนที่ตรวจจับได้ เป็นต้น ซึ่งภาคเอกชนสามารถน าไปต่อยอดพัฒนาเป็น
ซอฟต์แวร์บริการสังคมอ่ืน ๆ หรือน าไปพัฒนาเสริมธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจการคมนาคมทางน  า เป็นต้น 
รวมทั งการให้บริการตรวจวัดคุณภาพน  าต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร  

เป้าประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์น  า 
 เพ่ือให้มีแหล่งที่มาข้อมูลในการวางแผนตัดสินใจปฏิบัติภารกิจ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และความต้องการ 
 เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมจากการวิจัยในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 ข้อมูลในการตัดสินใจจากการรายงานจากเครือข่ายประชาชนที่น่าเชื่อถือเพ่ิมขึ นร้อยละ 50  
 ลดความสูญเสียที่คาดการณ์ได้ลดลงร้อยละ 30  
 นวัตกรรมในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  ามีจ านวน

เพ่ิมขึ นอย่างน้อยหนึ่งโครงการต่อปี 
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์นี นับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติภารกิจของส านักการระบายน  ามี

ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน สามารถสืบทอดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาตาม
ภารกิจรุ่นต่อรุ่นอย่างยั่งยืน โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจอย่างเหมาะสม 
จึงต้องมีกลยุทธ์/แผนงาน และโครงการน าสู่การปฏิบัติ 

 กลยุทธ์/แผนงาน การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ความร่วมมือเฝ้าระวังและรายงาน
สถานการณ์น  าและภัยพิบัติทางน  า 

 กลยุทธ์/แผนงาน การจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดและรายงานสถานการณ์น  าและ
ภัยพิบัติทางน  าจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 กลยุทธ์/แผนงาน การสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมจากงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการน  า 

 
การน ากลยุทธ์สู่การด าเนินการผ่านโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการวิจัยพัฒนาเพื่อให้

เกิดนวัตกรรมการจัดการเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม มีจ านวน 3  โครงการ ดังนี  
 
1) โครงการพัฒนาระบบร่วมกันจัดการน้ า (DDS People/Staff Enable System) 

ระบบร่วมกันจัดการน  า (DDS People/Staff Enable System) เป็นระบบที่สามารถ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการข้อมูลเข้าจากส่วนต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่
ครอบคลุมหลากหลายมิติ แล้วน ามาประมวลผลที่ระบบส่วนกลางของส านักการระบายน  าเพ่ือ
วิเคราะห์และติดตามผลการด าเนินการ ระบบนี จะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในหลายภาค
ส่วน แล้วจึงน าไปจัดเก็บในระบบส่วนกลาง เพ่ือจัดเก็บเป็นความรู้และประสบการณ์ขององค์กรใน
ลักษณะของ Knowledge Management เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต  
 
2) โครงการสร้างเครือข่ายชุมชน (Social Network)  

จากความก้าวล  าของเทคโนโลยีและความแพร่หลายในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในปัจจุบัน และความรวดเร็ว คล่องตัวในการสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟนมีมากขึ น ซึ่ง
ประชาชนนิยมที่จะแชร์ภาพเหตุการณ์ หรือสิ่งที่พบเห็น หากภาพเหตุการณ์เหล่านั น น ามาใช้
ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาส่วนรวม อันเป็นภารกิจของส านักการระบายน  า จึงมีโครงการพัฒนา
ระบบร่วมกันจัดการน  า  (DDS People/Staff Enable System) ขึ น ที่จะด าเนินการพัฒนา 
Mobile application ที่ประชาชนสามารถติดตั งโปรแกรม และใช้เพ่ือแจ้งสถานการณ์น  า แจ้ง
อุปกรณ์ที่ช ารุด เช่น ฝาท่อระบายน  า ขยะขนาดใหญ่ที่ขวางทางน  ารอระบาย การก่อสร้างที่
ขวางทางน  า ข้อมูลคุณภาพน  า ผ่าน Application มายังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นการใช้
ประโยชน์ในการรับ-ส่งข้อมูลสถานการณ์น  า จากสถานที่จริงหรือสถานที่ใกล้เคียงผ่านเทคโนโลยี
ดังกล่าวมากขึ น ทั งนี  ข้อมูล ข่าวสารดังกล่าว ต้องผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่
จัดส่ง มีหลักการในการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล แล้วจึง
น ามาประกาศให้ทราบทั่วกัน อีกทั งน ามาประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เร่งด่วน อันจะเป็น
ประโยชน์ในการบริหารจัดการงานตามภารกิจ จึงควรมีกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
ใช้งาน Application ส่งเสริม และสร้างกลุ่มสังคมเครือข่ายใหม่หรือขยายสมาชิกเครือข่ายที่มีอยู่
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ให้ครอบคลุมพื นที่และภารกิจของ สนน. มากขึ น โดยสร้างความร่วมมือผ่านส านักงานเขตในแต่ละ
พื นที่ หรือมีกลุ่มเฉพาะกิจในเขตพื นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางน  า โดยใช้โปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ 
Social Network ที่นิยมใช้ตามยุคตามสมัย เช่น Line Facebook Google+ จัดกิจกรรมพบปะ
สมาชิกกลุ่ม มีการน าเสนอผลงานของกลุ่ม หรือให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณกลุ่มที่สร้างสรรค์
ประโยชน์ต่อสังคม เป็นการสร้างแรงจูงใจ แข่งขันท าความดี มีการจัดเก็บข้อมูลประเมินผลการท า
กิจกรรม ความคิดเห็นต่อผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการท ากิจกรรม และน าผล
การประเมิน  

 
3) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การจัดการคุณภาพน้ าของกรุงเทพมหานคร  

กรุงเทพมหานครได้ด าเนินโครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นระบบบ าบัดน  าเสียใต้ดินแห่งแรกในประเทศไทย และได้ออกแบบให้
อาคารเหนือพื นดินของระบบบ าบัดน  าเสีย เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการคุณภาพน  าและ
สิ่งแวดล้อม โดยส านักการระบายน  าได้วางแผนร่วมกับส านักสิ่งแวดล้อม ที่จะพัฒนาอาคารให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญแก่บุคลากรในองค์กรของกรุงเทพมหานคร และองค์กรต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยได้จัดแบ่งพื นที่ใช้สอยในอาคารศูนย์การเรียนรู้
ออกเป็น 2 ส่วน โดยในส่วนความรับผิดชอบของส านักการระบายน  าประกอบด้วย  

 ชั นใต้ดิน เป็นระบบบ าบัดน  าเสีย 
 ชั นเหนือพื นดิน ห้องประวัติการบ าบัดน  าเสีย  
 ห้องแบบรายละเอียดการก่อสร้าง ห้องศูนย์ข้อมูล และห้องประชุมย่อย 

นอกจากนี  มีการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์ภารกิจงานการจัดการคุณภาพน  า ให้
ความรู้และบริการข้อมูลที่ส าคัญ แก่ผู้สนใจ ซึ่งการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวนี สอดรับกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  ระยะที่  1 (พ.ศ.2556 -2560) ในการพัฒนา
กรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสีเขียว มหานครแห่งการเรียนรู้ และมหานครแห่งโอกาสของ
ทุกคน 
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(1,2)

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
พ.ศ. 2558-2569

การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

 ทุกหมู่บ้านมีน้ าสะอาดอุปโภคบริโภค น้ าเพื่อการผลิตม่ันคง 
ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

บริหารจัดการน้ าอย่างย่ังยืนภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล 
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

การสร้างความม่ันคงของน้ าภาคการผลิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

การจัดการคุณภาพน้ า

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

การอนุรักษ์   น ูสภาพป าต้นน้ าที่เส่ือมโทรมและป้องกัน
การพังทลายของดิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6

สร้างเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะและเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของคนเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี 7

สร้างมาตรฐานการจัดการงานบริการเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 8

เพ่ิมขีดความสามารถการใช้งานและการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร

ยุทธศาสตร์ท่ี 9

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
บริหารจัดการและปรับกระบวนการท างาน (Business Process 
Management :BPM)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
พัฒนา/ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานและ/หรือกลุ่มภารกิจ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์และการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่องค์กร
ช้ันเลิศ

 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรช้ันน าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
เมือง บริการประชาชน บริหารจัดการ และมุ่งสู่มหานครอิเล็กทรอนิกส์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ก าหนดมาตรฐานข้อมูล (Data Standard) การเช่ือมโยงข้อมูล 
(Interoperability standard) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งสู่
การบูรณาการระบบสารสนเทศ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน้ า 
พ.ศ. 2559-2562

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การบูรณการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามและ
บริหารจัดการระบายน้ าและควบคุมคุณภาพน้ า (Data Integration for 
Smart DDS)

 ศูนย์บูรณาการข้อมูลด้านการระบายน้ าและจัดการคุณภาพน้ า
เพ่ือการตัดสินใจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการเช่ือมโยงข้อมูล

ภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่จะสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามและบริหารจัดการระบายน้ าและ
ควบคุมคุณภาพน้ า (Smart IT for DDS)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริการสารสนเทศตามภารกิจแก่ผู้เก่ียวข้อง (DDS Smart 
Agents)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ระบายน้ าและควบคุมคุณภาพน้ า (DDS Social Network)

(2,2)

(3,2)

(4,2),(4,4)

(5,2)

(6,1)

(7,4)

(8,1)

(9,3)

(1,1),(1,2)
(1,3),(1,4)

(4,4)
(4,2),(4,3)

(2,6)

 มหานครแห่งเอเชีย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1

มหานครปลอดภัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ปลอดมลพิษ และ
ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค์

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560)

 คุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมี
คุณภาพดีข้ึน

 เมืองกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับน้ าท่วมทั้ง
น้ าฝน น้ าหนุนและน้ าหลาก และการลดอัตราการกัดเซาะ
ชายฝั งในกรุงเทพมหานครและป้องกันการกัดเซาะชายฝั งที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต

 มหานครแห่งเอเชีย 
ด้านที ่7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมาย 
กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
และโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่
ทันสมัย (Smart Service) เพ่ือสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล 
(Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง 
(กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ (Smart City)
แผนการพัฒนา

 พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย    สอดรับกับ
เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงในอนาคต

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
แผนงานท่ี 1.1 พัฒนาบริการอัจฉริยะ (smart service) โดยแปรสภาพบริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่บริการดิจิทัลที่ผู้รับบริการสามารถเลือกใช้บริการผ่านอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย รวมทั งการพัฒนาไปสู่บริการดิจิทัลในลักษณะอัตโนมัติ (automated public 
services)  
แผนงานท่ี 1.4 สร้างความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นในการใช้บริการ 
แผนงานท่ี 2.1 ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ  าซ้อนในการลงทุน ด้วยการลงทุนตามกรอบของแบบสถาปัตยกรรมองค์กร บูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน
แผนงานท่ี 2.3 พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร (back office platform) เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารจัดการทุกอย่างของรัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
แผนงานท่ี 2.4 เตรียมความพร้อมส าหรับการเพิ่มขึ นของข้อมูลจ านวนมหาศาลในระบบ ทั งด้านการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
แผนงานท่ี 3.2 พัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงชุดข้อมูลด้านต่างๆ ซ่ึงเช่ือมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานภาครัฐโดยไม่ยึดติดความเป็นเจ้าของ และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบริการ 
แผนงานท่ี 3.3 เชื่อมโยงการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนาและให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดนโยบายและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการตัดสินใจที่เกิดจากการหลอมรวมทางสังคม รวมทั ง
เกิดการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ น าไปสู่ความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต (corruption)
แผนงานท่ี 4.1 ส่งเสริมให้บูรณาการข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ หรือท าธุรกรรม และสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทัล
แผนงานท่ี 1.3 จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อเพ่ิมทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันทั งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อาทิ 
การส่งเสริมให้มีการฝ กงาน (on-the-job training) 
แผนงานท่ี 1.5 พัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
แผนงานท่ี 2.2 เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านดิจิทัล (digital specialists) ในสาขาท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น (high-tech sector) ให้มีความรู้และทักษะในระดับมาตรฐานสากล
แผนงานท่ี 2.4 จัดท าแผนพัฒนาก าลังคนทางด้านดิจิทัลที่รองรับการปรับโครงสร้างการพัฒนาก าลังคนทางด้านดิจิทัลของประเทศในทุกระดับทั งภาคการศึกษา  ภาครัฐ และภาคธุรกิจ 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อทิศทางการเปล่ียนแปลงความต้องการการจ้างงาน ลักษณะการจ้างงาน อัตราก าลัง และค่านิยมของการท างานทางด้านดิจิทัลในอนาคต

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
แผนงานท่ี 2.3 สร้างกลไกติดตามข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ส าหรับเฝ้าระวังข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อสังคมแบบทันสถานการณ์ (real time)
แผนงานท่ี 5.2 บูรณาการและส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม ที่ครอบคลุมถึงการเฝ้าระวังและส่ือสารเตือนภัยด้านสุขภาพและอนามัย

 
รูปที่ 4.1 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาที่เก่ียวข้อง 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 | บทที่ 4 

 

 

จากรูปที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั ง 4 ยุทธศาสตร์ตามแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า พ.ศ.2559 -2562 ตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดดังนี  
“ศูนย์บูรณาการข้อมูลด้านการระบายน้ าและจัดการคุณภาพน้ าเพื่อการตัดสินใจด้วยเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัย โดยการเชื่อมโยงข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่จะสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน” ทุกยุทธศาสตร์ มีความสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ.2556-2560) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหา
นครปลอดภัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ปลอดมลพิษ และปลอดภัยพิบัติ ซึ่งมีเป้าประสงค์ คุณภาพแหล่ง
น  าธรรมชาติในเขตพื นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ น และเป้าประสงค์ ที่เมืองกรุงเทพมหานครมีความ
พร้อมในการรับมือกับน  าท่วมทั งน  าฝน น  าหนุนและน  าหลาก และการลดอัตราการกัดเซาะชายฝั่งใน
กรุงเทพมหานครและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่จะเกิดขึ นในอนาคต เนื่องจากภารกิจของส านักการ
ระบายน  าต้องด าเนินการตอบสนองนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติ
ที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ ในแผนพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยสอดรับกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 ยังมีความสอดคล้อง
กับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ซึ่งได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ไว้ดังนี  “กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นน าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาเมือง บริการ
ประชาชน บริหารจัดการ และมุ่งสู่มหานครอิเล็กทรอนิกส์” 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน  าและควบคุม
คุณภาพน  า (Data Integration for Smart) สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดมาตรฐานข้อมูล (Data 
Standard) การเชื่อมโยงข้อมูล (Interoperability standard) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งสู่
การบูรณาการระบบสารสนเทศ เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ยึดหลักมาตรฐานการเชื่อมโยง
ข้อมูลภาครัฐ เพ่ือความสมบูรณ์และประโยชน์สูงสุดในการใช้งานข้อมูล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 
เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน และยุทธศาสตร์ที่ 8 
สร้างมาตรฐานการจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ เนื่องด้วยในยุทธศาสตร์ที่ 1 นี ได้ก าหนดแผนงานการจัดวางโครงสร้างพื นฐาน และจัดหา
อุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส านักการระบายน  าให้มีความคล่องตัวและเกิดความรวดเร็วใน
การน าข้อมูลไปวางแผนด าเนินงาน เป็นการสร้างมาตรฐานการบริการสารสนเทศอย่างมีความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการติดตามและบริหารจัดการระบายน  าและ
ควบคุมคุณภาพน  า (SMART IT for DDS) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1 บริหารจัดการและปรับ
กระบวนการท างาน (Business Process Management : BPM) ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนา/ปรับปรุง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และ/หรือกลุ่มภารกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศบริการประชาชนเพ่ือมุ่งสู่องค์กรชั นเลิศ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร เนื่องจาก
เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 
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บทที่ 4 | แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 

 

 

ของส านักการระบายน  า ทั งภารกิจด้านการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  า การบริหารงานภายใน และ
การบริการข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ซึ่งต้องมีการปรับกระบวนการท างานให้เกิดความ
ชัดเจนในขั นตอน การประสานงานระหว่างหน่วยงาน การก าหนดความรับผิดชอบในการน าข้อมูลเข้า
ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และรายงานผล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ
สารสนเทศตามภารกิจแก่ผู้ เกี่ยวข้อง (DDS Smart Agents) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 9 เพ่ิมขีด
ความสามารถการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร เนื่องจากเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรส านักการระบายน  าให้ใช้ประโยชน์
จากความเชี่ยวชาญในภารกิจมาประกอบกับการเสริมทักษะในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
การปฏิบัติงาน การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการท างาน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการการระบายน  าและ
ควบคุมคุณภาพน  า (DDS Social Network) สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างเสริมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนเมือง  เนื่องจากเป็นการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนรวมถึงภาคประชาชน ในการส่งข่าวสาร ให้ค าแนะน า เพ่ือ
สนับสนุนการท างานของหน่วยงาน ให้ได้รับข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ใช้งานทั่วไป 
เช่น สมาร์ทโฟน เพ่ือการตัดสินใจด าเนินการภายใต้ข้อมูลที่ทันสมัยมากขึ น 
 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 ยังมีความสอดคล้อง
กับ แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  า พ.ศ. 2558-2569 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ทุกหมู่บ้านมีน้ า
สะอาดอุปโภคบริโภค น้ าเพื่อการผลิตม่ันคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน บริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน” 
ดังนี  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน  าและควบคุม
คุณภาพน  า (Data Integration for Smart) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความม่ันคงของน  าภาคการผลิต ยุทธศาสตร์ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย และ
ยุทธศาสตร์ 4 การจัดการคุณภาพน  า เนื่องจากเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ือควบคุมคุณภาพน  าที่
ปล่อยลงสู่แม่น  า คลองสาธารณะ ท าให้การจัดการน  ามีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของน  าทั ง
การอุปโภค บริโภค การผลิต และมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการน  าท่วม เป็นการลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุทกภัย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการติดตามและบริหารจัดการระบายน  าและ
ควบคุมคุณภาพน  า (SMART IT for DDS) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 6 การบริหารจัดการ เนื่องด้วยเป็น
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการงานภายในหน่วยงาน ทั งแผนงาน งบประมาณ 
การเงิน การจัดซื อจัดจ้าง การบริหารโครงการ และการพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการการระบายน  า
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศส านักการระบายนน  า พ.ศ. 2559-2562 | บทที่ 4 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 | บทที่ 4 

 

 

และควบคุมคุณภาพน  า อันเป็นภารกิจหลัก ซึ่งต้องมีการปรับกระบวนการเพ่ือการบริหารจัดการที่คล่องตัว
และประสานงานกันมากขึ น  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการการระบายน  าและ
ควบคุมคุณภาพน  า (DDS Social Network) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาค
การผลิต ยุทธศาสตร์ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย และยุทธศาสตร์ 4 การจัดการคุณภาพน  า เนื่องจาก
ข่าวสาร ข้อร้องเรียนจากเครือข่าย จะช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจด าเนินงาน
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้แม่นย าและรวดเร็วขึ น  
 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า พ.ศ.2559 -2562 ยังมีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปฏิรูปประเทศไทย
สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ดังนี  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  หมายถึง การพัฒนาประเทศไทยที่
ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคน
พิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวมและ
แปลงข้อมูล องค์ความรู้ของประเทศทั งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก โดยประชาชนมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร 
และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 1 
บูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  า (Data 
Integration for Smart) ของแผนแม่บทนี  เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้รับการ
ดูแลรักษาด้านสุขภาพอนามัยที่ดีขึ นจากโครงการปรับปรุงการวัดคุณภาพน  า (DDS Water Quality 
Management) และโครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วมกรุงเทพมหานคร ที่
สอดคล้องกับ แผนงานที่ 5.2 บูรณาการและส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ที่
ครอบคลุมถึงการเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยด้านสุขภาพและอนามัย รวมไปถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ เพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพ สุขภาวะที่ดี ในขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการติดตามและบริหารจัดการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  า 
(SMART IT for DDS) ของแผนแม่บทนี  ที่สนับสนุนการบริหารจัดการของส านักการระบายน  าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจัดท าระบบบริหารจัดการน  าพื นที่เฝ้าระวังน  าท่วม ที่สอดคล้องกับ แผนงานที่ 5.2 
เช่นกัน นอกจากนี ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
การระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  า (DDS Social Network) ของแผนแม่บทนี  เป็นการสนับสนุนให้
ประชาชนในกรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงข้อมูลของส านักการระบายน  าและน าไปใช้ในการวางแผนการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันและวางแผนธุรกิจ ในโครงการพัฒนาระบบ DDS Smart City Management : DDS 
People/Staff Enable System และโครงการสร้างเครือข่ายชุมชน (Social Network)  ที่สอดคล้องกับ 
แผนงานที่ 2.3 สร้างกลไกติดตามข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ส าหรับเฝ้าระวังข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อสังคม
แบบทันสถานการณ์ (real time)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบ
แผนและเป็นระบบ เป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างานและการให้บริการภาครัฐ 
จากการที่ส านักการระบายน  าได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในยุทธศาสตร์ที่ 1
การบูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  า 
(Data Integration for Smart DDS) เป็นการวางแผนการด าเนินการ รวมถึงการลงทุนในโครงสร้าง
พื นฐานทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน มีการออกแบบ
สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื นฐาน สถาปัตยกรรมด้านการพัฒนาระบบ อีกทั งมีการปรับกระบวนการท างาน
และขั นตอนการด าเนินงาน สอดรับกับการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศที่เน้นการบูรณา
การข้อมูลที่เกิดขึ นในแต่ละระบบที่มีใช้อยู่ในหน่วยงานภายใน สนน. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั งในระบบเฝ้าระวังสถานะเครื่องสูบน  า โครงการส ารวจท่อโดยใช้หุ่นยนต์ ของ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนนี  และโครงการพัฒนาระบบ DDS Smart City Management : DDS Water 
Analysis/Control Center ของยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนนี  ที่สอดคล้องกับแผนงานที่ 1.1 พัฒนาบริการ
อัจฉริยะ (smart service) โดยแปรสภาพบริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่บริการดิจิทัลที่ผู้รับบริการ
สามารถเลือกใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาไปสู่บริการดิจิทัลในลักษณะ
อัตโนมัติ (automated public services)  โดยสามารถสร้างนวัตกรรมบริการบนบริการรูปแบบเดิม 
หรือสร้างบริการใหม่ได้ โดยไม่ต้องยึดติดกับขั้นตอนการให้บริการรูปแบบเดิ ม ในขณะที่โครงการ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงจะสอดคล้องกับแผนงานที่ 1.4 สร้างความม่ันคง
ปลอดภัยของการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในการใช้บริการ  
โครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลส านักการระบายน  า
กรุงเทพมหานคร และโครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะสอดคล้องกับ
แผนงานที่ 2.3 พัฒนาแพลต อร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร (back office platform) เพื่อ
รองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการทุกอย่างของรัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (digital by 
default) อย่างเป็นระบบ รวมถึงน าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนกระดาษ เพื่อลดขั้นตอน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการท างานของรัฐทั้งในส่วนการให้บริการประชาชนและการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตามและบริหารจัดการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  า 
(Smart IT for DDS) มีการออกแบบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติผ่านอุปกรณ์เซนเซอร์เพ่ือรับข้อมูล 
ณ สถานที่เกิดเหตุ เพ่ือให้มีข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศอย่างทันเหตุการณ์ พร้อมใช้งาน ประกอบการ
ตัดสินใจและก าหนดมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองรับการให้บริการข้อมูล
สู่สาธารณะ ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล อันเป็นภารกิจหนึ่งของการให้บริการของภาครัฐ อีก
ทั งยังสอดคล้องกับแผนงานที่ 2.1 ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ  าซ้อน
ในการลงทุน ด้วยการลงทุนตามกรอบของแบบสถาปัตยกรรมองค์กร โดยการบูรณาการท างานและข้อมูล
ในการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี โครงการพัฒนาระบบโปรแกรม
ประยุกต์เพ่ือการบริหาร (Management Information System) ระยะที่ 1 ที่สอดคล้องกับแผนงานที่ 
3.3 เชื่อมโยงการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนาและให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดนโยบายและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการ
ตัดสินใจที่เกิดจากการหลอมรวมทางสังคม รวมทั้งเกิดการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ น าไปสู่
ความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต (corruption) แล้วจึงน ามารวบรวมเป็นคลังข้อมูลในระบบ
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คลังข้อมูล (Data Warehouse) และระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร (EIS) ที่สอดคล้องกับแผนงานที่ 
2.4 เตรียมความพร้อมส าหรับการเพิ่มข้ึนของข้อมูล จากการส ารวจท่อ ข้อมูลการติดตั งอุปกรณ์ระบายน  า 
การตรวจวัดคุณภาพน  า การรายงานระดับน  า ที่จะมีโครงการการปรับปรุงระบบเซ็นเซอร์ที่สอดคล้องกับ
แผนงานที่ 3.2 พัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงชุดข้อมูลด้านต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงาน
ภาครัฐโดยไม่ยึดติดความเป็นเจ้าของ และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบริการ 
และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีการน าเข้าข้อมูลจากระบบเซนเซอร์เชื่อมโยงกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งจะมีการเพ่ิมขึ นของข้อมูลจ านวนมาก โดยจะมี โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ GIS และโครงการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการบริหาร (Management Information 
System) ระยะที่ 2 ที่สอดคล้องกับแผนงานที่ 4.1 ส่งเสริมให้บูรณาการข้อมูลและบริการระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ หรือท าธุรกรรม และสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในการบูรณาการข้อมูลไม่จ าเป็นต้องยึดติดกับกระบวนการ
ท างานรูปแบบเดิม และโครงการ ทั งนี การท างานดังกล่าวต้องอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญในงาน เพ่ือ
การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากระบบ จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากร ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการสารสนเทศตามภารกิจแก่
ผู้เกี่ยวข้อง (DDS Smart Agents) เป็นการยกระดับความรู้และทักษะของบุคลากร ให้สอดรับกับการ
ท างานในรูปแบบดิจิทัล สอดคล้องกับแผนงานที่ 2.5  ในยุทธศาสตร์นี  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หมายถึง การสร้างและ
พัฒนาบุคลากรผู้ท างานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการ
ประกอบอาชีพ จากยุทธศาสตร์และแผนงานในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักการ
ระบายน  า มีโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุทธศาสตร์ที่  2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ติดตามและบริหารจัดการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  า (Smart IT for DDS)  เพ่ือสนับสนุนการ
ท างานและการบริหารงาน ทั งงานด้านระบายน  าและจัดการคุณภาพน  า มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์
สมัยใหม่ในการน าเข้าข้อมูลและแสดงผล ลดการบันทึกข้อมูลซ  าซ้ อน และมีการเชื่อมโยงกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั งความรู้ในการใช้เครื่องมือ และความรู้ในการ
วิเคราะห์ผล เพ่ือการวางแผนการปฏิบัติงานป้องกัน แก้ไข และรองรับปัญหา และยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการสารสนเทศตามภารกิจแก่
ผู้เกี่ยวข้อง (DDS Smart Agents) จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ ได้มี
ความรู้ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนงานที่ 2.2 เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านดิจิทัล (digital specialists) ในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น (high-tech sector) ให้มี
ความรู้และทักษะในระดับมาตรฐานสากล อีกทั งการบันทึกฐานความรู้ เพ่ือการถ่ายทอดความรู้รุ่นต่อรุ่น 
ไม่ให้ความรู้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ยังคงอยู่เป็นทรัพยากรที่ส าคัญขององค์กร จากโครงการ
พัฒนาระบบองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติภารกิจส านักการระบายน  า (KM) ที่สอดคล้องกับแผนงานที่ 1.3 
จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อ
เพิ่มทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
การศึกษา อาทิ การส่งเสริมให้มีการฝึกงาน (on-the-job training) และโครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากร ที่สอดคล้องกับแผนงานที่ 1.5 พัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์
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จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรอบรู้ ทั งนี การปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การน าเทคโนโลยีดิดิทัลไป
พัฒนาภารกิจขององค์กรได้ ที่สอดคล้องกับแผนงานที่ 2.4 จัดท าแผนพัฒนาก าลังคนทางด้านดิจิทัลที่
รองรับการปรับโครงสร้างการพัฒนาก าลังคนทางด้านดิจิทัลของประเทศในทุกระดับทั้งภาคการศึกษา 
ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงความต้องการการจ้างงาน 
ลักษณะการจ้างงาน อัตราก าลัง และค่านิยมของการท างานทางด้านดิจิทัลในอนาคต ดังในแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) โดยแสดงความเชื่อมโยงในรูปที่ 4.1 

4-29 



  

บทที่ 5 
ภำพรวมสถำปัตยกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ของส ำนักกำรระบำยน  ำ 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 | บทที่ 5 

 5-1 

5. ภาพรวมสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของส้านักการระบายน ้า 
 

5.1  ภาพรวมสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตามที่ได้กล่าวแล้วในรายงานความก้าวหน้า (รายงานการศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน

ของส านักการระบายน  า) ระบบสารสนเทศของส านักการระบายน  านั น แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มของ
ระบบเฝ้าระวังน  าท่วมของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม และกลุ่มของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(MIS) โดยกลุ่มของระบบทั งสองส่วนไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน แต่จากการวิเคราะห์ กระบวนการท างานจาก
เอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า ข้อมูลทั งสองส่วน คือ ข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์และข้อมูลในการท างาน
ทั งหมดของส านักการระบายน  า มีความสัมพันธ์กันและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน เช่น การขุดลอกคูคลอง หรือท่อระบายน  า ที่ต้องมีการบันทึกความคืบหน้า และบริเวณที่
ด าเนินการแล้ว รวมถึงการด าเนินการเป็นรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน การติดตามความคืบหน้า
ของการขุดลอกคูคลองในแต่ละช่วงเวลา และผลิตภาพ (Productivity) ในการท างานของผู้ปฏิบัติเมื่อเทียบ
กับเวลา ซึ่งถ้าสามารถแสดงข้อมูลทั งหมดในรูปแบบของตัวเลข หรือกราฟบนต าแหน่งบนแผนที่ได้ จะท าให้
ผู้บริหารสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนได้อีกด้วย  
 ข้อมูลความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง และโครงการซ่อมบ ารุงเป็นข้อมูลอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความ
จ าเป็นอย่างมากในการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ของส านักการระบายน  า เช่น กองพัฒนาระบบหลัก 
กองระบบอาคารบังคับน  า และกองเครื่องจักรกล เป็นต้น ซึ่งถ้าสามารถน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของร้อยละ
ของความคืบหน้าของโครงการบนแผนที่ได้จะเป็นมุมมองที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและตัดสินใจ
ด าเนินการมากขึ น 
 อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการน าเข้าข้อมูลซึ่งวิธีการน าเข้าข้ อมูลที่ดี
ที่สุดคือ การน าข้อมูลเข้าที่เกิดจากการด าเนินการจริงผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) โดย
เชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเข้ากับโปรแกรมประยุกต์ที่แสดงผลในรูปแบบของชั นข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์จึงจะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นอีกระบบหนึ่งที่พบว่ามีความจ าเป็นต่อการท างานของส านักการ
ระบายน  า จากการสัมภาษณ์และเอกสารต่าง ๆ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท างานประจ าวัน (Routine 
Work) จ านวนมากที่ได้ถูกรวบรวมไว้ในแต่ละกองของส านักการระบายน  าตามภารกิจ โดยเฉพาะกองระบบ
คลอง กองระบบท่อระบายน  า กองระบบอาคารบังคับน  า กองพัฒนาระบบหลัก กองเครื่องจักรกล เป็นต้น 
ข้อมูลการปฏิบัติงานดังกล่าว ในปัจจุบันไม่มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บ ท าให้การบริหารงานที่ต้อง
อาศัยข้อมูลในการด าเนินการเป็นไปอย่างไม่สัมพันธ์กันระหว่างแต่ละหน่วยงาน  
 ข้อมูลอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม ซึ่งที่สามารถ
ระบุเป็นระบบสารสนเทศหลักของส านักการระบายน  าที่ท างานอยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
เซ็นเซอร์ที่ติดตั งไว้ที่จ านวนมากสามารถระบุข้อมูลต าแหน่งที่จัดเก็บ และมีการปรับปรุงข้อมูลทุก 5 นาที 
หรือ 15 นาที ขึ นอยู่กับข้อก าหนดของระบบ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ทั งหมด ไม่ได้มีการน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการน  าในสถานการณ์ปกติ หรือเพ่ือวางแผนในการปรับปรุงระบบระบายน  ามากเท่าที่ควร ใน
ปัจจุบันศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วมได้รับงบประมาณเพ่ือการปรับปรุงระบบทั งเครื่องแม่ข่ายและ
เซ็นเซอร์ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ควรมีการตรวจสอบความถูกต้อง โดยท าการ
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ตรวจเทียบ (Calibration) รวมถึงการเพ่ิมจ านวนอุปกรณ์ตรวจจับของระบบต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องและ
เที่ยงตรงเพ่ิมขึ นเพ่ือใช้ในสถานการณ์ปกติ ในส่วนการบริหารจัดการงานของส านักการระบายน  า และใน
สถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดฝนตกหนักได้อย่างทันท่วงทีหรือเมื่อเกิดเหตุน  าท่วมขัง  
 อีกแนวทางหนึ่งในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร หรือ ระบบเฝ้าระวังของศูนย์
ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม คือ การใช้ Mobile Application ซึ่งสามารถติดตั งได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ ในส่วนของงานภาคสนามซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถเก็บข้อมูลในการปฏิบัติงานได้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น ข้อมูลจะถูกส่งมายังเครื่องแม่ข่ายได้โดย
อัตโนมัติทันทีที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี อาจมีการขยายการใช้งานไปสู่
ประชาชนทั่วไปของ กทม. ซึ่งอาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างของระบบสารสนเทศ และ Mobile Application ที่สามารถ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น  า ได้แก่ ระบบคลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ (National 
Hydro informatics and Climate Data Center : NHC) ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและ
การเกษตร (องค์กรมหาชน) หรือการใช้ Line Application ที่มีผู้ใช้จ านวนมากและสร้าง Line@ Account 
ของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือการสื่อสารแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 
 แนวความคิดของการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในส านักการระบายน  า เพ่ือการท างาน
ที่ไม่ซ  าซ้อนและมีประสิทธิภาพนั น จ าเป็นต้องมีเครื่องมือด้านสารสนเทศ และควรจะต้องมีการปรับปรุง
กระบวนการท างานบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับระบบสารสนเทศท่ีจะถูกพัฒนาขึ น 

ดังนั นที่ปรึกษาฯ จึงขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของส านักการระบายน  า ดังนี   

1) สนน. ควรมีเครื่องแม่ข่ายลูกข่ายด้านภูมิสารสนเทศเป็นของตนเอง ซึ่งให้บริการข้อมูลที่จ า เป็น
ส าหรับบุคลากรในองค์กรเท่านั น  

2) ควรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภายใน กทม. (BKK MIS) ใหม่เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องกับกระบวนการการท างานจริง และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ท าให้การ
ท างานสะดวกมากขึ นและผู้ปฏิบัติสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานได ้

3) ควรมีการจัดสร้างชั นข้อมูลบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หลัก ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
ส านักการระบายน  า ซึ่งชั นข้อมูลดังกล่าวอาจแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่  
(1) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) มาแสดงผลบนแผนที่ ในรูปแบบของข้อมูล

เพ่ือการบริหาร เช่น ข้อมูลโครงการบริหารผลิตภาพ ข้อมูลงบประมาณ เป็นต้น 
(2) ข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดและโทรมาตรต่าง ๆ เช่น เครื่องตรวจวัดระดับน  าในคลอง และ บน

ถนน เครื่องตรวจวัดอัตราความเร็วของการไหลของน  า เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ หรือ 
เครื่องเรดาร์ เป็นต้น 

(3) ข้อมูลพื นฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลระดับของท่อน  า ข้อมูลฝาท่อระบายน  า ข้อมูล
ความสูงของพื นถนน ข้อมูลการแบ่งเขตพื นที่ความรับผิดชอบของส านักงานเขต เป็นต้น 

(4) ข้อมูลเชิงบริหาร เช่น ข้อมูลเขตความรับผิดชอบของส านักการระบายน  า ในคลองหลัก และ
เขตความรับผิดชอบในคลองย่อย 

4) ระบบสารสนเทศทั งหมดควรอยู่ในรูปแบบของเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Machine) ซึ่งจะ
ท าให้การบริหารจัดการระบบมีความยืดหยุ่น และดูแลรักษาระบบได้ง่าย 
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รูปที่ 5.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า 
 

จากรูปที่ 5.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า สามารถ
อธิบายได้ดังนี  

 DDS-MIS คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารใหม่ ซึ่งใช้ส าหรับการด าเนินการประจ าวัน เช่น 
รองรับการเก็บข้อมูลการซ่อมบ ารุง โครงการก่อสร้าง การขุดลอกคูคลอง และท่อระบายน  า 

 Flood Monitoring Center คือ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือ
ป้องกันน  าท่วม กทม. ได้แก่ ระบบวัดระดับน  าในคลองหลัก ระบบวัดสภาพอากาศ ระบบวัดระดับ
น  าที่ประตูน  า ระบบเรดาร์ตรวจสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลทั งหมดจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของ
ชั นข้อมูลบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใหม่ด้วย 

 Flood Monitoring Center Webpage คือ ระบบเว็บไซต์ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วมใช้
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันน  าท่วมในปัจจุบัน 

 DDS-GIS เป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของส านักการระบายน  า ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่รวบรวม
มาจากระบบเฝ้าระวังต่าง ๆ ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม และระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารระบบใหม่ของส านักการระบายน  า เป็นต้น โดยมีองค์ประกอบดังนี  

(1) GIS Server with Base map คือ ระบบเครื่องแม่ข่ายและซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร์รวมทั ง แผนที่ฐานของ กทม. ซึ่งเป็นข้อมูลจากส านักผังเมือง กทม. (ในอัตราส่วน 
1: 4000) ซึ่งมีข้อมูลพื นฐาน เช่น ต าแหน่งถนน แม่น  า คลองต่าง ๆ 

(2) Data layer #1 เป็นชั นข้อมูลพื นฐานที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการของส านักการระบายน  า 
กทม. เช่น ข้อมูลระดับความสูงของถนน ข้อมูลระดับของท่อระบายน  า ข้อมูลฝาท่อ  
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(3) Data layer #2 เป็นชั นข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารใหม่ ชั นข้อมูลนี มี
จุดประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารได้เห็นถึงความก้าวหน้าของการด าเนินการด้านโยธาต่าง ๆ 
ของส านักการระบายน  า และผู้ปฏิบัติสามารถใช้ในการประเมินความคืบหน้าของงาน และ
ข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนภายในส านักการระบายน  า เพื่อใช้ในการวางแผนการด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลความคืบหน้าโครงการซ่อมบ ารุงถนน ข้อมูลการ
ด าเนินการขุดลอกคูคลอง และท่อระบายน  า ซึ่งในอนาคตหากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานอ่ืนของ กทม. กระทรวงคมนาคม หรือข้อมูลจราจรได้ จะท าให้สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 

(4) Data layer #3 เป็นชั นข้อมูลเฉพาะที่ได้จากข้อมูลเซ็นเซอร์ของระบบเฝ้าระวังต่าง ๆ 
ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม ซึ่งเป็นข้อมูลแบบ Real time ปรับปรุงข้อมูลทุก 5 
นาที นอกจากจะสามารถใช้ในการแก้ปัญหาน  าท่วมขังในกรุงเทพมหานครได้แล้ว ข้อมูล
ในกลุ่มนี สามารถถูกน าไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายด้าน เช่น การวางแผนการขุดลอกคูคลอง 
หรือ ท่อระบายน  า ที่มีน  าท่วมขังบ่อย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในหลายส่วนของส านักการระบายน  า ซึ่ง
อาจมีผลกระทบกับระบบงานและกระบวนการท างานของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขึ นอยู่กับ
การออกแบบ และรายละเอียดของระบบงาน ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้น าเสนอโครงการต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสารสนเทศของ สนน. ให้สอดคล้องกับสถานะของระบบและเป็นไปตามขั นตอน หลักการ ดัง
แสดงรายละเอียดโครงการไว้ในบทที่ 4 หัวข้อ 4.3 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2  การออกแบบโครงสร้างพื นฐานแม่ข่ายและระบบสนับสนุนการท้างาน 
 การสนับสนุนให้พันธกิจของส านักการระบายน  า สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้นั น จ าเป็นต้อง
มีการออกแบบระบบโครงสร้างพื นฐานแม่ข่ายและระบบสนับสนุนการท างาน ให้มีความสอดคล้องกับ
สถาปัตยกรรมระบบและระบบงานสารสนเทศที่ออกแบบไว้ โดยโครงสร้างพื นฐานแม่ข่ายและโปรแกรม
สนับสนุนการท างานหลักท่ีส านักการระบายน  าควรมี มีรายละเอียดดังนี  

5.2.1  Cloud Computing 

การบริหารทรัพยากรในศูนย์สารสนเทศ (Data Center) ในปัจจุบันมี 2 แนวทาง คือ การขยายตัวใน
แนวดิ่ง (Vertical Scale) เป็นการใช้เครื่องแม่ข่ายขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับงานจ านวนมาก และการขยายตัว
ในแนวราบ (Horizontal Scale) ซึ่งเป็นการใช้เครื่องแม่ข่ายขนาดเล็กจ านวนหลาย ๆ เครื่องมาท างานร่วมกัน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของระบบ ทั งสองแนวทางมีทั งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน การขยายตัวในแนวดิ่งมี
ข้อดีในเรื่องการจัดการและการรักษาความมั่นคงที่ง่ายกว่า แต่มีต้นทุนในการขยายระบบที่สูง และมีข้อจ ากัดใน
การขยายตัว นอกจากนี ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องเสถียรภาพ (Reliability) ของระบบ ส่วนการขยายตัวในแนวราบนั น
มีความซับซ้อนในการบริหารและรักษาความมั่นคงที่สูงกว่า แต่มีข้อดีที่ต้นทุนในการขยายระบบต่ ากว่าและไม่มี
ข้อจ ากัดในทางทฤษฎี เนื่องจากใช้เครื่องแม่ข่ายหลาย ๆ เครื่องมาท างานร่วมกัน จึงสามารถกระจายความเสี่ยง 
ท าให้มีเสถียรภาพโดยรวมสูงกว่า 

ในปัจจุบัน Cloud Computing เป็นอีกเทคโนโลยีที่ก าลังถูกน ามาใช้ในการบริหารศูนย์สารสนเทศ
ขนาดใหญ่ เนื่องจากมีคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารศูนย์สารสนเทศ ดังนี  
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 On-demand Self-Service ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร เช่น หน่วยประมวลผล 
หน่วยความจ าหลัก หน่วยความจ าส ารอง และความเร็วของช่วงสัญญาณสื่อสารได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้ หรือตามภาระงานของระบบ 

 Broad network access ความสามารถในการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายที่เป็นมาตรฐาน 
เช่น TCP/IP และ/หรือ Internet และสามารถรองรับการใช้งานจากอุปกรณ์ปลายทาง 
(Edge Devices) ได้หลากหลาย เช่น Laptop, Smart Phone, Tablet และ Thin Client 
เป็นต้น 

 Resource Pooling ความสามารถน าเอาทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้งานร่วมกันในสภาพแวดล้อม
แบบ Multi-tenant ท าให้การบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

 Rapid Elasticity การใช้ทรัพยากรร่วม โดยมีการจัดสรรให้ตามความต้องการผู้ใช้หรือตาม
ภาระของระบบดังกล่าว เป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวกแก่ผู้ใช้ และง่ายต่อการพัฒนาระบบ 

 Measured Service ถึงแม้การจัดสรรทรัพยากรจะสามารถท าได้ง่ายแต่ก็ยังคงสามารถ
ตรวจสอบและจัดการใช้ทรัพยากรได้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารศูนย์สารสนเทศให้เกิด
เสถียรภาพ 

นอกจากประโยชน์ที่ได้จากคลาวด์แล้วการน าเอาคลาวด์มาใช้กับองค์กรยังสามารถเป็นไปได้หลาย
รูปแบบ เช่น 

 Private Cloud เป็นรูปแบบการใช้คลาวด์ภายในองค์กรเดียวเท่านั น โดยปกติระบบคลาวด์ จะ
ถูกติดตั งภายในศูนย์สารสนเทศและบริหารโดยฝ่ายสารสนเทศขององค์กรเอง 

 Public Cloud เป็นรูปแบบการใช้คลาวด์ที่เปิดให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอกองค์กร 
ดังนั นคลาวด์จะถูกใช้ร่วมกันโดยหลาย ๆ องค์กร และถูกบริหารโดยหน่วยงานภายนอก
องค์กร 

 Hybrid Cloud เป็นรูปแบบที่เป็นการผสมผสานระหว่าง Private Cloud กับ Public Cloud 
ตัวอย่างเช่น การที่องค์กรใช้ Private Cloud ในช่วงที่มีภาระงานเกินขีดความสามารถของ 
Private Cloud 

 
ทั งนี  ในส่วนบริการที่ผู้ใช้สามารถรับจากคลาวด์นั นถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักดังนี  

ประเภทที่ 1 : Software as a Service (SaaS) 
การบริการในลักษณะนี ผู้บริหารคลาวด์ต้องจัดเตรียม Application Software บนคลาวด์ที่ผู้ใช้

สามารถใช้งานได้ทันทีเพ่ือให้บริการ Public Cloud ส่วนใหญ่ให้บริการในลักษณะนี  เช่น Google Apps, 
Box.net, Smug Mug, Sale Force และ Success Factors เป็นต้น 

ประเภทที่ 2 : Platform as a Service (PaaS) 
ผู้ให้บริการคลาวด์ต้องจัดเตรียมเครื่องมือและซอฟต์แวร์ระบบเพ่ือใช้ในการพัฒนา Application 

ให้กับผู้ใช้ซึ่งเป็นนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ Public Cloud ที่ให้บริการ Pass เช่น Google App Engine, 
Microsoft Azure และ Sale Force เป็นต้น 
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ประเภทที่ 3 : Infrastructure as a Service (IaaS) 
คลาวด์ที่ ให้บริการแบบ IaaS ต้องจัดเตรียมทรัพยากรพื นฐาน เช่น หน่วยประมวลผล 

หน่วยความจ าหลักและรอง ช่องทางสื่อสาร และอ่ืน ๆ ในรูปแบบของ Virtualization ให้แก่ผู้ใช้ที่เป็น
ผู้บริหารแม่ข่ายเสมือน Public Cloud ที่ให้บริการ IaaS เช่น Amazon EC2, GoCrid และ Ruch space 
เป็นต้น 

ข้อมูลของส านักการระบายน  า ที่มีความส าคัญและบางส่วนของข้อมูลที่เป็นความลับ จึงจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงการรักษาความลับ (Confidentiality) ความเป็นส่วนตัว (Privacy) และความสมบูรณ์ (Integrity) ของ
ข้อมูลการน าเทคโนโลยีของคลาวด์มาใช้ ควรใช้ Private Cloud เพ่ือให้การรักษาความลับความเป็นส่วนตัว และ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลท าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ แต่ในส่วนข้อมูลที่เป็นสาธารณะอาจใช้ Public Cloud ใน
การจัดเก็บและประมวลผลได้ เพ่ือเป็นการประหยัดการลงทุน ส่วนการเลือกใช้ Public Cloud ที่ให้บริการใน
รูปแบบใดต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น การควบคุม (Controllability) ความยืดหยุ่น (Flexibility) การประหยัด
การลงทุน (Economy) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการใช้ทรัพยากร ประกอบในการพิจารณา ซึ่งบริการ
จากคลาวด์ในแต่ละระบบทั ง SaaS, PaaS และ IaaS มีข้อดีข้อเสียที่ต้องพิจารณาดังแสดงในรูปที่ 5.2 
 

 
รปูที่ 5.2 ปัจจัยที่มีผลกระทบและกลุ่มเป้าหมายของการให้บริการบน Public Cloud 

จากรูปที่ 5.2 รูปแบบการให้บริการคลาวด์ (Cloud Service Model) แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดังนี  

(1) IaaS คือ Infrastructure as a Service เป็นการให้บริการระดับโครงสร้างพื นฐานทางคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งเป็นการให้บริการในรูปแบบของหน่วยประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่ายใน
รูปแบบเสมือน (Virtualization) โดยรูปแบบการให้บริการนี มีลักษณะส าคัญ คือ มีความยืดหยุ่นใน
การปรับเปลี่ยนได้สูง และควบคุมระบบได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่มีราคาสูงและการใช้งานให้คุ้มค่า
ท าได้ยาก ตัวอย่างของผู้ให้บริการในรูปแบบนี  คือ Amazon EC2   

(2) PaaS คือ Platform as a Service เป็นบริการระดับแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นการบริการแพลตฟอร์มที่
รองรับการท างานของแอพพลิเคชั่น โดยผู้ใช้บริการสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ
จัดการเองได้ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบการให้บริการนี มีลักษณะ
ส าคัญ คือ มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนปานกลาง และควบคุมระบบได้บางส่วน แต่มีราคา
ปานกลาง และการใช้งานให้คุ้มค่าท าได้ไม่ยากนัก ตัวอย่างของผู้ให้บริการในรูปแบบนี  คือ IBM 
Blue mix 
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(3) SaaS คือ Software as a Service เป็นการให้บริการระดับซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นการให้บริการ
ซอฟต์แวร์ผ่านบราวเซอร์ โดยผู้ใช้บริการ ไม่จ าเป็นต้องลงทุนด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพ่ิมเติม 
โดยรูปแบบการให้บริการนี มีลักษณะส าคัญคือ มีความยืดหยุ่นน้อยในการปรับเปลี่ยนระบบ
เนื่องจากเป็นลักษณะระบบส าเร็จรูป และควบคุมระบบได้น้อยต้องเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการ
ก าหนด แต่มีราคาถูก และการใช้งานให้คุ้มค่าท าได้ง่าย ตัวอย่างของผู้ให้บริการในรูปแบบนี  คือ 
Google App  

เทคโนโลยีของ Cloud Computing และประโยชน์ที่ได้จากการใช้คลาวด์ดังที่กล่าวมาแล้วสามารถ
น ามาใช้ในการบริหารระบบสารสนเทศได้โดยไม่ขึ นกับว่าส านักการระบายน  า จะเลือกใช้รูปแบบการขยายตัว
แบบแนวดิ่งหรือแนวราบ 

5.2.2  แม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server) 

แม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server) นี โดยสถาปัตยกรรมควรเป็นฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ 
(Relational Database) และต้องรองรับเทคโนโลยี XML เพ่ือการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบ
ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์อ่ืน ๆ ได้ โดยในการใช้งานนั นจะต้องสามารถบริหารพื นที่จัดเก็บข้อมูลแบ่งแยก
ตามระบบงาน ก าหนดสิทธิการปรับปรุงข้อมูล สิทธิในการเรียกใช้ข้อมูลที่สามารถแบ่งระดับชั นได้ บริหาร
จัดการเมื่อมีการใช้ข้อมูลพร้อมกัน (Concurrency Control) บันทึกรายการเข้าใช้และปรับปรุงข้อมูลของ
แต่ละบุคคล กลุ่มคนและหน่วยงาน และควรจะต้องพิจารณาแม่ข่ายฐานข้อมูลแบบ NoSQL โดยใช้จัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อใช้ในระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของส านักการระบายน  าประกอบด้วย 
 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักการระบายน  า  (Front Office)  
 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้านการบริหารงานส านักงานทั่วไป (Back Office) 
 ฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น XML เพ่ือการแลกเปลี่ยน NoSQL เพ่ือรับข้อมูล Sensor ในรูปแบบ IoT 

5.2.3  แม่ข่ายการให้บริการเว็บ (Web Service Server) 

แม่ข่ายการให้บริการเว็บ เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่จ าเป็นและส าคัญในการสนับสนุน ระบบงาน
สารสนเทศในสถาปัตยกรรมระบบเปิดที่ใช้เทคโนโลยีเว็บในการท างาน ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการระบบ
โปรแกรมลูกข่ายที่ใช้เพ่ือการท างานกับระบบสารสนเทศท าได้ง่าย เมื่อพิจารณาจากมุมมองด้านการรักษา
ความมั่นคงและประสิทธิภาพของการท างาน การออกแบบแม่ข่ายการให้บริการเว็บจ าเป็นต้องก าหนดให้มี
แม่ข่ายการให้บริการเว็บอย่างน้อย 2 ชุด คือ แม่ข่ายการให้บริการเว็บเพ่ืออินทราเน็ต และแม่ข่ายการ
ให้บริการเว็บเพื่ออินเทอร์เน็ต 

5.2.4  แม่ข่ายการให้บริการเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Server) 

แม่ข่ายการให้บริการเว็บแอปพลิเคชัน เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่จ าเป็นในการสนับสนุนระบบงาน
สารสนเทศ เนื่องจากเป็นแม่ข่ายที่บริหารจัดการการท างานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ นตามกระบวนการ
ขั นตอนการด าเนินงานที่ต้องการ ซึ่งจะต้องเลือกให้สอดคล้องและท างานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์พื นฐานอ่ืน ๆ 
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ นอกจากนี แม่ข่ายการให้บริการเว็บแอปพลิเคชันยังถูกใช้เพ่ือ
สนับสนุนการท างานอ่ืน ๆ ของอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต ดังนั นเพ่ือประสิทธิภาพของการท างานจึงอาจ
จ าเป็นต้องมีแม่ข่ายการให้บริการเว็บแอปพลิเคชันอย่างน้อย 2 ชุด คือ แม่ข่ายการให้บริการเว็บ           
แอปพลิเคชันเพ่ืออินทราเน็ต และแม่ข่ายการให้บริการเว็บแอปพลิเคชันเพ่ืออินเทอร์เน็ต 
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5.2.5  แม่ข่ายระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Knowledge Management Server) 

ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้เป็นระบบที่ช่วยเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนทั งในส่วนของการบริหารฐานความรู้ 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการน  า เพ่ือใช้เป็นแหล่งความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร 

5.2.6  แม่ข่ายเพื่อการพิสูจน์ตน (Authentication Server) 

แม่ข่ายเพ่ือการพิสูจน์ตน มีความส าคัญมากต่อการบริหารจัดการผู้ใช้งานให้เป็นเอกภาพ แม่ข่าย
เพ่ือการพิสูจน์ตนนี จะเป็นศูนย์กลางการเก็บฐานข้อมูลของผู้ใช้งานและสิทธิในการเข้าใช้งานส าหรับระบบ
สารสนเทศขององค์กร ท าให้ระบบสารสนเทศเหล่านั นไม่ต้องจัดสร้างฐานข้อมูลผู้ ใช้งานไว้ในระบบของ
ตัวเอง ซึ่งจะท าให้เกิดความซ  าซ้อนของข้อมูลผู้ใช้งาน เกิดความขัดแย้งกันของข้อมูลและมีความยุ่งยากใน
การบริหารจัดการและการรักษาความมั่นคงของฐานข้อมูล โดยที่ระบบต้องมีความสามารถในการพิสูจน์ตน
ของผู้ใช้แต่ละคนได้หลายระดับตามล าดับความส าคัญของชั นข้อมูล ในการพัฒนาระบบพิสูจน์ตนนี ควรใช้
โพรโตคอลที่เป็นระบบเปิดและเป็นมาตรฐาน เช่น LDAP เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ ได้โดยง่าย 

5.2.7  Domain Name Server (DNS Server) 

DNS Server ท าหน้าที่ในการแปลงชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นหมายเลขไอพี (IP Address) 
เนื่องจากผู้ใช้งานทั่วไปจะจดจ าหมายเลขไอพีได้ยาก การออกแบบ DNS Server จะต้องให้มี DNS Server 
หลายชุดท างานในลักษณะระบบหลัก (Primary Server) และระบบรอง (Secondary Server) โดยให้
ระบบรองกระจายตัวไปอยู่ตามกลุ่มของระบบเครือข่าย เพ่ือการให้บริการที่รวดเร็ว และสามารถท างาน
ทดแทนกันได้ รองรับสภาวะที่มีปัญหาจากการหยุดท างานของระบบบางส่วน 

5.2.8  แม่ข่าย DHCP 

แม่ข่าย DHCP ท าหน้าที่ในการก าหนดหมายเลขไอพี (IP Address) และข้อมูลของระบบเครือข่ายที่
จ าเป็นให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเริ่มต้นการท างานเพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อผ่านทาง
ระบบเครือข่ายได้ ในปัจจุบันการท างานของ DHCP Server สามารถท างานร่วมกับอุปกรณ์เครือข่าย ท าให้
การบริหารจัดการหมายเลขไอพีท าได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ น เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการ
หมายเลขไอพีแบบรวมศูนย์ และต้องมี DHCP Server มากกว่าหนึ่งเครื่อง เพ่ือให้สามารถท างานทดแทนกัน
ได้และรองรับสภาวะที่มีปัญหาจากการหยุดท างานของ DHCP Server เครื่องใดเครื่องหนึ่ง  

5.2.9  แม่ข่าย RADIUS 

แม่ข่าย RADIUS ท าหน้าที่ในการควบคุมการใช้ทรัพยากรบนเครือข่ายโดยอาศัยฐานข้อมูลผู้ใช้บน 
Authentication Server ในการพิสูจน์ตน ก าหนดสิทธิและบันทึกข้อมูลการใช้งาน เมื่อมีการเข้าใช้งาน
เครือข่ายผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครือข่ายไร้สาย 

5.2.10  แม่ข่าย Anti-virus Server 

เนื่องจากปัจจุบัน มีการกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์จ านวนมาก ท าให้มีความจ าเป็นที่ต้องมี
เครื่องมือในการปรับปรุงข้อมูล Virus ให้กับระบบป้องกัน Virus เพ่ือลดปริมาณการจราจรของข้อมูล Virus ที่
ต้องรับมาจากผู้ให้บริการระบบป้องกัน Virus ที่ต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถป้อง Virus 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.2.11  แม่ข่าย Desktop Management 

เป็นแม่ข่ายที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายของส านักการระบายน  า เช่น การติดตั ง
ซอฟต์แวร์ การตรวจสอบและจัดท าทะเบียนทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และการบ ารุงรักษา
ผ่านเครือข่าย ซึ่งจะท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลูกข่าย 

5.2.12  แม่ข่ายระบบบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management System: NMS) 

เนื่องจากเครือข่ายของส านักการระบายน  า ประกอบด้วยอุปกรณ์เครือข่ายจ านวนมาก จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือส าหรับใช้ในการบริหารจัดการระบบเครือข่าย ซึ่งแม่ข่าย NMS ท าหน้าที่ในการ
จัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์เครือข่ายเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อบกพร่อง (Fault) การตั งค่า 
(Configuration) ป ระสิ ทธิภ าพ  (Performance) ความมั่ นคง  (Security) และปริมาณ การใช้ งาน 
(Accounting) ของระบบเครือข่าย 

5.2.13  ระบบบริหารจัดการการส้ารองข้อมูล 

ระบบบริหารจัดการการส ารองข้อมูล มีหน้าที่ในการส ารองข้อมูลจากท่ีเก็บข้อมูลหลักสู่ที่เก็บข้อมูล
ส ารอง เช่น ตู้ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น โดยสามารถส ารองข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้ สามารถตั งเวลาในการท า
การส ารองข้อมูลโดยอัตโนมัติได้ สามารถส ารองข้อมูลจากระบบต่าง ๆ ได้ และสามารถน าข้อมูลที่ส ารองไว้
กลับมาใช้ได้อย่างสะดวก มีความรวดเร็วในการส ารองข้อมูล สามารถบีบอัดข้อมูลก่อนท าการส ารองข้อมูล
ผ่านเครือข่ายเพื่อลดความหนาแน่นของระบบเครือข่าย สามารถควบคุมการส ารองข้อมูลจากส่วนกลางของ
ระบบส ารองข้อมูลได้ เมื่อท าการส ารองข้อมูลแล้วต้องจัดเก็บสื่อในพื นที่ที่มีความมั่นคงและควรอยู่คนละ
สถานที่กับตัวเครื่องแม่ข่าย ทั งนี เนื่องจากภาระหน้าที่ของส านักการระบายน  ามีความส าคัญ ดังนั น ควร
พิจารณาจัดตั งศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (Disaster Recovery Center) เมื่อมีสถานที่และงบประมาณ
เพียงพอ 

5.2.14  โปรแกรมระบบงานช่วยการท้างานอ่ืน ๆ 

นอกจากกลุ่มโปรแกรมที่กล่าวถึงมาทั งหมดข้างต้นแล้ว ยังมีโปรแกรมสนับสนุนงานตามภารกิจอ่ืน ๆ 
ของส านักการระบายน  า เช่น โปรแกรมจัดท าเอกสาร (Word Processor) โปรแกรมตารางค านวณ 
(Spreadsheet) โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Presentation) 

5.3  การออกแบบระบบโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์
สนับสนุนการท้างาน 
5.3.1  การปรับปรุงโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

เนื่องจากส านักการระบายน  า ต้องการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั น
ส านักการระบายน  า จึงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ นมาใช้งานจ านวนมาก ได้แก่ ระบบเรดาร์ตรวจฝน 
ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ ระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ ระบบเฝ้าน  าท่วมถนน ระบบเฝ้าระวังน  าล้นคลอง 
ระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน  า ระบบโทรมาตร (SCADA) ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานภายใน เป็นต้น แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับการท างานของระบบสารสนเทศดังกล่าว  
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งมีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี และมีสมรรถนะไม่เพียงพอต่อการให้บริการใน
ระบบต่าง ๆ เมื่อมีปริมาณข้อมูลและการใช้งานสูงขึ น ดังนั นเพ่ือให้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาเสร็จ
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แล้วในปัจจุบัน และที่จะพัฒนาขึ นใหม่ในอนาคต รวมไปถึงระบบให้บริการอ่ืน ๆ เช่น DHCP Anti-Virus 
และ Web สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั นส านักการระบายน  าจึงควรจัดหาเครื่องแม่ข่ายใหม่
ที่มีสมรรถนะสูง (High Performance) มีความน่าเชื่อถือสูง (Reliability) และมีความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายโดยสะดวก ซึ่งสถาปัตยกรรมแบบนี  จะท าให้มีการจัดสรรและ
ปรับเปลี่ยนทรัพยากรบนระบบคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละกลุ่มและแต่ละช่วงเวลาท าได้
อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ น โดยควรพิจารณาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่มีความสามารถใน
การจัดแบ่ง (Partitioning) ทรัพยากรให้ท างานเป็นหลายแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) ได้ในเครื่อง
เดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 5.3 ซึ่งจะท าให้สามารถบริหารการใช้งานระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์นี ให้ตรง
ตามความต้องการใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั งลดการใช้พื นที่ในห้องแม่ข่ายและเพ่ิมความสะดวกในการเพ่ิม
จ านวนเครื่องแม่ข่ายขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็ต้องมีการ
ปรับปรุงควบคู่กันไปด้วยเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของระบบขยายความจุรองรับปริมาณข้อมูลที่จะเพ่ิมขึ นใน
อนาคต 

Virtual Machine Manager

ระบบสารสนเทศ
ส้านักการระบายน ้า

ระบบฐานข้อมูล
เชิงสัมพัน ์

ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนอ่ืน

Linux, Unix, Solaris Linux, Unix, SolarisLinux, Unix, Solaris

SERVER

Locked for Specific PlatformAvailable in Multi-Platform  
รูปที่ 5.3  ความสามารถในการจัดแบ่งทรัพยากรให้ท างานเป็นหลายแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server)      

ในเครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกัน 
 

5.3.2  การปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

ปัจจุบันส านักการระบายน  า มีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบตั งโต๊ะจ านวนประมาณ 384 เครื่อง 
จากการจัดหาในโครงการต่าง ๆ ซึ่งเครื่องลูกข่ายส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ท าให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานไม่เพียงพอต่อความต้องการของโปรแกรมสมัยใหม่ ดังนั นส านักการระบายน  า
ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนให้กับเจ้าหน้าที่ทั งส่วนกลางและภาคสนาม เพื่อให้สามารถรองรับ
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะพัฒนาขึ นตามแผน
แม่บททั งด้านภารกิจหลัก และด้านการบริหารงานทั่วไปท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความจ าเป็นในการ
ท างานในยุคปัจจุบันที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการท างาน จึงควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย     
ให้เพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากร ในอัตรา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน โดย เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั งโต๊ะ
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ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนและเป็นเครื่องพกพาส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเพ่ือสะดวกในการใช้งานทั ง
ในและนอกสถานที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคมีความจ าเป็นต้องออกปฏิบัติงานภาคสนามเป็นประจ า  

ส าหรับงานซ่อมบ ารุงเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดปัญหา เพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ส านักการระบายน  า มีการจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) มาดูแลแก้ปัญหาพื นฐานทั่วไป เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  ามีจ านวนน้อย และควรมีการเตรียม
เครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะที่ก าหนดจ้างอยู่แล้ว นอกจากนี หากมีความ
เป็นไปได้ทางวิธีการงบประมาณควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายด้วยวิธีการเช่าใช้แทนการซื อ เพ่ือลด
ภาระในการดูแลรักษา และการตัดจ าหน่ายเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์หมดอายุการใช้งาน รวมถึงมีคล่องตัวใน
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิมตามอัตราก าลังที่อาจมีเพ่ิมขึ น โดยควรก าหนดอายุการใช้งานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไว้ประมาณ 3-5 ปี 

5.4  การออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลของส านักการระบายน  า ในปัจจุบันมีทั งระบบเครือข่ายท้องถิ่นแบบมีสาย  

(LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) ระบบเครือข่ายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายบางส่วนมีการ
ติดตั งไม่เหมาะสมท าให้กรณีที่อุปกรณ์บางส่วนเกิดความเสียหายจะท าให้ระบบทั งหมดหยุดชะงักได้ 
(Single-point of failure) และไม่สามารถรองรับความต้องการในอนาคตได้ โดยระบบเครือข่ายสื่ อสาร
ข้อมูลที่ส านักการระบายน  า ควรปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวทางดังต่อไปนี  

5.4.1  ระบบเครือข่ายท้องถิ่น 

การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ควรออกแบบให้มีการเชื่อมต่อที่เป็นระดับชั น (Hierarchy or 
Multilayer) ของอุปกรณ์เครือข่าย ที่กระจายไปตามหน่วยงานย่อยหรือผู้ใช้งานในองค์กร เพ่ือให้การ
จัดการเครือข่ายมีประสิทธิภาพและได้ผลดีที่สุดในการใช้งาน โดยการเชื่อมต่อควรมีลักษณะดังนี  

1) ควรติดตั งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในต าแหน่งที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่ายหลัก 
(Core Switch) ที่ใกล้ที่สุด เพ่ือให้มีช่องทางเชื่อมต่อในการให้บริการที่มีความเร็วสูง 

2) ระบบเครือข่ายจะต้องมีระดับชั นแบนราบ (Flat Network) ซึ่งจะท าให้การสื่อสารในเครือข่าย
คล่องตัวและไม่ท าให้เกิดคอขวดในการสื่อสาร 

3) ระบบเครือข่ายจะต้องรองรับการขยายตัวในอนาคต (Scalable) ควรออกแบบระบบเครือข่าย
ให้เป็นแบบกลุ่มย่อย (Modular) เพ่ือให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนเครือข่ายให้เหมาะสมกับการใช้
งานขององค์กรในอนาคต 

4) ระบบเครือข่ายจะต้องสามารถรองรับความผิดพลาดของระบบ (Fault Tolerant) ที่อาจจะ
เกิดขึ น โดยการติดตั งส่วนเสริมซ้อน (Redundancy) ส าหรับอุปกรณ์เครือข่ายหลักที่ส าคัญ เช่น 
Core Switch หรือมีระบบแบ่งภาระในการสื่อสารของเครือข่าย (Load Balancing) 

5) ควรมีระบบบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management) เพ่ือใช้ควบคุมและติดตาม
สถานะของเครือข่ายและเป็นข้อมูลเบื องต้นในการแก้ปัญหาและจัดการเครือข่าย 

 



บทที่ 5 | แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 

 5-12 5-12 

 
รูปที่ 5.4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักตามมาตรฐาน (Generic Hierarchical Network) 

การออกแบบเครือข่ายตามมาตรฐานของระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่มีอุปกรณ์เชื่อมโยงส ารองไว้
เป็นคู่หรือเสริมซ้อน (Redundant) ท าให้เมื่อเกิดการช ารุดของอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งอุปกรณ์ที่เหลืออยู่
สามารถท่ีจะท างานทดแทนได้ทันที อีกทั งยังสามารถรองรับการใช้งานของระบบเครือข่ายความเร็วสูงได้อีก
ด้วย เนื่องจากอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ส ารองไว้จะถูกใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์หลักอยู่ตลอดเวลา ดังแสดงในรูปที่ 
5.4 ซึ่งแสดงให้เห็นอุปกรณ์เชื่อมโยง ระดับอุปกรณ์กระจาย (Distribution) และระดับอุปกรณ์หลัก (Core) 
จะมีจ านวนเป็นคู่อยู่เสมอ ซึ่งจะท าให้ระบบเครือข่ายมีเสถียรภาพในการท างานสูง ไม่เกิดการขัดข้อง
เนื่องจากการสื่อสารหนาแน่นในระบบเครือข่าย (Non-Blocking)  

แม้ระบบเครือข่ายที่ถูกออกแบบตามมาตรฐาน จะมีความน่าเชื่อถือสูงในการใช้งานก็ตาม แต่จะมี
ค่าใช้จ่ายในการติดตั งและบ ารุงรักษาสูง ซึ่งสามารถลดอุปกรณ์เชื่อมโยงในระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน
ออกได้ดังรูปเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก ขนาดย่อในรูปที่ 5.5 โดยได้ตัดอุปกรณ์ระดับอุปกรณ์หลัก (Core) 
ออกและใช้อุปกรณ์ระดับอุปกรณ์กระจาย (Distribution) เป็นอุปกรณ์หลักแทน ซึ่งลดระดับชั นของระบบ
เครือข่ายลง และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบเครือข่ายดังกล่าวเป็นแบบ Collapsed Backbone ซึ่ง
เหมาะสมกับการใช้งานกับหน่วยงานที่มีกลุ่มอาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small-to-Medium-Sized 
Campus Network) หรือส านักงานขนาดใหญ่ แต่ไม่เหมาะสมกับหน่วยงานที่มีกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ 
(Large Campus Network) 
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รูปที่ 5.5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก ขนาดย่อ (Collapsed Backbone Network) 

จากการส ารวจเก็บข้อมูลสถานภาพปัจจุบันของส านักการระบายน  าพบว่า การติดตั งระบบ
เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ณ ชั น 6 อาคารส านักการระบายน  า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ซึ่งเป็น
ส านักงานหลักของส านักการระบายน  ามีลักษณะเป็น Single point of failure ที่อุปกรณ์ Core Switch 
และ Distributed Switch กล่าวคือ หากอุปกรณ์ Core Switch และ Distributed Switch เกิดความ
เสียหายไม่สามารถให้บริการได้ เครือข่ายทั งระบบก็จะไม่สามารถใช้งานได้ เพราะไม่มีเส้นทางส ารองเชื่อม
ต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี  Core Switch ที่ใช้งานอยู่ HP รุ่น Procure มี
อายุการใช้งานมานานท าให้มีโอกาสเกิดการช ารุดเสียหายได้สูง ดังนั นเพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับระบบ 
ส านักการระบายน  าจึงควรติดตั ง Core Switch เพ่ิมเติมและเปลี่ยน Core Switch เครื่องเก่าออกจาก
ระบบ แล้วติดตั ง Core Switch ชุดใหม่จ านวน 2 เครื่อง และก าหนดให้ท างานแบบเสริมซ้อน พร้อมทั ง
เชื่อมสายใยแก้วน าแสงระหว่าง Access Switch แต่ละเครื่องเข้ากับ Core Switch ชุดใหม่ด้วย  

5.4.2  ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 

ปัจจุบันรูปแบบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) Tablet และ Mobile Phone 
ได้ถูกน ามาใช้งานในองค์กรอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการใช้งานในห้องประชุม ห้องท างาน ห้องอาหาร 
ดังนั นส านักงานโดยส่วนใหญ่จึงติดตั งเครือข่ายแบบไร้สายเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใช้งานร่ วมกับ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา แต่เนื่องจากเครือข่ายไร้สายมีจุดอ่อนในด้านการรักษาความมั่นคงเพราะสามารถ
เข้าถึงระบบเครือข่ายได้ง่ายและมีพื นที่ให้บริการที่กว้าง และไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั นในการออกแบบ
ระบบเครือข่ายแบบไร้สายจึงควรติดตั งระบบ User Authentication และการเข้ารหัสลับข้อมูลที่สื่อสาร เพ่ือ
เสริมความมั่นคงให้กับระบบ กล่าวคือในการอนุญาตให้เข้าใช้ในระบบเครือข่ายไร้สายได้จะต้องผ่านการ
ตรวจสอบสิทธิ์ และเมื่อต้องมีการส่งข้อมูลที่มีความส าคัญ จะต้องมีการเข้ารหัสลับข้อมูลเพ่ือให้สามารถ
ปกปิดข้อมูลจากบุคคลที่ลักลอบดักจับสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 
 

5.5  การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูล 
การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านการรักษาความมั่นคงมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันอยู่ 4 

ประการ คือ 

Layer 2 Switch

Layer 3 Switch

Access

Server  Farm

Collapsed
Backbone

Gigabit or
Ethernet Channel
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1) การรักษาความลับของข้อมูล (Secrecy) 
2) การพิสูจน์ทราบผู้ใช้งานและตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ (Authentication & 

Authorization) 
3) การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล (Message Integrity) 
4) การป้องกันให้ระบบมีความคงทนในการให้บริการ (Availability) 

ซึ่งการออกแบบให้ระบบมีระดับของการรักษาความมั่นคงระดับใดและเน้นที่วัตถุประสงค์ใด ขึ นอยู่
กับความจ าเป็น ลักษณะการใช้งาน และมูลค่าพึงประเมินของระบบ (Asset Value) นั น 

ในกรณีของส านักการระบายน  านั น การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านการรักษาความมั่นคงต้อง
ค านึงถึงวัตถุประสงค์ด้านความคงทนในการให้บริการ (Availability) เพ่ือสร้างคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนที่ดี การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านการรักษาความม่ันคงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการ
รักษาความมั่นคงทางด้านกายภาพ (Physical) และการรักษาความมั่นคงทางด้านตรรกะ (Logical) โดยมี
รายละเอียดการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านการรักษาความมั่นคง ซึ่งแบ่งตามประเภทของการรักษาความ
มั่นคง ดังต่อไปนี  

5.5.1  การรักษาความม่ันคงทางด้านกายภาพ 
การรักษาความมั่นคงทางด้านกายภาพ เป็นการค านึงถึงการเข้าถึงโดยตรงทางกายภาพของผู้บุกรุก

ไปยังระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังนั นในการรักษาความมั่นคงในลักษณะนี  ส านักการระบายน  าควร
พิจารณาการจัดวางที่ตั งห้องเครื่องแม่ข่ายและจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ ของสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มี
ความปลอดภัยและสามารถป้องกันการเข้าถึงของบุคคลผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั นส าหรับการจัดหาห้องที่
จะเป็นศูนย์กลางของเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ทั งหมดของส านักการระบายน  าควรจะต้องมีการท าระบบการ
ป้องกันการผ่านเข้าออก เช่น ระบบควบคุมประตูโดยใช้คีย์การ์ด และระบบการตรวจจับกิจกรรมภายใน
ศูนย์ฯ เช่น ระบบกล้องวงจรปิด รวมทั งควรมีระบบการบันทึกส าหรับผู้ที่เข้าออกเพ่ือใช้งานเครื่องแม่ข่าย
โดยตรง  

ส าหรับการป้องกันระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์นั น การวางสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
นั นควรจะมีการจัดวางให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน โดยที่จุดเชื่อมต่อทั งหมดนั นจะต้องอยู่ในตู้ที่มีกุญแจปิด
เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกมีการเข้าถึงจุดเชื่อมต่อเหล่านั นได้ ส าหรับจุดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตาม
ส านักงานควรให้มีจุดเชื่อมต่อเฉพาะจุดที่มีการใช้งานจริง จุดเชื่อมต่อที่ยังไม่ใช้งานไม่ควรมีการปล่อย
สัญญาณไว้ ซึ่งอาจจะเป็นจุดให้ผู้บุกรุกใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ามาถึงระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

5.5.2  การรักษาความม่ันคงทางด้านตรรกะ 
การรักษาความม่ันคงทางด้านตรรกะ เป็นการเน้นการป้องกันการบุกรุกท่ีเข้ามาทางระบบเครือข่าย

ภายนอก ซึ่งจะต้องมีการจัดวางโครงสร้างระบบป้องกันให้มีความสามารถในการป้องกันโดยค านึงถึงการ
จัดล าดับชั นของการป้องกันและการจ าแนกนโยบายการป้องกันออกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้
งานของบุคคลแต่ละกลุ่มและไม่ให้เกิดความสับสน ในการนี จะต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความสามารถ
ในการจัดการการรักษาความมั่นคงทางด้านตรรกะหลายชนิดร่วมกัน อุปกรณ์เหล่านี  ได้แก่  

 อุปกรณ์ LAN Switch ที่มีความสามารถในการท าระบบ VLAN (Virtual LAN) และควบคุม
การเข้าใช้ระบบเครือข่าย การท า VLAN เพ่ือแบ่งแยกระบบคอมพิวเตอร์แต่ละกลุ่มออกจาก
กัน ท าให้สามารถก าหนดนโยบายด้านรักษาความมั่นคงที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละ
กลุ่มและท าให้ผู้บุกรุกท าการลอบจับข้อมูลที่ส าคัญได้ล าบาก ส่วนการควบคุมการเข้าใช้
เครือข่ายสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การระบุ MAC Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสิทธิ
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เข้าใช้หรือการพิสูจน์ตนตามมาตรฐาน IEEE 802.1x โดยผู้ใช้จะต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
เพ่ือท าการพิสูจน์ตนก่อนการเข้าใช้เครือข่าย 

 อุปกรณ์ Router ที่มีความสามารถในการท า Packet Filter เพ่ือป้องกันการบุกรุกที่สามารถ
ตรวจจับได้ในโพรโตคอลระดับชั นที่ 3 และ 4 

 อุปกรณ์ Firewall เพ่ือป้องกันการบุกรุกท่ีสามารถตรวจจับได้ในโพรโตคอลระดับชั นที่ 3 และ 
4 โดยที่ควรมีการติดตั ง Firewall ทั งในส่วนของอินเทอร์เน็ตเพ่ือป้องกันการบุกรุกจาก
ภายนอก และในส่วนของอินทราเน็ตเพ่ือป้องกันการบุกรุกจากภายในเครือข่ายของส านักการ
ระบายน  า อุปกรณ์  Intrusion Prevention System (IPS) เพ่ือใช้ในการตรวจจับความ
ผิดปกติที่เกิดขึ นในระบบเครือข่าย ทั งในระดับโปรแกรมและระดับข้อมูล รวมทั งป้องกันการ
โจมตีด้วยการส่งข้อมูลจ านวนมหาศาลเพ่ือท าให้ระบบเครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์หยุด
ท างาน 

 ระบบการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย เพ่ือป้องกันการติดไวรัสผ่านทางเว็บไซต์และ
อีเมล์ โดยท าการติดตั งระบบป้องกันไวรัส (Anti-virus Gateway) เพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูล
จากเว็บไซต์และข้อมูลที่ส่งมาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และก าจัดไวรัสก่อนปล่อยให้ข้อมูล
นั นผ่านเข้าสู่ระบบเครือข่าย 

 อุปกรณ์ Next-Generation Firewall (Unified Threat Management) เป็นอุปกรณ์ Firewall 
ที่ท าการควบรวมความสามารถของอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่ายชนิดอ่ืน ๆ 
เช่น อุปกรณ์ IPS, Anti-virus Gateway และระบบ Gateway Anti-Spam เข้าไว้ด้วยกัน
ภายในอุปกรณ์ชิ นเดียวเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์รักษาความม่ันคง
ปลอดภัยให้กับองค์กร 

 ระบบการป้องกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั งในส่วนของเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย 
โดยท าการติดตั งโปรแกรมเพ่ือตรวจจับไวรัสที่อาจติดมากับสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
Thumb Drive เป็นต้น 

 ระบบปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน (Patch Management) ใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องหรือช่องโหว่บนซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ท างานหรือเป็นจุดอ่อนให้มีการบุกรุกได้ 

 ระบบพิสูจน์ตน (Authentication System) เพ่ือจัดเก็บชื่อผู้ใช้และข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น 
รหัสผ่าน ลายพิมพ์นิ วมือหรือรหัสบัตรประจ าตัว เป็นต้น และยังใช้เก็บข้อมูลประจ าตัว 
(Profile) ไว้ที่ส่วนกลางเพ่ือใช้ก าหนดการรักษาความมั่นคงและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ 
โดยการติดตั งระบบ Directory Service ที่เป็นมาตรฐาน เช่น LDAP และ RADIUS เป็นต้น 

ทั งนี รายละเอียดการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านความมั่นคงต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับจุดใช้งานและระดับ
ความมั่นคง ได้แสดงตัวอย่างไว้ในตารางที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1 การเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการรักษาความมั่นคง 
องค์ประกอบท่ีต้องการความมั่นคง เทคโนโลยีที่ใช้รักษาความมั่นคง 

แม่ข่าย Application Firewall, IDS/IPS,  
Digital Certificate, Antivirus 

ลูกข่าย Personal Firewall, Digital Certificate, 
Antivirus 
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องค์ประกอบท่ีต้องการความมั่นคง เทคโนโลยีที่ใช้รักษาความมั่นคง 
จุดใช้งานเครือข่าย (Edge Device) 
เช่น Switch, Hub และ Access Point 

VLAN, MAC Filtering, Access Control List, 
IEEE 802.1x, Encryption (ส าหรบั WLAN),  

อุปกรณ์เครือข่ายหลัก 
(Core and Distribute Device) 

Access Control List, Next-Generation Firewall 

Gateway Next-Generation Firewall 
ผู้ใช้ Username/Password 
Mobile Devices Authentication 

ส านักการระบายน  ามีระบบรักษาความมั่นคงดังกล่าวบางส่วนแล้ว เช่น อุปกรณ์ Firewall และ IPS 
เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการรักษาความม่ันคงที่เข้มแข็ง แต่อย่างไรก็ตามส านักการระบาย
น  าก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเพ่ิมเติม พร้อมกับปรับปรุงเขตรักษา
ความมั่นคง (Security Zone) และการติดตั งเครื่องแม่ข่ายในแต่ละเขตรักษาความมั่นคง ซึ่งหากมีการติดตั ง
ที่ไม่เหมาะสม จะท าให้มีจุดอ่อนที่อาจถูกบุกรุกได้ง่าย เช่น  การติดตั งเครื่องแม่ข่ายเว็บกับเครื่องแม่ข่ายแอป
พลิเคชันไว้ในเขตเดียวกัน จะมีความเสี่ยงสูง เพราะเครื่องแม่ข่ายแอปพลิเคชันมีข้อมูลรหัสผ่านของระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูลอยู่ เมื่ออยู่ในเขตเดียวกับเครื่องแม่ข่ายเว็บท าให้ไม่สามารถก าหนดกฎการเข้าใช้จาก
เขตสาธารณะที่แตกต่างกันได้ เนื่องจากอยู่ในเขตความมั่นคงเดียวกัน เป็นต้น ดังนั นการจัดเขตความม่ันคง
ของส านักการระบายน  า จึงควรมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 5.6 
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รูปที่ 5.6 ภาพรวมของการแบ่งเขตรักษาความมั่นคงของส านักการระบายน  า 

จากรูปที่ 5.6 เขตรักษาความม่ันคงท่ีส าคัญแบ่งเป็น DMZ, Production Zone, Enterprise Zone, 
Management Zone และ Application Zone ทั งนี การก าหนดกฎบนอุปกรณ์ Firewall จะต้องก าหนดให้
มีความเหมาะสมกับการเข้าถึงของแต่ละเขต และมีความสอดคล้องกับการท างานร่วมกันของเครื่องแม่ข่ายที่
ท างานแบบสถาปัตยกรรม n-tier เช่น เครื่องแม่ข่ายแอปพลิเคชันที่อยู่ในเขต Production จะต้องมีสิทธิใน
การเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูลในเขต Enterprise เป็นต้น ส าหรับ Management Zone จะต้อง
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ออกแบบให้เป็นโซนที่แยกระบบเครือข่ายออกจากระบบเครือข่ายของการใช้งานจริง (Production Zone) 
เพ่ือให้เกิดความม่ันคงสูงสุด อย่างไรก็ตามภาพรวมของการแบ่งเขตรักษาความมั่นคงดังรูปที่ 5.4 นั นเป็นภาพ
เชิงตรรกะในการเชื่อมต่อจริงนั นไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ Firewall จ านวนมากเพ่ือแบ่งเขตตามที่ก าหนด แต่
สามารถท าโดยการก าหนด VLAN เพ่ือสร้างเครือข่ายเชิงตรรกะตามที่ต้องการได้ 

5.5.3  การรักษาความม่ันคงด้านข้อมูล (Data Security) 
เนื่องจากส านักการระบายน  าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านข้อมูลน  าและสภาพอากาศแก่ประชาชน 

ดังนั นข้อมูลและการให้บริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านการระบายน  าหรือข้อมูลปริมาณน  าฝนที่ต้อง
ประกาศขึ นเว็บไซต์ของส านักการระบายน  าจะต้องมีความน่าเชื่อถือ ดังนั นส านักการระบายน  าจึงต้องมี
กระบวนการจัดการเพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถถูกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง เช่น ใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องก าหนดให้มีการบันทึกประวัติการเข้าใช้และเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส าคัญ 
นอกจากนี ข้อมูลที่จัดเก็บต้องมีการท าส าเนาทั งในรูปแบบ Real Time โดยระบบของศูนย์คอมพิวเตอร์
ส ารองหรือการส าเนาด้วยระบบฮาร์ดดิสต์หลายส าเนาซึ่งต้องท าการจัดเก็บในสถานที่ที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างไกล
กัน 

5.5.4  การรักษาความม่ันคงของการควบคุมเครื่องแม่ข่าย 
การควบคุมเครื่องแม่ข่ายมีความเสี่ยงประการหนึ่งอยู่ที่การบริหารรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ 

ระบบปฏิบัติการในปัจจุบันสามารถมีผู้ดูแลระบบได้หลายระดับ ดังนั นจึงควรมีการจัดระดับและสิทธิ์การ
บริหารระบบให้กับผู้ดูแลระบบแต่ระดับอย่างเหมาะสม ไม่ควรให้ผู้ดูแลระบบทุกคนอยู่ในระดับสิทธิ์เดียวกัน 
โดยเฉพาะระดับสิทธิ์สูงสุดที่มีผลต่อการท างานทุกประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ พึงระลึกเสมอว่าไม่มี
ความลับส าหรับผู้ดูแลสูงสุดในระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ดูแลระบบสูงสุดควรเป็นผู้ที่มี
ความน่าเชื่อถือ และไม่ควรมีเพียงคนเดียว เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ผู้ดูแลสูงสุดคนหนึ่งไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อบริหารจัดการในประเด็นนี จึงควรก าหนดให้มีนโยบายการบริหารรหัสผ่านของ
ผู้ดูแลระบบของส านักการระบายน  าอย่างชัดเจน กรณีรหัสผ่านของผู้ดูแลสูงสุดควรให้มีการเก็บส ารองในตู้
มั่นคงซึ่งถูกควบคุมโดยคณะกรรมการ 

5.5.5  ระบบรักษาความม่ันคงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ส านักการระบายน  ามีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ นมาใช้งาน โดยมีทั งส่วนของแอปพลิเคชัน 

และระบบการเชื่อมต่อเครือข่าย โดยในปัจจุบันนี ได้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการให้บริการ
ระบบคอมพิวเตอร์ ประกาศให้มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยกฎหมายฉบับนี ได้มีข้อบัญญัติให้หน่วยงานรัฐต้องด าเนินการ
ท าให้เกิดความมั่นคงและมีความน่าเชื่อถือส าหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้
งาน ซึ่งท าให้ส านักการระบายน  าต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติเหล่านี  ข้อบัญญัติหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงคือการ
ก าหนดให้หน่วยงานรัฐและเอกชนต้องเก็บข้อมูลการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ข้อมูลการจราจรบน
ระบบเครือข่ายและข้อมูลการเข้าใช้ระบบ โดยต้องเก็บไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดดังที่แสดง
ด้านล่าง หากไม่ปฏิบัติอาจได้รับการลงโทษตามท่ีก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. 

มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่ข้อมูลนั นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ้าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้
บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย และเฉพาะคราวก็ได้ 
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ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จ้าเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัว
ผู้ใช้บริการ นับตั งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั งแต่การ
ใช้บริการสิ นสุดลง 

ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเม่ือใด ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

ดังนั น ส านักการระบายน  า ต้องพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยส านักการระบายน  า สามารถน าระบบโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้
ด าเนินการแล้วหรือก าลังด าเนินการตามแผนมาบูรณาการเข้าด้วยกันและต้องจัดหาอุปกรณ์ในการเก็บ
ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบที่สามารถท างานได้ตามข้อก าหนดของ พรบ. หรืออาจพิจารณาเลือกใช้ 
Freeware ก็ได้ 

5.5.6  การตรวจสอบและแผนส้ารอง 
ส่วนหนึ่งของการรักษาความม่ันคง คือต้องมีกระบวนการตรวจการท างานตามนโยบายที่วางไว้ ว่าได้

มีการด าเนินการถูกต้องหรือไม่ เพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบรักษาความมั่นคงที่มี และผลกระทบต่อ
การท างานในด้านของสมรรถนะและผลิตผลของการท างาน ผลการตรวจสอบเหล่านี ควรต้องถูกน ามา
ปรับแต่งระบบ โดยอาจต้องมีการค านึงถึงการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมองค์กรด้วย การตรวจสอบนั นควร
ต้องมีการด าเนินการทั งจากบุคลากรภายใน และการใช้บุคลากรภายนอกด้วย 

อีกความส าคัญหนึ่งของการรักษาความมั่นคง คือ ต้องมีการก าหนดนโยบายเรื่องการจัดท าแผน
ส ารองและซักซ้อมการท างานตามแผนส ารอง เพ่ือให้บุคลากรของส านักการระบายน  าสามารถด าเนินการ
ท างานได้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยขึ น ซึ่งอาจท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถท างานได้ 

5.6  การออกแบบระบบส้ารองแผนฉุกเฉินและระบบการกู้คืนระบบ 
ส านักการระบายน  าเป็นหน่วยงานที่จ าเป็นต้องมีความต่อเนื่องในการให้บริการในช่วงที่เกิดปัญหาภัย

พิบัติน  าท่วม หากระบบสารสนเทศของส านักการระบายน  า เกิดปัญหาไม่สามารถให้บริการได้จะส่งผลต่อ
ประชาชนจ านวนมาก ปัจจุบันทางส านักการระบายน  ายังไม่ได้มีการจัดตั งศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง ดังนั นหาก
เกิดภัยพิบัติ เช่น เหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ที่เกิดขึ นในปี พ.ศ. 2554 มีความเสี่ยงสูงที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของส านัก
การระบายน  าเกิดปัญหาไม่สามารถให้บริการได้ ส านักการระบายน  าจึงควรจัดตั งศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองแห่ง
ใหม่โดยพิจารณาจากประเด็นส าคัญดังต่อไปนี  

5.6.1  การออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์ส้ารอง 

การออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองต้องค านึงถึงเป้าหมายที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น เวลาที่ต้องใช้ในการ
ท าให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองท างานแทนศูนย์คอมพิวเตอร์หลักได้และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เป้าหมาย
เหล่านี ส่งผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี รูปแบบในการติดตั งและการด าเนินการ โดยมีสิ่งที่ควรพิจารณาดังนี  

1) เป้าหมายด้านระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (Recovery Time Objective: RTO) ระยะเวลาในการกู้
คืนระบบมีผลโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น เนื่องจากจะส่งผลเป็นอย่างมากต่อการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
ส ารอง และจ านวนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการกอบกู้ระบบให้กลับคืนมา ดังนั นถ้าองค์กรมีนโยบายให้มีการ
กอบกู้ระบบคืนได้ในระยะเวลาอันสั น ค่าใช้จ่ายของระบบคอมพิวเตอร์ส ารองนั นก็จะสูงขึ นตามไปด้วย 
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2) เป้าหมายด้านความทันสมัยของจุดกู้คืนระบบและข้อมูล (Recovery Point Objective: RPO) ณ 
เวลาที่เกิดเหตุเสียหายอย่างสิ นเชิง หรือภัยพิบัติร้ายแรง (Disaster) ความแตกต่างของข้อมูลระหว่างศูนย์
คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองส่งผลโดยตรงต่อระยะเวลาในการกู้คืนของข้อมูลและระบบ 
กล่าวคือถ้ามีความแตกต่างของข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองอย่างมาก มีผลท า
ให้ต้องมีกระบวนการในการกู้ข้อมูลจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลักเพ่ือน ามาติดตั งใช้งานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง
มากขึ น ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงข้อมูลที่ให้สอดคล้องตรงกัน ท าให้จ านวนของบุคลากรที่ต้องท าการกู้คืน
ระบบก็จะมากขึ นตามไปด้วย ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อระยะเวลาที่ต้องหยุดการให้บริการของส านักการ
ระบายน  า 

3) ค่าใช้จ่ายของเครือข่ายสื่อสาร ค่าใช้จ่ายของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายที่มีผลต่อการลงทุน เนื่องจากค่าใช้จ่ายของช่องสัญญาณในการต่อเชื่อมเครือข่าย
สื่อสารระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองแปรผันตามความต้องการด้านความ
ทันสมัยของข้อมูล (Updated Data) กล่าวคือถ้าต้องการให้ข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์ทั งสองศูนย์มี
ความทันสมัยเท่ากันหรือเกือบเท่ากัน ณ เวลาใด ๆ นั น ความเร็วของเครือข่ายต้องสามารถรองรับได้ หาก
มีปริมาณข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ หรือมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจ านวนมาก ก็ต้องใช้ช่องสัญญาณที่มี
ความเร็วสูงขึ น ท าให้ค่าใช้จ่ายของเครือข่ายสื่อสารสูงตามไปด้วย 

4) ความยากง่ายในการด าเนินการ องค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือความยาก
ง่ายในการด าเนินการในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติขึ น เนื่องจากความยากง่ายในการกู้คืนระบบมีผลโดยตรงต่อ
ระยะเวลาในการด าเนินการ และส่งผลให้ต้องใช้บุคลากรที่มีการฝึกฝนและเข้าใจในขั นตอนการด าเนินการกอบกู้
ระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองเป็นอย่างดีอีกด้วย 

5) ความสามารถในการรองรับภาระงาน ในการออกแบบเพ่ือตัดสินใจเลือกจ านวนและคุณลักษณะของ
เครื่องแม่ข่าย ตลอดจนความกว้างของช่องสัญญาณที่เชื่อมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองนั น ต้องค านึงถึงปริมาณ
ภาระงานที่ต้องการให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองท าแทนศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก หากต้องการให้ศูนย์คอมพิวเตอร์
ส ารองท างานทั งหมดแทนศูนย์คอมพิวเตอร์หลักได้ต้องออกแบบให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีสมรรถนะ
ระดับเดียวกับที่ใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ซึ่งท าให้ค่าใช้จ่ายในการติดตั งและบ ารุงรักษาสูงตามไปด้วย แต่ถ้า
ต้องการให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองท างานแทนศูนย์หลักได้บางส่วน แต่หากพิจารณาเลือกเฉพาะระบบที่จ าเป็น
ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองท างานแทน และยอมหยุดการท างานของบางระบบงานที่มีความส าคัญน้อย การ
ออกแบบเช่นนี ท าให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองไม่จ าเป็นต้องมีเครื่องที่มีสมรรถนะเท่ากันกับศูนย์คอมพิวเตอร์
หลัก ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั งและด าเนินการลงได้ 

5.6.2  การเลือกประเภทของศูนย์คอมพิวเตอร์ส้ารอง 

การออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองสามารถท าได้ 3 ลักษณะ ดังนี  

1) ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองแบบ Cold Site เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองที่มีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงติดตั งไว้โดยไม่มีการเปิดด าเนินการใด ๆ ในกรณีที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักเกิดเหตุการณ์ภัย
พิบัติ เจ้าหน้าที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์หลักต้องท าการน าระบบและข้อมูลที่ท าการส ารองไว้มาท าการติดตั งที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองและท าการกู้คืนข้อมูลตั งแต่การส ารองครั งสุดท้ายจนถึงข้อมูล ณ จุดที่เกิดเหตุการณ์
ภัยพิบัติ กรณีนี มีค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง แต่ไม่มี
ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ แต่ใช้เวลานานที่สุดในการกอบกู้ระบบให้กลับมาใช้งานได้อีกครั ง 
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2) ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองแบบ Warm Site มีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่พร้อมใช้งาน 
โดยมีการติดตั งระบบและข้อมูลส ารองที่ท าการส ารองไว้แต่ไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสารระหว่างศูนย์ทั ง 2 
แห่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่ต้องน าข้อมูลที่ส ารองล่าสุดไปติดตั งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง ท าการ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามายังศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองและท าการกู้คืนข้อมูลตั งแต่
จุดที่ท าการส ารองข้อมูลครั งสุดท้ายจนถึงจุดที่เกิดภัยพิบัติ ในกรณีนี จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของซอฟต์แวร์ที่ต้อง
ติดตั งไว้ทั ง 2 แห่ง ซึ่งท าให้ใช้เวลาในการกู้คืนระบบน้อยกว่าแบบแรก 

3) ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองแบบ Hot Site มีแนวคิดที่ต้องการให้มีความทันสมัยของข้อมูลมากที่สุด
โดยมีการติดตั งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จ าเป็น และมีการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ของทั ง 2 แห่ง
ด้วยเครือข่ายความเร็วสูงส าหรับการปรับปรุงข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ทั ง 2 แห่ง ให้เหมือนกันอยู่ตลอดเวลา 
นอกจากนั นแล้วยังมีอาจพิจารณาต่อเชื่อมเครือข่ายไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้สามารถเข้าใช้งานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
ส ารองได้ทันทีเมื่อเกิดกรณีภัยพิบัติขึ นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 

จากรูปแบบการจัดตั งศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองที่ได้กล่าวมาทั ง 3 แบบนั น ส านักการระบายน  าอาจ
พิจารณาเลือกใช้วิธีที่ผสมผสานกัน ซึ่งมีความเหมาะสมมากท่ีสุดเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการ
รองรับเหตุการณ์วิกฤติหรือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ น โดยใช้หลักการที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ส าคัญติดตั ง
พร้อมใช้งาน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง และท าการส ารองข้อมูลแบบ Real Time ซ่ึงท าให้ข้อมูลของศูนย์
คอมพิวเตอร์ทั ง 2 แห่ง แตกต่างกันน้อยที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดในการกอบกู้ระบบงานให้กลับมาให้บริการได้
เหมือนปกติ ซึ่งวิธีที่กล่าวมานี สามารถเรียกได้ว่าเป็นการจัดตั งศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองแบบ “Hot Site” ทั งนี 
สามารถเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของแต่ละประเภทของศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง ได้ดังตารางที่ 5.2 

ตารางที่ 5.2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองในแต่ละประเภท 

ล้าดับ 
ประเภทศูนย์

คอมพิวเตอร์ส้ารอง 
ข้อดี ข้อด้อย 

1 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ส ารองแบบ Cold 
Site 

- ลงทุนต่ าเนื่องจากมีเอกชนท่ีให้บรกิารเช่า
ศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมทั งอุปกรณ์ต่อ
พ่วง โดยสามารถจ่ายคา่บริการเปน็ราย
เดือนหรือรายปีและสามารถท าการ
ทดสอบศูนย์คอมพิวเตอรส์ ารองได้ 
- ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ที่ศูนย์

คอมพิวเตอรส์ ารอง 
 

- การกู้กลับของข้อมูล (Recovery) ใช้
เวลานานเนื่องจากต้องท าการติดตั ง
ซอฟต์แวร์และน าข้อมูลทีส่ ารองไวม้า
ติดตั งท่ีศูนยส์ ารอง 
- ขั นตอนการด าเนินการและจ านวน

เจ้าหน้าท่ีที่ต้องเข้ามาด าเนินการมมีาก 
- การเช่ือมต่อของระบบเครือข่ายสือ่สาร

อาจจะไม่สามารถครอบคลมุการให้บริการ
ได้ทั่วประเทศแล้วแต่ข้อก าหนดของผู้
ให้บริการ 
- ต้องการเจ้าหน้าที่ท่ีมคีวามเข้าใจและ

ช านาญในระบบคอมพิวเตอร์หลักเป็น
อย่างมาก 

2 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ส ารองแบบ Warm 
Site 

- เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองที่มีการ
ลงทุนระดับกลางเนื่องจากต้องมีการ
ลงทุนของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงรวมถึงสถานท่ีติดตั งระบบ
คอมพิวเตอรส์ ารองดังกล่าว แต่ไมต่้อง

- การกู้กลับของข้อมูลยังคงใช้เวลาในการ
ด าเนินการมาก แตส่ามารถลดเวลาในการ
ติดตั งระบบลงได้ มีเพียงการน าข้อมูล
ส ารองมาท าการติดตั งเท่านั น 
- ขั นตอนการด าเนินการและจ านวน
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ล้าดับ 
ประเภทศูนย์

คอมพิวเตอร์ส้ารอง 
ข้อดี ข้อด้อย 

ลงทุนในระบบเครือข่ายสื่อสารที่ใช้
ต่อเชื่อมศูนย์คอมพิวเตอร ์

 

เจ้าหน้าท่ีที่ต้องเข้ามาด าเนินการมมีาก 
- ต้องการเจ้าหน้าที่ท่ีมคีวามเข้าใจและ

ช านาญในระบบคอมพิวเตอร์หลักเป็น
อย่างมาก 
- ต้องมีการวางแผนเรื่องระบบเครือข่าย

สื่อสารที่ดีไวล้่วงหน้าเพื่อสามารถรองรับ
การด าเนินการในกรณีที่เกิดภัยพบิัติขึ น 

3 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ส ารองแบบ Hot 
Site 

- มีความทันสมัยของข้อมูลดีทีสุ่ดเนือ่งจาก
มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั
ตลอดเวลา 
- ใช้เวลาในการ Recovery น้อยที่สดุ 

เนื่องจากการด าเนินการเพื่อให้ข้อมูลเป็น
ปัจจุบันจนถึง ณ จุดเกดิภัยพิบตัิท าได้
ง่ายและรวดเร็วกว่า 
- ขั นตอนการปฏิบตัิงานในกรณีที่เกดิภัย

พิบัติ สามารถท าได้ง่ายกว่าแบบ Cold 
Site และ Warm Site 

- การลงทุนด าเนินการสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
แบบ Cold Site และ Warm Site  
- มีค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบ

คอมพิวเตอร์ทั งสองศูนย์เข้าด้วยกนั โดย
ใช้ระบบเครือข่ายความเร็วสูง 
- การวางแผนการด าเนินการท าได้ยากและ

มีรายละเอียดมากกว่า 
 

5.6.3  การส้าเนาข้อมูลไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ส้ารอง 

นอกจากโครงสร้างพื นฐาน ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เครือข่ายที่ศูนย์
คอมพิวเตอร์ส ารองต้องมี ข้อมูลก็เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ส านักการระบายน  า สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
ดังนั นข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักต้องถูกท าส าเนาไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองด้วย โดยการ
ท าส าเนาข้อมูลสามารถท าได้ 2 วิธี คือ 

1) การท าส าเนาข้อมูลโดยใช้เทปแม่เหล็ก (Tape Backup) เป็นระบบที่ใช้กันแพร่หลายในอดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นระบบที่ท าการจัดเก็บข้อมูลส าคัญไว้ในเทปแม่เหล็กซึ่งสามารถขนย้ายไปยังศู นย์
คอมพิวเตอร์ส ารองได้ การท าส าเนาข้อมูลไม่ต้องอาศัยระบบที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง ดังนั น ระบบที่ศูนย์
ส ารองจึงไม่จ าเป็นต้องเปิดระบบ เมื่อเกิดความเสียหายขึ นกับระบบคอมพิวเตอร์ในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 
ระบบคอมพิวเตอร์ส ารองจะถูกเปิดใช้งานโดยน าข้อมูลที่ท าส าเนาเก็บไว้มาใช้งานได้ แต่อาจใช้เวลาในการน า
ข้อมูลจากเทปเข้าสู่ระบบ 

2) การท าส าเนาข้อมูลแบบทันที (Real Time) การท าส าเนาข้อมูลวิธีนี จะท าการอ่านข้อมูลที่มี
การเพิ่มเติมแก้ไขในระบบจัดเก็บข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแล้วท าส าเนาไปบันทึกไว้ที่ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ส ารอง ข้อมูลถูกส่งผ่านเครือข่ายความเร็วสูง การท าส าเนาด้วยวิธีนี ท าให้ศูนย์
ส ารองมีข้อมูลพร้อมที่จะให้บริการทันทีและใช้เวลาในการกู้คืนระบบน้อยที่สุด 
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5.7  การออกแบบการบริหารจัดการเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
ส านักการระบายน  าประสบปัญหาเรื่องก าลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปฏิบัติงาน ซึ่งต้อง

ดูแลอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนมาก อีกทั งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีการ
เชื่อมต่อกันในลักษณะตรรกะมากขึ น ท าให้มีความสลับซับซ้อนสูงเกินกว่าที่จะบริหารด้วยมือ ดังนั นการบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่และที่พัฒนาขึ นใหม่ให้มีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์ในการใช้งาน
สูงสุด จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือสนับสนุนการท างานอย่างน้อย 4 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการเครือข่าย 
(Network Management System) ระบบบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย (Server Management System) ระบบ
บริหารจัดการซอฟต์แวร์ระบบ (System Software Management System) และระบบบริหารจัดการการส ารอง
ข้อมูล (Storage Management System) 

5.7.1  ระบบบริหารจัดการเครือข่าย 

สถาปัตยกรรมของระบบบริหารจัดการเครือข่ายมีอยู่ 3 แบบ คือ 1) แบบรวมศูนย์ (Centralized) 2) 
แบบมีล าดับชั น (Hierarchical) และ 3) แบบกระจาย (Distributed) โดยลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายของ
ส านักการระบายน  าเป็นการเชื่อมต่อจากภูมิภาคมายังส่วนกลางโดยตรงไม่มีการแบ่งศูนย์กลางของแต่ละพื นที่ 
(Regional Hub) และมีผู้ดูแลระบบอยู่ที่ส่วนกลางเพียงที่เดียว ดังนั นจึงควรใช้ระบบบริหารจัดการเครือข่าย
แบบรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางเพ่ือให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมดูแลและบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายทั งหมด 
โดยระบบบริหารจัดการเครือข่ายนี ควรมีความสามารถในการบริหารจัดการตามหน้าที่อย่างน้อยดังนี  

 ตรวจจับข้อผิดพลาดในการท างานของอุปกรณ์เครือข่าย (Fault Management) 
 ตรวจสอบประสิทธิภาพในการท างานของเครือข่าย (Performance Management)  
 เป็นเครื่องมือช่วยการปรับตั งค่าของอุปกรณ์ (Configuration Management) 
 ควบคุมการใช้ทรัพยากรบนเครือข่าย (Accounting Management) 
 สนับสนุนการรักษาความม่ันคงของระบบเครือข่าย (Security Management) 

5.7.2  ระบบบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย 

ตามข้อเสนอการออกแบบในรายงานฉบับนี ได้มีการบูรณาการเครื่องแม่ข่ายเพ่ือการท างานตาม
ภารกิจของส านักการระบายน  า ท าให้มีการรวมศูนย์เครื่องแม่ข่ายจ านวนมากที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั นจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยระบบบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายต้องมีความสามารถอย่าง
น้อยดังต่อไปนี  

 ตรวจสอบสถานะการท างานของเครื่อง (Fault Management) 
 ตรวจสอบภาระการท างานของเครื่อง (Utilization Monitoring) เช่น การตรวจสอบภาระ

การท างานของตัวประมวลผล (CPU) ปริมาณการใช้หน่วยความจ า (RAM) ปริมาณการใช้
พื นที่บนฮาร์ดดิสก์ ปริมาณการส่งข้อมูลผ่าน I/O เป็นต้น 

 ปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน (Software Update) 
 ท าการบันทึกประวัติการท างานของเครื่อง (Logging) เช่น การเปิดปิดเครื่อง การรีบูต

เครื่องเป็นต้น 
 การบริหารจัดการเครื่องระยะไกล (Remote Control) 
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5.7.3  ระบบบริหารจัดการซอฟต์แวร์ระบบ 

ส านักการระบายน  ามีระบบสารสนเทศที่ต้องใช้งานระบบโปรแกรมเว็บ และระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูล ซึ่งมีความยุ่งยากในการเฝ้าติดตามหรือตรวจสอบสมรรถนะในการท างานของระบบ 
ท าให้มีผลต่อสมรรถนะการท างานของระบบสารสนเทศ ดังนั นจึงควรมีเครื่องมือช่วยในการบริหาร
จัดการซอฟต์แวร์ระบบเพ่ือท าให้การบริหารจัดการท าได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ น ซึ่งระบบ
บริหารจัดการซอฟต์แวร์ระบบต้องมีความสามารถอย่างน้อยดังต่อไปนี  

 สามารถดูสถานะ การท างานและแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรส าคัญในระบบ  
Database Server, Application Server และ Web Server ได ้

 มีความสามารถในการก าหนดนโยบายในการ Monitor ส าหรับเครื่องต่าง ๆ ได้จาก
ศูนย์กลาง และสามารถเลือกระดับทรัพยากรต่าง ๆ ที่ต้องการ Monitor 

 มีความสามารถในการตรวจจับ Response Time ของ Web Application และแจ้งเตือน
เมื่อ Response Time เกิน Threshold ที่ก าหนดไว้ในหลายรูปแบบ เช่น ส่ง e-mail, 
SNMP Trap ได ้

 สามารถก าหนดระดับความวิกฤตของเหตุการณ์ และ Action อย่างอัตโนมัติเมื่อเกิด
เหตุการณ์ ตลอดจนท าการส่งข้อความ อีเมล์ ไปให้ผู้ดูแลระบบ 

 มีความสามารถในการก าหนดมุมมอง (View) เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคนได้ เช่น 
ผู้บริหารต้องการดูสถานะ การท างานของระบบในลักษณะที่เป็น Application หรือ 
Business Views ส่วนผู้ดูแลระบบต้องการดูสถานะ การท างานของระบบในลักษณะที่เป็น 
Technical Views ได ้

5.7.4  ระบบบริหารจัดการการส้ารองข้อมูล 

หัวใจส าคัญอีกประเด็นหนึ่งของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการ
บริหารจัดการความมั่นคงของข้อมูล ซึ่งการส ารองข้อมูลเพื่อเรียกกลับมาใช้งานเมื่อต้องการนับเป็น
การบริหารจัดการความมั่นคงของข้อมูลในระดับต้นที่ควรท า และควรท าอย่างเป็นระบบ ที่ท าให้
มั่นใจว่าจะสามารถน าข้อมูลกลับมาใช้งานใหม่ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ดังนั นส านักการระบาย
น  าจึงควรมีระบบบริหารจัดการการส ารองข้อมูล ที่มีความสามารถอย่างน้อยดังต่อไปนี  
 เป็นระบบบริหารจัดการการส ารองข้อมูลแบบรวมศูนย์ 
 สามารถบริหารจัดการส ารองข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายที่ต้องการผ่านระบบเครือข่ายได้ 
 สามารถท าการส ารองข้อมูลระหว่างที่มีการใช้ข้อมูลอยู่ได้ 
 สามารถเลือกท าการส ารองและน ากลับข้อมูลเพียงบางส่วนที่ต้องการหรือทั งหมดได้ 
 สามารถท าการส ารองข้อมูลได้หลายส าเนาแบบ Remote 
 มีจัดเก็บข้อมูลลงในสื่อท่ีมีความเร็วที่แตกต่างกันได้ 
 สามารถย้ายข้อมูลไปเก็บลงในสื่อท่ีมีความเร็วเหมาะสมกับการใช้งานได้ 
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5.8  ภาพการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 
ตามที่ที่ปรึกษาฯ ได้ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านโครงสร้างพื นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า น าไปสู่การออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่ควรเป็น 
ดังแสดงในรูปที่ 5.7 ส านักการระบายน  ามีเส้นทางเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเส้นทางที่ใช้เชื่อมต่อกับ
ระบบอินทราเน็ตของกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของส านักการระบายน  า จึงมี
การออกแบบให้ใช้ Next Generation Firewall วางกั นเส้นทางเชื่อมต่อกับเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือสร้าง DMZ Zone และ Trusted Zone ท าให้สามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญได้ อีกทั ง
ป้องกันการติดไวรัส หรือโปรแกรมอันตรายอ่ืน ๆ ผ่านทางระบบเครือข่าย และป้องกัน แฮคเกอร์เข้ามาท า
ความเสียหายให้ระบบ โดยสามารถแบ่งได้ 6 กลุ่มดังนี  

1) Internet Zone จัดอยู่ในกลุ่ม DMZ Zone เป็นกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ที่อนุญาตให้ผู้ ใช้งานจาก
อินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ เช่น Web server, GIS server 

2) Intranet Zone จัดอยู่ในกลุ่ม Trusted Zone เป็นกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ที่ เข้าถึงได้จากภายใน
เครือข่ายของส านักการระบายน  าเท่านั น เช่น Intra GIS server 

3) Enterprise Zone จัดอยู่ในกลุ่ม Trusted Zone เป็นกลุ่มเซิฟร์ฟเวอร์ด้านฐานข้อมูลและ
กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ที่มุ่งให้บริการด้าน Authentication ภายในองค์กร เช่น Database Server, 
RADIUS, LDAP, และ SSO 

4) Storage Zone เป็นกลุ่มเครือข่ายของ Storage system ที่เชื่อมต่อกันด้วยช่องทางสื่อสาร
ชนิดไฟเบอร์ออฟติก มีหน้าที่หลักในการเก็บข้อมูลและท าการส ารองข้อมูลของระบบอื่น ๆ 

5) Production Zone จัดอยู่ในกลุ่ม Trusted Zone ซึ่งเป็นกลุ่มเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของระบบการ
ให้บริการต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยมากมักอยู่ในรูปแบบของเครื่องแม่ข่ายเสมือน 

6) User Zone เป็น Trusted Zone ที่เป็นส่วนของการกระจายช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย
ออกไปตามชั นต่าง ๆ ของอาคารส านักการระบายน  า กทม. โดยมีส่วนเชื่อมต่อกับ Wireless 
Zone เพ่ือให้บริการการเชื่อมต่อเครือข่ายในรูปแบบ WiFi ด้วย 

 
 ในส่วนของการออกแบบศูนย์กลางการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายภายในของส านักการระบายน  า
นั น ใช้แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบความพร้อมใช้งานสูง (High Availability Design, HA) เพ่ือ
สร้างความทับซ้อน (Redundancy) ของระบบ ท าให้การท างานของอุปกรณ์เครือข่ายหลักมีการท างาน
ควบคู่กันและช่วยแบ่งเบาภาระการท างานซึ่งกันและกัน หากอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งหยุดท างานอุปกรณ์อีกตัว
จะสามารถท างานทดแทนไดท้ันท ีดังแสดงในรูปที่ 5.7 
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รูปที่ 5.7 ภาพการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่ควรเป็น 
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5.9  การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ (e-Service) 
และโครงสร้างพื นฐานที่รองรับ 

5.9.1  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) 
และการปฏิบัติงานของส้านักการระบายน ้า  

ระยะที่ 1: การปรับปรุงระบบเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
ในส านักการระบายน  าเพ่ือการบริหาร 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System) และการปฏิบัติงานของ
ส านักการระบายน  า ระยะที่ 1 เป็นการปรับปรุงระบบเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลในการปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงานในส านักการระบายน  าเพ่ือการบริหาร โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเดิมในโครงการจัดท า
ศูนย์ข้อมูลส านักการระบายน  า โดยบริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส์ จ ากัด ซึ่งพัฒนาตั งแต่ปี  พ.ศ. 2551 
เพ่ือให้ส านักการระบายน  ามีฐานข้อมูลด้านการระบายน  าและการบริหารงานทั่วไปที่สนับสนุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดความซ  าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล สะดวก 
เชื่อมโยง ใช้วางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  

ระบบงานเดิมภายใต้โครงการจัดท าศูนย์ข้อมูลส านักการระบายน  า กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
ระบบงานจ านวน 10 ระบบ แต่ละระบบมีระบบงานย่อยและหน่วยงานที่ใช้ระบบ ดังนี  

 
ระบบงานเดิมของส้านกัการระบายน ้า หน่วยงานที่ใช้ระบบ 

1. ระบบงานพัฒนาระบบหลัก กองพัฒนาระบบหลัก 
1.1 ระบบข้อมลูงานก่อสร้าง  

1.1.1 งานจัดท าโครงการก่อสร้าง  
1.1.2 งานควบคุมโครงการก่อสรา้ง  
1.1.3 งานจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ  

1.2 ระบบรวบรวมผลการศึกษา  

2.  ระบบงานท่อระบายน ้า กองระบบท่อระบายน  า 
2.1 ระบบรวบรวมประวัติและแผนการซ่อมบ ารุงท่อระบายน  า  

2.1.1 งานตรวจ/ส ารวจ สภาพท่อระบายน  า อุโมงค์และบ่อสูบ  
2.1.2 งานปรับปรุง/ซ่อมบ ารุงสภาพ่อระบายน  า อุโมงค์ และบ่อสูบ  
2.1.3 ระบบงานคลังวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาน  าท่วม 
 

2.1.4 ระบบงานผลิตอุปกรณ์การระบายน  า  
2.2 ระบบวิศวกรรมท่อระบายน  า  

2.2.1 งานจัดท าโครงการก่อสร้าง  
2.2.2 งานควบคุมโครงการก่อสรา้ง  

3.  ระบบงานบ้ารุงรักษาคลอง กองระบบคลอง 
3.1 ระบบรวบรวมประวตัิและแผนงานการบ ารุงรักษาคลองและบึงรับน  า  
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ระบบงานเดิมของส้านกัการระบายน ้า หน่วยงานที่ใช้ระบบ 
3.1.1 งานขุดลอกคลองด้วยเครื่องจักร  
3.1.2 งานขุดลอกคลองด้วยแรงงานและการเก็บขยะทางน  า  
3.1.3 งานจัดท าโครงการขุดลอกคลอง  
3.1.4 งานควบคุมโครงการขุดลอกคลอง  

3.2 งานวิศวกรรมคลอง  
3.2.1 งานจัดท าโครงการก่อสร้าง  
3.2.2 งานควบคุมโครงการก่อสรา้ง  

4.  ระบบงานอาคารบังคับน ้า กองระบบอาคารบังคับน  า 
4.1 ข้อมูลพื นฐานระบบอาคารบังคับน  า  
4.2 ข้อมูลการปฏิบัติงานระบายน  าของอาคารบังคับน  า  
4.3 งานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลของอาคารบังคับน  า  
4.4 ฐานข้อมูลวิศวกรรมอาคารบังคับน  า  

4.4.1 งานส ารวจเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบังคับน  า  
4.4.2 งานออกแบบเพื่อก่อสร้างและปรบัปรุงอาคารบังคับน  า  
4.4.3 งานประมาณการราคาก าหนดรายการก่อสร้างและปรับปรุง

อาคารบังคับน  า 
 

4.4.4 งานจัดท าโครงการก่อสร้างและปรบัปรุงอาคารบังคับน  า  
4.4.5 งานควบคุมโครงการก่อสรา้งและปรับปรุงอาคารบังคับน  า  

5.   ระบบงานเคร่ืองจักรกล กองเครื่องจักรกล 
5.1 ระบบงานบริการเครื่องสูบน  า  
5.2 ระบบงานซ่อมและบ ารุงรักษาเครือ่งสูบน  า  
5.3 ระบบงานซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  
5.4 ระบบงานพัสดุเครื่องจักรกล  
5.5 งานเบิกจ่ายน  ามัน  

6.  ระบบเชื่อมโยงข้อมลูศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน ้าท่วม กองสารสนเทศระบายน  า 

7.  ระบบงานจัดการคุณภาพน ้า ส านักงานจัดการคุณภาพน  า 
7.1 ระบบรวบรวมผลการศึกษา  
7.2 งานจัดการคณุภาพน  า  

8.  ระบบงานเลขานกุาร ส านักงานเลขานุการ 
8.1 เอกสารงานบริหาร  
8.2 งานการคลัง (เงินงบประมาณ)  
8.3 งานการเจ้าหน้าท่ี  
8.4 งานนิติกรรมและสัญญา  

9.  ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทุกหน่วยงานในสังกัด 
10.  ระบบข้อมลูส้าหรับผู้บริหาร ผู้บริหาร 
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาฯ ได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และพิจารณารูปแบบของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับส านักการระบายน  า ในส่วนของพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร (Management Information System) และการปฏิบัติงานของส านักการระบายน  า โดยมีแนวคิด
ในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานใหม่ให้ครอบคลุมระบบงานเดิม สามารถใช้ระบบและข้อมูลร่วมกันเพ่ือ
ความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน และสามารถน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ มาจัดท าสถิติ
รายงานเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งนี การออกแบบระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
ควรมีการบริหารจัดการและปรับกระบวนการท างาน (Business Process Management : BPM) เพ่ือ
จัดท าหรือปรับปรุงกระบวนการท างานของหน่วยงานภายในองค์กรให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว มี Value 
Chain เชื่อมต่อกันของภารกิจ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
องค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ในแผนแม่บทฉบับนี  แบ่งระบบเป็น 2 กลุ่ม ดังนี  

กลุ่มที่ 1 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วไปส านักการระบายน  า ซึ่งเป็นระบบ
สารสนเทศที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงานในส านักการระบายน  า ประกอบด้วย 9 ระบบย่อย 
ดังนี  
1.1 ระบบงานเลขานุการ มีระบบงานย่อย 4 ระบบ ได้แก่ ระบบเอกสารงานบริหาร 

ระบบงานการคลังงบประมาณ ระบบงานการเจ้าหน้าที่ และระบบงานนิติกรรม
และสัญญา 

1.2 ระบบบริหารโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม 
1.3 ระบบจัดท าแผนปฏิบัติราชการและโครงการ 
1.4 ระบบรวบรวมผลการศึกษา 
1.5 ระบบคลังวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
1.6 ระบบซ่อมบ ารุง 
1.7 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
1.8 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
1.9 ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร 

กลุ่มที่ 2 ระบบงานเพื่อสนับสนุนภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศท่ีใช้เฉพาะ
กิจกับบางหน่วยงานในส านักการระบายน  า ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย ดังนี  
2.1 ระบบจัดการคุณภาพน  า 
2.2 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 
2.3 ระบบข้อมูลอาคารบังคับน  า 
2.4 ระบบงานบริการเครื่องสูบน  า 

 
ค าอธิบายระบบโดยสังเขป มีดังต่อไปนี  
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กลุ่มที่ 1 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วไปส านักการระบายน  า 

1.1 ระบบงานเลขานุการ  

ระบบงานเลขานุการ เป็นระบบงานสนับสนุนการท างานบริหารทั่วไปของหน่วยงาน โดยระบบต้อง
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบุคลากรของโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรุงเทพมหานคร (MIS) ประกอบด้วยระบบงานย่อย 4 ระบบตามกลุ่มงาน ได้แก่ ระบบเอกสารงานบริหาร 
ระบบงานคลังงบประมาณ ระบบงานการเจ้าหน้าที่ และระบบงานนิติกรรมและสัญญา 

ระบบงานคลังงบประมาณ เป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและ
การด าเนินงานติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการในหมวดต่าง ๆ  

ระบบงานการเจ้าหน้าที่  เป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลของ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักการระบายน  า ได้แก่ กรอบอัตราก าลัง ฐานเงินเดือน 
ประวัติบุคลากร การลา การบรรจุและแต่งตั ง การเลื่อนและเปลี่ยนต าแหน่ง การโอนย้าย การลงโทษทาง
วินัย  การเลื่อนขั นเงินเดือน ค่าครองชีพ ค่าตอบแทน การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การประเมิน
ประสิทธิภาพ การฝึกอบรม ข้อมูลประกันสังคม การออกจากงาน 

ระบบงานนิติกรรมและสัญญา เป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลสัญญา การติดตาม
ผลของสัญญา ฟังก์ชั่นหลักประกอบด้วย บันทึกข้อมูลสัญญาและรายละเอียดต่าง ๆ บันทึกสรุปผลการจัดท า
สัญญา โดยการติดตามขั นตอนของสัญญา และออกรายงานสรุปผลการจัดท ารายงานสัญญาประจ าสัปดาห์ 

1.2 ระบบบริหารโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม 

ระบบบริหารโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการท าโครงการก่อสร้างและ
งานควบคุมการก่อสร้างโดยปรับปรุงจากงานในระบบงานเดิม ได้แก่ ระบบงานพัฒนาระบบหลัก ระบบ
วิศวกรรมท่อระบายน  า ระบบงานอาคารบังคับน  า ระบบงานท่อระบายน  า ระบบงานบ ารุงรักษาคลอง มี
คุณสมบัติในการเป็นแหล่งรวบรวมรายละเอียดงานก่อสร้าง งบประมาณ แบบก่อสร้าง สัญญาจ้าง และ
รายละเอียดบัญชีงาน โดยมีขั นตอนการด าเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามตรวจสอบขั นตอนการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแผนการด าเนินงาน เช่น การส ารวจ การออกแบบ การจัดท ารายงานการ
ก่อสร้าง มีรายละเอียดแผนงานก่อสร้าง อุปสรรคและการแก้ไข การคาดการณ์ความคืบหน้า และแผนการ
ใช้เงิน สามารถสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี วัด (KPI) รวมถึง
รายละเอียดแผนงาน อุปสรรค และการคาดการณ์แผนการใช้เงิน และสามารถสรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินงาน ใช้จัดเก็บข้อมูลส าหรับการรายงานผลการด าเนินการ รองรับการด าเนินงาน
ของหน่วยงานด้านโยธา โดยก าหนดสิทธิ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลได้ ทั งนี  ระบบควร
เชื่อมโยงกับระบบงานการคลังงบประมาณ คลังวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ระบบงานนิติกรรมและสัญญา  

1.3 ระบบจัดท้าแผนปฏิบัติราชการและโครงการ 

ระบบจัดท าแผนปฏิบัติราชการและโครงการ เป็นระบบสนับสนุนการวางแผนการปฏิบัติงานใน
ลักษณะงานประจ า (Routine) ทั งกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน เช่น การขุดลอกคลอง/แหล่งรับน  าและเก็บ
ขยะมูลฝอย โดยรองรับการวางแผนล่วงหน้า ประมาณการงบประมาณ จ านวนเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ และ
ก าลังคน ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและยานพาหนะ สถานที่ ระยะเวลา วันเริ่มต้น วันเสร็จสิ น  
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ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น สามารถบันทึกข้อมูลการยืม/คืนพาหนะและเครื่องจักรที่ต้องใช้จากหน่วยงานอ่ืน 
บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน บันทึกผลการใช้เครื่องจักรในการปฏิบัติงาน สอบถามและออกรายงาน  

กรณีงานจัดท าโครงการเป็นการว่าจ้างเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาด าเนินการ ต้องมีการ
บันทึกข้อมูลรายชื่อสถานที่ที่จะให้มีการจ้างด าเนินการ ประมาณค่าใช้จ่าย เพ่ือประกอบค าของบประมาณ
จนกระทั่งเสร็จขั นตอนจัดจ้างและก าหนดผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฟังก์ชั่นหลัก
ประกอบด้วย บันทึกข้อมูลแผนการปฏิบัติงานโดยวิธีจ้างเอกชนหรือหน่วยงานภายนอกเข้าด าเนินการ 
บันทึกข้อมูลการก าหนดรายละเอียดแบบประกอบโครงการ บันทึกข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
งบประมาณ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการของบประมาณ 

ทั งนี  ระบบควรเชื่อมโยงกับระบบคลังวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ระบบงานเลขานุการ ระบบ
บริหารโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม 

1.4 ระบบรวบรวมผลการศึกษา 

ระบบรวบรวมผลการศึกษา เป็นระบบที่ใช้เป็นแหล่งรวบรวมรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ของ
งานและโครงการต่าง ๆ ในลักษณะของ e-Library สามารถตรวจสอบแผนการลงทุนโครงการต่าง ๆ จัดเก็บ
ข้อมูลงานและโครงการ อาทิ แผนแม่บท แผนการลงทุน งบประมาณประจ าปี ข้อมูลโครงการพร้อม
รายละเอียด เช่น ชื่อโครงการ ที่ตั ง พื นที่บริการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณที่ใช้ ผู้รับจ้างเหมา
ด าเนินการ และการเปลี่ยนแปลงจากข้อเสนอ แบบแปลนของโครงการในรูปแบบ Drawing File โดยแนบ
เอกสารเข้ากับดัชนีที่ก าหนด ข้อมูลสถานะของงานและโครงการตามแผนการด าเนินการ และสามารถ
สืบค้นข้อมูลตามสถานที่ ท าให้ทราบแผนการลงทุนโครงการต่าง ๆ ในแต่ละพื นที่แต่ละปี เป็นฐานข้อมูล
เพ่ือใช้ตั งงบประมาณประจ าปี ช่วยลดภาระในการจัดเก็บรายงานที่เป็นรูปเล่ม สะดวกในการค้นหา 
สามารถพิมพ์ซ  าได้ สามารถเก็บและค้นหาแบบแปลนที่อยู่ในรูปแบบ Drawing file ได ้

1.5 ระบบคลังวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 

ระบบคลังวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ นเพ่ือบันทึกและจัดท าประวัติของ
ครุภัณฑ์ บันทึกข้อมูลรหัสทรัพย์สิน รวมทั งครุภัณฑ์และวัสดุ บันทึกข้อมูลรับทรัพย์สิน เฉพาะครุภัณฑ์ 
บันทึกข้อมูลรับวัสดุ เฉพาะอะไหล่ใช้หมด บันทึกข้อมูลจ าหน่ายทรัพย์สิน เช่น การโอน บันทึกข้อมูลการยืม
คืนเครื่อง บันทึกข้อมูลการยุบสภาพ รายงานเครื่องยุบสภาพ เลือกช่วงวันที่ รายงานการยืมคืนทรัพย์สิน 
เลือกช่วงวันที่ บันทึกข้อมูลการเบิกพัสดุ รวมทั งครุภัณฑ์และวัสดุ รายงานแบบบัญชีวัสดุ รายการพัสดุและ
อะไหล่ และรายงานใบเบิกพัสดุ 

1.6 ระบบซ่อมบ้ารุง 

ระบบซ่อมบ ารุง เป็นระบบที่ใช้ในการรวบรวมประวัติ แผนงานการซ่อมบ ารุงและผลการซ่อมบ ารุง
โครงสร้างพื นฐานทางน  าในสังกัดส านักการระบายน  า อาทิ ท่อระบายน  า อุโมงค์ บ่อสูบ อาคารระบายน  า 
สรุปค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา วางแผนงบประมาณในการซ่อมบ ารุงในลักษณะของการซ่อมบ ารุงเชิง
ป้องกัน (Preventive Maintenance) ออกรายงานการขออนุญาตต่าง ๆ เพ่ือส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การขออนุญาตเชื่อมท่อน  าทิ งและปรับปรุงระบบท่อระบายน  า บันทึกข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการ
ปรับปรุงซ่อมบ ารุง (บันทึกข้อมูลการเบิกพัสดุ) พิมพ์ใบเบิกพัสดุ (รายงานใบเบิกวัสดุ) บันทึกข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน พร้อมทั งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จริง และระบบจะต้องท าการปรับปรุงข้อมูลประวัติการซ่อมระบบท่อ
ระบายน  า อุโมงค์และบ่อสูบด้วย 
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ระบบซ่อมบ ารุง แบ่งออกเป็น 2 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบงานตรวจและส ารวจสภาพ ใช้ส าหรับ
บันทึกแผนและผลตรวจสภาพ และแนวทางการด าเนินการจากผลการส ารวจสภาพ เช่น กองระบบท่อ
ระบายน  า ใช้ในการตรวจและส ารวจท่อระบายน  า อุโมงค์และบ่อสูบ และระบบงานปรับปรุงและซ่อมบ ารุง 
ใช้ส าหรับบันทึกโครงสร้างพื นฐานทางน  าที่จะต้องท าการปรับปรุง โดยระบบจะต้องสามารถแสดงแสดง
รายการที่ถูกก าหนดให้ปรับปรุง/ซ่อม เพ่ือประกอบการจัดล าดับงานได้ 

ทั งนี  ระบบควรเชื่อมโยงกับระบบบริหารโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม ระบบคลังวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ 

1.7 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 

ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน เป็นระบบงานที่ให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน เรื่องร้อง
ทุกข์ที่เกี่ยวกับส านักการระบายน  า แจ้งข้อมูลการได้รับบริการที่ไม่เป็นธรรม แจ้งข้อมูล เหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ เมื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะจัดส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป และสามารถสอบถามข้อมูลและติดตามสถานะได้ โดยเชื่อมโยงกับระบบงานสนับสนุนอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกัน ในการให้บริการรองรับผู้รับบริการที่ติดต่อจากหลายช่องทาง 
เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บ อีเมล์ ข้อความสั น จดหมายและการมาติดต่อด้วยตนเอง 

1.8 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
MS Word, MS Excel, MS Power Point, Acrobat, Text File หรือไฟล์รูปภาพ สามารถจัดกลุ่มและ
แยกประเภทหมวดหมู่ของเอกสาร และรองรับการสืบค้นเอกสาร การจัดการภาพ การบริหารจัดการระบบ 
และการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั งมีการก าหนดความปลอดภัยของข้อมูลระบบ  

1.9 ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร  

ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร เป็นระบบพัฒนาเพ่ือส าหรับผู้บริหารส านักการระบายน  า เพ่ือใช้ใน
การสอบถามข้อมูล พร้อมสั่งพิมพ์รายงานต่าง ๆ อาทิ รายงานการจัดท าโครงการ รายงานความคืบหน้า
โครงการ สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี สรุปความคืบหน้าการก่อหนี ผูกพันงบประมาณ รายงาน
อัตราก าลังของข้าราชการและลูกจ้าง เป็นต้น 

 

กลุ่มที่ 2 ระบบงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน  

2.1 ระบบจัดการคุณภาพน ้า  

ระบบจัดการคุณภาพน  า เป็นระบบที่พัฒนาขึ นเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจัดการ
คุณภาพน  าของส านักงานจัดการคุณภาพน  า ได้แก่ งานบ าบัดน  าเสียในปัจจุบัน งานเดินระบบบ าบัดน  าเสีย
ขนาดใหญ่และเล็ก งานซ่อมบ ารุงท่อรวบรวมน  าเสีย งานวิเคราะห์คุณภาพน  า งานจัดการตะกอนน  าเสีย 
งานจัดการน  าทิ งที่ผ่านการบ าบัดแล้วน ามาใช้ประโยชน์ (Effluent Reuse) งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัด
น  าเสีย และผลการควบคุมการบ าบัดน  าเสีย โดยเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลทั งภายในส านักการระบายน  าและ
หน่วยงานภายนอก โดยให้บริการข้อมูลในลักษณะ e-Service สามารถให้บริการข้อมูลในรูปแบบที่
หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น Excel, ASCII file, XML หรือ Database เป็นต้น และเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของส านักการระบายน  า 
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ฟังก์ชันหลักของระบบจัดการคุณภาพน  า มีดังนี  บันทึกข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานของการเดิน
ระบบบ าบัดน  าเสีย เช่น ข้อมูลระบบบ าบัดน  าเสีย ขนาดพื นที่บริการประชากร ปริมาณคุณภาพน  าเสียที่เข้า
ระบบ กระบวนการบ าบัดและผลที่ได้ สอบถามทะเบียนประวัติทรัพย์สิน โดยอ้างอิงจากเลขทะเบียน
ทรัพย์สิน จะบอกรายละเอียด ประวัติการติดตั ง การตรวจสภาพ การซ่อม บันทึกแผนการบ ารุงรักษา
ภาพรวมรายปี บันทึกแผนการติดตั งภาพรวมรายปี บันทึกแผนการความต้องการภาพรวมรายปี สอบถาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วม บันทึกข้อมูลการตรวจสภาพ ระบุเลขทะเบียนทรัพย์สิน 
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เจ้าหน้าที่ และวัสดุที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานตรวจสภาพ และผลการซ่อมบ ารุง 
และสามารถพิมพ์รายงานข้อมูลผลการบ าบัดน  าเสีย ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ งบประมาณในการเดิน
ระบบ ในการออกแบบระบบต้องค านึงถึงการรองรับการเป็น Smart City ซึ่งจะมีการรับข้อมูลจากอุปกรณ์
ตรวจจับ (Sensor) ต่าง ๆ ทั งของภาครัฐและภาคเอกชนและข้อมูลจากประชาชนเข้าสู่ระบบงานเพ่ือท าการ
ประมวลผล และส่งผลตอบกลับไปยังแหล่งต้นทางต่าง ๆ รวมทั งต้องมีการเชื่อมโยงกับระบบ DDS Water 
Quality Management เพ่ือรับข้อมูลระดับออกซิเจนและค่าความเป็นกรด/ด่างของคลองมาท าการ
วิเคราะห์คุณภาพน  า 

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบต้องพิจารณาการเชื่อมโยง ความสอดคล้องและความซ  าซ้อน
ของข้อมูลกับระบบงานในโครงการตรวจวัดสภาพน  าในคลองที่จัดให้มีระบบไหลเวียน ของส านักงานจัดการ
คุณภาพน  า ซึ่งด าเนินการเมื่อปี 2555 โครงการดังกล่าวประกอบด้วย การติดตั งตู้ตรวจวัดคุณภาพน  าในที่
จัดให้มีระบบไหลเวียนของน  า การจัดตั งศูนย์ควบคุมระบบและจัดหาซอฟต์แวร์พร้อมติดตั ง  การจัดท า
ฐานข้อมูลคุณภาพอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกับระบบ GIS การรวบรวมข้อมูลและจัดท าโปรแกรมเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน  า การน าเสนอข้อมูลและรายงาน ทั งนี หากมีการซ  าซ้อนของข้อมูลในระบบ 
ส านักงานจัดการคุณภาพน  าอาจปรับแนวทางระบบให้รองรับการท างานอ่ืนทดแทน   

2.2 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน ้าท่วม  

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม เป็นระบบงานที่ช่วยอ านวยความสะดวกใน
การเรียกใช้ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม กองสารสนเทศระบายน  า เพ่ือจัดท ารายงานสรุป
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการบริหารและการปฏิบัติงานเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 
ลักษณะของระบบเป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน  าท่วม ได้แก่ ข้อมูลจากระบบ SCADA ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังคุณภาพน  า ข้อมูลจากระบบ
ท านายน  าท่วม และข้อมูลจากระบบเรดาร์ตรวจอากาศ เป็นเว็บท่า (Web Portal) ที่เป็นช่องทางในการ
แสดงและค้นหาข้อมูล ต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลทั งภายในส านักการระบายน  า
และหน่วยงานภายนอก โดยให้บริการข้อมูลในลักษณะ e-Service และ สามารถให้บริการข้อมูลในรูปแบบ
ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น Excel, ASCII file, XML หรือ Database เป็นต้น 

ฟังก์ชันหลักของระบบ มีดังนี  เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานต่าง ๆ และน าเสนอในลักษณะของ 
Web Portal อาทิ บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่มีเพ่ือให้สามารถตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ เช่น ข้อมูลสภาพน  าท่วมขัง ข้อมูลระบบไฟฟ้า/เครื่องสูบน  าขัดข้อง 
ข้อมูลระดับน  าสูงสุดประจ าวันของจุดวัดระดับน  าในพื นที่ฝั่งตะวันออก ข้อมูลสภาพลุ่มน  าเจ้าพระยา ข้อมูล
ปริมาณน  าเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิตติ์ และเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ ข้อมูลปริมาณน  าฝน 07.00 น. ข้อมูลระดับน  า
ที่สถานี สูบน  าและระบายน  า ข้อมูลระดับน  าจากประตูระบายน  าและจุดวัดระดับน  าต่าง ๆ รายชั่วโมง 
นอกจากนี ระบบยังสามารถจัดเก็บข้อมูลเป็นสถิติเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ได้ และบันทึก
ข้อมูลการแจ้งเหตุและปัญหาขัดข้อง  
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2.3 ระบบข้อมูลอาคารบังคับน ้า 

ระบบข้อมูลอาคารบังคับน  า เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองอาคาร
บังคับน  า ทั งข้อมูลพื นฐาน ข้อมูลการปฏิบัติการ และข้อมูลวิศวกรรมของโครงสร้างต่าง ๆ ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ ได้แก่ ระบบอาคารบังคับน  า ประกอบด้วย สถานีสูบน  า ประตูระบายน  า ประตูท่อระบายน  า บ่อ
สูบน  า อุโมงค์ระบายน  า ทางลอด ท านบ บึงรับน  า โดยจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลหลักดังนี  ประวัติ สถาน
ที่ตั ง พื นที่รับผิดชอบ อายุการใช้งาน เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียดเครื่องสูบน  า ประตูระบายน  า เครื่องเก็บ
ขยะอัตโนมัติ และรายละเอียดเครื่องจักรกลอ่ืน ๆ ระดับน  าควบคุม ระดับน  าวิกฤติ ก าลังสูบรวม เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ และรายละเอียดที่ส าคัญอ่ืน ๆ ฟังก์ชันหลักมีดังนี  บันทึกรายละเอียดของแบบและรายการ
ก่อสร้างอาคารบังคับน  า (แบบ As built) ในรูปแบบ Drawing File แสดงข้อมูลของระบบอาคารบังคับน  า
ได้หลายรูปแบบ เช่น ตาราง กราฟ แผนที่ รูปภาพ จัดท ารายงานสรุปข้อมูลอาคารบังคับน  า รายงานสรุป
การควบคุมระดับน  า ค้นหาข้อมูลโดยก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ สามารถแสดงต าแหน่งของอาคารบังคับน  าบน
แผนที่และสืบค้นข้อมูลจากต าแหน่งต่าง ๆ บนแผนที่ได้  สามารถบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานระบายน  า
ของอาคารบังคับน  าได้ อาทิ บันทึกการตรวจสภาพน  า บันทึกการเปิดปิดประตู บันทึกการท างานของเครื่อง
สูบน  า บันทึกการท างานของเครื่องเก็บขยะ บันทึกผลการควบคุมระดับน  าตามอาคารบังคับน  า บันทึกการ
เปิดปิดประตูเรือสัญจร สามารถจัดเก็บข้อมูลระดับน  าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถสอบถามและออก
รายงานได ้

2.4 ระบบงานบริการเครื่องสูบน ้า 

ระบบงานบริการเครื่องสูบน  า เป็นระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการติดตั งเครื่องสูบน  าเคลื่อนที่ 
ซึ่งพร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง งานซ่อมเครื่องสูบน  าชนิดเคลื่อนที่และตู้ควบคุมไฟฟ้า และงาน
ตรวจสอบเครื่องสูบน  าชนิดเคลื่อนที่ จะต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในกลุ่มงานพัสดุ กลุ่ม
งานบริการเครื่องสูบน  า กลุ่มงานซ่อมและบ ารุงรักษา กองเครื่องจักรกล และกลุ่มงานบ ารุงรักษา กองระบบ
ท่อระบายน  า และกลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม กองสารสนเทศระบายน  า ระบบนี เชื่อมโยงกับ
ระบบซ่อมบ ารุง ระบบงานคลังงบประมาณ 

ระบบงานทั ง 13 ระบบ ซึ่งแบ่งเป็นระบบงานกลุ่มที่ 1 จ านวน 9 ระบบ และกลุ่มที่ 2 จ านวน 4 ระบบ 
สามารถใช้งานเพ่ือรองรับภารกิจพื นฐานของ สนน. ทั งในด้านการจัดการน  า การออกแบบและควบคุมการ
ก่อสร้าง และการบริหารจัดการและสนับสนุนเครื่องจักรกลซึ่งเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัด 
ระบบงานดังกล่าวมีค าอธิบายฟังก์ชันงานของระบบ (Use Case) ดังแสดงในภาคผนวก ก และแสดงการใช้
ระบบงานของหน่วยงานในสังกัดส านักการระบายน  า ได้ดังแสดงในตารางที่ 5.3 
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ตารางที่ 5.3 การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักการระบายน  า 

หน่วยงาน 
ระบบงานใหม่  

ผู้บริหาร 
ส้านักงาน 
เลขานุการ 

กองพัฒนา 
ระบบหลัก 

กอง
สารสนเทศ
ระบายน ้า 

กองระบบ 
อาคารบังคับน ้า 

กองระบบ 
ท่อระบายน ้า 

กองระบบ
คลอง 

ส้านักงาน
จัดการ

คุณภาพน ้า 

กอง
เคร่ืองจักรกล 

กลุ่มที่ 1 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วไปส้านักการระบายน ้า 

- ระบบงานเลขานุการ U U U U U U U U U 
- ระบบบรหิารโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม U R U U U U U U U 
- ระบบจัดท าแผนปฏบิัติราชการและโครงการ U U U U U U U U U 
- ระบบรวบรวมผลการศึกษา U R U U U U U U U 
- ระบบคลังวัสดุ อุปกรณ์และครภุณัฑ ์ U U U U U U U U U 
- ระบบซ่อมบ ารุง U U U U U U U U U 
- ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน U U U U U U U U U 
- ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์ U U U U U U U U U 
- ผู้บริหาร R R R R R R R R R 

กลุ่มที่ 2 ระบบงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน  

- ระบบจัดการคณุภาพน  า U             U   
- ระบบเช่ือมโยงข้อมูล 

ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 
U     U           

- ระบบข้อมลูอาคารบังคับน  า U       U         
- ระบบงานบริการเครื่องสูบน  า U               U 
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5.9.2  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) 
และการปฏิบัติงานของส้านักการระบายน ้า  

ระยะที่ 2: การเชื่อมโยงข้อมูลในการปฏิบัติงานเข้ากับระบบโปรแกรมประยุกต์ GIS 
ส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือใช้งานการปรับปรุงระบบเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในส านักการระบายน  าเพ่ือการบริหาร  

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ( Management Information System) และ
การปฏิบัติงานของส านักการระบายน  า ระยะที่ 2 เป็นช่วงของการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารที่พัฒนาในระยะที่ 1 เข้ากับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เนื่องจากลักษณะงานของส านัก
การระบายน  าต้องอาศัยข้อมูลจากหลายแหล่งเพ่ือความแม่นย าในการปฏิบัติงาน การศึกษาภูมิประเทศของ
สถานที่ปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งทั งในส่วนการใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวางแผน 
การตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ เกี่ยวกับน  าซึ่งต้องมี ความเร่งด่วน และต้องใช้ข้อมูลในระดับ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือใช้เพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน  าของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น โดยมีข้อมูลที่แม่นย า ชัดเจน 
และมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน น ามาประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ทันทีและมีประสิทธิภาพ  

5.9.3  การพัฒนาระบบ DDS Smart City Management 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ ที่มีประชากรโดยรวมกว่า 10 ล้านคน รวมที่อาศัยอยู่ใน 
กทม. ตามทะเบียนและที่มาท างานอยู่ในเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศ กรุงเทพมหานครจึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องพัฒนาเมืองเศรษฐกิจแห่งนี ให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปตามการเติบโตของเทคโนโลยี Internet ที่สร้างสังคมความเป็นอยู่ ให้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ตามแนวคิดของ Smart City โดยจะต้องพิจารณาไปในทุกมิติของความเป็นอยู่
ของคนในสังคม ทั งความสะดวกปลอดภัย ความสะอาดและอนามัย การเติบโตทางเศรษฐกิจ การได้รับ
ข่าวสารที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ และการใช้พลังงานอย่างประหยัดปราศจากมลพิษและมลภาวะ 

Smart City เป็ นแนวทางพื นฐานให้ กับทุ ก เมื องใหญ่ ที่ มี ความพร้อมด้ าน  Information 
Technology ทั งในมิติของโครงสร้างพื นฐานด้านเครือข่ายที่กระจายอยู่ในทุกพื นที่ของเมือง ด้านระบบ
สารสนเทศในหน่วยงานต่าง ๆ และด้านข้อมูลที่เกิดขึ นจากระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) 
ต่าง ๆ ทั งของภาครัฐและภาคเอกชน และข้อมูลจากประชาชน ในมิติของความพร้อมของประชากรใน
ชุมชนที่จะรับข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน และที่จะส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์พกพา
ต่าง ๆ สู่ระบบสารสนเทศขององค์กรบริหารจัดการเมืองใหญ่ เช่น  กรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนการท างานขององค์กรบริหารจัดการเมืองใหญ่   

ส านักการระบายน  า เป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญของการน ากรุงเทพมหานครเข้าสู่การเป็น Smart 
City ที่ใช้ในแนวคิดของการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ City Pulse ที่จะบูรณาการ Internet of Things 
(IoT) และ Internet of People ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของส านักการระบายน  า เพ่ิมสมรรถนะ
การบริหารจัดการน  าในกรุงเทพมหานครและการให้บริการข้อมูลสู่ประชาชน และสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร    

การเข้าสู่การเป็น Smart City โดยการสนับสนุนของส านักการระบายน  า สามารถท าได้โดยการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่เปิดให้มกีารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ข่ายการบริหารจัดการน  ากลาง กับ



บทที่ 5 | แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 

 
 5-36 

โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ตรวจจับ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เพ่ือการแจ้งเหตุต่าง ๆ ด้าน
งานระบายน  าให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชน โดยแจ้งข้อมูลผ่านอุปกรณ์ที่มีข้อมูลต าแหน่งที่อยู่
และสามารถแสดงผลบนแผนที่ (Base Map or Google Map) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ควบคู่กันของข้อมูล
น  าและข้อมูลสถานทีท่ี่อยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเป็นระบบ DDS Smart City Management 

ระบบ DDS Smart City Management ต้องสามารถรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
บูรณาการข้อมูลเข้าจากส่วนต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ แล้วน ามาประมวลผลที่ระบบ
ส่วนกลางของส านักการระบายน  า เพ่ือวิเคราะห์และติดตามผลการด าเนินการ ระบบ  DDS Smart City 
Management จะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในหลายภาคส่วน  แล้วจึงน าไปจัดเก็บในระบบ
ส่วนกลาง DDS Smart City Management เพ่ือจัดเก็บเป็นความรู้และประสบการณ์ขององค์กรในลักษณะ
ของ Knowledge Management เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต โดยรายละเอียดของระบบ 
DDS Smart City Management  ประกอบด้วย 

1) การรวบรวมข้อมูล (Data Collection)  
เข้าสู่ระบบ DDS Smart City Management ควรได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

จัดการน  าจากทุกภาคส่วน ผ่านระบบสารสนเทศที่ส านักการระบายน  าจัดท าขึ น และจากระบบสารสนเทศ
อ่ืนที่สามารถให้ข้อมูลสู่ระบบ DDS Smart City Management ได้ โดยสามารถรวบรวมได้จากวิธีต่าง ๆ เช่น 

 อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensors) ตามจุดควบคุมต่าง ๆ ที่ส านักการระบายน  า ให้ความส าคัญ
กับการติดตามวัดค่าอย่างต่อเนื่อง เช่น ระดับความสูงของน  าในคลอง ระดับความสูงของ
น  าท่วมขังในจุดที่มักประสบปัญหา ความเคลื่อนไหวของเมฆฝนที่จะเข้าสู่ พื นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นต้น โดยที่ข้อมูลเข้าจากอุปกรณ์ Sensor จะเป็น
ข้อมูล Real-time ที่จะสามารถน าผลมาใช้งานได้ทันที หากแต่จะต้องมีการจัดเก็บอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาได้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อปริมาณการ
จัดเก็บที่อาจจะต้องมีเก็บแยกส่วนระหว่างข้อมูลในช่วงปัจจุบันที่เพ่ิงผ่านไปและยังมีผลต่อ
การวิเคราะห์ กับข้อมูลในอดีตที่ผ่านไปนานแล้วที่ควรจัดเก็บแยกออกจากข้อมูลปัจจุบัน
และน าไปแปลงให้อยู่ในระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลใน
อดีต และเพ่ือการประเมินสถานการณ์ในอนาคต 

 โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากร (Staff-enable Applications) ส านัก
การระบายน  าและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ท าหน้าที่ในงานประจ าในภาระ
กิจการบริหารจัดการน  า ซึ่งจะต้องให้ข้อมูลกับระdบบสารสนเทศของส านักการระบายน  า
ที่ไม่สามารถรวบรวมได้โดยอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) เช่น ข้อมูลความสูงของท่อระบาย
น  า ข้อมูลประเมินปริมาณขยะหรือข้อมูลประเมินอัตราการไหลของน  าในท่อระบายน  าที่มี
ขยะ ข้อมูลผลการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน  า เป็นต้น โดยการให้ข้อมูลสู่ระบบ DDS 
Smart City Management ควรให้สามารถท าได้อย่างสะดวกทั งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่น 
Smart Phone และเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป 

 โปรแกรมประยุกต์ เพ่ื อการรายงานข้อมูลจากภาคประชาชน  (People-enable 
Applications) ที่อนุญาตให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา 
และเฝ้าระวังกรุงเทพมหานครจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ นได้ โดยประชาชน
สามารถบ่งชี สิ่งที่จะเกิดเป็นภัยที่เกี่ยวกับน  าผ่านระบบสารสนเทศของส านักการระบายน  า
ได้ เช่น ข้อมูลสถานการณ์น  าตามจุดที่ประชาชนพบ รายงานแจ้งพบอุปกรณ์ของ สนน. ที่
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เสียหาย เป็นต้น ทั งนี การแจ้งรายงานสามารถท าได้ด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น ด้วยเสียง 
ภาพถ่าย หรือวิดีโอ เป็นต้น โดยที่ส านักการระบายน  าควรจะจัดท าโปรแกรมดังกล่าวที่ใช้
งานกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานของประชาชน ซึ่งยังจะช่วยให้สามารถบ่งชี 
ถึงสถานท่ีที่รายงานได้จาก GPS ที่อยู่ในอุปกรณ์ 

 ระบบสารสนเทศภายนอกส านักการระบายน  า (DDS External Information Systems) 
ส านักการระบายน  าได้ท าข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ไว้กับองค์กรอ่ืนที่มีการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวการบริหารจัดการน  า เพ่ือน าข้อมูลเข้าสู่ส านักการระบายน  าทั งแบบ Real-time หรือ
แบบ Batch ที่น าข้อมูลเข้าตามช่วงเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารจัดการน  าแบบ
บูรณาการจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั งจากองค์กรภาครัฐ  เช่น กรมชลประทาน กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน  า กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับน  า
ได้ เช่น ปริมาณน  าและอัตราการไหลของน  าในแม่น  าเจ้าพระยาที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหานคร 
ข้อมูลมลภาวะทางน  า เป็นต้น จากองค์กรที่รัฐสนับสนุน เช่น สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น  าและการเกษตร ที่รวบรวมข้อมูลน  าจากหลายองค์กร และจากองค์กรภาคเอกชนที่
สามารถสนับสนุนข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ (GIS) เป็นต้น 

2) การประมวลผลการจัดการน ้ากทม. (Bangkok Water Operation Processing)  
ได้รับข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ น าเสนอ แก้ปัญหา และการวาง

แผนการจัดการน  า 
 การวิเคราะห์ (DDS Water Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลที่เข้ามาในระบบจะท าให้ส านัก

การระบายน  า สามารถรับรู้ได้ถึงสถานการณ์น  าได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถวิเคราะห์ทั ง
ข้อมูลการประเมินสภาพอากาศที่เอื อไปสู่การเกิดอุทกภัยใน กทม. ข้อมูลจากอุปกรณ์
ตรวจวัด (Sensors) ที่จะประเมินสถานการณ์น  าตามจุดตรวจวัด ข้อมูลจากบุคลากรส านัก
การระบายน  าและบุคลากร กทม. ที่จะบ่งชี ถึงผลการด าเนินงานการจัดการน  า และข้อมูล
จากประชาชนที่จะช่วยให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่แตกต่างจากข้อมูลหลักของส านักการระบายน  า 
การวิเคราะห์ข้อมูลเข้าจะต้องรวมถึง 
(1) การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ ทั งจาก

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ และจาก
บุคคลต่าง ๆ ที่อาจให้ข้อมูลได้คาดเคลื่อน โดยอาจมีการตรวจสอบเทียบกับข้อมูล
เดียวกันที่มาจากแหล่งอื่น 

(2) ประมวลข้อมูลด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ เช่น Mathematical Groundwater 
Model) หลักการโยธาธิการ เช่น Hydrogeology หลักอุทกศาสตร์ เช่น Water 
Flow Model และหลักการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น Artificial Intelligent 
โดยจะประมวลผลจากข้อมูลน  าในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยข้อมูลสะสมในอดีตที่จะท า
ให้สามารถประเมินข้อมูลน  าในอนาคตอันใกล้ 

(3) การวิเคราะห์ผลการประมวลผลเพ่ือประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ นในเขต
พื นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ที่หมายรวมถึงการประมาณความสูงของน  าท่วมล้น 
การประเมินพื นที่ที่น  าท่วมครอบคลุม การประเมินอัตราการสูบน  าออกจากพื นที่น  า
ท่วมล้น และการประเมินคุณภาพน  าในอนาคตอันใกล้ 
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รูปที่ 5.8 โมเดลวิเคราะห์สถานการณ์น  า 
 

 โมเดลวิเคราะห์สถานการณ์น  า (Water Analysis Model) การวิเคราะห์สถานการณ์น  าของ
ส านักการระบายน  าสามารถแบ่งได้เป็น 3 โมเดล และ 1 การทดลองสถานการณ์  
1) โมเดลการประเมินน  าฝน (Rain Model) เพ่ือหาปริมาตรน  าที่จะเกิดขึ นเนื่องจากฝน

ตก โดยใช้ข้อมูลจากระบบเรดาร์ตรวจฝน ตัวตรวจจับอุณหภูมิ ตัวตรวจจับความเร็ว
ลม ตัวตรวจความชื น หรือจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ข้อมูลต่าง ๆ 
ดังกล่าว เพ่ือน ามาค านวณประเมินปริมาณน  าที่จะเกิดขึ น โดยโมเดลสามารถคิดได้
จากหลักการ Neural Network Model ที่รวบรวมข้อมูลในอดีตมาสั่งสมเป็นความรู้
เชิงประสบการณ์เพ่ือน ามาประเมินข้อมูลในอนาคตจากข้อมูลขาเข้าที่มีรูปแบบที่
คล้ายกัน 

2) โมเดลการประเมินปริมาตรน  าล้น (Canal/Sewer Model ) เพ่ือหาปริมาตรน  า
ทั งหมดที่จะล้นท่อหรือคลองขึ นมาท่วม ข้อมูลที่จะเข้ามาในโมเดลนี คือข้อมูลปริมาณ
น  าฝนที่ได้จาก Rain Model หรือจากการประเมินตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยโมเดล
จะต้องทราบขนาดท่อต่าง ๆ ในพื นที่ ความสูงน  าในท่อ ปริมาณขยะมูลฝอยในท่อ
โดยประมาณ (ซึ่งสามารถตรวจวัดได้โดยการติดตั ง Sensor วัดสีสะท้อนของวัตถุเช่น 
ขยะมูลฝอย น  า หรือ ช่องว่างในท่อ) ความสูงของน  าในคลองหรือแหล่งสะสมน  าอ่ืน 
ความกว้างของคลอง และความสูงของตลิ่ง เพ่ือที่จะน ามาค านวณความสามารถใน
การรับน  า และหาปริมาตรน  าที่จะล้นพ้นท่อหรือคลอง 

3) โมเดลการประเมินน  าท่วมถนน (Water Overflow Model) เพ่ือหาความสูงของน  า
ท่วมบนถนน หรือพื นที่ต่าง ๆ ข้อมูลที่จะเข้ามาในโมเดลนี  คือ ข้อมูลปริมาตรน  าล้น 
จาก Water Model หรือจากการประเมินตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยโมเดลจะต้อง
ทราบความสูงของถนน และพื นที่ต่าง ๆ และจัดเก็บลงฐานข้อมูลเป็นความสูงของน  า
ท่วมในพื นที่ต่าง ๆ ต่อปริมาตรฝนแต่ละขนาด เพ่ือน ามาวาด (Overlay) บนแผนที่
ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย  
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4) การทดลองสถานการณ์ (Simulation) เพ่ือจ าลองการไหลออกของน  าท่วมขังโดย
เครื่องปั้มน  าหรือประตูน  า ข้อมูลที่จะเข้ามาในโมเดลนี คือข้อมูลปริมาตรน  าล้น จาก 
Water Model แต่ผู้วิเคราะห์สถานการณ์จะเห็นความสูงของน  าท่วมบนถนน หรือ
พื นที่ต่าง ๆ ที่แสดงโดยโมเดลการประเมินน  าท่วมถนน (Water Overflow Model) 
โดยระบบทดลองสถานการณ์จะรับค่าของความสูงของประตูน  า ในปัจจุบัน 
ประสิทธิภาพการท างานของปั้มน  าในพื นที่จากตัวตรวจวัดหรือจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ
น ามาประเมินเวลาที่จะใช้ในการลดระดับน  า โดยที่ผู้วิเคราะห์สถานการณ์จะ
สามารถทดลองเพ่ิมปั้มน  า หรือทดลองปรับลดความสูงประตูน  า เพ่ือลดเวลาการปั้ม
น  าออกให้รวดเร็วขึ น ก่อนจะมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานของส านักการระบายน  าไปลง
มือปฏิบัติจริง  

 การน าเสนอข้อมูลบนระบบแผนที่  (Overlay on GIS) การน าเสนอข้อมูลด้วย GIS 
(Geographical Information System) จะสามารถวางข้อมูลบนแผนที่ได้หลายกลุ่มแยก
เป็นชั น ๆ ของข้อมูล โดยมีข้อมูลแผนที่เป็นข้อมูลพื นฐานด้านล่าง ข้อมูลภูมิประเทศที่
ได้มาจากระบบ GIS และข้อมูลสถานการณ์น  าที่ส านักการระบายน  าต้องการวางเพ่ิมเติม 
ซึ่งการน าเสนอด้วย GIS จะส่งผลให้เกิดความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เทียบกับเขตพื นที่และ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผล 

 การวางแผนเตรียมรับมือสถานการณ์ (Situation Planning) การเตรียมการรับมือจาก
สถานการณ์จะท าได้อย่างถูกต้องมากขึ น เมื่อมีการบูรณาการข้อมูลเข้าจากส่วนต่าง ๆ ที่
ได้น ามาวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศและน าเสนอบนแผนที่ ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนเตรียมรับมือสถานการณ์จึงควรถูกออกแบบให้ช่วยผู้บริหารจัดการน  าให้สามารถ
จ าลองการรับมือ (Situation Simulation) ด้วยการทดลองวิเคราะห์เชิงค าถามเบื องต้น 
(What-if analysis) จากอุปกรณ์บริหารจัดการน  าต่าง ๆ ของส านักการระบายน  า เช่น 
การทดลองการเปิด-ปิดประตูน  า และการทดลองการปรับเพ่ิมลดเครื่องสูบน  า เพ่ือการ
คาดการณ์เวลาที่ใช้ในการจัดการน  าล้น การประมาณปริมาณขยะในท่อระบายน  าและการ
ทดลองอัตราการไหลของน  าในท่อและในคลองเพ่ือการวางแผนการขุดลอกท่อและคลอง
ก่อนฤดูน  า เป็นต้น 

 การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ น (Solving the problems) การรับข้อมูลปัญหาจากบุคคล
กลุ่มต่าง ๆ และจากการประเมินโดยระบบสารสนเทศควรได้รับการจัดการปัญหาอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้สามารถติดตามปัญหาได้ตั งแต่การรับแจ้งปัญหาในขั นตอนแรกจนถึงการ
แก้ปัญหาเสร็จสิ นในขั นตอนสุดท้าย โดยระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการปัญหาจะต้อง
ประกอบด้วย 
(1) ระบบการรับการแจ้งปัญหา จากโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ 
(2) ระบบการแจกจ่ายปัญหา ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาและเข้าไปแก้ไข 
(3) ระบบติดตามปัญหา เพ่ือให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานสามารถติดตามและ

เปลี่ยนแปลงการจัดการปัญหาให้ได้เหมาะสมยิ่งขึ น 
(4) ระบบแจ้งผลการแก้ปัญหา ให้กับผู้แจ้งปัญหาและบุคลากรที่เก่ียวข้องให้ได้รับทราบ

ถึงความคืบหน้าของการแก้ปัญหา 
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3) การน้าผลลัพ ์ไปใช้ประโยชน์ (DDS Smart City Management Benefits)  
การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการน  าในเมืองอย่างชาญฉลาดจะต้องอาศัยความร่วมมือ

จากหลายฝ่าย การจะได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายต้องอาศัยหลักการการได้ประโยชน์ร่วมกัน ส านัก
การระบายน  าควรจัดท าระบบสารสนเทศท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์กับส านักการระบายน  า โดยสามารถส่งผลลัพธ์ให้กับระบบสารสนเทศดังนี  

 โปรแกรมประยุกต์เพ่ือตอบกลับประชาชน (People-response Application) เพ่ือตอบ
กลับให้กับประชาชนที่ให้ข้อมูลหรือให้การแจ้งเตือนสถานการณ์ให้กับส านักการระบายน  า 
และเพ่ือการแจ้งเตือนประชาชนในเขตพื นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น  าหรือ
จากการปฏิบัติงานบุคลากรส านักการระบายน  า โดยโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวควรจัดท า
อยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพ่ือเน้นประสิทธิภาพของการแจ้งเตือนหรือตอบกลับที่รวดเร็ว
และถูกต้องตามสถานที่ท่ีต้องการ 

 โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และผ่าน Web เพ่ือให้บริการข้อมูลสู่ประชาชน (Public 
Service) เพ่ือให้บริการข้อมูลที่ส านักการระบายน  ามีอยู่ให้ถูกน าไปต่อยอดใช้ประโยชน์
โดยภาคเอกชนและบุคคล โดยที่ประชาชนสามารถรับบริการข้อมูลทั งในรูปแบบการค้นหา
ข้อมูล การขอข้อมูลจาก API ที่จัดท าโดยส านักการระบายน  า และการ Download ข้อมูล
จากระบบสารสนเทศของส านักการระบายน  าที่เป็นข้อมูลสาธารณะ เช่น ข้อมูลระดับน  า
ในคูคลอง ข้อมูลระดับน  าท่วมบนถนนที่ถนนต่าง ๆ เป็นต้น 

 โปรแกรมประยุกต์ เพ่ือการสื่อสารกับบุคลากร (Staff-response Application) ทั ง
บุคลากรของส านักการระบายน  าและบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการสื่อสารถึงผลการปฏิบัติงาน การมอบหมายงานและการรับค าสั่ง โดยอาจ
พัฒนาได้ทั งบนคอมพิวเตอร์และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ให้กับบุคลากรของส านักการระบาย
น  าที่มี Smart Phone แล้วได้ใช้งานได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

 ระบบสารสนเทศภายนอก (External Information System) เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
องค์ภายนอกท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือการบูรณาการการจัดการน  าโดยภาพรวม ซึ่งควรจัดโครงสร้าง
ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนและวิธีการแลกเปลี่ยนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น การใช้ Web 
Service ที่มีก าหนดรูปแบบข้อมูลด้วยเทคโนโลยี  XML Schema และก าหนดวิธีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยไฟล์ WSDL (Web Service Description Language) ในกรณีที่ข้อมูล
ไม่เคยก าหนดมาตรฐานสากลมาก่อนส านักการระบายน  าควรก าหนดรูปแบบให้กับองค์กร
ที่ต้องการแลกเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยี XML Schema ที่ก าหนดให้ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนต้อง
อยู่ในรูปแบบของ XML 

4) การจัดเก็บผลการด้าเนินการเป็นความรู้ขององค์กร (Knowledge Management)  
องค์ความรู้ของส านักการระบายน  าควรถูกถ่ายทอดและจัดเก็บในระบบสารสนเทศที่ง่ายต่อการ

ค้นหา เพ่ือการน าไปใช้โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างยั่งยืน องค์ความรู้ที่จะรวบรวมสามารถน าเข้ามาได้จาก 
 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 
 การถ่ายโอนจากระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการปัญหา 
 การถ่ายโอนจากระบบคลังข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเป็นผลเชิงสถิติ 
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5.9.4  โครงการ DDS Master Data Management 

ส านักการระบายน  าเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการการระบายน  าที่มีข้อมูลค่อนข้างซับซ้อน 
หลากหลายเนื่องจากข้อมูลน  าเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีปริมาณมากตามขนาดของ
เมืองใหญ่และสภาพความเป็นพื นที่ลุ่มน  าของกรุงเทพมหานคร ส านักการระบายน  าจึงมีระบบสารสนเทศ
เพ่ือบริหารจัดการการระบายน  าในกรุงเทพมหานครและให้บริการข้อมูลจากระบบต่าง ๆ สู่สาธารณะที่
ค่อนข้างมากและหลากหลาย โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ  

กลุ่มที่ 1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการน  า 
เป็นกลุ่มระบบสารสนเทศทีร่วบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั งภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือแสดงสภาพ

บรรยากาศเพ่ือการวิเคราะห์ปริมาณน  าฝน เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เพ่ือตรวจวัดสภาพอากาศและวัดปริมาณน  าฝน
ในเขตพื นที่ต่าง ๆ วัดความสูงของน  าบนถนน และวัดปริมาณน  าและการไหลของน  าในคลอง และภาพถ่าย 
VDO จากกล้อง CCTV ที่ติดตั งอยู่ในพื นที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลเหล่านี จะถูกรวบรวมจาก 
ระบบเรดาร์ตรวจฝน ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ ระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ ระบบตรวจวัดน  าท่วมบนถนน 
ระบบตรวจวัดระดับน  าในคลองหลัก ระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน  า ระบบโทรมาตร (SCADA) ระบบ
เชื่อมโยงฝนอัตโนมัติจากส านักงานเขต และระบบกล้องวงจรปิด (Close Circuit Television : CCTV)  

กลุ่มที่ 2   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภายในส านักการระบายน  า 
เป็นกลุ่มระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในส านักการระบายน  าเพ่ือ

รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในส านักการระบายน  า ที่รวมถึงระบบงานพัฒนา
ระบบหลัก ระบบงานท่อระบายน  า ระบบงานบ ารุงรักษาคลอง ระบบงานอาคารบังคับน  า ระบบงาน
เครื่องจักรกล ระบบเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม ระบบงานจัดการคุณภาพน  า 
ระบบงานเลขานุการ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบข้อมูลส าหรับผู้บริหาร 

กลุ่มที่ 3   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภายใน กทม.  
เป็นกลุ่มระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ นโดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลของกรุงเทพมหานคร ที่

เป็นระบบส่วนกลางจากกรุงเทพมหานครเพ่ือสนับสนุนการท างานบริหารจัดการพื นฐานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีข้อมูลพื นฐานในลักษณะเดียวกันและต้องแลกเปลี่ยนร่วมกันกับแต่ละส านัก
สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่รวมถึงระบบงบประมาณ ระบบงานรายได้ ระบบงานการเงิน ระบบงานจัดซื อ/
ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง ระบบงาน
บริหารน  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น ระบบงานบุคลากร ระบบงานเงินเดือน ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่า
รักษาพยาบาล และระบบงานเรื่องร้องทุกข ์

ระบบงานสารสนเทศในแต่ละกลุ่มได้ถูกจัดท าขึ นด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและในช่วงเวลาที่
ไม่พร้อมกันเนื่องจากส านักการระบายน  าได้ถูกจัดตั งขึ นมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ตั งแต่ปี พ.ศ. 2520 การ
ออกแบบฐานข้อมูลจึงมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งส่งผลให้ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของแต่ละระบบมี
การจัดเก็บและการบริหารจัดการแบบกระจัดกระจายทั งในระดับกายภาพจัดเก็บ (Physical Location) 
และการออกแบบ (Logical Design) การกระจัดกระจายของฐานข้อมูลขององค์กรจะน าไปสู่สภาพความ
เป็นอยู่ของงานสารสนเทศแบบแยกขาดจากกัน (Silo Systems) ที่จะไปสู่ผลเสียต่าง ๆ เช่น 
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1. ความซ  าซอ้นของข้อมูลภายในองค์กรเดียวกัน 
2. ความขัดแย้งของข้อมูลเดียวกันที่อยู่ในระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
3. ความยุ่งยากที่จะออกแบบระบบสารสนเทศใหม่เพ่ือรองรับงานธุรกรรมใหม่ ๆ หรือการ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิมเพ่ือไม่ให้เกิดความซ  าซ้อนและขัดแย้งกันของข้อมูล 
4. ต้นทุนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สูงเนื่องจากต้องมีการออกแบบฐานข้อมูลในส่วนของ

ข้อมูลเดิมใหม่ทุกครั ง 

ดังนั น ส านักการระบายน  าจึงควรจัดท าระบบ DDS Master Data Management (การบริหาร
จัดการข้อมูลหลักของส านักการระบายน  า) เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ของทั ง 3 กลุ่มระบบ
สารสนเทศ เพ่ือก าหนดข้อมูลหลักขององค์กร เพ่ือใช้ในการบูรณาการข้อมูลที่อยู่ในระบบต่าง ๆ ให้เป็น
ข้อมูลที่สอดคล้องกันและพร้อมที่จะน าไปใช้ในการออกแบบระบบสารสนเทศระบบใหม่ โดยขั นตอนการ
จัดท า DDS Master Data Management สามารถท าเป็นขั นตอนได้ดังนี  คือ 

1. วิเคราะห์ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในส านักการระบายน  า เพ่ือตรวจหาระบบฐานข้อมูล
ที่ได้ออกแบบอยู่ในแต่ละระบบสารสนเทศ 

2. วิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลตามที่ได้ถูกออกแบบอยู่ในทั ง 3 กลุ่มของระบบสารสนเทศของส านัก
การระบายน  า เพ่ือจัดหมวดหมู่ข้อมูลของส านักการระบายน  า โดยจะต้องวิเคราะห์แยกข้อมูล
ดังนี   
2.1 ข้อมูลหลักขององค์กร (Master Data) เป็นข้อมูลที่เกิดจากระบบสารสนเทศของส านัก

การระบายน  า และเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของส านักการระบายน  า เช่น ข้อมูลระดับน  า
ในคลอง ข้อมูลความสูงของระดับท่อระบายน  า ข้อมูลประตูน  า เป็นต้น 

2.2 ข้อมูลงานสนับสนุน (Back Office Data) เป็นข้อมูลที่ใช้ในระบบสารสนเทศของส านัก
การระบายน  า ที่เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป แต่ไม่ใช้ข้อมูลของภารกิจหลักขององค์กร 
เช่น ข้อมูลบุคลากรส านักการระบายน  า ข้อมูลการเงิน-การบัญชีส านักการระบายน  า เป็นต้น 

2.3 ข้อมูลอ้างอิง (Reference Data) เป็นข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงถึงหรือแสดงสถานะของ
ข้อมูลอ่ืน ที่ก าหนดขึ นภายในส านักการระบายน  า เช่น ข้อมูลตารางรหัสคุณภาพน  า ข้อมูล
ตารางรหัสสถานะน  าท่วม ข้อมูลรหัสเตือนภัยน  าท่วม (Flood Warning Code) ข้อมูล
ตารางระดับประสิทธิภาพเครื่องปั้มน  า ข้อมูลรหัสท่อระบายน  า ข้อมูลรหัสคลอง เป็นต้น 

2.4 ข้อมูลภายนอก (External Data) เป็นข้อมูลใช้ในระบบสารสนเทศของส านักการระบายน  า 
ที่มีต้นก าเนิดของข้อมูลมาจากหน่วยงานภายนอกส านักการระบายน  า เช่น ข้อมูล
ตารางรหัสส านักงานเขตสังกัด กทม. เป็นต้น  

2.5 ข้อมูลมาตรฐานสากล (Standard Data) เป็นข้อมูลที่ใช้กันเป็นมาตรฐานทั งระดับ
ภายในประเทศและระดับนานาชาติ เช่น ข้อมูลรหัสจังหวัดในประเทศไทย ข้อมูล
คุณสมบัติคุณภาพน  าสากล เป็นต้น  

3. ออกแบบโครงสร้างข้อมูลหลักของส านักการระบายน  า จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน า
ข้อมูลในหมวดหมู่ต่าง ๆ มาก าหนดโครงสร้างฐานข้อมูลของข้อมูลหลักของส านักการระบายน  า 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูลในหมวดต่าง ๆ จากระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่ในส านักการ
ระบายน  า โดยเน้นการออกแบบที่ข้อมูลหลัก (Master Data) ที่เกิดขึ นจากงานภารกิจหลัก
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ขององค์กร เช่น ข้อมูลระดับน  าในคลอง ระดับน  าท่วมบนถนน เป็นต้น ข้อมูลอ้างอิง 
(Reference Data) ที่ส านักการระบายน  าก าหนดขึ น เช่น รหัสท่อระบายน  า รหัสคลอง รหัส
บ่อพักน  าเสีย เป็นต้น และข้อมูลอ่ืนขององค์กรที่สร้างขึ นตามข้อก าหนดของมาตรฐานสากล 
เช่น ข้อมูลรหัสถนนที่ก าหนดโดยส านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย รูปแบบข้อมูล
ที่ก าหนดโดย Thai e-GIF (Thailand e-Government Interoperability Framework) เป็นต้น 

การออกแบบฐานข้อมูลหลักจะต้องรองรับให้ได้ถึงข้อมูลหลักปัจจุบันที่เตรียมพร้อมการบูรณาการ
และแลกเปลี่ยนกับระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ และประวัติศาสตร์ของข้อมูลหลักเพ่ือประกอบการ
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของข้อมูลหลัก    

4. ออกแบบโครงสร้างและจัดท าสถาปัตยกรรมระบบ ให้รองรับการบูรณาการข้อมูลในมิติของ
การเชื่อมต่อกันระหว่างระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ กับระบบฐานข้อมูลของข้อมูลหลัก และ
รองรับการให้บริการการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของข้อมูลหลักไปสู่ระบบ
สารสนเทศภายนอกส านักการระบายน  า โดยสามารถเลือกการบูรณาการข้อมูลหลัก บนระบบ
การเก็บข้อมูลกลาง (Centralized System) ระบบการเก็บข้อมูลแบบกระจาย (Distributed 
System) หรือแบบผสม (Hybrid System) ซึ่งมีทั งฐานข้อมูลกลางและฐานข้อมูลกระจาย
รวมอยู่ในการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 

5. ออกแบบการปรับปรุงข้อมูลอัตโนมัติ (Automatic Synchronization) ระหว่างฐานข้อมูลของ
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ กับ ฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลหลักผ่านสถาปัตยกรรมระบบข้อมูลหลัก 
เพ่ือให้ข้อมูลเดียวกันที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่ทันสมัย (Up-to-date) 
และไม่ขัดแย้งกัน 

6. ออกแบบมาตรฐานข้อมูลที่เป็นของส านักการระบายน  าจากข้อมูลหลัก (Master Data) ที่ได้
ก าหนดขึ น โดยสามารถใช้ XML Schema เป็นข้อก าหนดโครงสร้างข้อมูลมาตรฐาน เช่น 
ข้อมูลท่อน  าแต่ละท่อที่ประกอบไปด้วย รหัสท่อน  าระบายน  า ขนาดท่อ ต าแหน่งเริ่ม ต าแหน่ง
สุดท้าย รหัสถนนเหนือท่อ (อาจมีหลายถนน เป็นต้น) โดยอาจพิจารณามาตรฐานข้อมูล
ร่วมกับองค์กรอ่ืนที่ท าหน้าที่บริหารจัดการน  าระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เช่น กรม
ชลประทาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร เป็นต้น 

ออกแบบโครงสร้างการให้บริการข้อมูลหลักและจัดท า Web Service เพ่ือให้บริการข้อมูลหลักของ
ส านักการระบายน  ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่สามารถใช้เทคโนโลยี XML เป็นโครงสร้างข้อมูล XML 
Schema เป็นข้อก าหนดโครงสร้างข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ WSDL (Web Service Description 
Language) เป็นตัวก าหนดการขอเรียกใช้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งส านักการระบายน  าสามารถใช้ตาม
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ก าหนดโดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ชื่อว่า
ระบบสนับสนนุการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐ (e-CMS 2.0) 
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5.10  การออกแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริการประชาชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ (e-Service) และโครงสร้างพื นฐานที่รองรับ 
5.10.1  ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยภูมิศาสตร์เพ่ือประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความหมาย

ของค าว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ไว้ดังนี  ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ คือ การจัดเก็บข้อมูลเชิงพิกัดพื นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และน าไปใช้ก าหนดข้อมูลและ
สารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งในเชิงพื นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ ถนน อ าเภอ จังหวัด หรือสัมพันธ์กับ
ต าแหน่งในแผนที่ ต าแหน่ง ละติจูด ลองติจูด (เส้นรุ้ง เส้นแวง) [4] 

 
รูปที่ 5.9 รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่แบ่งออกเป็นชั นเพ่ือจัดเก็บข้อมูล 

ที่มีจุดประสงค์ต่างกัน 
 

จากรูปที่ 5.9 ข้อมูลและแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูป
ของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มี ส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื นที่  (Spatial Data) ซึ่ งรูปแบบและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื นที่ทั งหลาย จะสามารถน ามาวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และท าให้
สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับข้อมูลในมิติอ่ืน ๆ เช่น เวลา ดังตัวอย่างการแพร่ขยายของ
โรคระบาด การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน การบุกรุกท าลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื นที่ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี 
เมื่อปรากฏบนแผนที่ท าให้สามารถแปลและสื่อความหมายได้ง่าย  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นระบบข้อมูลข่าวสารที่ถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ แต่สามารถแปล
ความหมายเชื่อมโยงกับสภาพภูมิศาสตร์อ่ืน ๆ สภาพท้องที่ สภาพการท างานของระบบที่สัมพันธ์กับสัดส่วน
ระยะทางและพื นที่จริงบนแผนที่ ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพื นที่ 
(Spatial Data) ที่แสดงในรูปของภาพ (Graphic) แผนที่ (Map) ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute 
Data) หรือฐานข้อมูล (Database) การเชื่อมโยงข้อมูลหลายประเภทเข้าด้วยกัน จะท าให้สามารถแสดงข้อมูล
หลายประเภทได้พร้อม ๆ กัน เช่น สามารถจะค้นหาต าแหน่งของแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานแล้ว โดยการระบุชื่อแหล่งผลิตสินค้าเกษตร หรือในทางตรงกันข้ามสามารถที่จะสอบถาม
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รายละเอียดของแหล่งผลิตสินค้าเกษตรได้จากต าแหน่งที่เลือกขึ นมา แผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะมี
ความสัมพันธ์กับต าแหน่งในเชิงพื นที่ทางภูมิศาสตร์ คือค่าพิกัดที่แน่นอน ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ทั งข้อมูลเชิงพื นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย สามารถอ้างอิงถึงต าแหน่งที่มีอยู่จริงบนพื นโลกได้โดยอาศัยระบบ
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geocode) ซึ่งจะสามารถอ้างอิงได้ทั งทางตรงและทางอ้อม  

ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่อ้างอิงกับพื นผิวโลกโดยตรง หมายถึง ข้อมูลที่มีค่าพิกัดหรือมี
ต าแหน่งจริงบนพื นโลกหรือในแผนที่ เช่น ต าแหน่งอาคาร ถนน ส าหรับข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่จะ
อ้างอิงกับข้อมูลบนพื นโลกได้โดยทางอ้อม ได้แก่ ข้อมูลของบ้าน (รวมถึงบ้านเลขที่ ซอย แขวง เขต จังหวัด 
และรหัสไปรษณีย์) โดยจากข้อมูลที่อยู่ สามารถทราบได้ว่าบ้านหลังนี มี ต าแหน่งอยู่ ณ ที่ใดบนพื นโลก 
เนื่องจากบ้านทุกหลังจะมีที่อยู่ไม่ซ  ากัน  

รูปที่ 5.9 อธิบายถึงความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแผนที่ของโลกจริง ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวท าให้ได้ความเข้าใจข้อมูลที่สัมพันธ์กับพื นที่ในโลกจริงและสามารถน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการได ้

 
 
รูปที่ 5.10 การเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแผนที่โลกจริง 

 

5.10.2  องค์ประกอบของ GIS (Components of GIS) 

องค์ประกอบหลักของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จัดแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรม (Software) ขั นตอนการท างาน (Methods) ข้อมูล (Data) และบุคลากร 
(People) โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี   

1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
คือ เครื่องคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น Digitizer, Scanner, Plotter, Printer 

หรืออ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการน าเขา้ข้อมูล ประมวลผล แสดงผล และผลลัพธ์ของการท างาน  
2) โปรแกรม 
คือ ชุดของโปรแกรมที่ท างานร่วมกัน เช่น โปรแกรม Arc/Info, MapInfo ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชัน

การท างานและเครื่องมือที่จ าเป็นต่าง ๆ ส าหรับน าเข้าและปรับแต่งข้อมูล จัดการระบบฐานข้อมูล เรียกค้น 
วิเคราะห์ และจ าลองภาพ  
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3) ข้อมูล 
คือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูล

ภายในระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ข้อมูลจะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญรองลงมาจากบุคลากร  
4) บุคลากร 
คือ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ผู้น าเข้าข้อมูล ช่างเทคนิค ผู้ดูแล

ระบบฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญรวมทั งผู้บริหารซึ่งต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ  
5) วิธีการหรือขั นตอนการท างาน 
คือ วิธีการที่องค์กรนั น ๆ น าเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้งานในแต่ละระบบแต่ละองค์กร

ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั นผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกวิธีการในการจัดการกับปัญหาที่เหมาะสมที่สุด
ส าหรับของหน่วยงานนั น ๆ เอง 

5.10.3  การท้างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (How GIS Works) 

การท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี   
1. การน าเข้าข้อมูล (Input) 

ก่อนที่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะถูกใช้งานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลจะต้องได้รับการ
แปลง ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัล (Digital format) ก่อน เช่น การแปลงจากแผนที่กระดาษไปสู่ข้อมูลใน
รูปแบบดิจิทัลหรือแฟ้มข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเข้า เช่น Digitizer Scanner 
หรือ อาจใช้การป้อนขอ้มูลทางคีย์บอร์ด เป็นต้น  

2. การปรับแต่งข้อมูล (Manipulation) 

ข้อมูลที่รับเข้าสู่ระบบบางส่วนจ าเป็นต้องได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับงาน เช่น ข้อมูลมี
ขนาด หรือมาตราส่วน (Scale) ที่แตกต่างกัน หรือใช้ระบบพิกัดแผนที่ที่แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี จะต้องได้รับ
การปรับให้อยู่ในระดับเดียวกันเสียก่อน เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบและค้นหาได้สะดวก 

3. การบริหารข้อมูล (Data Management)  

ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database management systems : DBMS) ถูกน ามาใช้ในการบริหาร
ข้อมูลเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ ในระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ได้รับการ
เชื่อถือและนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุด คือ DBMS แบบ Relational หรือระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ
สัมพันธ์ (RDBMS) ซึ่งมีหลักการท างานพื นฐานดังนี  คือ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปของตารางหลาย ๆ ตาราง ซึ่ง
มีส่วนหนึ่งของตารางดังกล่าวเก็บข้อมูลพิกัดละติจูด และลองติจูดของสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการไว้ด้วย 

5.10.4  การเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Query and Analysis) 

เมื่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีความพร้อมในเรื่องของข้อมูลแล้ว ขั นตอนต่อไป คือ การน าข้อมูล
เหล่านี มาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือ ต้องมีการสอบถามอย่างง่าย ๆ เช่น ชี เมาส์ไปในบริเวณท่ีต้องการแล้วเลือก 
(Point and Click) เพ่ือสอบถามหรือเรียกค้นข้อมูล นอกจากนี ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ยังมีเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity หรือ Buffer) การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Overlay 
Analysis) เป็นต้น 
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5.10.5  การน้าเสนอข้อมูล (Data Visualization) 

จากการด าเนินการเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษร ซึ่ง
ยากต่อการตีความหรือท าความเข้าใจ การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ เช่น การแสดงกราฟ 
แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ประกอบกับรูปภาพจากสถานที่จริง ภาพเคลื่อนไหว ที่แสดงได้บน แผนที่ หรือ
แม้กระทั่งระบบมัลติมีเดียสื่อต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการส ารวจภาพเสมือนจริงที่ถ่ายและจัดเก็บไว้ ท าให้
ผู้ใช้รู้สึกเหมือนกับอยู่ในสถานที่นั นจริง ๆ เหล่านี  จะท าให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายและมองภาพของผลลัพธ์ที่
ก าลังน าเสนอได้ดียิ่งขึ น อีกทั งเป็นการดึงดูดความสนใจได้อีกด้วย 

ส านักการระบายน  าควรใช้แผนที่ฐาน (Based Map) จากองค์กรที่มีการจัดท าแผนที่ฐานซึ่งมีความ
ละเอียดในระดับที่ส านักการระบายน  าสามารถน ามาวิเคราะห์ในการท างานได้ ตามลักษณะงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักการระบายน  า ซึ่งฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กลางที่ส านักการระบายน  า
สามารถน ามาใช้ได้ มี 2 หน่วยงาน คือ 

1) ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวางแผนผัง
โครงสร้างของกรุงเทพมหานคร ในมาตราส่วน 1 : 4,000 ที่จะสนับสนุนเรื่องแผนที่ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี เป็นกรอบใหญ่ และจะมี
รอบการจัดท าผังเมืองทุก 5 ปี โดยการจัดท าผังเมืองครั งล่าสุด คือ พฤษภาคม 2556 ซึ่ง
ปัจจุบันส านักผังเมืองมีการให้บริการข้อมูลแผนที่ให้กับหน่วยงานในสังกัด กทม. ประมาณ 
77 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย ส านักงานเขต จ านวน 50 แห่ง และกองต่าง ๆ สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจุบันส านักผังเมืองได้ให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ใน 
Database Server ในส่วนการให้บริการผ่านแผนที่ผ่าน Internet การจัดท า Web Application ให้กับฝ่าย
โยธา เพ่ือให้บริการในส่วนที่ประชาชนมาขออนุญาตสร้างอาคาร การจัดท า Web Application ให้กับฝ่าย
ทะเบียน ตามขั นตอนเมื่อบ้านสร้างใกล้เสร็จ  

ส านักผังเมืองจะมีข้อมูลพื นฐานแผนที่ ซึ่งพร้อมให้หน่วยงานอ่ืนน าข้อมูลแผนที่ไปใช้งานต่อได้ 
ปัจจุบันส านักผังเมืองมีข้อมูลประมาณ 50 ชั นข้อมูล เช่น ถนน เขตการปกครอง ทางน  า อาคาร เป็นต้น 
หากส านักการระบายน  า ต้องการใช้งานข้อมูลแผนที่สามารถติดต่อขอใช้งานได้ ส่วนชั นข้อมูลแต่ละ
หน่วยงานจัดท าเพิ่มเติมในส่วนข้อมูลที่ต้องใช้งาน 

2) การไฟฟ้ านครหลวง ได้ จั ดท าแผนที่ มาตราส่ วน 1 : 1,000 เพ่ื อ เก็บค่ า ไฟ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันส านักการระบายน  ามีแผนที่ฐาน 1 : 1,000 ดังกล่าวของการ
ไฟฟ้านครหลวงอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบ Stand Alone โดยใช้เก็บข้อมูล
จากการส ารวจระดับท่อระบายน  าทั่วกรุงเทพมหานคร ในเขตแนวคันตามพระราชด าริตั งแต่
ปี พ.ศ. 2538 – 2558 อย่างไรก็ตามข้อมูลแผนที่ฐาน 1 : 1,000 ชุดดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ยัง
ไม่ได้ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงคิดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ฐาน  

5.10.6  โครงการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื นฐาน 

โครงการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื นฐาน เพ่ือการใช้งานภายในส านักการระบายน  าเป็น
ระบบหลักและเป็นรากฐานของระบบอ่ืน ๆ ทั งหมดในการปรับปรุงระบบสารสนเทศในแผนแม่บทฉบับนี  
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จึงควรให้ความส าคัญและออกแบบให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการใช้งานภายในของส านักการระบายน  า
และต้องด าเนินการโดยเร็วที่สุดเป็นโครงการแรก เนื่องจากหากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื นฐานระบบนี 
ไมแ่ล้วเสร็จจะท าให้ไม่สามารถติดตั งและใช้งานระบบอ่ืนได้  

อย่างไรก็ตามโครงการนี เป็นโครงการจัดซื อจัดหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบ เป็นหลักและมีการ
พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเตรียมพร้อมในการน าเข้าข้อมูลพื นฐาน และการน าเข้าข้อมูล ซึ่งท าให้เป็นโครงการที่มี
ความเสี่ยงค่อนข้างต่ า โดยโครงการมีองค์ประกอบหลัก ดังนี  

 เครื่องแม่ข่าย ท าหน้าที่เป็น Map Server 
 เครื่องแม่ข่าย ท าหน้าที่เป็น Portal Server 
 เครื่องแม่ข่าย ท าหน้าที่เป็น Database Server 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล (Workstation)  
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายระดับสูงเอนเทอร์ไพรซ์  
 ซอฟแวร์บริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ส าหรับเครื่อง Workstation)  
 ค่าแรงในการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์  
 ค่าแรงในการน าเข้าข้อมูล และ แปลงข้อมูลเขา้สู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 

5.11  การออกแบบระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) และระบบสารสนเทศสนับสนุน
ผู้บริหาร (EIS)  

5.11.1  ระบบงานคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ระบบงานคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นระบบการ

น าเสนอข้อมูลที่รวบรวมสถิติการท างานหลักของส านักการระบายน  าทั งงานการตรวจวัดข้อมูลเกี่ยวกับน  า 
งานกระบวนการบริหารจัดการน  า งานโครงการที่ส านักการระบายน  าด าเนินการ งานบริการสาธารณะ และ
งานบริหารภายในองค์กร และน าไปจัดเก็บในคลังข้อมูล (Data Warehouse) ที่อยู่ในรูปแบบที่สะดวกและ
รวดเร็วต่อการน าไปวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ที่รวมทั งการออกรายงานในรูปแบบต่าง ๆ 
ตลอดจนการสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูล OLAP (On-Line Analytical Processing) จากคลังข้อมูล ส าหรับ
การวางแผนการท างานของส านักการระบายน  า 

ระบบงานคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นระบบที่
อาศัยขีดความสามารถของซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลังข้อมูล (Data Warehouse Management 
System) ในการรวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริการหลักของส านักการระบายน  า โดยใช้
เครื่องมือ ETL (Extract-Transform-Load) ซึ่งสามารถตั งเวลาในการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล มาจัดเก็บ
ในคลังข้อมูล และน าข้อมูลจากคลังข้อมูลมาสร้างเป็นข้อมูลวิเคราะห์หลายมิติ (OLAP Cube) ส าหรับให้
ผู้ใช้สามารถน าไปวิเคราะห์และออกรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง Cross-Tab และ Chart เป็นต้น 
โดยสามารถก าหนดเงื่อนไขการเลือกข้อมูลได้ตามความต้องการ โดยระบบจะต้องสามารถท า What-if 
Analysis ให้ส าหรับผู้บริหารองค์กรเพื่อการวางแผนปฏิบัติงานของส านักการระบายน  า ในอนาคต 
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 ระบบงานคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ควรมีการ
เชื่อมโยงกับระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่เพ่ือรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบงานคลังข้อมูลของกอง
สารสนเทศระบายน  า เพ่ือให้ผู้ใช้งานในหน่วยงานส านักงานเลขานุการ ส านักการระบายน  าที่เป็นหน่วยงาน
กลางได้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ MIS ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากร เพ่ือติดตามผล
การปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ และเพ่ือเชื่อมโยงกับระบบการบริหารการคลังภาครัฐสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพ่ือการวิเคราะห์งบประมาณที่ส านักการระบายน  าได้รับมาจากส านักงบประมาณ 
และจัดท ารายงาน KPI เสนอต่อผู้บริหารส านักการระบายน  า  

 การพัฒนาระบบงานคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
จะต้องพัฒนาให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนงานต่าง ๆ ของส านักการระบายน  าได้ในเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ระบบพิจารณาผลการบริหารจัดการน  าของเจ้าหน้าที่ในเขตพื นที่ต่าง ๆ เปรียบเทียบต่อปริมาณประชากรใน
พื นที่/ปริมาณพนักงานในแต่ละพื นที่/งบประมาณที่ได้รับ/และอ่ืนๆ ระบบพิจารณาการประเมินสถานการณ์น  า
แยกได้ตามช่วงเวลาที่ก าหนด ตามเขตพื นที่สนใจ เป็นต้น 

5.11.2  ระบบจัดการความรู้ 
ระบบจัดการความรู้ เป็นระบบเสริมที่น าเสนอในแผนแม่บทฯ ฉบับนี  เป็นระบบงานที่ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ให้เป็นความรู้
ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ที่เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือภาพเคลื่อนไหว หรือ
ภาพประกอบค าบรรยาย เพ่ือให้ผู้มีประสบการณ์น้อยได้ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคลากรใหม่ ซึ่งท าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคล ระหว่างบุคคลกับหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานภายใน
ส านักการระบายน  า ซึ่งเป็นผลให้ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ได้กระจายไปสู่บุคคลอ่ืน ที่จะได้น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดประโยชน์ในภาพรวมมากขึ น 

ระบบจัดการความรู้ จะรวบรวมความรู้ ความเข้าใจ ความเห็น และข้อโต้แย้งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานในพันธกิจต่าง ๆ ของส านักการระบายน  า ทั งในเรื่องการระบายน  าในพื นที่น  าล้น 
การจัดการขยะในท่อระบายน  าและคูคลอง การบ าบัดน  าเสียที่มีข้อจ ากัดด้วยงบประมาณ และข้อมูล
สถานการณ์ในกรณีพิเศษต่าง ๆ ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจ และน าผลการตัดสินใจสู่การปฏิบัติ 
รวมถึงเกร็ดความรู้ บทความวิชาการทั งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกลยุทธ์สู่ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติทั งที่ได้จากประสบการณ์ การอบรม หรือการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ การจัดระบบความรู้ การกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ที่ต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญในงานต่าง ๆ เป็นผู้ให้ความรู้ และปรับปรุงข้อมูลในฐานความรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยควรสร้างให้
เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการสะสมองค์ความรู้  เช่น ให้บุคลากรบันทึกองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร โดย
อาจนับเป็นภาระงานหรือเงื่อนไขของการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการท างานของระบบ อาทิ กระดานสนทนา (Web Board) Blog เพ่ือเป็นพื นที่
ส าหรับผู้ใช้งาน ระบบจัดการเนื อหา (Content Management System : CMS) ระบบจัดเก็บภาพและ
ระบบปฏิทิน เป็นต้น ทั งนี  ต้องสามารถเผยแพร่ หรือให้บุคลากรเข้าถึงได้โดยง่าย เพ่ือการถ่ายทอดองค์
ความรู้ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ระบบต้องรองรับการเรียกดู สืบค้นข้อมูลได้ในหลาย
มิติ โดยรูปแบบการสืบค้นอาจมีการใส่ค าส าคัญ (Keyword) เพ่ือสืบค้นการปฏิบัติงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
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ระบบจัดการความรู้ ควรมีการเชื่อมโยงกับระบบบริหารงานบุคคลของ MIS ของกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือจัดเก็บความร่วมมือในการให้ความคิดเห็นและการสะสมความรู้ของบุคลากร เพ่ือสานต่องานใน
ต าแหน่งที่เก่ียวข้อง และเป็นคู่มือส าหรับพนักงานใหม่ในต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง 
 

5.12  การออกแบบการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

5.12.1  การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในของส้านักการระบายน ้า 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในของส านักการระบายน  ามีน้อยมากเนื่องจากข้อมูลส่วน
ใหญ่ไม่มีการบูรณาการ ยังคงถูกจัดเก็บอยู่ในกระดาษ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยในแผนแม่บท
ฉบับนี  เน้นให้ส านักการระบายน  ามีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กรเป็น
หลัก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ สนน. โดยเสนอในโครงการต่อไปนี   

(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System) และ
การปฏิบัติงานของส านักการระบายน  า ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 

(2) โครงการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(3) โครงการน าเข้าข้อมูล (ท่ีได้จากการส ารวจ) สู่ระบบ GIS Base Map 
 
ซึ่งโครงการเหล่านี  ด าเนินการเพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ และผู้ปฏิบัติมีข้อมูล

ในการวางแผนและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.12.2  การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกของส้านักการระบายน ้า 

ในปัจจุบันมี บางหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เช่น กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล ได้ท าการการเชื่อมโยงข้อมูลบางส่วนของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม ได้แก่ ข้อมูล
จากเรดาร์ตรวจอากาศ และข้อมูลจาก Sensors ต่าง ๆ เพื่อใช้แสดงผลในแผนที่เพื่อให้บริการประชาชน ซึ่ง
ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าหลังจากที่ได้ด าเนินการในโครงการหลัก ๆ เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร (Management Information System) และการปฏิบัติงานของส านักการระบายน  า และโครงการ
จัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส าเร็จแล้วอาจจะมีการสร้าง Web Service เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลแก่
หน่วยงานดังกล่าว โดยการปรับปรุงระบบสารสนเทศตามแผนแม่บทฉบับนี  จะเป็นการเพ่ิมคุณภาพของ
ข้อมูลของส านักการระบายน  าเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง   

จากการรวบรวมข้อมูลของที่ปรึกษาฯ การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกของส านักการ
ระบายน  ามีในสองรูปแบบ คือ  

1) การเชื่อมโยงโดยตรงกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการน  าของประเทศ ใน โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากร
น ้าแห่งประเทศไทย ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรน  า และกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ และสถาบัน
สารสนเทศทรัพยาการน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) ทั งนี ข้อมูลจะถูกรวบรวม
ไว้ที่ สสนก. โดยทางส านักการระบายน  าสามารถขอข้อมูลจาก สสนก. มาใช้งานได้ และ
สามารถขอใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ร่วมในโครงการได้ ซึ่งที่ปรึกษาฯ เห็นว่าการพัฒนา
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ระบบต่าง ๆ ในโครงการนี สามารถน าเอาข้อมูลบางส่วนมาจาก สสนก. เพ่ิมเติมในชั นข้อมูล
ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่อยู่ในแผนแม่บทฉบับนี ได้ 

2) การเชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บไซต์ของส านักการระบายน  า เช่น ข้อมูลภาพเรดาร์ ข้อมูลจาก
เซ็นเซอร์ต่าง ๆ ของระบบเฝ้าระวังของศูนย์ควบคุมป้องกันน  าท่วมเพ่ือท าการแสดงผลบน
โปรแกรมประยุกต์แผนที่  ซึ่งในการใช้งานดังกล่าวอาจพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของ Web 
Service ทั งนี แล้วแต่นโยบายของส านักการระบายน  า อย่างไรก็ตามความถูกต้องของข้อมูลถือ
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญที่สุด  

จากค าอธิบายฟังก์ชันการท างานหลักของแต่ละระบบงาน อีกทั งความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงข้อมูล  
สามารถแสดงภาพการเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศในระยะที่ 1 ไปสู่ระบบสารสนเทศระยะที่ 2 ดังแสดง
ในรูปที่ 5.11 
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รูปที่ 5.11 การเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศในระยะที่ 1 ไปสู่ระบบสารสนเทศระยะที่ 2 

ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจเฉพาะ ประกอบด้วย ระบบจัดการคุณภาพน  า ระบบข้อมูล
อาคารบังคับน  า ระบบเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม ระบบงานบริการเครื่องสูบน  า โดย
จะด าเนินการได้ต้องมีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วไปส านักการระบายน  า
เริ่มตั งแต่การจัดท าแผนงานและโครงการ และบันทึกข้อมูลในระบบจัดท้าแผนปฏิบัติราชการและโครงการ  
จัดวางโครงการ มีการติดตาม บริหารจัดการโครงการผ่านระบบบริหารโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม 
จัดสรรงบประมาณจากระบบงานคลังงบประมาณ จัดสรรก าลังคนจากระบบงานการเจ้าหน้าที่ และมีการ
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จัดท าสัญญาในการด าเนินโครงการ ซ่ึงมีการจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบงานนิติกรรมและสัญญา อีกทั งระหว่าง
ด าเนินงานมีการใช้วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ มีการเบิกจ่ายวัสดุ ยืมคืนครุภัณฑ์ ในระบบคลังวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ หรือหากมีการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจะมีการตรวจและส ารวจสภาพ
ครุภัณฑ์ และบันทึกผลการตรวจสภาพเข้าระบบงานตรวจและส้ารวจสภาพ มีการรับ-ส่งเอกสาร และ
จัดเก็บในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในภารกิจการป้องกันน  าท่วม มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากระบบจัดการคุณภาพน ้า ระบบข้อมูลอาคารบังคับน ้า และระบบงานบริการเครื่องสูบน ้า เพ่ือการ 
บูรณาการงานให้มีความสอดคล้องกัน เมื่อมีการด าเนินโครงการต่าง ๆ หากมีผลกระทบต่อประชาชน ผู้
ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ผ่านระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน เพ่ือส่งข้อมูลไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั งนี การด าเนินการใดที่มีการจัดท าแผนฉบับสมบูรณ์ หรืออยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน จะมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบรวบรวมผลการศึกษา และสรุปข้อมูล
น าเสนอผู้บริหารผ่านระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร อีกทั งมีการประมวลองค์ความรู้จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ 
เพ่ือง่ายต่อการสืบค้นและเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไปในระบบจัดการความรู้ 

เมื่อสามารถด าเนินการในระยะที่ 1 ได้อย่างบูรณาการ ลดความซ  าซ้อน และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
สอดคล้องตรงกันแล้ว จึงมีการพัฒนาเข้าสู่ระยะที่สอง โดยข้อมูลจากระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในระยะที่ 1 
จะเชื่อมโยงจัดวางเข้ากับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือให้มีข้อมูลพื นฐานเพียงพอที่จะท าระบบร่วมกัน
จัดการน ้า กทม. (DDS People/Staff Enable System) โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมือง
น่าอยู่ สามารถบริการข้อมูลจากระบบงานสู่ประชาชนหรือหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลได้ นับว่าส านักการ
ระบายน  าสามารถด าเนินการตามภารกิจ ที่สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ความเป็นมหานครที่น่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

ทั งนี รายละเอียดของระบบงาน ขอบเขตงานและฟังก์ชันการท างานหลัก ดังแสดงในภาคผนวก ก  
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6. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กองสารสนเทศระบายน  า (กสน.) เป็นหน่วยงานหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการ
ระบายน  า มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วม โดยด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบป้องกันน  าท่วมในพื นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากแหล่งต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ย่อย
ซึ่งตั งอยู่ที่สถานีบังคับน  าต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วพื นที่กรุงเทพมหานคร ศูนย์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ภายนอก และการรายงานของผู้ปฏิบัติการ เป็นศูนย์กลางที่ควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า การวิเคราะห์วิจัยโดยใช้หุ่นจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมของน  าในการวางแผนการปฏิบัติการป้องกันน  าท่วม การประชาสัมพันธ์และเตือนภัยเกี่ยวกับ
ภาวะน  าท่วม ตลอดจนการตรวจสอบและควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

จากลักษณะงานของ กสน. ซึ่งมีการเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานโดยมีการใช้ระบบงาน เครื่องมือ
และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการท างานมากขึ น เพ่ือให้ทันต่อการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ น ดังนั นจึงมีความจ าเป็นที่ กสน. ต้องปรับโครงสร้างองค์กรใหม่และจัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพ่ือให้ข้าราชการและพนักงานทุกคนใน กสน. มีความสามารถเพียงพอในการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดที่กล่าวถึงในบทนี  ได้แก่ 1) แนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง 
2) แผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) การอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.1  แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
ในระยะแรกของ กสน. การก าหนดโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งงานจะสอดคล้องกับการท างาน

ในสมัยนั นที่มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและการใช้ระบบงานระบบไม่มากนัก เช่น ต าแหน่งงาน
ในฝ่ายสารสนเทศและฝ่ายควบคุมระบบป้องกันน  าท่วมมุ่งเน้นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหลักทางด้าน
ไฟฟ้า มีความรู้ด้านการออกแบบ พัฒนา ทดสอบและก ากับดูแลการติดตั งใช้งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ในปัจจุบัน กสน. มีการพัฒนาและน าระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในองค์กรมาก
ขึ นภายใต้โครงสร้างองค์กรดังแสดงในรูปที่ 6.1 บทบาทหน้าที่ของบุคลากร กสน. ต้องปรับเปลี่ยนตาม
บริบทขององค์กร กล่าวคือ ต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลในระดับที่สูงขึ น เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานทั งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง ดังตัวอย่างความเป็นไปได้ในการใช้งานระบบสารสนเทศของส านักการระบายน  าที่ได้มี
การพัฒนาแล้ว อาทิ ระบบโทรมาตร (SCADA) ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ ระบบตรวจน  าท่วมถนน 
นอกจากนี ส านักการระบายน  ายังควรจะมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ ระบบ
เครือข่าย การบูรณาการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ น ถึงแม้ว่าส านักการระบายน  าจะมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งและการท างานในหน่วยงานเป็นการภายใน
แล้วก็ตาม แต่โดยภาพรวมแล้วส านักการระบายน  ายังมีบุคลากรที่มีพื นฐานความรู้ในมิติต่าง ๆ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถสานต่อวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของส านักการระบายน  าได้  
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                     (45)

                      (        )     (1)

  ายบร  ารงานทั ว ป (6)
 ัว น้า  าย ( )

นัก ัดการงานทั ว ป  านา การพ เศ  

กลุ  งานสารสนเทศ (14)
 ัว น้ากลุ  งาน ( ) 

นักว  าการคอ พ วเ อร์  านา การพ เศ 

กลุ  งานควบคุ ร บบป องกันน  าท ว  (24)
 ัว น้ากลุ  งาน ( ) 

ว ศวกรโย า  านา การพ เศ 
 ร อว ศวกร    า  านา การพ เศ 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานหรือช านาญงาน (2)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หรือช านาญงาน (3)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หรือช านาญงาน (2)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
หรือช านาญงาน (1)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หรือช านาญงาน (2)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หรือช านาญการ (3)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
หรือช านาญการ (3)

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
หรือช านาญการ (2)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
หรือช านาญการ (3)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
หรือช านาญการ (2)

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
หรือช านาญการ (1)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
หรือช านาญงาน (6)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หรือช านาญงาน (1)

เจ้าพนักงานส่ือสารปฏิบัติงาน
หรือช านาญงาน (5)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หรือช านาญงาน (5)

 

รูปที่ 6.1 โครงสร้างองค์กรปัจจุบันของกองสารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  า กทม.  

ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหากพิจารณาด้านหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ 
แล้วพบว่า ส่วนใหญ่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีบางต าแหน่งที่มีการเพ่ิมเติมความรับผิดชอบในด้านการใช้
เครื่องมือหรือโปรแกรมประยุกต์ในการปฏิบัติงานเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนต าแหน่งที่เหมาะสมกับ กอง
สารสนเทศระบายน  า เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ จะต้องมีความรู้ความสามารถใน
สารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน/ช านาญ
งาน จะต้องมีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม AutoCAD และ
สามารถปรับให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์พื นฐานได้ วิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรโยธา ที่ควร
มีความรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
ทั งนี การปรับเปลี่ยนต าแหน่งในบางต าแหน่งงานสามารถด าเนินการได้จากวุฒิการศึกษาเดิม เช่น จาก
วิศวกรโยธา หรือวิศวกรไฟฟ้า สามารถปรับเปลี่ยนเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามหลักเกณฑ์ที่ทาง
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ซึ่งในบางต าแหน่งที่มีการปรับเปลี่ยนจะต้องมีการเข้ารับการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้
สามารถน ามาใช้ในการปรับเปลี่ยนต าแหน่งได้ ซึ่งการเปรียบเทียบหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างโครงสร้าง
ปัจจุบันและโครงสร้างที่เสนอในโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 6.1 
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ตารางที่ 6.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ ตามโครงสร้างปัจจุบันและความรู้ความสามารถ
เพิ่มเติมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

  าแ น ง  น้าที ควา รับผ ด อบ 
ควา รู้ควา สา ารถเพ   เ   ที ใ ้

ในการปฏ บั  งาน 

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน 
(วิศวกรรม) ต้น  

ท าหน้าที่รับผดิชอบในฐานะ ผู้อ านวยการกอง - การบริหารงานบุคคล (HRM) 
- การบริหารโครงการ (Project 

Management) 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

- นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญ
การพิเศษ 

ท าหน้าที่รับผดิชอบ ก ากับ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป และปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

- การบริหารงานบุคคล (HRM) 
- การบริหารโครงการ (Project 

Management) 

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการงบประมาณของ
กอง การจัดตั งฎีกาหมวดรายจ่ายต่าง ๆ การ
เบิกจ่ายเงินประจ ากอง ด าเนินการด้านบัญชี
และการเงินอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

มีความสามารถใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูป Microsoft Office เช่น 
MS Word, MS Excel 

- เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบตัิงาน/
ช านาญงาน 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ
ราชการ จัดเก็บค้นหาเอกสาร การติดต่อ
ประสานงาน งานธุรการของกอง งานบริหาร  
งานบุคคลเบื องต้น จัดท าหนังสือโต้ตอบ รับ-ส่ง 
เกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องราวข้อคิดเห็น
ต่างๆ ทางวิทยุและเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ 
รวมทั งจัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

มีความสามารถใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูป Microsoft Office เช่น 
MS Word, MS Excel 

กลุ่มงานสารสนเทศ 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ช านาญการพิเศษ 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับ ควบคุม 
ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบตัิงานของกลุ่มงาน
สารสนเทศ เกี่ยวกับการดูแลบ ารุงรักษาและ
พัฒนาระบบท านายน  าท่วม การจดัท าระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ และระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร การจดัท าศูนย์ข้อมูลส านักการ
ระบายน  า การดูแลระบบเครือข่ายและ
บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนา
เว็บไซต์ของส านักการระบายน  า การผลิตสื่อ
เพื่อน าเสนอสารสนเทศด้านการระบายน  า การ
คิดค้นน าระบบ IT มาประยุกต์ใช้กับงานใน
ส านักการระบายน  า และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  

- การบริหารงานบุคคล (HRM) 
- การบริหารโครงการ (Project 

Management) 
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  าแ น ง  น้าที ควา รับผ ด อบ 
ควา รู้ควา สา ารถเพ   เ   ที ใ ้

ในการปฏ บั  งาน 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ/ช านาญ
การพิเศษ 

 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวเิคราะห์ลักษณะข้อมลู 
ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาส าหรับน าไป
ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบวางแผนระบบงาน การเขียนโปรแกรม 
การออกแบบรายงาน การแสดงผล ทั งทาง
จอภาพและอุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ การพัฒนา
แบบโปรแกรม การก ากับดูแลข้อมูลรวมของ
ส านักการระบายน  า บ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย สนับสนุนการ
จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารของ
ส านักการระบายน  า และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

มีความรู้ความสามารถในดา้น    
สารสนเทศภูมิศาสตร์และการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) 

- วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ช านาญ
การ/ช านาญการพิเศษ 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และ
ออกแบบ ปรับปรุงข้อมูลทางด้านวิศวกรรมโยธา 
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยการเขียน
หุ่นจ าลองทางคณิตศาสตร์ การก าหนดแผนการ
ในการป้องกันน  าท่วม โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
รวมทั งการประสานงานในการให้รายละเอียด
ข้อมูลเบื องต้นแก่หน่วยงานต่าง ๆ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

มีความรู้ความสามารถในดา้น    
ภูมิสารสนเทศและการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

- นักวิชาการสถิติ ปฏิบตัิการ/
ช านาญการ 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการ
จัดระบบสารสนเทศข้อมลูด้วยเครือ่ง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การน าเสนอเรียกใช้ข้อมูล
ได้อย่างถูกต้องรวมทั งการวางแผนด้วยการ
จัดเก็บข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูด้านสถิติ การ
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การจัดท า
เอกสารส าหรับเผยแพร่ข้อมลูสถิตติ่าง ๆ ซึ่งอยู่
ในความรับผดิชอบของส านักการระบายน  า 
การบริการข้อมูล การสนับสนุนข้อมูลกราฟิก
เข้ากับฐานข้อมูลในรูปตัวเลขตัวอักษร ส าหรับ
จัดท าแบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และปฏิบตัิ
หน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

มีความรู้ความสามารถในดา้น    
ภูมิสารสนเทศและการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญม่าก (Big data) 

- นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการส ารวจ จดัเก็บข้อมูล
และปฏิบตัิงานด้านการโยธา ได้แก่การเขียน
แบบประมาณราคา จัดท าแผนภมูแิละ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยวิศวกรรมโยธา และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

มีความรู้ความสามารถในดา้น    
ภูมิสารสนเทศและการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
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  าแ น ง  น้าที ควา รับผ ด อบ 
ควา รู้ควา สา ารถเพ   เ   ที ใ ้

ในการปฏ บั  งาน 

- ช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
น ามาเขียนแบบ ท าแผนที่ แผนผังของโครงการ
ป้องกันน  าท่วม การเขียนแบบเพื่อการขอ
งบประมาณประจ าปีตามโครงการต่าง ๆ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการเขียนแบบ 
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วย
โปรแกรม AutoCAD และ สามารถ
ปรับให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูล
สารสนเทศภมูิศาสตร์พื นฐานได้  

- พนักงานธุรการปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน 

 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรยีมข้อมูลเพื่อ
ประมวลผลด้วยหลักทางสถิติ โดยการรวบรวม
ข้อมูล ลงรหสั บันทึกข้อมูลและตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล จัดหมวดหมู่ของข้อมูล
เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ต่อไป ตลอดจน
การจัดพิมพ์เอกสารและรายงานอืน่ ๆ ของงาน
สถิติข้อมูลและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

- มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าเข้า
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ 

- มีความสามารถใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูป Microsoft Office 
เช่น MS Word, MS Excel 

 

กลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน  าทว่ม 

- วิศวกรโยธา ช านาญการพิเศษ 
หรือ วิศวกรไฟฟ้า ช านาญการ
พิเศษ 

มีหน้าที่รับผิดชอบการบรหิารงานด้านการ
ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบตัิงานของฝ่าย
และตดิต่อประสานงานให้บริการขอ้มูลและ
ค าแนะน าแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ของส านักการ
ระบายน  า ติดตามประเมินผลรายงานท่ีได้จาก
เครื่องคอมพิวเตอร์และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

- การบริหารงานบุคคล (HRM) 
- การบริหารโครงการ (Project 

Management) 
 

- วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ช านาญ
การ/ช านาญการพิเศษ 

มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านวางแผนและ
จัดท ารายละเอียดข้อมลูที่ไดร้ับจากเครือข่าย
สื่อสารเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของฝ่าย โดย
พิจารณาข้อมลูเบื องต้นทางด้านวศิวกรรมโยธา 
เช่น ข้อมูลการปฏิบตัิการของประตูระบายน  า 
สถานีสูบน  าสภาพของระดับน  าตามพื นท่ีต่าง ๆ 
เป็นต้น โดยน าข้อมูลทีไ่ด้มาวเิคราะห์เพื่อ
แจกจ่ายข้อมูลเบื องต้นให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไปและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

มีความรู้ความสามารถในดา้น
ระบบภมูิสารสนเทศ (Geographic 
Information System) 

- วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ/ช านาญ
การ/ช านาญการพิเศษ 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดแูลรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์ พิจารณาออกแบบระบบ
การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ตรวจสอบ
และเสนอแนะการใช้การบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

มีความรู้ความสามารถด้านการ
ออกแบบ และ ติดตั งระบบ
เครือข่ายไอพี (IP Network) และ
ระบบเครื่องแม่ข่ายขนาดใหญ่ 
(นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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  าแ น ง  น้าที ควา รับผ ด อบ 
ควา รู้ควา สา ารถเพ   เ   ที ใ ้

ในการปฏ บั  งาน 

- นักวิชาการสถิติ ปฏิบตัิการ/
ช านาญการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการ
จัดระบบสารสนเทศข้อมลูด้วยเครือ่ง
คอมพิวเตอร์เพื่อให้การน าเสนอและการ
เรียกใช้ข้อมูลถูกต้อง รวมทั งการวเิคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ การวางแผนด้านการจัดเก็บ 
การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

มีความรู้ความสามารถในดา้น    
สารสนเทศภมูิศาสตร์และการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาก (Big 
data) 

- นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน 

มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบดูแล บ ารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีใช้ปฏิบตัิงานให้อยู่ใน
สภาพดี ตรวจสอบซ่อมแซมแผ่นบอร์ดชุดส่ง
ข้อมูลจากสถานเีครือข่ายมายังแมข่่ายแผ่น
บอร์ดคอมพิวเตอร์ที่สถานีแม่ข่าย อุปกรณ์ของ
เครื่องมือวัดระดับน  าและเครื่องมอืวัดคุณภาพ
น  า ตรวจสอบและปรับแต่งแหล่งจ่ายไฟและ
อุปกรณ์เครื่องวัด และตรวจเก็บขอ้มูลตาม
สถานีเครือข่ายเมื่อระบบสื่อสารขดัข้องและ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ ดูแล
ระบบเครือข่ายไอพี (IP Network) 
และเครื่องแม่ข่ายขนาดใหญ่ 
(นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน) 

- นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการส ารวจและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของศูนย์เครือข่าย จัดท าแผนที่
และแผนผังของจุดต่าง ๆ ของเครอืข่าย 
แผนผังการควบคุมระดับน  า กราฟ สถิติต่าง ๆ 
และปฏิบตัิงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

จัดท าแผนที่และแผนผังของจุด 
ต่าง ๆ ของเครือข่าย แผนผังการ
ควบคุมระดับน  าในระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ (นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์) 

- เจ้าพนักงานสื่อสาร ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน 

มีหน้าที่ในการรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร เพื่อประสาน
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปญัหาปัญหาน  า
ท่วมประจ าวัน การรายงานสภาพอากาศ ข้อมูล
เบื องต้นที่ได้รบัจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานปฏิบัติการ
และผูบ้ังคับบัญชาทราบตลอด 24 ช่ัวโมง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

มีความสามารถใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูป Microsoft Office เช่น 
MS Word, MS Excel 

- เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบตัิงาน/
ช านาญงาน 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏบิัติงาน
ประจ าฝ่าย โดยรับและบันทึกข้อมูลที่ได้รับ
รายงานจากศูนยย์่อยและส่งข้อมลูค าสั่ง
ประสานงานกับศูนย์ย่อยและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการป้องกันน  าท่วมตลอด 24 ช่ัวโมง 
และปฏิบตัิงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าเข้า
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ์
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ในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของ กสน. ควรก าหนดแนวทางอย่างชัดเจน เนื่องจากโครงสร้าง
องค์กรที่ดีจะเกื อหนุนให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์เพ่ือบรรลุตามวิสัยทัศน์นั นมีประสิทธิภาพสูงสุด 
กล่าวคือมีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทั งบุคลากร เงินงบประมาณ และเวลาได้คุ้มค่าที่สุด การปรับโครงสร้าง
องค์กรเพ่ือรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตอบสนองวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์องค์กรเป็นการปรับ
โครงสร้างเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงโครงสร้างที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับอย่างเป็น
ระบบ ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ  

โครงสร้างองค์กรของกองสารสนเทศระบายน  า ที่เสนอใหม่จะมีส่วนท าให้ กสน. มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ มีความยืดหยุ่นคล่องตัว รวดเร็ว บุคลากรสามารถคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม 
รวมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนและปรับตัวได้อย่างราบรื่นเหมาะสม ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม พร้อมทั งมีแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากรที่ความรู้ความสามารถ ค่ านิยมที่
เหมาะสมและเอื อต่อการก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับการบริหารจัดการแนวใหม่ 
และยังใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน และน ามาทบทวนขั นตอนระบบงาน และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
มากขึ น โดยมีขั นตอนการด าเนินงาน ดังนี  

1) พิจารณาโครงสร้างองค์กร ข้อมูลบุคลากร และการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ต าแหน่ง 

2) ศึกษาข้อมูลเพ่ือจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน
ปัจจุบัน การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน (Job Description) ภารกิจที่
เพ่ิมขึ นหรือลดลงจากยุทธศาสตร์ขององค์กร การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนโยบายของผู้บริหาร  

3) ก าหนดภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบที่หน่วยงานต้องด าเนินการให้เหมาะสม ปรับ
ผลผลิตให้สอดคล้องกับภารกิจ  

4) ทบทวนโครงสร้างขององค์กร วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างองค์กร  และ
กิจกรรมที่ด าเนินการ ปรับกิจกรรมและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกัน  

5) ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน และการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  

6) วิเคราะห์ปริมาณงาน โดยน าปัจจัยที่ เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง แผน
ยุทธศาสตร์องค์กร นโยบายมาตรการก าหนดอัตราก าลังคน อัตราการสูญเสียอัตราก าลังหรือ
บุคลากรที่ก าลังเกษียณอายุ การเตรียมอัตราก าลังคนและความต้องการก าลังคนในอนาคต
มาพิจารณาร่วมด้วย  

7) ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั งสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ พัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ 
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การออกแบบโครงสร้างใหม่ของกองสารสนเทศระบายน  า พิจารณาจากโครงสร้างหน่วยงานที่
สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องและบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งค านึงถึงบทบาทและ
ภารกิจของหน่วยงานซึ่งเพ่ิมสูงขึ นและต้องปรับเปลี่ยนเป็นเชิงรุกเพ่ือรับสถานการณ์ด้านน  าของ
กรุงเทพมหานครมากขึ น เป็นการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเสถียรภาพ ท่ามกลางสถานการณ์ของ
สภาวะแวดล้อม และธรรมชาติที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ น 

ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ของส านักการระบายน  า ดังแสดงในรูปที่ 6.2 ซึ่งจะต้องมีหน้าที่
และภารกิจเพ่ิมมากขึ น ในระยะแรกจะเป็นการปฏิบัติงานของบุคลากรชุดเดิมที่มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน มีความยืดหยุ่น และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองกับภารกิจที่
รับผิดชอบต่อประชาชนและชุมชน 

โครงสร้างองค์กรของกองสารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  าที่เสนอใหม่ แสดงในรูปที่ 6.2 
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 น้าที ควา รับผ ด อบของกองสารสนเทศร บายน  า า โครงสร้างใ    

กองว เครา  ์สารสนเทศ ัดการน  า 

กองวิเคราะห์สารสนเทศจัดการน  า มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน  าท่วม โดยด าเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบป้องกันน  าท่วมในพื นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลจากศูนย์ย่อย ซึ่งตั งอยู่ที่สถานีบังคับน  าต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วพื นที่กรุงเทพมหานครและจากศูนย์
คอมพิวเตอร์ของกรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านเครือข่ายสื่อสารด้านคอมพิวเตอร์ และข่ายสื่อสาร
จากรายงานของผู้ปฏิบัติการ การจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางที่ควบคุมระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า การวิเคราะห์วิจัยโดยใช้หุ่นจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของน  าในการวางแผนการปฏิบัติการป้องกันน  าท่วม ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์และเตือนภัยเกี่ยวกับภาวะของน  าท่วม การด าเนินการเกี่ยวกับงานโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ทั งในประเทศและต่างประเทศ การเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปศึกษาและออกแบบรายละเอียด ตลอดจนการตรวจสอบและควบคุมการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นงานภายในส่วนราชการ
ดังนี  

1)   ายบร  ารงานทั ว ป  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงิน

และงบประมาณ การบัญชีและการพัสดุ การบริหาร งานบุคคล ตลอดจนการควบคุมงานการ
ประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

2) กลุ  งานสารสนเทศแล ปร  าสั พัน ์  
งานสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้านต่าง ๆ ศึกษา วิเคราะห์ 

วิจัยและพัฒนาสภาพและระบบการป้องกันน  าท่วม ให้ก้าวทันกับการเจริญเติบโตของบ้านเมือง 
การด าเนินการเกี่ยวกับงานโครงการทางการศึกษา โครงการความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั งใน
และนอกประเทศ การเสนอแนะแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงและออกแบบ รายละเอียดเพ่ือจัดท าแผนงานและปฏิบัติการต่อไป ตลอดจนเป็น
ศูนย์กลางคอมพิวเตอร์ในระบบ การจัดท าระบบข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การ
รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของส านักการระบายน  าด้วยการวิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลตามระเบียบวิธีสถิติ ท าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการระบายน  าของกรุงเทพมหานคร 
และการให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร และ
ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงาน ส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย เช่น การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร การตอบข้อซักถามต่าง ๆ  

3) กลุ  งานว เครา  ์ข้อ ูล  
กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการน าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

และข้อมูลจากศูนย์ย่อยตามสถานีบังคับน  าต่าง ๆ น ามาวิเคราะห์ในเชิงสถิติ เพื่อเก็บรวบรวมเป็น
ข้อมูลขนาดใหญ่ ส าหรับวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับสภาพของน  าในแหล่งต่าง ๆ เพ่ือเก็บเป็นสถิติ 
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และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงาน หรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลที่ผ่านการ
วิเคราะห์แล้วไปด าเนินงานต่อไป โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักการระบายน  า การสนับสนุนข้อมูลกราฟิกเข้ากับฐานข้อมูลในรูปตัวเลขตัวอักษร ส าหรับ
จัดท าระบบภูมิสารสนเทศ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

4)  กลุ  งานพัฒนาร บบ รว วัด 
กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ควบคุม

ระบบเรดาห์ตรวจวัดน  า เพ่ือประสานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วมประจ าวัน การ
รายงานสภาพอากาศ ข้อมูลเบื องต้นที่ได้รับจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้
หน่วยงานปฏิบัติการและผู้บังคับบัญชาทราบตลอด 24 ชั่วโมง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

5) ศูนยค์วบคุ ร บบป องกันน  าท ว   
ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนใช้ระบบ

โทรคมนาคมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารอ่ืน ๆ ระหว่างศูนย์ใหญ่ที่ส านักการระบายน  าและ
ศูนย์ย่อยตามสถานีบังคับน  าต่าง ๆ การจัดท ารหัสคอมพิวเตอร์เพ่ือรับส่งข้อมูล การเก็บรักษา 
จ าแนกและบริหารระบบข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากระบบของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม (Flood 
Control Center) การรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ การให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลเชิง
สถิติเกี่ยวกับปัญหาน  าท่วม ตลอดจนเป็นศูนย์วิทยุสื่อสารของส านักการระบายน  าที่ปฏิบัติหน้าที่
ประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วม และสื่อสารกับศูนย์วิทยุอ่ืนทั งของ
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานอ่ืน ตลอดจนการควบคุม ตรวจสอบซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ไฟฟ้าก าลังและ
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือและสื่อของระบบโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั งอยู่ในส านักการระบาย
น  าและศูนย์ย่อยตามสถานีบังคับน  าต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 จากแผนภาพแสดงโครงสร้างใหม่ของกองสารสนเทศระบายน  า จะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ น ดังนี คือ 

1. การปรับเปลี่ยนชื่อกอง กลุ่มงาน  
2. การเพ่ิมกลุ่มงานโดยโอนมาจากกลุ่มงานอื่น 
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   อกอง/กลุ  งาน   าแ น งเด     าแ น งใ    
กองว เครา  ์สารสนเทศ ัดการน  า (เปลีย่นช่ือจาก กองสารสนเทศระบายน  า) 
  ายบร  ารงานทั ว ป เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน  

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) 
นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการพเิศษ                          
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) 

นักจัดการงานท่ัวไป ปฏบิัติการ/ช านาญการ ไม่เปลี่ยนแปลง 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏบิัติงาน/
ช านาญงาน 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน ไม่เปลี่ยนแปลง 
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน 

(ตัดโอนจากกองระบบคลอง) กรบ (๕๓) 
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน 

กลุ  งานสารสนเทศ
แล ปร  าสั พัน ์                    
(เปลี่ยนช่ือจาก                  
กลุ่มงานสารสนเทศ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร/์นักวิชาการสถิติ 
ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ ไม่เปลี่ยนแปลง 
นักวิชาการสถิติ ปฏิบตัิการ/ช านาญการ ไม่เปลี่ยนแปลง 
วิศวกรโยธา ปฏิบตัิการ/ช านาญการ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน ไม่เปลี่ยนแปลง 

กลุ  งานว เครา  ์
ข้อ ูล  (เปลีย่นช่ือจาก                  
กลุ่มงานควบคุมระบบ
ป้องกันน  าท่วม) 

วิศวกรโยธา ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม ไม่เปลี่ยนแปลง 
วิศวกรโยธา ปฏิบตัิการ/ช านาญการ ไม่เปลี่ยนแปลง 
นักวิชาการสถิติ ปฏิบตัิการ/ช านาญการ ไม่เปลี่ยนแปลง 
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ไม่เปลี่ยนแปลง 
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ไม่เปลี่ยนแปลง 
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน ไม่เปลี่ยนแปลง 

กลุ  งานพัฒนาร บบ
 รว วัด (เดิมเป็นงาน
ในกลุ่มงานควบคุม
ระบบป้องกันน  าท่วม 

วิศวกรไฟฟ้า ช านาญการพเิศษ หวัหน้ากลุ่มงาน ไม่เปลี่ยนแปลง 
วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ/ช านาญการ ไม่เปลี่ยนแปลง 
วิศวกรโยธา ปฏิบตัิการ/ช านาญการ ไม่เปลี่ยนแปลง 
วิศวกรโยธา ปฏิบตัิการ/ช านาญการ วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
วิศวกรโยธา ปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน นายช่างโยธา อาวุโส 
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ไม่เปลี่ยนแปลง 
นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ไม่เปลี่ยนแปลง 
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน ไม่เปลี่ยนแปลง 

ศูนย์ควบคุ ร บบ
ป องกันน  าท ว  (เดมิ
เป็นงานในกลุ่มงาน
ควบคุมระบบป้องกันน  า
ท่วม) 

เจ้าพนักงานสื่อสาร/นายช่างไฟฟ้า อาวุโส                  
(หัวหน้าศูนย์) 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ไม่เปลี่ยนแปลง 
เจ้าพนักงานสื่อสาร ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ไม่เปลี่ยนแปลง 
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน เจ้าพนักงานสื่อสาร ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (ตัด
โอนจากกองระบบคลอง) กรบ (๘) กรบ(๑๒) 
กรบ (๕) 

นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
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การจัดแบ่งกลุ่มงานตามภารกิจ มีเป้าหมายเพื่อท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพที่
สูงขึ น อันเป็นผลจากการจัดแบ่งงานที่มีลักษณะความรับผิดชอบตามภารกิจที่ได้รับ หรือจัดงานที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกันไว้ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน ซึ่งจะสร้างความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึง
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และเพ่ิมความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดความซ  าซ้อนของงาน ลดความขัดแย้ง
เข้าใจผิดและการสูญเสียทรัพยากรจากการติดต่อประสานงานที่ไม่จ าเป็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกัน รวมทั งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่ความประหยัดจากขอบเขตงาน  

นอกจากนี  การกระจายอ านาจการบริหาร โดยให้หัวหน้ากลุ่มงานก ากับดูแลแต่ละกลุ่มภารกิจ ซึ่ง
จะบรรเทาปัญหางานล่าช้า เพ่ิมคุณภาพงานให้สูงขึ น เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มภารกิจจะมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในงานของกลุ่มภารกิจ และมีเวลาดูแลเอาใจใส่งานของกลุ่มภารกิจได้เต็มที่ 

เมื่อมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ท าให้แต่ละกลุ่มงานมีภารกิจที่รับผิดชอบชัดเจนมากขึ น ลด
การปฏิบัติงานที่ซ  าซ้อน นอกจากนี การปรับโครงสร้างใหม่ยังสามารถด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็น
รูปธรรม ตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน สามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และภารกิจที่
รับผิดชอบ ทั งนี สามารถก าหนดทักษะหลัก ทักษะรองของแต่ละต าแหน่ง ดังแสดงในตารางที่ 6.2 

ตารางที ่6.2 ทักษะหลัก และทักษะรองที่ใช้ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน 

 น วยงาน/  าแ น ง  ทัก   ลกั ทัก  รอง 
  ายบร  ารงานทั ว ป   
- นักจัดการงานท่ัวไป  

ช านาญการพิเศษ  
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) 

- การเงินและบัญช ี 
- การจัดการ 
- การบริหารโครงการ (Project 

Management) 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 

- นักจัดการงานท่ัวไป  
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

- การเงินและบัญช ี 
- การจัดการ 

- การบริหารโครงการ (Project 
Management) 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
- การเงินและบัญช ี 
- การจัดการ 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 
- เจ้าพนักงานธุรการ  

ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office  

- เจ้าพนักงานพัสดุ  
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

- การพัสดุ จดัซื อจัดจา้ง 
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 

 

กลุ  งานสารสนเทศแล 
ปร  าสั พัน ์                     

  

- นักวิชาการคอมพิวเตอร/์
นักวิชาการสถิติ ช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

- การวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) 
- การจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management) 
- ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

(Geographic Information System) 
- โปรแกรมประยุกต์ เช่น ระบบเรดาห์ 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 
- การใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่องาน

ประชาสมัพันธ ์
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 น วยงาน/  าแ น ง  ทัก   ลกั ทัก  รอง 
ระบบเฝ้าระวัง 

- การบริหารโครงการ (Project 
Management) 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

- การวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) 
- การจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management) 
- ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

(Geographic Information System) 
- โปรแกรมประยุกต์ เช่น ระบบเรดาห์ 

ระบบเฝ้าระวัง 

- การบริหารโครงการ (Project 
Management) 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 

- นักวิชาการสถิติ  
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

- คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต ์
- ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

(Geographic Information System) 
- โปรแกรมประยุกต์ เช่น ระบบเรดาห์ 

ระบบเฝ้าระวัง 
- การจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management) 

- การบริหารโครงการ (Project 
Management) 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 
- การจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management) 
- นักประชาสัมพันธ์  

ปฏิบัติการช านาญการ 
- นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์  - การบริหารโครงการ (Project 

Management) 
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 
- การใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่องาน

ประชาสมัพันธ์ 
- เจ้าพนักงานธุรการ  

ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office  

กลุ  งานว เครา  ์ข้อ ลู     
- วิศวกรโยธา ช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่ม 
- วิศวกรรมโยธา ส ารวจ ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา 
- การจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management) 
- ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

(Geographic Information System) 
- การบริหารโครงการ (Project 

Management) 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 

- วิศวกรโยธา  
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

- วิศวกรรมโยธา ส ารวจ ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา 

- การจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management) 

- ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
(Geographic Information System) 

- การบริหารโครงการ (Project 
Management) 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 

- นักวิชาการสถิติ  - คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต ์ - การบริหารโครงการ (Project 
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 น วยงาน/  าแ น ง  ทัก   ลกั ทัก  รอง 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ - การจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management) 
 
 

Management) 
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 
- นายช่างไฟฟ้า  

ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
- วิศวกรรมไฟฟ้า 
- การจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management) 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 
- นายช่างโยธา  

ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
- วิศวกรรมโยธา ส ารวจ ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา 
- การจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management) 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 

- เจ้าพนักงานธุรการ  
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office -  

กลุ  งานพัฒนาร บบ รว วัด   
- วิศวกรไฟฟ้า ช านาญการพเิศษ  

หัวหน้ากลุ่มงาน 
- วิศวกรรมไฟฟ้า 
- ระบบเรดาห์ ตรวจวัด 
- การบริหารโครงการ (Project 

Management) 
- ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

(Geographic Information System) 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 

- วิศวกรไฟฟ้า  
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

- วิศวกรรมไฟฟ้า 
- ระบบเรดาห์ ตรวจวัด 
- ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

(Geographic Information System) 

- การบริหารโครงการ (Project 
Management) 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 
- วิศวกรโยธา  

ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
- วิศวกรรมโยธา ส ารวจ ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา 
- ระบบเรดาห์ ตรวจวัด 
- ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

(Geographic Information System) 

- การบริหารโครงการ (Project 
Management) 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 
- วิศวกรไฟฟ้า  

ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
- วิศวกรรมไฟฟ้า 
- ระบบเรดาห์ ตรวจวัด 
- ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

(Geographic Information System) 

- การบริหารโครงการ (Project 
Management) 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 
- นายช่างโยธา อาวุโส - วิศวกรรมโยธา ส ารวจ ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา 
- ระบบเรดาห์ ตรวจวัด 
- ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

(Geographic Information System) 

- การบริหารโครงการ (Project 
Management) 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 
 

- นายช่างไฟฟ้า  - วิศวกรรมไฟฟ้า - การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
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 น วยงาน/  าแ น ง  ทัก   ลกั ทัก  รอง 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน - ระบบเรดาห์ ตรวจวัด 

- ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
(Geographic Information System) 

- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
(Presentation Technique) 

- นายช่างโยธา  
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

- วิศวกรรมโยธา ส ารวจ ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา 

- ระบบเรดาห์ ตรวจวัด 
- ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

(Geographic Information System) 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 

- เจ้าพนักงานธุรการ  
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office  

ศูนย์ควบคุ ร บบป องกนัน  าท ว    
- เจ้าพนักงานสื่อสาร/นายช่าง

ไฟฟ้า อาวุโส (หัวหน้าศูนย์) 
- นิเทศศาสตร์ และการสื่อสาร 
- โปรแกรมประยุกต์ เช่น ระบบเรดาห์ 

ระบบเฝ้าระวัง 
- เครือข่ายไรส้าย (Wireless Network) 
- โครงสร้างพื นฐานท่ีส าคัญในศูนย์

คอมพิวเตอร์ (DATA CENTER) 
- การบริหารโครงการ (Project 

Management) 
- ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

(Geographic Information System) 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 
- การจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management) 
- ความรู้เกี่ยวกับ Internet of Things 

Concept เช่น ความรู้พื นฐาน
อิเล็กทรอนิกส ์ความรู้พื นฐานดา้น
เครือข่ายและโพรโทคอล TCP/IP 

- นายช่างไฟฟ้า  
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

- วิศวกรรมไฟฟ้า 
- โปรแกรมประยุกต์ เช่น ระบบเรดาห์ 

ระบบเฝ้าระวัง 
- เครือข่ายไรส้าย (Wireless Network) 
- ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

(Geographic Information System) 
- ความรู้เกี่ยวกับ Internet of Things 

Concept เช่น ความรู้พื นฐาน
อิเล็กทรอนิกส ์ความรู้พื นฐานดา้น
เครือข่ายและโพรโทคอล TCP/IP 

- โครงสร้างพื นฐานท่ีส าคัญในศูนย์
คอมพิวเตอร์ (DATA CENTER) 

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 
- การจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management) 

- เจ้าพนักงานสื่อสาร  
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

- นิเทศศาสตร์ และการสื่อสาร 
- โปรแกรมประยุกต์ เช่น ระบบเรดาห์ 

ระบบเฝ้าระวัง 
- เครือข่ายไรส้าย (Wireless Network) 
- ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

(Geographic Information System) 
- ความรู้เกี่ยวกับ Internet of Things 

Concept เช่น ความรู้พื นฐาน
อิเล็กทรอนิกส ์ความรู้พื นฐานดา้น
เครือข่ายและโพรโทคอล TCP/IP  

- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(Presentation Technique) 
- การจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management) 
 

- นายช่างไฟฟ้า  - วิศวกรรมไฟฟ้า - การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
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 น วยงาน/  าแ น ง  ทัก   ลกั ทัก  รอง 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน - โปรแกรมประยุกต์ เช่น ระบบเรดาห์ 

ระบบเฝ้าระวัง 
- เครือข่ายไรส้าย (Wireless Network) 
- ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

(Geographic Information System) 
- ความรู้เกี่ยวกับ Internet of Things 

Concept เช่น ความรู้พื นฐาน
อิเล็กทรอนิกส ์ความรู้พื นฐานดา้น
เครือข่ายและโพรโทคอล TCP/IP  

- การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
(Presentation Technique) 

- การจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management) 
 

6.2  แผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในยุคข้อมูลข่าวสาร คือ สารสนเทศที่ทันสมัยอยู่เสมอ และบุคลากรที่

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้ประโยชน์ในการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ  
นอกจากนี องค์ความรู้ก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง บุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
มีโอกาสสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบ ในขณะที่บุคลากรที่มีประสบการณ์จะต้องได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือน าไปผสมผสานกับประสบการณ์ของตนที่มีอยู่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้รองรับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ น 

ดังนั น กองสารสนเทศระบายน  า จึงมีภารกิจที่ส าคัญเพ่ิมขึ นประการหนึ่งคือ การพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรตามโครงสร้างองค์กร  การปรับ
โครงสร้างองค์กร นอกจากจะค านึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังค านึงถึงบทบาทของ
องค์กรซึ่งจะเพ่ิมสูงขึ นและปรับเปลี่ยนไปในเชิงรุกมากขึ น ท่ามกลางสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง กสน. จึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมองค์ความรู้ในทุกมิติ
หลักของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั งแต่มิติโครงสร้างพื นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบ
เครือข่าย ระบบจัดการเครื่องแม่ข่าย มิติการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหาร
จัดการฐานข้อมูล และมิติการบริหารจัดการโครงการระบบสารสนเทศ เช่น การวางแผนจัดการโครงการ
ระบบสารสนเทศ และการบูรณาการระบบสารสนเทศ 

การบริหารงานของกองสารสนเทศระบายน  าจะพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั นต้อง
อาศัยบุคลากรภายในเป็นกุญแจไขสู่ความส าเร็จ เรื่องนี จึงนับเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนพึงตระหนัก
และร่วมกันพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของ
องค์กรและเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้ประสบความส าเร็จในชีวิตการท างาน สามารถด ารงตนในสังคม
ได้อย่างมีความสุข โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาแรงขับภายในตัวบุคคล 
เช่น ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจ และอุปนิสัย เป็นการพัฒนาจากจิตใจเพ่ือให้บุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
ค่านิยม ความเชื่อ รู้จักค้นคว้าศึกษาหาความรู้ และพัฒนาทักษะด้วยตนเองเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างถาวรและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อไป  
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แนวทางในการพัฒนาบุคลากรกองสารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  า มีดังนี   
1) การสื่อสารที่ดีเป็นการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ดังนั นในการ

ท างาน ทุกคนต้องมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์เพ่ือแปลงไปสู่ แผนงาน โครงการ ถึงผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ จึงจะท าให้ทุกคนรวมพลัง
กันผลักดนัเป้าหมายของกองสารสนเทศระบายน  าให้บรรลุผลส าเร็จได้  

2) การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพ่ือให้บุคลากรได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยกันแก้ไขปัญหา สร้างสัมพันธภาพและมีทัศนคติที่ดีต่อ
องคก์ร บุคลากรทุกคนมีความสุขในการท างาน  

3) คุณภาพชีวิตการท างาน โดยค านึงถึงปัจจัย เช่น การจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ 
สะอาด สะดวก ปลอดภัย การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และ
การสร้างโอกาส ความก้าวหน้า และความมั่นคงในอาชีพ และมีทักษะในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม ตามเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 

4) การสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร ช่วยหล่อหลอมบุคลากรภายในกองสารสนเทศระบายน  า 
ให้เข้าใจกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ซึ่งมีส่วนช่วยท าให้บุคลากรเกิด
ความผูกพันกับองค์กร 

จากที่กล่าวมาข้างต้น การทีเ่ทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้รูปแบบ
การท างานของกองสารสนเทศระบายน  า และศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม เปลี่ยนแปลงไปด้วยอย่าง
มาก ด้วยแนวความคิดเดิมที่การป้องกันน  าท่วมและการบริหารการระบายน  า  เป็นงานด้านวิศวกรรมเพียง
อย่างเดียว แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบเฝ้าระวังอัตโนมัติ (ระบบเซ็นเซอร์
ต่างๆ) ระบบตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ระบบกล้องวงจรปิดขนาดใหญ่  (จ านวนมาก) และข้อมูลจาก
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงข้อมูลจากเครือข่ายสื่อสังคม (Social Media) ท าให้กระบวนการบริหาร
จัดการการระบายน  า เปลี่ยนแปลงไป เป็นการบริหารและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก ด้วยข้อมูลที่เข้ามา
เป็นจ านวนมาก ทั งจากระบบเฝ้าระวัง ระบบพยากรณ์อากาศอัตโนมัติ และอ่ืน ๆ ท าให้ต้องมีหน่วยงาน
และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน
มหาศาล (Big Data)  

โครงสร้างองค์กรของกองสารสนเทศระบายน  า สนน. ยังคงอยู่ในรูปแบบที่มุ่งเน้นงานด้านวิศวกรรม
มากกว่างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งงานที่ยังมีบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและสารสนเทศภูมิศาสตร์อยู่จ านวนน้อย ซึ่งส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากต าแหน่ง
งาน หน้าที่ความรับผิดชอบไม่ตรงกับภาระงาน หรือไม่ตรงกับสภาพงานจริง ดังนั นการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กรของกองสารสนเทศระบายน  า จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน เนื่องจากการ
พัฒนาบุคลากรนั นจ าเป็นต้องใช้เวลา โดยมีแนวทางการปรับปรุงสามขั นตอนดังนี  คือ  1) อบรมบุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้อง
กับงานที่มีอยู่ 2) ท าการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภาระงานโดยปรับเพ่ิมกลุ่มงานด้านวิเคราะห์
ข้อมูล ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านพัฒนาระบบตรวจวัด เพ่ือให้สอดรับกับภาระงานจริงท าให้สามารถ
วางแผนและประเมินการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) อาจจะต้องปรับให้โครงสร้างหน่วยงานมี
ความสามารถรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ นโดยยกระดับให้เป็น “ส านักสารสนเทศเพ่ือการระบายน  า” เพ่ือให้
รองรับการเพ่ิมจ านวนบุคลากรโดยเฉพาะงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้
สอดคล้องตามปริมาณงานที่เพ่ิมขึ นด้วย  
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6.2.1 การน าแผนพัฒนาบุคลากรสู การปฏ บั    

การน าแผนพัฒนาบุคลากรไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดถือเป็นขั นตอนส าคัญ ซึ่งต้อง
เกิดจากความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในกองสารสนเทศระบายน  า ดังนั น  เพ่ือให้แผนพัฒนาบุคลากรมี
ความสอดคล้องกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนวทางการด าเนินงานที่สนับสนุนซึ่ง
กันและกัน ควรด าเนินการดังนี   

1) การบร  าร  
1.1  ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการบริหาร เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกองสารสนเทศระบายน  า พิจารณาก าหนดนโยบาย 
เสนอความเห็นก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  

1.2  ระดับขับเคลื่อนแผน ท าหน้าที่ในการน านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม การพัฒนา
บุคลากร รวมทั งติดตามความก้าวหน้า และน าเสนอข้อแนะน า รวมทั งปัญหาอุปสรรคใน
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  

1.3  ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย บุคลากรของกองสารสนเทศระบายน  าทุกคนจะต้อง
รับทราบนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และน าไปปฏิบัติในส่วนที่ตนมีความ
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของพนักงานแต่ละคนให้ตรงกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

2) การขับเคล  อนแผนพัฒนาบุคลากร  
2.1  มีการบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับแผนยุทธศาสตร์กอง

สารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  า และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ และดูแลรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม  และพัฒนา
บุคลากรในภาพรวมเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

2.2  เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยผลักดันให้นโยบายการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า รวมทั งเป้าหมาย มาตรการ และแนวทางไป
ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และการมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม ที่กองสารสนเทศระบายน  าด าเนินการในภาพรวม  

2.3  ก าหนดตัวชี วัดของแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับตัวบุคคลน าไปสู่การก าหนดกรอบการ
ประเมินผลระดับบุคคล เพ่ือวัดผลงานและน าไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา
ความดีความชอบระดับบุคคล หรือการต่อสัญญาจ้างต่อไป  

3) แนวทางการ  ด า ปร เ  นผล  
3.1  คณะกรรมการบริหาร ท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ประจ าปี  
3.2  มีการประเมินผลตามเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาบุคลากร  
3.3  น าตัวชี วัดในแผนพัฒนาบุคลากรไปก าหนดเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินรายบุคคล  
3.4  ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานและปรับปรุง

แผนต่อไป 
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6.3  การอบร เพ  อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การด าเนินการโครงการอบรม และพัฒนาบุคลากรกองสารสนเทศระบายน  า เพ่ือให้มีการเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ประสบความส าเร็จ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ น 
จนสามารถตอบสนองบทบาท ภารกิจการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จได้  ทั งนี ขอ
เสนอหลักสูตรการอบรมในแต่ละต าแหน่งงาน ดังแสดงในตารางที่ 6.3 

 

ตารางที่ 6.3 หลักสูตรอบรมในแต่ละหน่วยงาน 
ล าดับ  ลักสู ร ึกอบร   น วยงานที เป็นกลุ  เป า  าย 

1 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรส์ าหรบัผู้เริม่ต้นใช้งาน (GIS 
for Beginners) 

- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
- กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมลู 
- กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวดั 
- ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

2 การประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากดาวเทียม 
(Satellite Image Processing and Interpretation) 

- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
- กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมลู 
- กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวดั 
- ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

3 การสร้างแบบจ าลองขั นสูงในระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
(Advanced Modeling in GIS) 

- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
- กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมลู 
- กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวดั 
- ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

4 ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล Database 
Management System (DBMS) 

- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
- กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมลู 
- กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวดั 
- ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

5 ระบบคลังข้อมูล (Data Warehousing Fundamentals) - กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
- กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมลู 
- กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวดั 
- ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

6 การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business Analysis Essentials) - กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
- กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมลู 
- กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวดั 
- ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

7 เทคนิคการบรหิารจดัการระบบเครือข่าย (Network 
System Administration Techniques) 

- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
- กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวดั 
- ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

8 ระบบความมั่นคงปลอดภัย และเครื่องมือในการเฝา้ระวัง 
(Network Security and Monitoring Tools)  

- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
- กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวดั 
- ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

9 โปรแกรมประยุกต์ เช่น ระบบเรดาห์ ระบบเฝ้าระวัง - กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวดั 
10 การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)  - กองวิเคราะหส์ารสนเทศจัดการน  า 
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ล าดับ  ลักสู ร ึกอบร   น วยงานที เป็นกลุ  เป า  าย 
11 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั นสูง - ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
- กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวดั 
- ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

12 เทคนิคการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 
Presentation Technique) 

- ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 

13 ความรู้เกี่ยวกับ Internet of Things Concept  - กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
- กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวดั 
- ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

14 การใช้โปรแกรมกราฟิก - กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
 

รายละเอียดพร้อมค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรฝึกอบรม ดังแสดงในตาราง ข.1 ภาคผนวก ข  
นอกจากรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมที่เสนอข้างต้นแล้ว บุคลากรของกองสารสนเทศระบายน  าควรมีการ
เพ่ิมพูนความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจจะท าการศึกษา หาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง หรือ 
การลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา โดยแบ่งเป็น 

o เทคโนโลยีใหม่ ๆ  
- Virtualization and Cloud Computing 
- Blockchain 
- Bitcoin 
- Big Data  

o เทคโนโลยีเดิม 
- Business Intelligent (BI) 
- Enterprise Architecture (EA) 
- Web Technology 
- Web Services 
- Enterprise Resource Planning (ERP) 
- IT Audit 
- Software Development Process and Design 
- Software Development Methodology เช่น Agile, Scrum 
- Business Process Management (BPM) 
- Drone and sensors 
- Solar technology 
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7. แผนงานโครงการ 
 

จากการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั งแผนงาน โครงการ ดัง
แสดงในบทที่ 4 น าไปสู่การจัดท าแผนการด าเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 
2559-2562 โดยมีงบประมาณด าเนินการส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 เป็นจ านวนเงินรวมทั งสิ น 
644,989,000บาท (หกร้อยสี่สิบสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีตารางสรุปงบประมาณ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังแสดงในตารางที่ 7.1 และตารางแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ จ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ดังแสดงในตารางที่ 7.2 

ตารางที่ 7.1 สรุปงบประมาณปี พ.ศ. 2559-2562 จ าแนกตามยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 

2559 
ปีงบประมาณ 

2560 
ปีงบประมาณ 

2561 
ปีงบประมาณ 

2562 
รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการ
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการระบายน  า
และควบคุมคุณภาพน  า (Data 
Integration for Smart DDS) 

  78,000,000  445,400,000    69,000,000  100,500,000   692,900,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการติดตามและ
บริหารจดัการระบายน  าและ
ควบคุมคุณภาพน  า (Smart IT 
for DDS) 

  27,000,000    10,000,000    20,000,000    38,000,000      95,000,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริการสารสนเทศตาม
ภารกิจแก่ผู้เกี่ยวข้อง (DDS 
Smart Agents) 

784,500   7,799,500  1,390,000  115,000  10,089,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในทุกภาค
ส่วนในการบริหารจดัการระบาย
น  าและควบคมุคุณภาพน  า (DDS 
Social Network) 

  19,000,000      1,000,000    31,000,000      1,000,000      52,000,000  

รวมท้ังสิ้น 124,784,500 464,199,500 121,390,000 139,615,000 849,989,000 
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ตารางที่ 7.2 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

2559 2560 2561 2562

1.1 โครงการจ้างท่ีปรึกษา
ศึกษาและออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลกลาง (Master
 Data Management)

2559 กองสารสนเทศ
ระบายน ้า

 - บรูณาการข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ของ สนน.  
จากการวิเคราะหร์ะบบ
สารสนเทศและโครงสร้างข้อมูล
ของ สนน.  
- ออกแบบโครงสร้างข้อมูลหลัก 
และจัดท้าสถาปตัยกรรมระบบ
- ออกแบบมาตรฐานข้อมูลของ 
สนน.  จากข้อมูลหลัก (Master 
Data)
- ออกแบบโครงสร้างการ
ใหบ้ริการข้อมูลหลัก

1. วิเคราะหร์ะบบสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีใช้อยูใ่น สนน.  เพื่อ
ตรวจหาระบบฐานข้อมูลทีไ่ด้ออกแบบอยูใ่นแต่ละระบบ
สารสนเทศ
2. วิเคราะหโ์ครงสร้างข้อมูลในระบบสารสนเทศของ สนน. 
ต่าง ๆ เพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลของ สนน.  
3. ออกแบบโครงสร้างข้อมูลหลักของ สนน. เพื่อใหเ้กดิ
การบรูณาการข้อมูล 
4. ออกแบบโครงสร้างและจัดท้าสถาปตัยกรรมระบบ ใน
มิติของการเชือ่มต่อกนัระหว่างระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ 
กบัระบบฐานข้อมูลของข้อมูลหลัก 
5. ออกแบบการปรับปรุงข้อมูลอตัโนมัติ (Automatic 
Synchronization) ระหว่างฐานข้อมูลของระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ กบั ฐานข้อมูลท่ีจัดเกบ็ข้อมูลหลัก

- มีโครงสร้างฐานข้อมูลหลัก
- มีสถาปตัยกรรมระบบ ท่ี
เชือ่มโยงระบบสารสนเทศของ
ส้านักฯ กบัฐานข้อมูลกลาง
- มีแบบโครงสร้างการใหบ้ริการ
แลกเปล่ียนข้อมูลกบัหน่วยงาน
ภายนอก

1.1 5,000,000         5,000,000

6. ออกแบบมาตรฐานข้อมูลท่ีเปน็ของ สนน. จากข้อมูลหลัก
 (Master Data) ทีได้ก้าหนดขึ น 
7. ออกแบบโครงสร้างการใหบ้ริการข้อมูลหลักและจัดท้า 
Web Service

1.2 โครงการจ้างท่ีปรึกษา
เพื่อวิเคราะหแ์ละจัดท้า
สถาปตัยกรรมองค์กร 
(Enterprise 
Architecture) ของ สนน.

2559 - กองสารสนเทศ
ระบายน ้า
- กองพัฒนาระบบ
หลัก

 - เพื่อให ้สนน. มีสถาปตัยกรรม
องค์กรเพื่อใช้เปน็แนวทางในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 - เพื่อใหส้ามารถวางแผนการ
พัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามนโยบายของ
หน่วยงาน

 - จ้างท่ีปรึกษา ส้ารวจ วิเคราะห ์สถาปตัยกรรมของ สนน.
 - วางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สนน.
 ตามสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)

 - สนน. มีสถาปตัยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) 
เพื่อน้าไปใช้พัฒนาระบบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 - เพื่อใช้ในการของบประมาณ
ด้าน ICT

1.1 5,000,000         5,000,000

1.3 โครงการการปรับปรุง
ระบบเซ็นเซอร์

2559-
2562

- กองสารสนเทศ
ระบายน ้า
- ศูนย์ควบคุม
ระบบปอ้งกนัน ้าท่วม
- กองระบบคลอง
- กองระบบอาคาร
บงัคับน ้า

 - ปรับปรุงระบบเซ็นเซอร์ทั งใน
มิติของคุณภาพ (ความถูกต้อง
ของข้อมูล) และปริมาณ
 - ปรับปรุงระบบเฝ้าระวังทกุปี

 - ศึกษารายละเอยีดของโครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์
ควบคุมระบบปอ้งกนัน ้าท่วมกรุงเทพมหานคร
 - จัดหาและติดตั งระบบเซ็นต์เซอร์
 - ตรวจสอบความถูกต้อง (Calibration) ข้อมูลท่ีได้รับจาก
เซ็นต์เซอร์ท่ีได้รับมา
 - ท้าการตรวจสอบและเพิ่มจ้านวนเซ็นเซอร์ทกุปี

 - ข้อมูลท่ีได้รับจากระบบ
เซนเซอร์ท่ีติดตั งมีความถูกต้อง 
เชือ่ถือได้

1.3 5,000,000         5,000,000        5,000,000         5,000,000       20,000,000

งบประมาณรวม
ป ี2559-2562

ตวัชีว้ัด
เปา้ประสงค์

ตวัชีว้ัดกิจกรรมปี

ตารางที ่7.2 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ จ าแนกตามยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที ่1 การบรูณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน้ าและควบคุมคุณภาพน้ า (Data Integration for Smart DDS)

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง

ชือ่แผนงาน/ โครงการ/
ระบบงาน

โครงการที่ หมายเหตุ
งบประมาณ (ป ีพ.ศ.)
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1.4 โครงการปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื นฐาน 
ประกอบด้วย 4 โครงการ

2559-
2560

กองสารสนเทศ
ระบายน ้า

 - ใหม้ีความเหมาะสมกบัการใช้
งาน ถูกต้องตามหลักการออกแบบ
 และมีระบบรักษาความมั่นคงท่ี
เปน็มาตรฐาน
 - เพื่อปอ้งกนัการหยุดชะงักของ
บริการเมื่ออปุกรณ์เกดิการช้ารุด 
มีระบบแม่ข่ายเสมือน (Server 
Virtualization) เพื่อการใช้ใน
การบริหารจัดการแม่ข่ายใหม้ี
ประสิทธิภาพและยืดหยุน่ 
 - ปรับปรุงระบบรักษาความ
มั่นคง ระบบไฟฟ้า และระบบ
ปรับอากาศใหเ้ปน็ตามกรอบการ
ออกแบบ ISO 27001

 - ปรับปรุงระบบแม่ข่าย อปุกรณ์จัดเกบ็ข้อมูล และระบบ
เครือข่ายใหเ้ปน็ตามกรอบการออกแบบท่ีเปน็มาตรฐาน
 - จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และเคร่ืองพิมพ์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงขึ น
 - จัดหาอปุกรณ์อปุกรณ์ท่ีมีความจ้าเปน็ต่อการรักษาความ
มั่นคงของระบบเครือข่ายแม่ข่าย
 - ปรับปรุงและทดแทนระบบส้ารองไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศใหเ้หมาะสมและเพียงพอกบัอปุกรณ์ทีจ่ัดหาเพิ่มเติม

 - ไม่มีการหยุดชะงักของบริการ
เมื่ออปุกรณ์เกดิการช้ารุด

1.4

1.4.1  - โครงการปรับปรุง
เคร่ืองแม่ข่ายและ
อปุกรณ์จัดเกบ็ข้อมูล

2559 กองสารสนเทศ
ระบายน ้า

 - เพื่อทดแทนเคร่ืองแม่ข่ายท่ี
หมดอายุการใช้งาน
 - เพื่อเพิ่มความสามารถเคร่ือง
แม่ข่ายใหร้องรับกบัความ
ต้องการท่ีเพิ่มขึ น
 - เพื่อเพิ่มความมั่นคงใหก้บัการ
เกบ็รักษาข้อมูล

 - จัดหาเคร่ืองแม่ข่ายและอปุกรณ์จัดเกบ็ข้อมูลพร้อมติดตั ง
 - การย้ายระบบงานจากเคร่ืองแม่ข่ายเดิมมายังเคร่ืองแม่
ข่ายใหม่
 - การโอนย้ายข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเดิมมายังระบบ
ฐานข้อมูลใหม่
 - ติดตั งเคร่ืองระบบแม่ข่ายเสมือนขึ นทดแทนเคร่ืองแม่ข่าย
เดิม

 - มีเคร่ืองแม่ข่ายเพียงพอ
ส้าหรับระบบงาน
 - มีประสิทธิภาพของเคร่ืองแม่
ข่ายท่ีรองรับภาระงานได้
 - รองรับการขยายระบบงานท่ี
พัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต

1.4 20,000,000       20,000,000

1.4.2  - โครงการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายและระบบรักษา
ความมั่นคง

2559 กองสารสนเทศ
ระบายน ้า

 - เพื่อทดแทนอปุกรณ์เครือข่ายท่ี
หมดอายุการใช้งาน
 - เพื่อเพิ่มความสามารถของ
ระบบเครือข่ายใหร้องรับกบัความ
ต้องการท่ีเพิ่มขึ น
 - เพื่อเพิ่มความมั่นคงใหก้บัระบบ
เครือข่ายและแม่ข่าย

 - จัดหาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงพร้อม
ติดตั ง

 - ระบบเครือข่ายมี up time 
ไม่น้อยกว่า 98%
 - มีปริมาณการถูกโจมตีส้าเร็จ
เปน็ 0%

1.4 15,000,000     15,000,000

1.4.3  - โครงการทดแทนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายและ
อปุกรณ์ต่อพ่วง

2559 กองสารสนเทศ
ระบายน ้า

 - เพื่อทดแทนเคร่ืองลูกข่ายท่ี
หมดอายุการใช้งาน
 - เพื่อเพิ่มความสามารถเคร่ือง
ลูกข่ายใหร้องรับกบัความต้องการ
ซอฟต์แวร์ท่ีเพิ่มขึ น

 - จัดหาเคร่ืองลูกข่ายพร้อมติดตั ง  - มีเคร่ืองลูกข่ายเพียงพอ
ส้าหรับระบบงาน
 - มีประสิทธิภาพของเคร่ืองลูก
ข่ายท่ีรองรับซอฟต์แวร์ใหม่ได้

1.4 15,400,000      15,400,000

งบประมาณรวม
ป ี2559-2562

ตวัชีว้ัด
เปา้ประสงค์

ตวัชีว้ัดกิจกรรมปี

ตารางที ่7.2 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ จ าแนกตามยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที ่1 การบรูณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน้ าและควบคุมคุณภาพน้ า (Data Integration for Smart DDS)

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง

ชือ่แผนงาน/ โครงการ/
ระบบงาน

โครงการที่ หมายเหตุ
งบประมาณ (ป ีพ.ศ.)

 



บทที่ 7 | แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 

 
 7-4 

2559 2560 2561 2562

1.4.4  - โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลส้านักระบายน ้า
กรุงเทพมหานคร

2559 กองสารสนเทศ
ระบายน ้า

 - เพื่อปรับปรุงศูนย์ข้อมูลใหม้ี
มาตรฐาน
 - เพื่อใหจ้่ายไฟฟ้าท่ีได้มาตรฐาน
มีก้าลังไฟฟ้าเพียงพอท่ีจะจ่ายให้
อปุกรณ์ในศูนย์ข้อมูล
 - เพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศ
ใหส้ามารถท้าความเย็นได้
เพียงพอต่อความต้องการของ
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์
 - เพื่อมีระบบปอ้งกนัอคัคีภยัท่ีได้
มาตรฐานส้าหรับศูนย์ข้อมูล

 - จัดหาระบบพร้อมติดตั ง  - มีศูนย์คอมพิวเตอร์ทีไ่ด้
มาตรฐานอย่างน้อยในระดับ 
TIER-2

1.1, 1.2 8,000,000         8,000,000

1.5 โครงการจัดหาระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์

2559-
2562

- กองสารสนเทศ
ระบายน ้า
- กองพัฒนาระบบ
หลัก

 - เพื่อพัฒนาระบบต่อยอดจาก
ระบบ GIS เดิมของศูนย์ควบคุม
ระบบปอ้งกนัน ้าท่วม
 - เพื่อท้าใหก้ารน้าเสนอข้อมูลบน
ระบบแผนท่ี (Overlay on GIS) 
สามารถวางข้อมูลบนแผนท่ีได้
หลายกลุ่มชั นข้อมูล

 - จัดซื อจัดหาเคร่ืองแม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์เพื่อใช้งานภายใน สนน.
 - ขอข้อมูลแผนท่ีฐานจากส้านักผังเมืองมาใช้พร้อมกบัชั น
ข้อมูลพื นฐานบางส่วนท่ีจ้าเปน็ส้าหรับ สนน.
 - น้าข้อมูลของ สนน. ท่ีได้จากการส้ารวจเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์เพื่อใหห้น่วยงานต่างๆ สามารถ
น้าไปใช้งานได้
 - เชือ่มโยงข้อมูลกบัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(Management Information System) และการ
ปฏบิติังาน ของ สนน. ระยะท่ี 1
 - ด้าเนินการท้าข้อตกลงร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพื่อ
แลกเปล่ียนข้อมูลด้านสารสนเทศภมูิศาสตร์และข้อมูลอืน่ๆ
 ท่ีเกีย่วข้อง 
 - จัดท้าแบบจ้าลองการท้านายสถานการณ์น ้าใน กทม .

ระยะท่ี 1
 - มีระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์
ใช้ใน สนน.
 - มีชั นข้อมูลของ สนน. บนแผน
ท่ีฐานขนาด 1:4,000 ใช้เพื่อ
การด้าเนินงานของ สนน. ได้
ระยะท่ี 2
 - สามารถเชือ่มโยงข้อมูลกบั
ระบบ MIS ของ สนน. ได้
ระยะท่ี 3
 - สามารถเชือ่มโยงข้อมูล กบั
หน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วข้องได้ 
เช่น กรมทางหลวง เขตต่างๆ 
ของกรุงเทพมหานคร เปน็ต้น

1.1 15,000,000       10,000,000      5,000,000              500,000.00 30,500,000

ระยะท่ี 4
 - สามารถสร้างแบบจ้าลอง 
เพื่อการท้านายสถานการณ์น ้าได้
ในระดับหนึง่ท่ี สนน. ก้าหนด

1.6 โครงการระบบเฝ้าระวัง
สถานะเคร่ืองสูบน ้า

2561 กองเคร่ืองจักรกล  - ทราบสถานะของเคร่ืองสูบน ้า
 - ต้าแหน่งของเคร่ืองสูบน ้า และ
ก้าลังสูบท่ีสูบได้จริงของแต่ละ
เคร่ือง

 - ติดตั งอปุกรณ์ตรวจวัดสถานะปดิ-เปดิของเคร่ืองสูบน ้า
 - ศึกษาเพิ่มเติมถึงระบบท่ีสามารถท้าการควบคุมการ
ท้างานของเคร่ืองสูบน ้าจากระยะไกล

 - การควบคุมการท้างานของ
เคร่ืองสูบน ้าเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ น

1.3 22,000,000       22,000,000

1.7 โครงการศึกษาและ
พัฒนาหุน่ยนต์ต้นแบบ
การส้ารวจท่อระบายน ้า 
กทม.

2561 กองระบบท่อ
ระบายน ้า

 - เพื่อส่งข้อมูลใหก้บักองท่อ
ระบายน ้าเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการการท้าความสะอาดและ
ซ่อมบ้ารุงทอ่น ้า
 - เพื่อมีหุน่ยนต์ส้ารวจต้นแบบ

 - การจ้างนักวิจัย หรือ หน่วยงานวิจัยเช่น มหาวิทยาลัย 
เปน็ผู้วิจัยและสร้างหุน่ยนต์ต้นแบบท่ีใช้ในการส้ารวจท่อ
ระบายน ้า โดย ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)

 - กองระบบท่อระบายน ้ามี
ข้อมูลท่ีเชือ่ถือได้ใช้ในการ
บริหารจัดการการท้าความ
สะอาดและซ่อมบ้ารุงท่อน ้า

1.3 7,000,000         7,000,000

งบประมาณรวม
ป ี2559-2562

ตวัชีว้ัด
เปา้ประสงค์

ตวัชีว้ัดกิจกรรมปี

ตารางที ่7.2 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ จ าแนกตามยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที ่1 การบรูณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน้ าและควบคุมคุณภาพน้ า (Data Integration for Smart DDS)

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง

ชือ่แผนงาน/ โครงการ/
ระบบงาน

โครงการที่ หมายเหตุ
งบประมาณ (ป ีพ.ศ.)
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1.8 โครงการส้ารวจจัดท้า
ข้อมูลสารสนเทศระบบ
ระบายน ้า

2559-
2562

กองสารสนเทศ
ระบายน ้า/กอง
พัฒนาระบบหลัก

 - สร้างมาตรฐานในการจัดเกบ็
ข้อมูลท่ีได้จากการส้ารวจต่าง ๆ

 - ก้าหนดรูปแบบของข้อมูลท่ีบริษัทผู้ส้ารวจต้องท้า ทั ง
รูปแบบกระดาษ ดิจิทัลไฟล์ และฐานข้อมูล และน้าเข้าสู่
ระบบเมื่อท้าการส้ารวจเสร็จสิ น
 - จัดจ้างบริษัทเอกชนใหส้้ารวจข้อมูลทางกายภาพของ 
กทม. อย่างต่อเนือ่งทุกปี

 - มีมาตรฐานในการจัดเกบ็ข้อมูล 1.1 10,000,000       10,000,000      10,000,000       10,000,000     40,000,000

1.9 โครงการปรับปรุงการวัด
คุณภาพน ้า (DDS Water
 Quality Management)

2562 ส้านักงานจัดการ
คุณภาพน ้า

 - ปรับปรุงระบบวัดคุณภาพน ้า
ใหม้ีประสิทธิภาพ

 - สร้างระบบตรวจวัดคุณภาพน ้าแบบอตัโนมัติ
 - บนัทกึข้อมูลสุ่มตรวจคุณภาพน ้าด้วยอปุกรณ์พกพา

 - ปญัหาคุณภาพน ้าเสียลดลง
 - ลดเวลาในการรับเร่ืองปญัหา
คุณภาพน ้า

1.1 70,000,000     70,000,000

1.10 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ศูนย์ควบคุมระบบปอ้งกนั
น ้าท่วมกรุงเทพมหานคร

2560 ศูนย์ควบคุมระบบ
ปอ้งกนัน ้าท่วม

 - เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ควบคุมระบบปอ้งกนัน ้าท่วม
 - ปรับปรุงสถานีเปน็ศูนย์ต้นแบบ
บริหารจัดการน ้าเฉลิมพระเกยีรติ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

 - พัฒนาระบบจัดเกบ็ข้อมูล 
 - พัฒนาระบบส้ารองข้อมูล 
 - พัฒนาปรับปรุงระบบพลังงานไฟฟ้าส้ารอง 
 - พัฒนาระบบกูคื้นข้อมูลอโนมัติ 
 - พัฒนาปรับปรุงระบบติดต่อส่ือสารรับส่งข้อมูลสถานี
เครือข่ายศูนย์ควบคุมระบบปอ้งกนัน ้าท่วม 
 - ติดตั งระบบตรวจวัดข้อมูลน ้าส่งสัญญาณอตัโนมัติใน
คลองสายหลัก 
 - พัฒนาปรับปรุงเคร่ืองวัดระดับน ้าในคลองสายหลัก 
 - จัดหาเคร่ืองวัดอตัราการไหลของน ้า 
 - จัดหาคอมพิวเตอร์แบบพกพา
 - ปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบปอ้งกนัน ้าท่วม และศูนย์
บญัชาการ (War Room) ของผู้บริหาร

 - มีศูนย์ควบคุมระบบปอ้งกนั
น ้าท่วมใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ น
 - ศูนย์ควบคุมระบบปอ้งกนัน ้า
ทว่มสามารถท้างานได้อย่าง
ต่อเนือ่งและมีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับสถานการณ์น ้า
ทว่มได้ 24 ชัว่โมง

1.3 200,000,000    200,000,000

1.11 โครงการบริหารจัดการน ้า
โดยระบบ SCADA

2559-
2560

กองระบบอาคาร
บงัคับน ้า

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบระบายน ้าใน
การแกไ้ขปญัหาน ้าท่วมพื นท่ีได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ช่วยใหเ้กดิการเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์จากการระบายน ้า
ล่วงหน้าท่ีสามารถท้าได้ทันทีจาก
ศูนย์ควบคุมฯ โดยไม่ต้องเสียเวลา
รอการปฏบิติังานของเจ้าหน้าท่ี 
- สามารถลดการใช้แรงงาน
เจ้าหน้าท่ี กทม. จากการใช้ระบบ
 SCADA เข้ามาสนับสนุน

- รวบรวมข้อมูลคลอง ระดับน ้า สถานีสูบน ้า เคร่ืองสูบน ้า 
ประตูระบายน ้า บอ่สูบน ้า และอโุมงค์ระบายน ้า 
- วิเคราะหจ์ัดหาเทคนิคการวัด ตรวจสอบ และควบคุม
อปุกรณ์ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง
- ออกแบบการวัดและการแลกเปล่ียนข้อมูลจากอปุกรณ์
- ออกแบบและพัฒนาการควบคุมอปุกรณ์ดังกล่าวผ่าน
เครือข่าย Internet เพื่อการส่ังการทีร่วดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
- ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ขยายการพัฒนาอปุกรณ์การวัดและการควบคุมอปุกรณ์
ต่างๆ ใหค้รอบคลุมท่ัวพื นท่ีกรุงเทพมหานคร

- มีระบบสารสนเทศเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลและควบคุม
อปุกรณ์จัดการน ้าท่วม
- มีอปุกรณ์การวัดและการ
แลกเปล่ียนข้อมูลจากอปุกรณ์
จัดการน ้าท่วม ในลักษณะของ 
IoT
- มีอปุกรณ์ควบคุมอปุกรณ์
จัดการน ้าท่วม ผ่านการจัดการ
จากระบบสารสนเทศส่วนกลาง
- มีการขยายผลการพัฒนา
อปุกรณ์การวัดและการควบคุม
อปุกรณ์จัดการน ้าท่วมให้
ครอบคลุมทัว่พื นท่ี
กรุงเทพมหานคร

1.3 200,000,000    200,000,000 ทั งนี  เปน็เพียง
ราคาโดยประมาณ
 ราคาทีถู่กต้อง
ขึ นอยูก่บัการ
ออกแบบและ
อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการ
ควบคุม

งบประมาณรวม
ป ี2559-2562

ตวัชีว้ัด
เปา้ประสงค์

ตวัชีว้ัดกิจกรรมปี

ตารางที ่7.2 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ จ าแนกตามยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที ่1 การบรูณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน้ าและควบคุมคุณภาพน้ า (Data Integration for Smart DDS)

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง

ชือ่แผนงาน/ โครงการ/
ระบบงาน

โครงการที่ หมายเหตุ
งบประมาณ (ป ีพ.ศ.)
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1.12 โครงการงานพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านการ
จัดการคุณภาพน ้าโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2559 ส้านักงานจัดการ
คุณภาพน ้า

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการข้อมูลด้านการจัดการ
คุณภาพน ้า โดยยกระดับใหเ้ปน็
เคร่ืองมือท่ีส้าคัญส้าหรับผู้บริหาร
หรือผู้รับบริการท่ีจะน้าไปใช้ใน
การตัดสินใจเพื่อการวางแผนการ
บริหารจัดการคุณภาพน ้าและ
เปน็ศูนย์รวมข้อมูลการจัดการ
คุณภาพน ้า

 - จัดท้าระบบศูนย์ส่ังการและจัดเกบ็ข้อมูล (Command 
Room Center)
 - จัดท้าระบบสถานีตรวจวัดค่าข้อมูลน ้าตามโรงบ้าบดัน ้า
เสีย (Remote Station)
 - จัดท้าระบบจัดเกบ็และแสดงผลข้อมูล
 - ด้าเนินการบริหารจัดการโครงการ

 - ปริมาณการใช้ประโยชน์จาก
ระบบศูนย์ส่ังการและจัดเกบ็
ข้อมูลในการวิเคราะหข์้อมูล
เพิ่มขึ น
 - มีระบบสถานีตรวจวัดค่า
ข้อมูลน ้าตามโรงบ้าบดัน ้าเสีย ท่ี
มีการใช้งานอย่างต่อเนือ่ง
 - ข้อมูลท่ีได้รับมีความถูกต้อง 
เท่ียงตรง น้าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจได้ทันตามสถานการณ์

1.1 30,000,000       30,000,000

1.13 โครงการจัดท้ากรอบ
นโยบาย (Policy 
Framework) ระบบ
ความมั่นคงปลอดภยัด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส้านักการระบายน ้า

2560 ส้านักการระบายน ้า "- เพื่อเปน็แนวทางในการ
จัดสร้างกรอบนโยบาย ระบบ
รักษาความปลอดภยัของข้อมูล 
- เพื่อก้าหนดมาตรฐาน แนวทาง 
และกรอบความคิด ได้ตระหนักถึง
ความส้าคัญของการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สนน. 
- เพื่อเปน็แนวทางในการวาง
นโยบาย และการควบคุมที่
เหมาะสมตามหลัก
มาตรฐานสากล 
- เพื่อใหเ้กดิความเชือ่มั่นและมี
ความมั่นคงปลอดภยัในการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารหรือเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของ สนน.

"- การวางแผน เปน็การก้าหนดกรอบและแนวทางทีจ่้าเปน็
 ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบรักษาความมั่นคงปลอดภยั
ด้านสารสนเทศ  
- การก้าหนดแนวทางในการปฏบิติั ซ่ึงจะต้องระดมความ
คิดเหน็ ข้อเสนอแนะ ระเบยีบปฏบิติั รวมถึงข้อจ้ากดัต่างๆ 
- การประกาศใหทุ้กคนภายใน สนน. รับทราบและถือเปน็
ระเบยีบปฏบิติั หากมีการฝ่าฝืน ละเลย เพิกเฉย จะต้องมี
บทลงโทษก้าหนดไว้
- ก้าหนดทีมงานท่ีท้าหน้าท่ีเปน็ผู้ตรวจสอบการน้าไปปฏบิติั 
(Internal Audit) ภายใน สนน. และประเมิน (Check) 
ตามหวัข้อท่ีกระทรวงไอซีทกี้าหนดไว้ในคู่มือการรักษา
ความมั่นคงปลอดภยั ICT
- จัดจ้างหน่วยงานทีเ่ชือ่ถือได้จากภายนอก (External 
Audit) มาท้าการประเมิน เพื่อน้าส่งข้อมูลผลของการ
ประเมินใหก้ระทรวงไอซีทีและกรุงเทพมหานครรับทราบ

- มีกรอบนโยบายด้านระบบ
รักษาความมั่นคงเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สนน. ตาม
มาตรฐาน ISO 27001
- มีมาตรฐาน แนวทาง และ
กรอบความคิดด้านระบบรักษา
ความมั่นคงเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สนน. ตาม
มาตรฐาน ISO 27001

1.4 5,000,000        5,000,000

       78,000,000     445,400,000        69,000,000    100,500,000       692,900,000

งบประมาณรวม
ป ี2559-2562

ตวัชีว้ัด
เปา้ประสงค์

ตวัชีว้ัดกิจกรรมปี

ตารางที ่7.2 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ จ าแนกตามยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที ่1 การบรูณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน้ าและควบคุมคุณภาพน้ า (Data Integration for Smart DDS)

รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่1

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง

ชือ่แผนงาน/ โครงการ/
ระบบงาน

โครงการที่ หมายเหตุ
งบประมาณ (ป ีพ.ศ.)
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2.1 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (Management 
Information System) 
และการปฏบิติังานของ 
สนน. ระยะท่ี 1

2559 หน่วยงานภายใน
ส้านักการระบายน ้า

 - ปรับปรุงระบบเพื่อการจัดเกบ็
ข้อมูลในการปฏบิติังานของแต่ละ
หน่วยงานใน สนน. เพื่อการบริหาร
 - เพื่อให ้สนน. มีฐานข้อมูลด้าน
การระบายน ้าและการ
บริหารงานท่ัวไปท่ีสนับสนุนและ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏบิติังานใหม้ีความถูกต้อง 
รวดเร็ว ลดความซ ้าซ้อนในการ
จัดเกบ็ข้อมูล สะดวก เชือ่มโยง ใช้
วางแผนร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน

 - พัฒนาและปรับปรุงระบบงานเดิมในโครงการจัดท้าศูนย์
ข้อมูล สนน.  โดยบริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส์ จ้ากดั ซ่ึง
พัฒนาตั งแต่ป ีพ.ศ. 2551

 - การบริหารงานท่ัวไปมี
ประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน 
มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดความ
ซ ้าซ้อนในการจัดเกบ็ข้อมูล

2.1, 2.3 27,000,000       27,000,000 ค่าพัฒนาระบบ 
และ ค่าระบบ
จัดการฐานข้อมูล 
โดยใช้ราคา SQL 
Server จ้านวน 4 
Cores

โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อการบริหาร (Management Information System) และการปฏบิติังานของ สนน. ระยะท่ี 1 ประกอบด้วย 13 ระบบย่อย ดังนี 
2.1.1 ระบบงานเลขานุการ มี

ระบบงานย่อย 4 ระบบ 
ได้แก ่ระบบเอกสารงาน
บริหาร ระบบงานการ
คลังงบประมาณ 
ระบบงานการเจ้าหน้าท่ี 
และระบบงานนิติกรรม
และสัญญา

ส้านักงานเลขานุการ

2.1.2 ระบบบริหารโครงการ
กอ่สร้างและวิศวกรรม

กองสารสนเทศ
ระบายน ้า
ทุกหน่วยงานใน 
สนน.

2.1.3 ระบบจัดท้าแผนปฏบิติั
ราชการและโครงการ

กองสารสนเทศ
ระบายน ้า
ทุกหน่วยงานใน 
สนน.

2.1.4 ระบบรวบรวมผล
การศึกษา

กองสารสนเทศ
ระบายน ้า
ทุกหน่วยงานใน 
สนน.

2.1.5 ระบบคลังวัสดุ อปุกรณ์
และครุภณัฑ์

ส้านักงานเลขานุการ
กองสารสนเทศ
ระบายน ้า

งบประมาณรวม
ป ี2559-2562

ตวัชีว้ัด
เปา้ประสงค์

ตวัชีว้ัดกิจกรรมปี

ตารางที ่7.2 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ จ าแนกตามยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที ่2 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการตดิตามและบริหารจัดการระบายน้ าและควบคุมคุณภาพน้ า (Smart IT for DDS)

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง

ชือ่แผนงาน/ โครงการ/
ระบบงาน

โครงการที่ หมายเหตุ
งบประมาณ (ป ีพ.ศ.)
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2.1.6 ระบบซ่อมบ้ารุง กองเคร่ืองจักรกล
กองสารสนเทศ
ระบายน ้า

2.1.7 ระบบรับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์และร้องเรียน

กองสารสนเทศ
ระบายน ้า

2.1.8 ระบบจัดเกบ็เอกสาร
อเิล็กทรอนิกส์

ส้านักงานเลขานุการ
กองสารสนเทศ
ระบายน ้า

2.1.9 ระบบสารสนเทศเพื่อ
ผู้บริหาร

กองสารสนเทศ
ระบายน ้า

2.1.10 ระบบจัดการคุณภาพน ้า ส้านักงานจัดการ
คุณภาพน ้า

2.1.11 ระบบเชือ่มโยงข้อมูลศูนย์
ควบคุมระบบปอ้งกนัน ้า
ท่วม

กองสารสนเทศ
ระบายน ้า

2.1.12 ระบบข้อมูลอาคารบงัคับ
น ้า

กองระบบอาคาร
บงัคับน ้า

2.1.13 ระบบงานบริการเคร่ือง
สูบน ้า

กองเคร่ืองจักรกล

2.2 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (Management 
Information System) 
และการปฏบิติังานของ 
สนน. ระยะท่ี 2

2561  - กองสารสนเทศ
ระบายน ้า
- กองพัฒนาระบบ
หลัก

 - เชือ่มโยงข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารท่ี
พัฒนาในระยะท่ี 1 เข้ากบัระบบ
โปรแกรมประยุกต์สารสนเทศ
ทางภมูิศาสตร์ (GIS) 
 - เพื่อใช้พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบระบายน ้า
 - ข้อมูลท่ีแม่นย้า ชัดเจน และมี
การบรูณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน

 - ศึกษารูปแบบการจัดเกบ็และน้าเสนอข้อมูลในการ
บริหารลงระบบ GIS
 - น้าข้อมูลเข้าท่ีสอดคล้องกบัต้าแหน่งบน GIS
 - ศึกษาวิเคราะห ์ประเมินผลการใช้งาน

 - เกดิการประยุกต์ใช้กบัระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) ใน
การสนับสนุนการปฏบิติังานได้
ทนัทแีละมีประสิทธิภาพ

2.1, 2.3 10,000,000       10,000,000 ค่าพัฒนาระบบ

งบประมาณรวม
ป ี2559-2562

ตวัชีว้ัด
เปา้ประสงค์

ตวัชีว้ัดกิจกรรมปี

ตารางที ่7.2 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ จ าแนกตามยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที ่2 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการตดิตามและบริหารจัดการระบายน้ าและควบคุมคุณภาพน้ า (Smart IT for DDS)

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง

ชือ่แผนงาน/ โครงการ/
ระบบงาน

โครงการที่ หมายเหตุ
งบประมาณ (ป ีพ.ศ.)
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2.3 โครงการพัฒนาระบบ
ควบคุมและวิเคราะห์
สถานการณ์น ้า (DDS 
Water 
Analysis/Control 
Center)

2562 -  ศูนย์ควบคุม
ระบบปอ้งกนัน ้าท่วม

- สนับสนุนการเตรียมการการ
ตัดสินใจและการจัดการ
สถานการณ์ของผู้บริหาร
- ใหบ้ริการข้อมูลสถานการณ์น ้า
สู่ประชาชนตามพื นท่ีท่ีประชาชน
สนใจ

- จัดท้าระบบติดตามและควบคุมสถานการณ์ (Flood 
Control Center) ท่ีประกอบด้วย (1) ระบบการรับการ
แจ้งปญัหาจากโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ (2) ระบบการ
แจกจ่ายปญัหาใหก้บับคุลากรท่ีเกีย่วข้องได้รับทราบปญัหา
และเข้าไปแกไ้ข (3) ระบบติดตามปญัหาเพื่อใหผู้้บริหาร
หรือหวัหน้างานสามารถติดตามและปรับแผนการจัดการ
ปญัหา (4) ระบบแจ้งผลการแกป้ญัหาใหก้บัผู้แจ้งปญัหา
และบคุลากรท่ีเกีย่วข้องใหไ้ด้รับ

- ได้ระบบติดตามและควบคุม
สถานการณ์ (Flood Control 
Center)
- ได้ระบบวิเคราะหส์ถานการณ์
- พื นทีห่รือถนนท่ีมีน ้าท่วมใน
ความรับผิดชอบในแต่ละปมีี
ปริมาณลดลง

2.2 30,000,000     30,000,000 ค่าพัฒนาระบบใน
การดึงข้อมูลจาก
เซ็นเซอร์ ระบบ
วิเคราะห์
สถานการณ์ โดย
ค้านวณจ้านวนเขต
พื นที ่ประมาณ 10 
เขต

- ปรับปรุงระบบวิเคราะหส์ถานการณ์ (DDS Water 
Analysis) จากข้อมูลทีเ่ข้ามาในระบบ ทั งข้อมูลการ
ประเมินสภาพอากาศ ข้อมูลจากอปุกรณ์ตรวจวัด 
(Sensors)  ข้อมูลจากบคุลากร สนน. และบคุลากร กทม. 
ท่ีจะบง่ชี ถึงผลการด้าเนินงานการจัดการน ้า และข้อมูล
เพิ่มเติมจากประชาชน จะท้าให ้สนน. สามารถวิเคราะหไ์ด้
ถึงสถานการณ์น ้าได้อย่างรวดเร็ว

2.4 โครงการจัดท้าระบบ
บริหารจัดการน ้าพื นท่ีเฝ้า
ระวังน ้าท่วม

2560 - 
2561

- ศูนย์ควบคุม
ระบบปอ้งกนัน ้าท่วม

- สนับสนุนการเตรียมการการ
ตัดสินใจและการจัดการ
สถานการณ์พื นทีเ่ส่ียงของผู้บริหาร

- ปรับปรุงระบบวิเคราะหส์ถานการณ์ (DDS Water 
Analysis) จากข้อมูลในพื นท่ีเส่ียงภยัน ้าทว่มท่ีเข้ามาใน
ระบบ ข้อมูลจากอปุกรณ์ตรวจวัด (Sensors)  ข้อมูลจาก
บคุลากร สนน. และบคุลากร กทม.ท่ีจะบง่ชี ถึงผลการ
ด้าเนินงานการจัดการน ้า เพื่อท้าให ้สนน. สามารถ
วิเคราะหไ์ด้ถึงสถานการณ์น ้าได้อย่างรวดเร็ว
- จัดท้าระบบติดตามและควบคุมสถานการณ์ (Flood 
Control Center) ท่ีประกอบด้วย (1) ระบบการแจกจ่าย
ปญัหาใหก้บับคุลากรท่ีเกีย่วข้องได้รับทราบปญัหาและเข้า
ไปแกไ้ข (2) ระบบติดตามปญัหาเพื่อใหผู้้บริหารหรือ
หวัหน้างานสามารถติดตามและปรับแผนการจัดการปญัหา 
(4) ระบบแจ้งผลการแกป้ญัหา ใหก้บัผู้แจ้งปญัหาและ
บคุลากรทีเ่กีย่วข้องใหไ้ด้รับ

- ได้ระบบติดตามสถานการณ์
น ้าท่วม
- ปริมาตรน ้าท่วมขังในเขตพื นท่ี
เส่ียงในแต่ละปมีีปริมาณลดลง

2.2 10,000,000      10,000,000       20,000,000 ค่าพัฒนาระบบใน
การดึงข้อมูลจาก
เซ็นเซอร์ ระบบ
วิเคราะห์
สถานการณ์ โดย
ค้านวณจ้านวนเขต
พื นที ่ประมาณ 3 
เขตพื นทีเ่ส่ียงภยั
น ้าทว่มในแต่ละ
โครงการ

งบประมาณรวม
ป ี2559-2562

ตวัชีว้ัด
เปา้ประสงค์

ตวัชีว้ัดกิจกรรมปี

ตารางที ่7.2 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ จ าแนกตามยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที ่2 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการตดิตามและบริหารจัดการระบายน้ าและควบคุมคุณภาพน้ า (Smart IT for DDS)

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง

ชือ่แผนงาน/ โครงการ/
ระบบงาน

โครงการที่ หมายเหตุ
งบประมาณ (ป ีพ.ศ.)
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2.5 โครงการพัฒนาระบบ
คลังข้อมูล (Data 
Warehouse) และระบบ
สารสนเทศสนับสนุน
ผู้บริหาร (EIS)

2562 - กองสารสนเทศ
ระบายน ้า

- เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
- เพื่อสรุปสถิติผลการปฏบิติังาน
ของ สนน.

- จัดหาระบบซอฟต์แวร์คลังข้อมูล
- ออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล
- การรวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่องานบริการ
หลักของ สนน. โดยใช้เคร่ืองมือ ETL 
(Extract-Transform-Load)
- สร้างระบบวิเคราะหข์้อมูล OLAP (On-Line Analytical 
Processing) จากคลังข้อมูล เพื่อการวิเคราะหข์้อมูลหลาย
มิติ (OLAP Cube) ส้าหรับใหผู้้ใช้สามารถน้าไปวิเคราะห์
และออกรายงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั งและการจัดท้า
รายงาน KPI เสนอต่อผู้บริหาร
- ออกแบบการวิเคราะหด้์วย What-if Analysis ใหส้้าหรับ
ผู้บริหารองค์กรเพื่อการวางแผนปฏบิติังานของ สนน. 

 - มีระบบคลังข้อมูลเพื่อช่วย
การตัดสินใจของผู้บริหาร
 - ผู้บริหารสามารถน้าข้อมูลนี 
ไปน้าเสนอได้

2.1, 2.2 8,000,000       8,000,000 ค่าซอฟต์แวร์ และ
ค่าพัฒนาระบบ

       27,000,000       10,000,000        20,000,000      38,000,000         95,000,000

งบประมาณรวม
ป ี2559-2562

ตวัชีว้ัด
เปา้ประสงค์

ตวัชีว้ัดกิจกรรมปี

ตารางที ่7.2 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ จ าแนกตามยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที ่2 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการตดิตามและบริหารจัดการระบายน้ าและควบคุมคุณภาพน้ า (Smart IT for DDS)

รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่2

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง

ชือ่แผนงาน/ โครงการ/
ระบบงาน

โครงการที่ หมายเหตุ
งบประมาณ (ป ีพ.ศ.)
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3.1 โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาบคุลากร

2560-
2561

- กองสารสนเทศ
ระบายน ้า
- ส้านักงาน
เลขานุการ

 -  เพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจแกบ่คุลากร มี
คุณภาพชีวิต มีขวัญและก้าลังใจ
ในการปฏบิติังานทีไ่ด้รับ
มอบหมายใหเ้กดิผลสัมฤทธิต่์อ
ภารกจิขององค์กร

 - ส้ารวจศึกษาความต้องการในการพัฒนาของบคุลากร
 - วางแผนการฝึกอบรม
 - ด้าเนินการโครงการอบรม

 - จัดการฝึกอบรมตามแผนไม่
ต้่ากว่าร้อยละ 50
 - บคุลากรมีความพอใจในการ
ฝึกอบรมในระดับดีขึ นไป

3.1 1,200,000        1,200,000         2,400,000 จัดสัมมนา ตจว.
2 วัน 1 คืน คนละ 
4,000 บาท 
(เฉพาะข้าราชการ
 จ้านวน 600 คน)

3.2 โครงการพัฒนาบคุลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2560-
2562

กองสารสนเทศ
ระบายน ้า

 - สามารถบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนทศท่ีมีอยูไ่ด้

 - วางแผนและด้าเนินการโครงการอบรมในมิติต่างๆ ตั งแต่
 ระบบเครือข่าย เคร่ืองแม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล โปรแกรม
ประยุกต์ต่างๆ ท่ีใช้งานอยู ่เช่น ระบบเรดาร์  ระบบเฝ้า
ระวังต่างๆ รวมถึงการบริหารโครงการฯ

 - บคุลากรมีความสามารถใน
การบริหาร และดูแลโครงการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาก
ขึ น

3.1, 3.3 784,500            599,500           190,000                115,000.00 1,689,000 ข้อมูลจาก
ภาคผนวก ข 
ตารางที ่ข.1

3.3 โครงการพัฒนาระบบ
องค์ความรู้ด้านการ
ปฏบิติัภารกจิส้านักการ
ระบายน ้า (Knowledge
 Management)

2560  - ส้านักงาน
เลขานุการ
 - ทุกหน่วยงาน
ภายในส้านักการ
ระบายน ้า

 - บคุลากรสามารถเพิ่มพูน
ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
การแกป้ญัหาโดยผู้เชีย่วชาญ 
  - มีการเชือ่มโยงความรู้จากการ
วิจัยจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

 - จัดหาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้ 
- กจิกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างผู้เชีย่วชาญในแต่
ละด้าน 
 - เขียนขั นตอน หรือเอกสารท่ีแสดงกระบวนการท้างาน
แกป้ญัหาในแต่ละสถานการณ์ 
 - จัดหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นตามค้าส้าคัญ
 ตามเหตุการณ์ หรือวันเวลาท่ีเกดิขึ น

 - มีหวัข้อ ประเด็นของความรู้
เพิ่มขึ นทุกปี
 - จ้านวนผู้เข้าสืบค้น น้าความรู้
ไปใช้เพิ่มขึ น

3.2 6,000,000        6,000,000 ค่าพัฒนาระบบ 
ค่าใช้จ่ายการจัด
กจิกรรม

3.4 การปรับโครงสร้างองค์กร
 เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลง

2560 กองสารสนเทศ
ระบายน ้า

 - เกดิความชัดเจนในการปฏบิติั
ภารกจิ มีความยืดหยุน่คล่องตัว 
รวดเร็ว

 - ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
อย่างเปน็ระบบ
 - ติดตามผลการด้าเนินงาน และน้ามาทบทวนขั นตอน
ระบบงาน และระยะเวลาการปฏบิติังาน
- พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและวิธีการท้างานใหม้ี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ น

 - บคุลากรสามารถคิดริเร่ิมและ
สร้างนวัตกรรม รวมถึงการ
บริหารการเปล่ียนแปลงเพื่อ
ขับเคล่ือนและปรับตัวได้อย่าง
ราบร่ืนเหมาะสม

3.3 0 กองสารสนเทศ
ระบายน ้า
ด้าเนินการเอง ไม่
มีค่าใช้จ่าย

            784,500         7,799,500          1,390,000           115,000         10,089,000

งบประมาณรวม
ป ี2559-2562

ตวัชีว้ัด
เปา้ประสงค์

ตวัชีว้ัดกิจกรรมปี

ตารางที ่7.2 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ จ าแนกตามยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาบคุลากรใหม้ีความเชีย่วชาญในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริการสารสนเทศตามภารกิจแก่ผู้เก่ียวข้อง (DDS Smart Agents)

รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่3

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง

ชือ่แผนงาน/ โครงการ/
ระบบงาน

โครงการที่ หมายเหตุ
งบประมาณ (ป ีพ.ศ.)
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4.1 โครงการพัฒนาระบบ
ร่วมกนัจัดการน ้า กทม. 
(DDS People/Staff 
Enable System)

2561 - กองสารสนเทศ
ระบายน ้า
- ศูนย์ควบคุม
ระบบปอ้งกนัน ้าท่วม

- เพิ่มสมรรถนะการบริหาร
จัดการน ้าในกรุงเทพมหานคร
อย่างบรูณาการ
- สนับสนุนการเตรียมการการ
ตัดสินใจและการจัดการ
สถานการณ์ของผู้บริหาร

- จัดท้าโปรแกรมบนอปุกรณ์เคล่ือนท่ีเพื่อส่ือสารกบั
ประชาชน (People-response Application) เพื่อให้
ประชาชนได้แจ้งสถานะการณ์น ้าท่วมใหก้บั สนน. และเพื่อ
การแจ้งเตือนประชาชนในเขตพื นทีท่ี่จะได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์น ้าหรือจากการปฏบิติังานบคุลากร สนน. 
- จัดท้าโปรแกรมบนอปุกรณ์เคล่ือนท่ีและผ่าน Web เพื่อ
ใหบ้ริการข้อมูลสู่ประชาชน (Public Service) ใหไ้ด้ถูก
น้าไปต่อยอดใช้ประโยชน์โดยภาคเอกชนและบคุคลท่ัวไป
ต่อไป

- ได้โปรแกรมส้าหรับอปุกรณ์
เคล่ือนท่ีเพื่อส่ือสารกบัประชาชน
- ได้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
ส่ือสารกบับคุลากร
- มีจ้านวนข้อมูลท่ีน้ามาบรูณา
การเพิ่มขึ น
- จ้านวนผู้ใหข้้อมูลมีเพิ่มขึ น
อย่างต่อเนือ่ง

4.1, 4.3 30,000,000       30,000,000 คิดตามราคา
มาตรฐานการจ้าง
พัฒนาซอฟต์แวร์ 
และการประเมิน
ราคาตามฟังกช์ัน
การท้างานของ
ระบบ อย่างไรก็
ตาม อาจต้องมีการ

- จัดท้าโปรแกรมประยุกต์เพื่อการส่ือสารกบับคุลากร 
(Staff-response Application) ทั งบคุลากรของ สนน. 
และบคุลากรของ กทม . ท่ีเกีย่วข้อง เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ส่ือสารถึงผลการปฏบิติังาน การมอบหมายงานและการรับ
ค้าส่ัง โดยอาจพัฒนาได้ทั งบนคอมพิวเตอร์และบนอปุกรณ์
เคล่ือนท่ีท่ีใหก้บับคุลากรของ สนน. ท่ีมี Smart Phone แล้ว
ได้ใช้งานได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิง่กบัการปฏบิติังาน

วิเคราะหค์วาม
ต้องการอกีครั ง 
หลังจากทีม่ีการ
สร้างระบบพื นฐาน 
เช่น ระบบ
สารสนเทศ
ภมูิศาสตร์ และ
ระบบสารสนเทศ

4.2 โครงการสร้างเครือข่าย
ชุมชน (DDS Social 
Network)

2559-
2562

กองสารสนเทศ
ระบายน ้า

 - ใช้ประโยชน์จากการพัฒนา
โปรแกรมบนอปุกรณ์เคล่ือนท่ีใน
โครงการ 4.1 โดยการส่ือสารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ social 
network ท่ีนิยมใช้ตามยุคสมัย
มากขึ น

- จัดท้าหรือจัดหาโปรแกรมส้าหรับอปุกรณ์เคล่ือนทีเ่พื่อ
ขยายช่องทางการส่ือสารกบัประชาชน (People-enbale 
Communication) เพื่อใหป้ระชาชนได้แจ้งข้อมูลท่ีพบเหน็
ท่ีเกีย่วข้องการบริหารจัดการน ้า เช่น ข้อมูลท่อ ข้อมูลขยะ 
ข้อมูลน ้าเสีย เปน็ต้น และประชาชนจะได้รับการตอบรับ
จากบคุลากรท่ีปฏบิติังาน
- จัดท้าหรือจัดหาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการส่ือสารกบั
บคุลากร (Staff-response Application) ทั งบคุลากรของ 
สนน. และบคุลากรของกรุงเทพมหานครท่ีเกีย่วข้อง เพื่อ
เพิ่มช่องทางการส่ือสารถึงผลการปฏบิติังาน การมอบหมาย
งานและการรับค้าส่ัง โดยอาจพัฒนาได้ทั งบนคอมพิวเตอร์
และบนอปุกรณ์เคล่ือนทีท่ีใ่หก้บับคุลากรของ สนน. ท่ีมี 
Smart Phone แล้วได้ใช้งานได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะ
อย่างยิง่กบัการปฏบิติังาน

 - จ้านวนเครือข่าย และจ้านวน
สมาชิกในแต่ละเครือข่ายมากขึ น
 - ข้อมูลท่ีได้รับจากเครือข่าย 
น่าเชือ่ถือและสามารถช่วยเตือน
ภยั แกป้ญัหาต่างในภารกจิของ 
สนน. มากขึ น

4.1, 4.2 1,000,000         1,000,000        1,000,000         1,000,000       4,000,000 เปน็งบประมาณใน
การจัดกจิกรรม
รณรงค์ สร้างความ
ร่วมมือ และ
ประเมินผลการจัด
กจิกรรม

งบประมาณรวม
ป ี2559-2562

ตวัชีว้ัด
เปา้ประสงค์

ตวัชีว้ัดกิจกรรมปี

ตารางที ่7.2 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ จ าแนกตามยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที ่4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทกุภาคส่วนในการบริหารจัดการระบายน้ าและควบคุมคุณภาพน้ า (DDS Social Network)

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง

ชือ่แผนงาน/ โครงการ/
ระบบงาน

โครงการที่ หมายเหตุ
งบประมาณ (ป ีพ.ศ.)
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4.3 โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้การจัดการ
คุณภาพน ้าของ
กรุงเทพมหานคร

2559 ส้านักงานจัดการ
คุณภาพน ้า

 - เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ด้านการ
จัดการคุณภาพน ้าของ
กรุงเทพมหานครใหก้บับคุลากร
ในองค์กรของกรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานท่ีปฎบิติังานด้าน
ส่ิงแวดล้อม ตลอดทั งนักเรียน 
นักศึกษา องค์กรและประชาชน
ท่ัวไป
 - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนของสังคม ในการ
จัดการคุณภาพน ้าของ
กรุงเทพมหานคร

- พัฒนาหอ้งประวัติการบ้าบดัน ้าเสีย และหอ้งแบบ
รายละเอยีดการกอ่สร้าง ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมบางซ่ือ เปน็หอ้งแสดงนิทรรศการ ประวัติความ
เปน็มาด้านการจัดการคุณภาพน ้าและบ้าบดัน ้าเสียของ
กรุงเทพมหานคร
- จัดท้าเว็บไซต์ของส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า
- จัดอบรมกลุ่มเปา้หมายท่ีเปน็นักเรียน  นักศึกษา และ
ประชาชนในชุมชนของกรุงเทพมหานคร

- ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
องค์กร ต่างๆ เข้ามาเยีย่มชม
หอ้งประวัติการบ้าบดัน ้าเสีย 
และหอ้งแบบรายละเอยีดการ
กอ่สร้างมากขึ น
- ประชาชนสามารถทราบข้อมูล
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ใน
ภารกจิและผลการด้าเนินงาน
ของส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า
 จากเว็บไซด์
-I56 ประชาชนกลุ่มเปา้หมาย
เข้าร่วมกจิกรรม มีความรู้ และ
ความเข้าใจ ภารกจิของงานด้าน
การจัดการคุณภาพน ้าของ
กรุงเทพมหานคร

4.1, 4.2 18,000,000       18,000,000

       19,000,000         1,000,000        31,000,000        1,000,000         52,000,000

124,784,500 464,199,500 121,390,000 139,615,000 849,989,000

งบประมาณรวม
ป ี2559-2562

ตวัชีว้ัด
เปา้ประสงค์

ตวัชีว้ัดกิจกรรมปี

ตารางที ่7.2 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ จ าแนกตามยทุธศาสตร์

รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่4

รวมงบประมาณ 4 ยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที ่4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทกุภาคส่วนในการบริหารจัดการระบายน้ าและควบคุมคุณภาพน้ า (DDS Social Network)

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง

ชือ่แผนงาน/ โครงการ/
ระบบงาน

โครงการที่ หมายเหตุ
งบประมาณ (ป ีพ.ศ.)
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หมายเหตุ : ตัวชี วัดเป้าประสงค์ มีดังนี      

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.1 ระบบสารสนเทศถูกน าข้อมลูไปใช้ในการบริหารจัดการระบายน  าและควบคมุคุณภาพน  าเพิ่มขึ นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 

 1.2 เวลาในการสืบค้นและออกรายงานน าเสนอข้อมลูเพื่อการตดัสินใจการบริหารจัดการระบายน  าและควบคุมคณุภาพน  าลดลงไมต่่ ากวา่ร้อยละ 20  

 1.3 มูลค่าความเสียหายจากน  าท่วมในเขตพื นที่รับผดิชอบลดลงร้อยละ 5      

 1.4 อุปกรณ์ เครื่องมือ สนับสนุนภารกิจ เช่น การระบายน  า บ าบัดน  าเสีย ควบคมุคุณภาพน  า อยู่ในสภาพใช้งานได้เมื่อมคีวามต้องการ ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมีการใช้งานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน     

 2.2 เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอข้อมูลตามความต้องการของผู้บริหารลดลงร้อยละ 50   

 2.3 ระบบสารสนเทศท่ีปรับปรุงไดร้ับการบ ารุงรักษาให้มีความทันสมยัสอดคล้องกับความต้องการอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 3.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างนอ้ยร้อยละ 90 ของบุคลากรทั งหมดของ สนน.  

 3.2 องค์ความรู้ที่ถูกจัดเก็บในการปฏิบัติภารกิจ เพิ่มขึ นร้อยละ 50 ต่อป ี      

 3.3 เวลาในการปฏิบตัิภารกิจ เพื่อรับสถานการณต์่าง ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของเวลาที่ใช้อยู่เดิม  

 3.4 นวัตกรรมใหม่ในการบริหารจดัการและแก้ไขปญัหาการระบายน  าและควบคมุคุณภาพน  ามีจ านวนเพิ่มขึ นอย่างน้อยหนึ่งโครงการตอ่ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 4.1 ข้อมูลในการตัดสินใจจากการรายงานจากเครือข่ายประชาชนท่ีน่าเชื่อถือเพิ่มขึ นร้อยละ 50    

 4.2 ลดความสญูเสียที่คาดการณ์ได้ลดลงร้อยละ 30         

 4.3 นวัตกรรมในการบริหารจัดการและแกไ้ขปัญหาการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  ามีจ านวนเพิม่ขึ นอย่างน้อยหนึ่งโครงการต่อปี 

จากตารางที่ 7.2 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ สามารถจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินการโครงการได้ ดังแสดงในรูปที่ 7.1
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รูปที่ 7.1 ภาพรวมความสัมพันธ์ของโครงการ 
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โครงการที่ควรด าเนินการทันที

      1.1 โครงการจ้างท่ีปรึกษาศึกษาและออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลกลาง (Master Data Management)

กองสารสนเทศระบายน ้า

 1.2 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือวิเคราะห์และจัดท้า
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)

กองสารสนเทศระบายน ้า

         1.4.3 โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง

กองสารสนเทศระบายน ้า

 1.5.1 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
ระยะท่ี 1

กองสารสนเทศระบายน ้า/กองพัฒนาระบบหลัก

      1.11 โครงการบริหารจัดการน ้าโดยระบบ SCADA

ส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า

      1.12 โครงการงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านการจัดการ
คุณภาพน ้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า

      2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร 
(Management Information System) ระยะท่ี 1 

กองสารสนเทศระบายน ้า

      3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองสารสนเทศระบายน ้า

      3.4 การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลง

กองสารสนเทศระบายน ้า

      4.3 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การจัดการคุณภาพ
น ้าของกรุงเทพมหานคร

กองสารสนเทศระบายน ้า

1.4.1 โครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายและ
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

กองสารสนเทศระบายน ้า

1.5.2 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
ระยะท่ี 2

กองสารสนเทศระบายน ้า

1.13 โครงการจัดท้ากรอบนโยบาย (Policy Framework) 
ระบบความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส้านักการระบายน ้า

กองสารสนเทศระบายน ้า

 2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร 
(Management Information System) ระยะท่ี 2

กองสารสนเทศระบายน ้า/กองพัฒนาระบบหลัก

     1.4.2 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษา
ความม่ันคง

กองสารสนเทศระบายน ้า

 1.5.3 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 ระยะท่ี 3

กองสารสนเทศระบายน ้า

 2.3 โครงการพัฒนาระบบควบคุมและวิเคราะห์สถานการณ์
น ้า (DDS Water Analysis/Control Center)

กองสารสนเทศระบายน ้า

4.1 โครงการพัฒนาระบบร่วมกันจัดการน ้า กทม.
(DDS People/Staff Enable System)

กองสารสนเทศระบายน ้า

     1.5.4 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
ระยะท่ี 4

กองสารสนเทศระบายน ้า

2.5 โครงการระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) 
และระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร (EIS)

กองสารสนเทศระบายน ้า

1.6 โครงการระบบเฝ้าระวังสถานะเครื่องสูบน ้า

กองเครื่องจักรกล

1.7 โครงการศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ
การส้ารวจท่อระบายน ้า กทม.

กองระบบท่อระบายน ้า

 2.4 โครงการจัดท้าระบบบริหารจัดการน ้าพื นท่ี
เฝ้าระวังน ้าท่วม

กองสารสนเทศระบายน ้า

 4.2 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชน (Social Network)

ส้านักการระบายน ้า

  4.3 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การจัดการคุณภาพน ้า
ของกรุงเทพมหานคร

ส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า

 1.4.4 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลส้านักการระบายน ้า
กรุงเทพมหานคร

กองสารสนเทศระบายน ้า

   1.9 โครงการปรับปรุงการวัดคุณภาพน ้า
 (DDS Water Quality Management)

ส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า

 1.10 โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุม
ระบบป้องกันน ้าท่วม กรุงเทพมหานคร

กองสารสนเทศระบายน ้า

3.1 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร

ส้านักการระบายน ้า

 3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองสารสนเทศระบายน ้า

1.3 โครงการปรับปรุงระบบเซ็นเซอร์

กองสารสนเทศระบายน ้า

3.3 โครงการพัฒนาระบบองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติภารกิจ
ส้านักการระบายน ้า (KM)

ส้านักการระบายน ้า

     1.8 โครงการส้ารวจจัดท้าข้อมูลสารสนเทศ          
ระบบระบายน ้า

กองสารสนเทศระบายน ้า/กองพัฒนาระบบหลัก

โครงการที่ควรด าเนินการต่อเนื่องจากล าดับแรก โครงการที่ควรด าเนินการต่อเนื่องจากล าดับที่สอง โครงการที่ควรด าเนินการต่อเนื่องจากล าดับที่สาม โครงการอิสระ ด าเนินการเม่ือพร้อม โครงการท าต่อเนื่องทุกปี โครงการที่ด าเนินการแล้ว

 
 
 
 

รูปที่ 7.2 การจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินการโครงการต่าง ๆ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน  าและ
ควบคุมคุณภาพน  า (Data Integration for Smart DDS) 

โครงการที่ 1.1 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและออกแบบระบบฐานข้อมูลกลาง (Master Data Management) 
ความส าคัญ 
 ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เป็นทรัพย์สินที่ส าคัญเพ่ือการจัดการข้อมูลอย่าง

มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องเข้าใจถึงความส าคัญของข้อมูลในมิติต่าง ๆ เพ่ือจัดการไม่ห้เกิดความซ  าซ้อน
และคลาดเคลื่อนของข้อมูล การศึกษาเพ่ือจัดท ารายงานการออกแบบ MDM  จึงมีความส าคัญอย่างมาก
ก่อนที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั งภายในและ
ภายนอกด้วย 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  กองสารสนเทศระบายน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  วิเคราะห์ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในส านักการระบายน  า เพ่ือตรวจหาระบบฐานข้อมูลที่ได้

ออกแบบอยู่ในแต่ละระบบสารสนเทศ 
 วิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลในระบบสารสนเทศของส านักการระบายน  าต่างๆ เพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูล

ของส านักการระบายน  า  
 ออกแบบโครงสร้างข้อมูลหลักของส านักการระบายน  า เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูล  
 ออกแบบโครงสร้างและจัดท าสถาปัตยกรรมระบบ ในมิติของการเชื่อมต่อกันระหว่างระบบงาน

สารสนเทศต่างๆ กับระบบฐานข้อมูลของข้อมูลหลัก  
 ออกแบบการปรับปรุงข้อมูลอัตโนมัติ (Automatic Synchronization) ระหว่างฐานข้อมูลของระบบ

สารสนเทศต่าง ๆ กับฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลหลัก 
 ออกแบบมาตรฐานข้อมูลที่เป็นของส านักการระบายน  า จากข้อมูลหลัก (Master Data) ทีได้ก าหนดขึ น  
 ออกแบบโครงสร้างการให้บริการข้อมูลหลักและจัดท า Web Service 

วัตถุประสงค์ 
  บูรณาการข้อมูลจากระบบสารสนเทศต่างๆ ของส านักการระบายน  า จากการวิเคราะห์ระบบ

สารสนเทศและโครงสร้างข้อมูลของส านักการระบายน  า  
 ออกแบบโครงสร้างข้อมูลหลัก และจัดท าสถาปัตยกรรมระบบ 
 ออกแบบมาตรฐานข้อมูลของส านักการระบายน  า จากข้อมูลหลัก (Master Data) 
 ออกแบบโครงสร้างการให้บริการข้อมูลหลัก 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างมาตรฐานการจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2559 
งบประมาณโครงการ 
 5,000,000 บาท 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  มีโครงสร้างฐานข้อมูลหลัก 

 มีสถาปัตยกรรมระบบ ที่เชื่อมโยงระบบสารสนเทศของส านักฯ กับฐานข้อมูลกลาง 
 มีแบบโครงสร้างการให้บริการข้อมูล 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ทราบถึงข้อมูลหลักที่ส าคัญขององค์กรเพ่ือใช้ในการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

 สามารถก าหนดมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน สนน. และหน่วยงาน
ภายนอกได้ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ความถูกต้องของข้อมูล 

 นโยบายด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ชัดเจน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน  าและ
ควบคุมคุณภาพน  า (Data Integration for Smart DDS) 

โครงการที่ 1.2 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห์และจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) ของส านักการระบายน  า 

ความส าคัญ 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั น แสดงให้เห็นถึง

ความส าคัญของสถาปัตยกรรมองค์กร ซึ่งเป็นข้อก าหนดตามแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้การของบประมาณลงทุนด้าน ICT ของภาครัฐเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้า สนน. ไม่มีสถาปัตยกรรมองค์กร อาจมีผลกระทบกับการของบประมาณด้าน 
ICT ในอนาคต 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
 กองสารสนเทศระบายน  า 
 กองพัฒนาระบบหลัก 
ลักษณะกิจกรรม 
  จ้างที่ปรึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ สถาปัตยกรรมของ สนน. 

 วางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สนน. ตามสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ สนน. มีสถาปัตยกรรมองค์กรเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้สามารถวางแผนการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม

นโยบายของหน่วยงาน 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างมาตรฐานการจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2559 
งบประมาณโครงการ 
 5,000,000 บาท 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  สนน. มีสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพ่ือน าไปใช้พัฒนาระบบด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ผู้ควบคุมโครงการในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถน าโครงสร้าง

สถาปัตยกรรมระบบ (IT and Infrastructure Architecture) บูรณาการกับการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดงบประมาณ เวลา และให้ประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ความเข้าในในรายละเอียดของโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 

 ทักษะและความสามารถของทีมงานในการควบคุมโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน  าและ
ควบคุมคุณภาพน  า (Data Integration for Smart DDS) 

โครงการที่ 1.3 โครงการการปรับปรุงระบบเซ็นเซอร์ 
ความส าคัญ 
 เป็นโครงการเพ่ือพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบเซ็นเซอร์ให้ท างานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

การเพ่ิมจ านวน การบ ารุงรักษาและปรับปรุงคุณภาพของเซ็นเซอร์ มีความจ าเป็นอย่างมากเพราะเป็น
ภารกิจหลักอย่างของกองสารสนเทศ ถ้าไม่มีการประชุม และบ ารุงรักษาที่มีพอ ข้อมูลที่ได้จะขาด
ความน่าเชื่อถือและไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  กองสารสนเทศระบายน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  ศึกษารายละเอียดของโครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วมกรุงเทพมหานคร 

 จัดหาและติดตั งระบบเซ็นต์เซอร์ 
 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Calibration) ข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นต์เซอร์ที่ได้รับมา 

วัตถุประสงค์ 
  ปรับปรุงระบบเซ็นเซอร์ทั งในมิติของคุณภาพ (ความถูกต้องของข้อมูล) และปริมาณ 

 เพ่ือให้ทราบถึงขอบเขตของโครงการดังกล่าวและก าหนดรายละเอียดของโครงการไม่ให้มีความ
ทับซ้อนกัน 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างมาตรฐานการจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2559-2562 
งบประมาณโครงการ 
 5,000,000 บาท/ปี 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  ข้อมูลที่ได้รับจากระบบเซ็นเซอร์ที่ติดตั งมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลจากระบบเซ็นเซอร์อย่างต่อเนื่อง ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ 
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ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ความเข้าในในรายละเอียดของโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 

 ทักษะและความสามารถของทีมงานในการควบคุมโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการการปรับปรุงระบบเซ็นเซอร์เป็นอย่างดี 

 ทักษะและความสามารถของทีมงานในการใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบเซ็นเซอร์ 
 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการ 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
 ทั งนี  ในการเขียน TOR เพ่ือการจัดซื อจัดจ้าง ควรต้องก าหนดให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาค่าดูแล

รักษาระบบ หลังจากหมดระยะประกัน 1 ปีแล้ว โดยอาจจะก าหนดให้เสนอราคาค่า ดูแลรักษา
ระบบ (System Maintenance) ต่อในปีที่ 2 และ 3 เพ่ือให้ทาง สนน. สามารถวางแผนด้าน
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือลดภาระด้านการบริหารบุคลากรของ สนน. อีกด้วย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน  าและ
ควบคุมคุณภาพน  า (Data Integration for Smart DDS) 

โครงการที่ 1.4 โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื นฐาน  
ความส าคัญ 
 ในแผนแม่บทฉบับนี เน้นการบริหารโครงสร้างพื นฐานใหม่แบบรวมศูนย์โดยใช้เครื่องแม่ข่ายแบบ

เสมือน (Virtual Machine Server) ด้วยเครื่องแม่ข่ายในปัจจุบันมีการใช้งานเป็นระบบเวลานานมี
ความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญญาและไม่สามารถท าได้ อีกทั งระบบสารสนเทศที่เสนอทั งหมดในโครงการนี 
จ าเป็นต้องมีเครื่องแม่ข่ายเพ่ือรองรับการท างานที่เพียงพอ ราคาของระบบสารสนเทศต่าง ๆ ใน
โครงการนี ไม่รวมถังราคาของเครื่องแม่ข่าย ดังนั นถ้าไม่ได้รับการจัดหาเครื่องแม่ข่ายโดยรวมจะไม่
สามารถด าเนินการจัดสร้างระบบสารสนเทศต่าง ๆ ตามโครงการในแผนนี ได้ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  กองสารสนเทศระบายน  า 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างมาตรฐานการจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2559-2560 
 
โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื นฐาน ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ 
โครงการที่ 1.4.1 โครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
ลักษณะกิจกรรม 
  จัดหาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลพร้อมติดตั ง 

 การย้ายระบบงานจากเครื่องแม่ข่ายเดิมมายังเครื่องแม่ข่ายใหม่ 
 การโอนย้ายข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเดิมมายังระบบฐานข้อมูลใหม่ 
 ติดตั งเครื่องระบบแม่ข่ายเสมือนขึ นทดแทนเครื่องแม่ข่ายเดิม 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือทดแทนเครื่องแม่ข่ายที่หมดอายุการใช้งาน 

 เพ่ือเพ่ิมความสามารถเครื่องแม่ข่ายให้รองรับกับความต้องการที่เพ่ิมขึ น 
 เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงให้กับการเก็บรักษาข้อมูล 
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งบประมาณโครงการ 
 20,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2561 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  มีเครื่องแม่ข่ายเพียงพอส าหรับระบบงาน 

 มีประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่ายที่รองรับภาระงานได้ 
 รองรับการขยายระบบงานที่พัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ติดตั งบนเครื่องแม่ข่าย สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเป็น

อย่างดี 
 ทักษะและความสามารถของทีมงานในการใช้งาน บริหารเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการ 
 มีการควบคุมการด าเนินโครงการและการใช้งานเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
 ทั งนี  ในการเขียน TOR เพ่ือการจัดซื อจัดจ้าง ควรต้องก าหนดให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาค่าดูแล

รักษาระบบ หลังจากหมดระยะประกัน 1 ปีแล้ว โดยอาจจะก าหนดให้เสนอราคาค่า ดูแลรักษา
ระบบ (System Maintenance) ต่อในปีที่ 2 และ 3 เพ่ือให้ทาง สนน. สามารถวางแผนด้าน
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือลดภาระด้านการบริหารบุคลากรของ สนน. อีกด้วย 

รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องจัดหา 
  Storage 1 ชุด 
  SAN Switch 2 ชุด 
  Backup System and Backup Software 1 ชุด 
  Blade chassis 2 ชุด 
  Blade server 14 เครื่อง 
  VM license 1 ระบบ 
  OS license 25 ลิขสิทธิ์ 
  
โครงการที่ 1.4.2 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคง 
ลักษณะกิจกรรม 
  จัดหาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความม่ันคงพร้อมติดตั ง 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายที่หมดอายุการใช้งาน 

 เพ่ือเพ่ิมความสามารถของระบบเครือข่ายให้รองรับกับความต้องการที่เพ่ิมขึ น 
 เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงให้กับระบบเครือข่ายและแม่ข่าย 
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งบประมาณโครงการ 
 15,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2562 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  ระบบเครือขา่ยมี up time ไม่น้อยกว่า 98% 

 มีปริมาณการถูกโจมตีส าเร็จเป็น 0% 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ติดตั งบนระบบเครือข่าย สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและ

ปลอดภัยจากการถูกโจมตี  
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงเป็นอย่างดี 

 ทักษะและความสามารถของทีมงานในการใช้งาน บริหารระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคง 
 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการและการใช้งาน 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องจัดหา 
  CORE Switch 2 ชุด 
  Distribute Switch 10 ชุด 
  Access Switch 24 ports 32 ชุด 
  PoE Switch 3 ชุด 
  Wireless Access Point 16 เครื่อง 
  Wireless Controller 1 เครื่อง 
  Rack 15U 3 ตู้ 
  UPS 2k 3 ตัว 
  Firewall แบบที่ 1 2 ชุด 
  Firewall แบบที่ 2 2 ชุด 
  
โครงการที่ 1.4.3 โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ลักษณะกิจกรรม 
  จัดหาเครื่องลูกข่ายพร้อมติดตั ง 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือทดแทนเครื่องลูกข่ายที่หมดอายุการใช้งาน 

 เพ่ือเพ่ิมความสามารถเครื่องลูกข่ายให้รองรับกับความต้องการซอฟต์แวร์ที่เพ่ิมขึ น 
งบประมาณโครงการ 
 15,400,000 บาท ปีงบประมาณ 2560 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  มีเครื่องลูกข่ายเพียงพอส าหรับระบบงาน 
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 มีประสิทธิภาพของเครื่องลูกข่ายที่รองรับซอฟต์แวร์ใหม่ได้ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีเครื่องลูกข่ายที่สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอผู้ใช้งาน

ที่เก่ียวข้อง  
 ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพาในการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์  

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง

เป็นอย่างดี 
 ทักษะและความสามารถของทีมในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและ

อุปกรณ์ต่อพ่วง 
 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการและการใช้งาน 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องจัดหา 
  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 36 เครื่อง 
  เครื่องคอมพิวเตอร์ Work Station ส าหรับระบบ GIS 3 เครื่อง 
  เครื่องคอมพิวเตอร์ตั งโต๊ะ 353 เครื่อง 
  
โครงการที่ 1.4.4  โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลส านักระบายน  ากรุงเทพมหานคร 
ลักษณะกิจกรรม 
  จัดหาระบบพร้อมติดตั ง 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือปรับปรุงศูนย์ข้อมูลให้มีมาตรฐาน 

 เพ่ือให้จ่ายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมีก าลังไฟฟ้าเพียงพอที่จะจ่ายให้อุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูล 
 เพ่ือปรับปรุงระบบปรับอากาศให้สามารถท าความเย็นได้เพียงพอต่อความต้องการของอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 
 เพ่ือมีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐานส าหรับศูนย์ข้อมูล 

งบประมาณโครงการ 
 8,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2559 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  มีศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐานอย่างน้อยในระดับ TIER-2 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ศูนย์ข้อมูลที่สามารถรองรับระบบเครื่องแม่ข่าย ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง และท างาน

ได้อย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคงปลอดภัย  
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเป็นอย่างดี 

 ทักษะและความสามารถของทีมงานในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล 
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 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการและการใช้งาน 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องจัดหา 
  ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื น 2 เครื่อง 
  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 1 ระบบ 
  พื นยก 1 งาน 
  เครื่องส ารองไฟฟ้า 2 เครื่อง 
  เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง 
  ระบบไฟฟ้า 1 งาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน  าและ
ควบคุมคุณภาพน  า (Data Integration for Smart DDS) 

โครงการที่ 1.5 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ความส าคัญ 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นระบบที่มีความจ าเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติงานของ สนน. 

เพราะเป็นระบบแผนที่ (Base map) ซึ่งสามารถใช้ในการแสดงผลข้อมูล เทียบกับข้อมูลพื นฐาน เช่น 
แนวท่อระบายน  า ต าแหน่งประตูระบายน  า คูคลองระบายน  า โรงบ าบัดน  าเสีย ฯลฯ เมื่อใช้ในการ
บริหารงานของ สนน. ให้เกิดกระบวนการ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ถ้าระบบ GIS นี ไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จจะมีผลกระทบกับโครงการอ่ืน ๆ ในแผนนี 
พอสมควร เนื่องจากเป็นระบบหลักระบบหนึ่งในโครงการ โดยโครงการ  GIS นี แบ่งเป็น 4 ระยะ ซึ่ง
ระยะที่ 1 มีความส าคัญท่ีสุด 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  กองสารสนเทศระบายน  า 

 กองพัฒนาระบบหลัก 
ลักษณะกิจกรรม 
  จัดซื อจัดหาเครื่องแม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ระบบแผนที่ภูมิสารสนเทศ เพ่ือใช้งานภายใน สนน. 

 ข้อมูลแผนที่ฐานจากส านักผังเมืองกรุงเทพมหานครมาใช้พร้อมกับชั นข้อมูลพื นฐาน บางส่วนที่
จ าเป็นส าหรับ สนน. 

 น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจที่มีอยู่ของ สนน. เข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือให้ กองต่าง ๆ 
สามารถน าไปใช้งานได้ 

 เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) ของ สนน.  
 ด าเนินการท าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ และ

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 จัดท าแบบจ าลองการท านายสถานการณ์น  าในกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาระบบต่อยอดจากระบบ GIS เดิมของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

 เพ่ือท าให้การน าเสนอข้อมูลบนระบบแผนที่ (Overlay on GIS) สามารถวางข้อมูลบนแผนที่ได้
หลายกลุ่มชั นข้อมูล 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างมาตรฐานการจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2559-2562 
งบประมาณโครงการ 
 30,500,000 บาท 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  ระยะที่ 1  

- มีระบบภูมิสารสนเทศใช้ใน สนน. 
- มีชั นข้อมูลของ สนน. บนแผนที่ฐานขนาด 1:4,000 ใช้เพื่อการด าเนินงานของ สนน. ได้ 

 ระยะที่ 2 
- สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ MIS ของ สนน. ได้ 

 ระยะที่ 3 
- สามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ เช่น กรมทางหลวง ส านักงาน

เขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
 ระยะที่ 4 

- สามารถสร้างแบบจ าลอง เพื่อการท านายสถานการณ์น  าได้ในระดับหนึ่งที่ สนน. ก าหนด 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ผู้มีส่วนร่วมได้รับประโยชน์ในการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศอย่างบูรณาการ และส่งผลกระทบที่ดี

ต่อการจัดการระบายน  า และควบคุมคุณภาพน  า 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 ทักษะและความสามารถของทีมงานในการด าเนินการและบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน  าและ
ควบคุมคุณภาพน  า (Data Integration for Smart DDS) 

โครงการที่ 1.6 โครงการระบบเฝ้าระวังสถานะเครื่องสูบน  า 
ความส าคัญ 
 เป็นระบบเสริมความสามารถในการควบคุมป้องกันน  าท่วมของ สนน. โดยการติดตั งระบบเฝ้าระวัง 

(Monitoring) การท างานของเครื่องสูบน  าในความรับผิดชอบของ สนน. ทั งแบบติดตั งถาวรและแบบ
เคลื่อนที่เพ่ือให้ สนน. สามารถบริหารจัดการ การสูบน  าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการแบ่งเป็น
สองส่วนคือ ส่วนของการศึกษาเทคโนโลยีเหมาะสม การสร้างอุปกรณ์เม่ือติดตั งที่เครื่องสูบน  าและส่วน
ที่สองคือ การจัดซื อและติดตั งอุปกรณ์ต่าง ๆ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  กองเครื่องจักรกล 
ลักษณะกิจกรรม 
  ติดตั งอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการสูบน  าของเครื่องสูบน  า 

 ศึกษาเพ่ิมเติมถึงระบบที่สามารถท าการควบคุมการท างานของเครื่องสูบน  าจากระยะไกล 
วัตถุประสงค์ 
  ทราบสถานะของเครื่องสูบน  า 

 ต าแหน่งของเครื่องสูบน  า และก าลังสูบที่สูบได้จริงของแต่ละเครื่อง 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างมาตรฐานการจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 
งบประมาณโครงการ 
 22,000,000 บาท 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  การควบคุมการท างานของเครื่องสูบน  าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน  าท่วมน้อยลง  

 ประชาชนได้ใช้น  าที่มีคุณภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภคตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องไม่ขาดแคลน 
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการระบบเฝ้าระวังสถานะเครื่องสูบน  า 

 ทักษะและความสามารถของทีมงานในการด าเนินการและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังสถานะ
เครื่องสูบน  า 

 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและรายงานผลสถานะเครื่องสูบน  า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน  าและ
ควบคุมคุณภาพน  า (Data Integration for Smart DDS) 

โครงการที่ 1.7 โครงการศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบการส ารวจท่อระบายน  า กทม. 
ความส าคัญ 
 เป็นโครงการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านการส ารวจท่อระบายน  าให้กับ สนน. การส ารวจท่อ

ระบายน  า โดยบริษัทเอกชนท าได้ในบริเวณท่ีจ ากัดและราคาต้นทุนสุง 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  กองระบบท่อระบายน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  การจ้างนักวิจัย หรือ หน่วยงานวิจัย เช่น มหาวิทยาลัย เป็นผู้วิจัยและสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบที่ใช้ใน

การส ารวจท่อระบายน  า โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งข้อมูลให้กับกองท่อระบายน  าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการท าความสะอาดและซ่อมบ ารุง

ท่อน  า 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างมาตรฐานการจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 
งบประมาณโครงการ 
 7,000,000 บาท 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  กองระบบท่อระบายน  ามีข้อมูลที่เชื่อถือได้ใช้ในการบริหารจัดการการท าความสะอาดและซ่อม

บ ารุงท่อน  า 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน  าท่วมน้อยลง  

 เวลาในการระบายน  าที่รอการระบายลดลง ไม่เกิดปัญหาน  าท่วมขัง 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบการส ารวจท่อระบายน  า 

กทม. 
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 ทักษะและความสามารถของทีมงานในการด าเนินการต่อเนื่องจากผลศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์
ต้นแบบการส ารวจท่อระบายน  า กทม. 

 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน  าและ
ควบคุมคุณภาพน  า (Data Integration for Smart DDS) 

โครงการที่ 1.8 โครงการส ารวจจัดท าข้อมูลสารสนเทศระบบระบายน  า 
ความส าคัญ 
 ถือเป็นกลุ่มของโครงการที่ส าคัญกลุ่มหนึ่งเพราะสภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื นที่ใน

เขตกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง โครงการส ารวจเชิงกายภาพจึงจ าเป็น เป็นอย่างมากเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงใช้ในการแก้ปัญหาการระบายน  า และควบคุมคุณภาพน  า  นอกจากนี 
โครงการยังต้องก าหนดมาตรฐานข้อมูลที่ผู้รับจ้างต้องสั่งให้กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ สนน. 
ในโครงการที่ 1.1 ได ้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  กองสารสนเทศระบายน  า 

 กองพัฒนาระบบหลัก 
ลักษณะกิจกรรม 
  ก าหนดรูปแบบของข้อมูลที่บริษัทผู้ส ารวจต้องท า ทั งกระดาษ ดิจิทัลไฟล์ และฐานข้อมูล และ

น าเข้าสู่ระบบเมื่อท าการส ารวจเสร็จสิ น 
วัตถุประสงค์ 
  สร้างมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการส ารวจต่าง ๆ 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างมาตรฐานการจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2559-2562 
งบประมาณโครงการ 
 40,000,000 บาท 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  มีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลสามารถใช้และบูรณาการข้อมูลร่วมกันได้อย่างดีมีความเข้าใจ

ตรงกัน ข้อมูลไม่มีความขัดแย้งกันทั งความหมายและการใช้งาน 
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 หน่วยงานสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีน าข้อมูลไปใช้งานได้อย่างง่าย โดยไม่ต้องมีการ
จัดเก็บข้อมูลใหม่ (หากไม่มีการปรับปรุง) 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการส ารวจจัดท าข้อมูลสารสนเทศระบบระบายน  า 

 ทักษะและความสามารถของทีมงานในการด าเนินการจากการได้รับข้อมูลจากผลส ารวจจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศระบบระบายน  า 

 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน  าและ
ควบคุมคุณภาพน  า (Data Integration for Smart DDS) 

โครงการที่ 1.9 โครงการปรับปรุงการวัดคุณภาพน  า (DDS Water Quality Management) 
ความส าคัญ 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการคุณภาพน  าของ สนน. จัดการคุณภาพน  า 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  ส านักงานจัดการคุณภาพน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  สร้างระบบตรวจวัดคุณภาพน  าแบบอัตโนมัติ 

 บันทึกข้อมูลสุ่มตรวจคุณภาพน  าด้วยอุปกรณ์พกพา 
วัตถุประสงค์ 
  ปรับปรุงระบบวัดคุณภาพน  าให้มีประสิทธิภาพ 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างมาตรฐานการจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณโครงการ 
 70,000,000 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  ปัญหาคุณภาพน  าเสียลดลง 

 ลดเวลาในการรับเรื่องปัญหาคุณภาพน  า 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ประชาชนได้ใช้น  าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ไม่มีผู้ใด (ประชาชน พืชน  า และสัตว์น  า) ได้รับผลกระทบจากปัญหาคุณภาพน  าในแหล่งน  าธรรมชาติ 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการปรับปรุงการวัดคุณภาพน  า  

 ทักษะและความสามารถของทีมงานในการวิเคราะห์และสืบค้นถึงปัญหาที่มาของคุณภาพน  าที่
ไม่ได้มาตรฐานที่ก าหนด  
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 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
 ทั งนี  ในการเขียน TOR เพ่ือการจัดซื อจัดจ้าง ควรต้องก าหนดให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาค่าดูแล

รักษาระบบ หลังจากหมดระยะประกัน 1 ปีแล้ว โดยอาจจะก าหนดให้เสนอราคาค่า ดูแลรักษา
ระบบ (System Maintenance) ต่อในปีที่ 2 และ 3 เพ่ือให้ทาง สนน. สามารถวางแผนด้าน
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือลดภาระด้านการบริหารบุคลากรของ สนน. อีกด้วย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน  าและ
ควบคุมคุณภาพน  า (Data Integration for Smart DDS) 

โครงการที่ 1.10 โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วมกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  กองสารสนเทศระบายน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล  

 พัฒนาระบบส ารองข้อมูล  
 พัฒนาปรับปรุงระบบพลังงานไฟฟ้าส ารอง  
 พัฒนาระบบกู้คืนข้อมูลอัตโนมัติ  
 พัฒนาปรับปรุงระบบติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลสถานีเครือข่ายศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม  
 ติดตั งระบบตรวจวัดข้อมูลน  าส่งสัญญาณอัตโนมัติในคลองสายหลัก  
 พัฒนาปรับปรุงเครื่องวัดระดับน  าในคลองสายหลัก  
 จัดหาเครื่องวัดอัตราการไหลของน  า  
 จัดหาคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
 ปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม และศูนย์บัญชาการ (War Room) ของผู้บริหาร 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

 ปรับปรุงสถานีเป็นศูนย์ต้นแบบบริหารจัดการน  าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างมาตรฐานการจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของส านักการระบายน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน  า

และควบคุมคุณภาพน  า (Data Integration for Smart DDS) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตามและบริหารจัดการระบายน  าและควบคุม

คุณภาพน  า (Smart IT for DDS) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

บริการสารสนเทศตามภารกิจแก่ผู้เกี่ยวข้อง  (DDS Smart Agents) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการระบายน  าและ

ควบคุมคุณภาพน  า (DDS Social Network) 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2560 
งบประมาณโครงการ 
 200,000,000 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  มีศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วมใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ น 

 ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วมสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรับสถานการณ์น  าท่วมได้ 24 ชั่วโมง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  ปัญหาคุณภาพน  าเสียลดลง 

 ลดเวลาในการรับเรื่องปัญหาคุณภาพน  า 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ประชาชนได้ใช้น  าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ไม่มีผู้ใด (ประชาชน พืชน  า และสัตว์น  า) ได้รับผลกระทบจากปัญหาคุณภาพน  าในแหล่งน  าธรรมชาติ 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการปรับปรุงการวัดคุณภาพน  า  

 ทักษะและความสามารถของทีมงานในการวิเคราะห์และสืบค้นถึงปัญหาที่มาของคุณภาพน  าที่
ไม่ได้มาตรฐานที่ก าหนด  

 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน  าและ
ควบคุมคุณภาพน  า (Data Integration for Smart DDS) 

โครงการที่ 1.11 โครงการบริหารจัดการน  าโดยระบบ SCADA 
ความส าคัญ 
 การบริหารจัดการน  าของกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องส าคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

สถานการณ์น  าท่วมสามารถเกิดขึ นได้อย่างรวดเร็วจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปที่ส่งผลต่อปริมาณน  าฝน
ที่มีมากเมื่อเทียบกับพื นที่รองรับน  าที่มีน้อยลงของพื นที่เขตเมือง การบริหารจัดการน  าที่ไม่ทันต่อ
สถานการณ์จะส่งผลโดยตรงต่อภาคธุรกิจและสังคมในพื นที่กรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์กลางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ การควบคุมระบบและอุปกรณ์จัดการการไหลเวียนของน  าแบบ Real Time จึง
เป็นสิ่งจ าเป็นในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ให้ได้ทันท่วงที ซึ่งหมายรวมถึงระบบและอุปกรณ์เพ่ือ
การตรวจสอบและวัดค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นการตรวจวัดระดับน  า ความสูงของประตูน  า และการ
ท างานของเครื่องสูบน  า เป็นต้น และระบบและอุปกรณ์เพ่ือการจัดการการไหลของน  าเช่นการควบคุม
การเปิดปิดประตูน  าและอุโมงระบายน  าให้ได้ตามความสูงที่ก าหนดเพ่ือรักษาระดับน  าในคลอง และการ
ควบคุมการท างานของเครื่องสูบน  าในจุดต่าง ๆ เพ่ือเร่งรัดจัดการการไหลของน  าให้ออกจากพื นที่
อุทกภัย  

การเฝ้าระวังและการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ จะเกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพจากการบูรณาการ
ร่วมกันของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั งในส่วนของการเก็บข้อมูล การตรวจสอบ การสั่งการ และการ
ควบคุมของสถานีสูบน  า 174 แห่ง และประตูระบายน  า 227 แห่ง รวมทั งบ่อสูบน  าและอุโมงค์ระบายน  า
ต่าง ๆ ทั่วเขตกรุงเทพมหานครมาที่ศูนย์ควบคุมกลาง เพ่ือให้เกิดการจัดการที่สอดคล้องกันจาก
ธรรมชาติของน  าที่ไหลเคลื่อนตัวอย่าง Dynamic 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  กองระบบอาคารบังคับน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  รวบรวมข้อมูลคลอง ระดับน  า สถานีสูบน  า เครื่องสูบน  า ประตูระบายน  า บ่อสูบน  า และอุโมงคร์ะบายน  า  

 วิเคราะห์จัดหาเทคนิคการวัด ตรวจสอบ และควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ออกแบบการวัดและการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ 
 ออกแบบและพัฒนาการควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านเครือข่าย Internet เพ่ือการสั่งการที่รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ 
 ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรวบรวมและตวรจสอบข้อมูลจากอุปกรณ์จากจุดต่าง ๆ มา

น าเสนอท่ีศูนย์ควบคุมกลางเพ่ือการวิเคราะห์สถานการณ์และควบคุมสั่งการผ่านระบบสารสนเทศสู่
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

 ขยายการพัฒนาอุปกรณ์การวัดและการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วพื นที่กรุงเทพมหานคร
ทั งสถานีสูบน  า 174 แห่ง ประตูระบายน  า 227 แห่ง รวมทั งบ่อสูบน  าและอุโมงค์ระบายน  าต่าง ๆ ทั่ว
เขตกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์ 
 การบริหารจัดการน  าโดยระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) สามารถ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบระบายน  าในการแก้ไขปัญหาน  าท่วมพื นที่ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพจากการจัดการควบคุมระบบสูบน  าและการเปิดปิดประตูน  าจากส่วนกลางที่พิจารณา
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สถานการณ์น  าท่วมจากภาพรวมที่เห็นและเข้าใจสภาวะน  าท่วมในหลายพื นที่พร้อมกัน อีกทั งยังช่วยให้
เกิดการเตรียมพร้อมกับสถานการณ์จากการระบายน  าล่วงหน้าที่สามารถท าได้ทันทีจากศูนย์ควบคุมโดย
ไม่ต้องเสียเวลารอการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งยังส่งผลให้สามารถลดการใช้แรงงานเจ้าหน้าที่  กทม.
จากการใช้ระบบ SCADA เข้ามาสนับสนุน 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างมาตรฐานการจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2559 
งบประมาณโครงการ 
 200,000,000 บาท 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  มีระบบสารสนเทศเพ่ือตรวจสอบข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์จัดการน  าท่วม 

 มีอุปกรณ์การวัดและการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากอุปกรณ์จัดการน  าท่วม ในลักษณะของ IoT 
 มีอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์จัดการน  าท่วม ผ่านการจัดการจากระบบสารสนเทศส่วนกลาง 
 มีการขยายผลการพัฒนาอุปกรณ์การวัดและการควบคุมอุปกรณ์จัดการน  าท่วมให้ครอบคลุมทั่ว

พื นที่กรุงเทพมหานคร 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
  โครงการการบริหารจัดการน  าโดยระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 

เป็นการบูรณาการณ์ข้อมูลน  าจากอุปกรณ์ในจุดต่าง ๆ ผ่านระบบสารสนเทศที่ศูนย์ส่วนกลาง เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์และสั่งการควบคุมอุปกรณ์บริหารจัดการน  าต่าง ๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงทีต่อสถานการณ์น  า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครและกิจการธุรกิจต่าง ๆ ที่ด าเนินงานอยู่ให้หยุดชะงักและสร้างผลกระทบต่อการ
ด าเนินกิจการธุรกิจที่ส่งผลต่อรายได้และมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สมบัติที่อาจเกิดขึ นจาก
สถานการณ์ที่แก้ไขได้ไม่ทันท่วงที นอกจากนี ยังส่งผลกระทบทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศเนื่องจากการหยุดชะงักของการด าเนินธุรกิจในเขตเมือง 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  โครงการการบริหารจัดการน  าโดยระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 

เป็นหนึ่งในโครงการหลักด้านระบบสารสนเทศของส านักการระบายน  า ที่จะท าให้เกิดการบริหาร
จัดการสถานการณ์น  าแบบรวมศูนย์สู่ศูนย์ส่วนกลางของส านักการระบายน  า ส านักการระบายน  า
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กรุงเทพมหานครจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์น  าได้ถูกต้องมากยิ่งขึ นจากข้อมูลที่ไหลเข้ามาจาก
หลากหลายอุปกรณ์ตรวจวัด และสามารถควบคุมการท างานของอุปกรณ์ระบายน  าได้อย่างรวดเร็ว 
เพ่ือที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร 

 ทั งนี  ในการเขียน TOR เพ่ือการจัดซื อจัดจ้าง ควรต้องก าหนดให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาค่าดูแล
รักษาระบบ หลังจากหมดระยะประกัน 1 ปีแล้ว โดยอาจจะก าหนดให้เสนอราคาค่า ดูแลรักษา
ระบบ (System Maintenance) ต่อในปีที่ 2 และ 3 เพ่ือให้ทาง สนน. สามารถวางแผนด้าน
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือลดภาระด้านการบริหารบุคลากรของ สนน. อีกด้วย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน  าและ
ควบคุมคุณภาพน  า (Data Integration for Smart DDS) 

โครงการที่ 1.12 โครงการงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านการจัดการคุณภาพน  าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความส าคัญ 
 ส านักการระบายน  าได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาน  าเสีย โดยใช้มาตรการก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสีย

รวมขนาดใหญ่ และมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน  า 
มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างจิตส านึกในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน  า และมาตรการ
ด้านเศรษฐศาสตร์ คือ การเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน  าเสีย จากประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด จึงมีข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เป็นจ านวนมากที่ต้องรวบรวม จัดเก็บ เพ่ือ
น าไปใช้วิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ จึงต้องมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย รองรับการท างานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  ส านักงานจัดการคุณภาพน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  จัดท าระบบศูนย์สั่งการและจัดเก็บข้อมูล (Command Room Center) 

 จัดท าระบบสถานีตรวจวัดค่าข้อมูลน  าตามโรงบ าบัดน  าเสีย (Remote Station) 
 จัดท าระบบจัดเก็บและแสดงผลข้อมูล 
 ด าเนินการบริหารจัดการโครงการ 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลด้านการจัดการคุณภาพน  า โดยยกระดับให้เป็นเครื่องมือ

ที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารหรือผู้รับบริการที่จะน าไปใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการวางแผนการบริหาร
จัดการคุณภาพน  าและเป็นศูนย์รวมข้อมูลการจัดการคุณภาพน  า 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างมาตรฐานการจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2559 
งบประมาณโครงการ 
 30,000,000 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  ปริมาณการใช้ประโยชน์จากระบบศูนย์สั่งการและจัดเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขึ น 

 มีระบบสถานีตรวจวัดค่าข้อมูลน  าตามโรงบ าบัดน  าเสีย ที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง เที่ยงตรง น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันตามสถานการณ์ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ประชาชนได้ใช้น  าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานจากการใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศจัดการคุณภาพน  า 
 ไม่มีผู้ใด (ประชาชน พืชน  า และสัตว์น  า) ได้รับผลกระทบจากปัญหาคุณภาพน  าในแหล่งน  าธรรมชาติ 

ปัจจัยสูค่วามส าเร็จ 
  ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านการจัดการคุณภาพน  าโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทักษะและความสามารถของทีมงานในการวิเคราะห์และสืบค้นถึงปัญหาที่มาของคุณภาพน  าที่ไม่ได้

มาตรฐานที่ก าหนด  
 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
 ทั งนี  ในการเขียน TOR เพ่ือการจัดซื อจัดจ้าง ควรต้องก าหนดให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาค่าดูแล

รักษาระบบ หลังจากหมดระยะประกัน 1 ปีแล้ว โดยอาจจะก าหนดให้เสนอราคาค่า ดูแลรักษา
ระบบ (System Maintenance) ต่อในปีที่ 2 และ 3 เพ่ือให้ทาง สนน. สามารถวางแผนด้าน
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือลดภาระด้านการบริหารบุคลากรของ สนน. อีกด้วย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบายน  าและ
ควบคุมคุณภาพน  า (Data Integration for Smart DDS) 

โครงการที่ 1.13 โครงการจัดท ากรอบนโยบาย (Policy Framework) ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักการระบายน  า  

ความส าคัญ 
 ด้วยปัญหาด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยให้กับสารสนเทศมีความรุนแรงเพิ่มขึ นทั งในประเทศ 

และต่างประเทศ อีกทั งยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครมากขึ น ท าให้  สนน. 
ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ต้องการข้อมูล ที่มีการด าเนินงานใด ๆ ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศของ สนน. ขาดความเชื่อมั่นต่อการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ในทุกรูปแบบ ประกอบกับความจ าเป็นของกรุงเทพมหานครที่ต้องการส่ งเสริมการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลายไปยังประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สนน. เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความม่ันคง
ปลอดภัยและสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ นจากการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ จึงเห็นควรจัดท า
กรอบนโยบาย (Policy Framework) ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึด
หลักมาตรฐาน (Standard) ที่เป็นสากล ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 27001 Annex A และ ISO/IEC 
17799 เพ่ือให้ครอบคลุมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและป้องกัน
ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ นในอนาคต เนื่องจากตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านัการระบายน  ากรุงเทพมหานคร จะมีการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและโปรแกรม
ประยุกต์ใหม่ ๆ เพ่ือสนับสนุนการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็วให้กับประชาชนทั่วไปและ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ที่ประกาศใช้โดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

สนน. เล็งเห็นความส าคัญที่จะน ากฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ มาบังคับใช้กับการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศทั งในส่วนที่ต้องกระท า (Do) และในส่วนที่ต้องงดเว้นการกระท า (Don’t) เพ่ือช่วยให้การใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศของ สนน. มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือ เพ่ื อให้การ
ด าเนินการใด ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภายใน และ/หรือหน่วยงานภายนอก 
รวมถึงผู้ใช้บริการมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ ตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  กองสารสนเทศระบายน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  จากวงจรการพัฒนา บ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศที่ได้มี การกล่าวถึงในรายงานประเมินความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศปัจจุบันของ สนน. ซึ่งมีด้วยกัน 4 ขั นตอน ที่เรียกว่า “Plan-Do-Check-Act” ส่วน
แรก คือ ส่วนที่เรียกว่า “Plan หรือ การวางแผน” โดยเป็นการก าหนดกรอบและแนวทางที่
จ าเป็น ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยมุ่งเน้น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตราการที่กระทรวงไอซีทีได้ก าหนดไว้ เกี่ยวกับบทบัญญัติ โครงสร้าง
พื นฐานส าคัญของประเทศ หรือ Critical Infrastructure  
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 เมื่อก าหนดนโยบายเรียบร้อยแล้ว ขั นตอนต่อไปคือการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งจะต้อง
ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ระเบียบปฏิบัติ รวมถึงข้อจ ากัดต่าง  ๆ จากผู้บริหารในทุก
หน่วยงานภายใน สนน. และผู้บริหารของหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรม
ร่วมกัน โดยก าหนดกรอบเวลาในการจัดประชุมร่วมกันเป็นระยะ ๆ จนกว่าจะได้วิธิปฏิบัติที่
สามารถน าไปด าเนินการได ้

 เมื่อการก าหนดวิธีปฏิบัติเสร็จสิ นและยอมรับกันเป็นเสียงส่วนมากแล้ว จะต้องท าการประกาศให้
ทุกคนภายใน สนน. รับทราบและถือเป็นระเบียบปฏิบัติ หากมีการฝ่าฝืน ละเลย เพิกเฉย จะต้อง
มีบทลงโทษก าหนดไว้  

 ระหว่างที่มีการน าวิธีปฏิบัติไปใช้งาน (Do) สนน. ต้องก าหนดทีมงานที่ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
การน าไปปฏิบัติ (Internal Audit) ภายใน สนน. โดยบุคลากรมาจากหลายหน่วยงานภายใน 
สนน. เข้ามาตรวจสอบและประเมิน (Check) ตามหัวข้อที่กระทรวงไอซีทีก าหนดไว้ในคู่มือการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย ICT 

 หากพบความผิดพลาดหรือความไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง จะต้องย้อนกลับไป
ปรับปรุง (Act) ทั งนโยบายและวิธีปฏิบัติ จากนั นจึงจะจัดจ้างหน่วยงานที่เชื่อถือได้จากภายนอก 
(External Audit) มาท าการประเมิน เพ่ือน าส่งข้อมูลผลของการประเมินให้กระทรวงไอซีทีและ
กรุงเทพมหานครรับทราบ 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสร้างกรอบนโยบาย จุดประสงค์ และกระบวนการ ซึ่งมีความส าคัญเป็น

อย่างยิ่งในการจัดการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ น และยังมีความส าคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพของระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ส่งผลโดยตรงต่อนโยบายและจุดประสงค์หลัก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สนน.  

 เพ่ือก าหนดมาตรฐาน แนวทาง และกรอบความคิด ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบและ
บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับ สนน. ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สนน. ในการด าเนินงานและถือเป็น
ระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 เพ่ือเป็นแนวทางในการวางนโยบาย และการควบคุมที่เหมาะสมตามหลักมาตรฐานสากล โดย
สามารถริเริ่มได้จากการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับ สนน. ในระดับพื นฐาน ระดับกลางและ
ระดับสูงตามล าดับ 

 เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นและมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สนน. ท าให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างมาตรฐานการจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2560 
งบประมาณโครงการ 
 5,000,000 บาท 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  มีกรอบนโยบายด้านระบบรักษาความม่ันคงเทคโนโลยีสารสนเทศของ สนน. ตามมาตรฐาน ISO 

27001 
 มีมาตรฐาน แนวทาง และกรอบความคิดด้านระบบรักษาความม่ันคงเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

สนน. ตามมาตรฐาน ISO 27001 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
  เกิดความเชื่อมั่นและมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  การที่ผู้ปฏิบัติยึดกรอบแนวนโยบายและมาตรฐานด้านระบบรักษาความม่ันคงเทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตามและบริหารจัดการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  า 
(Smart IT for DDS) 

โครงการที่ 2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System) 
และการปฏิบัติงานของส านักการระบายน  า ระยะที่ 1 

ความส าคัญ 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารเป็นระบบที่ส าคัญในส่วนของการปฏิบัติงานประจ า เพ่ือท าการ

รวบรวมข้อมูลส าหรับการบริหารงานทั่วไปของ สนน. ซึ่งในปัจจุบันงานส่วนใหญ่อยู่บนเอกสารกระดาษ 
ท าให้การท างานล่าช้า การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องใช้ในการบริหารขาดประสิทธิภาพ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  กองสารสนเทศระบายน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  พัฒนาและปรับปรุงระบบงานเดิมในโครงการจัดท าศูนย์ข้อมูลส านักการระบายน  า โดยบริษัท ที ไอ 

เอส คอนซัลแตนส์ จ ากัด ซึ่งพัฒนาตั งแต่ปี พ.ศ. 2551 
วัตถุประสงค์ 
  ปรับปรุงระบบเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในส านักการระบายน  าเพื่อ

การบริหาร 
 เพ่ือให้ส านักการระบายน  ามีฐานข้อมูลด้านการระบายน  าและการบริหารงานทั่วไปที่สนับสนุนและ

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดความซ  าซ้อนในการจัดเก็บ
ข้อมูล สะดวก เชื่อมโยง ใช้วางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการและปรับกระบวนการท างาน (Business Process Management : 

BPMN) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดมาตรฐานข้อมูล (Data Standard) การเชื่อมโยงข้อมูล (Interoperability 

standard) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งสู่การบูรณาการระบบสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา/ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ

หน่วยงานและ/หรือกลุ่มภารกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะและเพ่ิมคุณภาพชีวิต

ของคนเมือง 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2559 
งบประมาณโครงการ 
 27,000,000 บาท 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  การบริหารงานทั่วไปมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดความซ  าซ้อนในการ

จัดเก็บข้อมูล 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

  ปริมาณข้อร้องเรียนในการปฎิบัติงานตามภารกิจของส านักการระบายน  าลงลงอย่างต่อเนื่อง 
 กรุงเทพมหานครปลอดจากน  าท่วมขัง หรือมีปริมาณน  ารอการระบายลดลง 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

(Management Information System) และการปฏิบัติงานของส านักการระบายน  า ระยะท่ี 1 
 ทักษะและความสามารถของทีมงานในการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท าให้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมีข้อมูลที่

ครบถ้วน สอดคล้องตรงกัน ทันสมัยใช้งานได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตามและบริหารจัดการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  า 
(Smart IT for DDS) 

โครงการที่ 2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information 
System) และการปฏิบัติงานของส านักการระบายน  า ระยะที่ 2  

ความส าคัญ 
 เป็นส่วนขยายจากโครงการ  MIS  ในระยะที่ 1 เพ่ือน าข้อมูลในระบบ MIS ระยะที่ 1 มาแสดงผล

บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานโครงการ และปฏิบัติงานของ
แต่ละกองได้อย่างบูรณาการ หากไม่สามารถด าเนินการได้จะท าให้การบริหารงาน สนน. แบบบูรณา
การท าได้ยาก และอาจมีผลกระทบกับโครงการ EIS และ DDS Smart City Management อีกด้วย 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  กองสารสนเทศระบายน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  ศึกษารูปแบบการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลในการบริหารลงระบบ GIS 

 น าข้อมูลเข้าท่ีสอดคล้องกับต าแหน่งบน GIS 
 ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผลการใช้งาน 

วัตถุประสงค์ 
  เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการบริหารที่พัฒนาในระยะที่ 1 เข้ากับระบบ

โปรแกรมประยุกต์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  
 เพ่ือใช้พัฒนาประสิทธิภาพระบบระบายน  า 
 ข้อมูลที่แม่นย า ชัดเจน และมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยทุธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการและปรับกระบวนการท างาน (Business Process Management : 

BPMN) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดมาตรฐานข้อมูล (Data Standard) การเชื่อมโยงข้อมูล (Interoperability 

standard) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งสู่การบูรณาการระบบ
สารสนเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา/ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานและ/หรือกลุ่มภารกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะและเพ่ิมคุณภาพ

ชีวิตของคนเมือง 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 
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งบประมาณโครงการ 
 10,000,000 บาท 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  เกิดการประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ทันที

และมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ปริมาณข้อร้องเรียนในการปฎิบัติงานตามภารกิจของส านักการระบายน  าลงลงอย่างต่อเนื่อง 

 กรุงเทพมหานครปลอดจากน  าท่วมขัง หรือมีปริมาณน  ารอการระบายลดลง 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management 

Information System) และการปฏิบัติงานของส านักการระบายน  า ทั งระยะที่ 1 และระยะท่ี 2 
 ทักษะและความสามารถของทีมงานในการบูรณาการต่อยอดใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท าให้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารระยะที่ 1 

ต่อยอดมาถึงระยะที่ 2 มีข้อมูลที่ครบถ้วน สอดคล้องตรงกัน ทันสมัยใช้งานได้  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตามและบริหารจัดการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  า 
(Smart IT for DDS) 

โครงการที่ 2.3 โครงการพัฒนาระบบควบคุมและวิเคราะห์สถานการณ์น  า (DDS Water 
Analysis/Control Center) 

ความส าคัญ 
 โครงการนี เป็นโครงการที่ต่อยอด การใช้ข้อมูลจากระบบ GIS และระบบ MIS (ทั งระยะที่ 1 และ 

2) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการระบายน  าแบบรวมศูนย์และท างานแบบ Real time โดยใช้ได้ทั งในการ
บริหารงานประจ าวันและในกรณีฉุกเฉิน 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  กองสารสนเทศระบายน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  จัดท าระบบติดตามและควบคุมสถานการณ์ (Flood Control Center) ที่ประกอบด้วย (1) ระบบ

การรับการแจ้งปัญหาจากโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ (2)ระบบการแจกจ่ายปัญหาให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาและเข้าไปแก้ไข (3) ระบบติดตามปัญหาเพ่ือให้ผู้บริหารหรือหัวหน้า
งานสามารถติดตามและปรับแผนการจัดการปัญหา (4) ระบบแจ้งผลการแก้ปัญหา ให้กับผู้แจ้ง
ปัญหาและบุคลากรที่เก่ียวข้องให้ได้รับ 

 ปรับปรุงระบบวิเคราะห์สถานการณ์ (DDS Water Analysis) จากข้อมูลที่เข้ามาในระบบ ทั ง
ข้อมูลการประเมินสภาพอากาศ ข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัด (Sensors) ข้อมูลจากบุคลากรส านัก
การระบายน  าและบุคลากร กทม. ที่จะบ่งชี ถึงผลการด าเนินงานการจัดการน  า และข้อมูลเพ่ิมเติม
จากประชาชน จะท าให้ส านักการระบายน  า สามารถวิเคราะห์ได้ถึงสถานการณ์น  าได้อย่างรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ 
  สนับสนุนการเตรียมการการตัดสินใจและการจัดการสถานการณ์ของผู้บริหาร 

 ให้บริการข้อมูลสถานกาณ์น  าสู่ประชาชนตามพื นที่ที่ประชาชนสนใจ 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการและปรับกระบวนการท างาน (Business Process Management : 

BPMN) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดมาตรฐานข้อมูล (Data Standard) การเชื่อมโยงข้อมูล (Interoperability 

standard) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งสู่การบูรณาการระบบ
สารสนเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา/ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานและ/หรือกลุ่มภารกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะและเพ่ิมคุณภาพชีวิต

ของคนเมือง 
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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณโครงการ 
 30,000,000 บาท 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  ได้ระบบติดตามและควบคุมสถานการณ์ (Flood Control Center) 

 ได้ระบบวิเคราะห์สถานการณ์ 
 พื นที่ หรือถนนที่มีน  าท่วมในความรับผิดชอบ ในแต่ละปีมีปริมาณลดลง 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ปริมาณข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักการระบายน  าลงลงอย่างต่อเนื่อง 

 กรุงเทพมหานครปลอดจากน  าท่วมขัง หรือมีปริมาณน  ารอการระบายลดลง 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการพัฒนาระบบควบคุมและวิเคราะห์สถานการณ์น  า 

 ทักษะและความสามารถของทีมงานในควบคุมและวิเคราะห์สถานการณ์น  า 
 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลสถานการณ์น  าจากต าแหน่งส าคัญต่าง ๆ  
 ทั งนี  ในการเขียน TOR เพ่ือการจัดซื อจัดจ้าง ควรต้องก าหนดให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาค่าดูแล

รักษาระบบ หลังจากหมดระยะประกัน 1 ปีแล้ว โดยอาจจะก าหนดให้เสนอราคาค่า ดูแลรักษา
ระบบ (System Maintenance) ต่อในปีที่ 2 และ 3 เพ่ือให้ทาง สนน. สามารถวางแผนด้าน
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือลดภาระด้านการบริหารบุคลากรของ สนน. อีกด้วย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตามและบริหารจัดการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  า 
(Smart IT for DDS) 

โครงการที่ 2.4 โครงการจัดท าระบบบริหารจัดการน  าพื นที่เฝ้าระวังน  าท่วม 
ความส าคัญ 
 ภาวะน  าท่วมจากสถานการณ์ฝนตกหนักมักจะเกิดขึ นอย่างรวดเร็วหลังจากฝนตก โดยเฉพาะใน

บางพื นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่นพื นที่ลุ่มต่ า พื นที่ที่เคยเกิดเหตุน  าท่วมก่อนหน้าบ่อยครั ง พื นที่เศรษฐกิจ 
เป็นต้น ส านักการระบายน  าจึงมีความจ าเป็นต้องเฝ้าระวังพื นที่เสี่ยงภัยเหล่านี อย่างต่อเนื่อง การขาด
ระบบเฝ้าระวังน  าท่วมแบบอัตโนมัติจะส่งผลต่อทั งประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต้องประสบปัญหา
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวเพราะภาคธุรกิจ
ในพื นที่ต้องเผชิญกับปัญหาน  าท่วมขัง และต่อระบบแวดล้อมโดยรวมทั งเรื่องของความสะอาด 
สุขอนามัย และ ระบบสาธารณูปโภคท่ีอาจเสียหายตามมา 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  กองสารสนเทศระบายน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  ปรับปรุงระบบวิเคราะห์สถานการณ์ (DDS Water Analysis) จากข้อมูลในพื นที่เสี่ยงภัยน  าท่วมที่

เข้ามาในระบบ ข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัด (Sensors)  ข้อมูลจากบุคลากร สนน. และบุคลากร 
กทม.ที่จะบ่งชี ถึงผลการด าเนินงานการจัดการน  า เพ่ือท าให้ สนน. สามารถวิเคราะห์ได้ถึง
สถานการณ์น  าได้อย่างรวดเร็ว 

 จัดท าระบบติดตามและควบคุมสถานการณ์ (Flood Control Center) ที่ประกอบด้วย (1) ระบบ
การแจกจ่ายปัญหาให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้องได้รับทราบปัญหาและเข้าไปแก้ไข (2) ระบบติดตาม
ปัญหาเพื่อให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานสามารถติดตามและปรับแผนการจัดการปัญหา (4) ระบบ
แจ้งผลการแก้ปัญหา ให้กับผู้แจ้งปัญหาและบุคลากรที่เก่ียวข้องให้ได้รับ 

วัตถุประสงค์ 
  สนับสนุนการเตรียมการการตัดสินใจและการจัดการสถานการณ์พื นที่เสี่ยงของผู้บริหาร 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการและปรับกระบวนการท างาน (Business Process Management : 

BPMN) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดมาตรฐานข้อมูล (Data Standard) การเชื่อมโยงข้อมูล (Interoperability 

standard) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งสู่การบูรณาการระบบสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา/ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

ของหน่วยงานและ/หรือกลุ่มภารกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะและเพ่ิมคุณภาพ

ชีวิตของคนเมือง 
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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2561 
งบประมาณโครงการ 
 20,000,000 บาท 

หมายเหตุ : ค่าพัฒนาระบบในการดึงข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ระบบวิเคราะห์สถานการณ์ โดยค านวณ
จ านวนเขตพื นที่ ประมาณ 3 เขตพื นที่เสี่ยงภัยน  าท่วมในแต่ละโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  ได้ระบบติดตามสถานการณ์น  าท่วม 

 ปริมาตรน  าท่วมขังในเขตพื นที่เสี่ยงในแต่ละปีมีปริมาณลดลง 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ปริมาณข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักการระบายน  าในพื นที่เฝ้าระวังน  าท่วมที่

ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 กรุงเทพมหานครปลอดจากน  าท่วมขัง หรือมีปริมาณน  ารอการระบายลดลง 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการพัฒนาระบบระบบบริหารจัดการน  าพื นที่เฝ้าระวังน  าท่วม 

 ทักษะและความสามารถของทีมงานในการบริหารจัดการน  าในพื นที่เฝ้าระวังน  าท่วม 
 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลสถานการณ์น  าจากพื นที่เฝ้าระวังต่าง ๆ  
 ทั งนี  ในการเขียน TOR เพ่ือการจัดซื อจัดจ้าง ควรต้องก าหนดให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาค่าดูแล

รักษาระบบ หลังจากหมดระยะประกัน 1 ปีแล้ว โดยอาจจะก าหนดให้เสนอราคาค่า ดูแลรักษา
ระบบ (System Maintenance) ต่อในปีที่ 2 และ 3 เพ่ือให้ทาง สนน. สามารถวางแผนด้าน
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือลดภาระด้านการบริหารบุคลากรของ สนน. อีกด้วย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตามและบริหารจัดการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  า 
(Smart IT for DDS) 

โครงการที่ 2.5 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) และระบบสารสนเทศสนับสนุน
ผู้บริหาร (EIS)  

ความส าคัญ 
 ระบบต่อยอดจากระบบ MIS ระยะที่ 1 และ 2 เพ่ือให้ผู้บริหารมีข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจและ

บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  กองสารสนเทศระบายน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  จัดหาระบบซอฟต์แวร์คลังข้อมูล 

 ออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริการหลักของส านักการระบายน  า โดยใช้

เครื่องมือ ETL (Extract-Transform-Load) 
 สร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูล OLAP (On-Line Analytical Processing) จากคลังข้อมูล เพ่ือการ

วิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ (OLAP Cube) ส าหรับให้ผู้ใช้สามารถน าไปวิเคราะห์และออกรายงานใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมทั งและการจัดท ารายงาน KPI เสนอต่อผู้บริหาร 

 ออกแบบการวิเคราะห์ด้วย What-if Analysis ให้ส าหรับผู้บริหารองค์กรเพ่ือการวางแผน
ปฏิบัติงานของส านักการระบายน  า 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 เพ่ือสรุปสถิติผลการปฏิบัติงานของส านักการระบายน  า 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการและปรับกระบวนการท างาน (Business Process Management : 

BPMN) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดมาตรฐานข้อมูล (Data Standard) การเชื่อมโยงข้อมูล (Interoperability 

standard) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งสู่การบูรณาการระบบ
สารสนเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา/ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานและ/หรือกลุ่มภารกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการสาธารณะและเพ่ิมคุณภาพ

ชีวิตของคนเมือง 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณโครงการ 
 8,000,000 บาท 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  มีระบบคลังข้อมูลเพื่อช่วยการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลนี ไปน าเสนอได้ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
  มีข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับการบริหารและบริการประชาชนจากระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ

การใช้ระบบคลังข้อมูลที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารงานของส านักการระบายน  าที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ระบบ

คลังข้อมูล 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) และระบบ

สารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร (EIS) 
 ทักษะและความสามารถของทีมงานในการใช้งานระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) และ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร (EIS) 
 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการข้อมูลเพ่ือให้คลังข้อมูลมีข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ใช้งานได้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ
สารสนเทศตามภารกิจแก่ผู้เกี่ยวข้อง (DDS Smart Agents) 

โครงการที่ 3.1 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร  
ความส าคัญ 
 เพ่ือการปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญในการ

ปฎิบัติงาน การพัฒนาความรู้ด้วย ICT ของบุคลากรทั่วไปของ สนน. จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  ส านักการระบายน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  ส ารวจศึกษาความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร 

 วางแผนการฝึกอบรม 
 ด าเนินการโครงการอบรม 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร มีคุณภาพชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 เพ่ิมขีดความสามารถการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บุคลากร 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2561 
งบประมาณโครงการ 
 2,400,000 บาท 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 

  จัดการฝึกอบรมตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
  บุคลากรมีความพอใจในการฝึกอบรมในระดับดีขึ นไป 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
  บุคลากรสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้งานเพ่ือการบริการและบริหารงานที่ดีอย่าง

ต่อเนื่อง 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการบริการและได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ทักษะและความสามารถของทีมงานในการใช้ประโยชน์จากโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและการบริการ 
 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ
สารสนเทศตามภารกิจแก่ผู้เกี่ยวข้อง (DDS Smart Agents) 

โครงการที่ 3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความส าคัญ 
 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้อง

ปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะบุคลากรของกองสารสนเทศระบายน  า โครงการต่าง ๆ ใน
แผนนี มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ผู้มีความรู้ด้าน ICT เป็นอย่างมาก เพ่ือให้โครงการส าเร็จได้ตามแผน 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  กองสารสนเทศระบายน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  วางแผนและด าเนินการโครงการอบรมต่าง ๆ ตั งแต ่ระบบเครอืข่าย เครื่องแม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล 

โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานอยู่ เช่น ระบบเรดาร์ ระบบเฝ้าระวังต่าง ๆ รวมถึงการบริหารโครงการฯ 
วัตถุประสงค์ 
  สามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนทศที่มีอยู่ได้ 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 เพ่ิมขีดความสามารถการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บุคลากร 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2559-2562 
งบประมาณโครงการ 
 1,689,000 บาท 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  บุคลากรมีความสามารถในการบริหาร และดูแลโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ น 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
  บุคลากรสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้งานเพ่ือการบริการและบริหารงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการบริการและได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย 
 บุคลากรสามารถควบคุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศได้คุณภาพและเวลาตามข้อก าหนดที่ระบุ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ทักษะและความสามารถของทีมงานในการใช้ประโยชน์จากโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั งเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานและการให้ค าแนะน าในการจัดการโครงการแก่ผู้เกี่ยวข้อง  

 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การควบคุมปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ
สารสนเทศตามภารกิจแก่ผู้เกี่ยวข้อง (DDS Smart Agents) 

โครงการที่ 3.3 โครงการพัฒนาระบบองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติภารกิจส านักการระบายน  า 
(Knowledge Management) 

ความส าคัญ 
 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) และสร้างองค์ความรู้ขององค์กรเพ่ือการ

ระบายน  าและให้ความรู้ความเข้าใจถึงสภาพและวิธีการของระบบระบายน  าของ กทม. ถูกจัดเก็บและ
ค้นคืนได้มีความส าคัญมาก 

ความรู้ต่าง ๆ อาจถูกถ่ายทอดจากบุคลากรรุ่นต่อรุ่น และอาจสูญหายหรือหลงลืมได้ ระบบใน
โครงการนี เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการความรู้ดังกล่าว 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  ส านักการระบายน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการองค์ความรู้  

 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน  
 เขียนขั นตอน หรือเอกสารที่แสดงกระบวนการท างานแก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์  
 จัดหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นตามค าส าคัญ ตามเหตุการณ์ หรือวันเวลาที่เกิดขึ น 

วัตถุประสงค์ 
  บุคลากรสามารถเพ่ิมพูนความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญ  

 มีการเชื่อมโยงความรู้จากการวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 เพ่ิมขีดความสามารถการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บุคลากร 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2560 
งบประมาณโครงการ 
 6,000,000 บาท 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  มีหัวข้อ ประเด็นของความรู้เพ่ิมขึ นทุกปี 

 จ านวนผู้เข้าสืบค้น น าความรู้ไปใช้เพิ่มขึ น 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
  บุคลากรสามารถน าความรู้จากฐานความรู้หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้งานเพ่ือการบริการ

และบริหารงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้เชี่ยวชาญเห็นประโยชน์ในการใช้งานระบบ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง 
 ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถน าองค์ความรู้ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะไปใช้ประโยชน์และมีการ

ตอบสนองต่อส านักการระบายน  า 
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ทักษะและความสามารถของทีมงานในการใช้ประโยชน์จากระบบองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติ

ภารกิจส านักการระบายน  า (Knowledge Management) ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
และการให้บริการข่าวสารหรือค าแนะน าที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง  

 การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดท าโครงการและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมกับโครงการได้เข้าใจในเป้าหมายและกิจกรรมของ

โครงการ 
 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดความรู้เข้าสู่ระบบองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติภารกิจ

ส านักการระบายน  า (Knowledge Management) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ
สารสนเทศตามภารกิจแก่ผู้เกี่ยวข้อง (DDS Smart Agents) 

โครงการที่ 3.4 การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ความส าคัญ 
 เนื่องจากลักษณะของการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีบุคลากรของกองสารสนเทศจึง

ต้องมีการปรับตัวอย่างมาก ตามโครงสร้างหน่วยงานเดิมที่ให้ความส าคัญกับงานด้านงานวิศวกรรม 
ต้องมีการปรับตัวให้บุคลากรเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ น ทั งในมิติของการดูแลระบบ
โครงสร้างพื นฐาน/เครื่องแม่ข่าย การวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึงการน าเสนอ
ข้อมูลเพ่ือการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การปรับโครงสร้างองค์กรของกองสารสนเทศจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างมาก เพ่ือให้บุคลากรได้ท างานที่ตรงกับต าแหน่งและภาระงานจริง เพ่ือใหมีเส้นทางการ
เจริญเติบโตที่ชัดเจน และมีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  กองสารสนเทศระบายน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ 

 ติดตามผลการด าเนินงาน และน ามาทบทวนขั นตอนระบบงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ น 

วัตถุประสงค์ 
  เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติภารกิจ มีความยืดหยุ่นคล่องตัว รวดเร็ว 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 เพ่ิมขีดความสามารถการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บุคลากร 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปงีบประมาณ 2560 
งบประมาณโครงการ 
 กองสารสนเทศระบายน  าด าเนินการเอง ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 

  บุคลากรสามารถคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม รวมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อน
และปรับตัวได้อย่างราบรื่นเหมาะสม  

ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ผู้รับบริการทั งภายในและภายนอกหน่วยงานมีความพอใจในนวัตกรรมในการให้บริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีขึ นอย่างต่อเนื่อง 
 ส านักการระบายน  าได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมการให้บริการข่าวสารและบริหารที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการน  าและควบคุมคุณภาพน  า 
ปัจจัยสูค่วามส าเร็จ 
  ทักษะและความสามารถของทีมงานในการน าความรู้มาสร้างนวัตกรรม 
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 การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการแสดงความสามารถและน าความคิดริเริ่มไปต่อยอด
ด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน 

 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมกับการน าแนวคิดไปด าเนินงาน 
 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการประสานความร่วมมือให้เกิดนวัตกรรมและน าสู่การใช้งาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการระบายน  าและควบคุม
คุณภาพน  า (DDS Social Network) 

โครงการที่ 4.1 โครงการพัฒนาระบบร่วมกันจัดการน  า กทม. (DDS People/Staff Enable System) 
ความส าคัญ 
 โครงการนี  เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับ โครงการ DDS Smart City Management : Control 

Centre Management เพ่ือให้ประชาชน และบุคลากรของ สนน. สามารถสื่อสารกับ สนน. 
ส่วนกลางเพ่ือเป็นช่องทางเพ่ือการส่งข้อมูล และรับฟังข่าวสารโดยตรงกับ สนน. เพ่ือสร้างโครงข่าย
สังคม ความเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงตามพันธกิจของ สนน. 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  กองสารสนเทศระบายน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  จัดท าโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือสื่อสารกับประชาชน (People-response Application) 

เพ่ือให้ประชาชนได้แจ้งสถานการณ์น  าท่วมให้กับส านักการระบายน  า เพ่ือตอบกลับให้กับ
ประชาชนที่ให้ข้อมูล และเพ่ือการแจ้งเตือนประชาชนในเขตพื นที่ที่จะได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์น  าหรือจากการปฏิบัติงานบุคลากร 

 จัดท าโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และผ่าน Web เพ่ือให้บริการข้อมูลสู่ประชาชน (Public 
Service) เพ่ือให้บริการข้อมูลที่ส านักการระบายน  ามีอยู่ได้ถูกน าไปต่อยอดใช้ประโยชน์โดย
ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป 

 จัดท าโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการสื่อสารกับบุคลากร (Staff-response Application) ทั งบุคลากร
ของส านักการระบายน  าและบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร
ถึงผลการปฏิบัติงาน การมอบหมายงานและการรับค าสั่ง โดยอาจพัฒนาได้ทั งบนคอมพิวเตอร์
และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ให้กับบุคลากรของส านักการระบายน  าที่มี Smart Phone แล้วได้ใช้
งานได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการน  าในกรุงเทพมหานครอย่างบูรณาการ 

 สนับสนุนการเตรียมการการตัดสินใจและการจัดการสถานการณ์ของผู้บริหาร 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 
งบประมาณโครงการ 
 30,000,000 บาท 

หมายเหตุ : คิดตามราคามาตรฐานการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ และการประเมินราคาตามฟังก์ชันการ
ท างานของระบบ อย่างไรก็ตามอาจต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการอีกครั งหลังจากท่ีมีการสร้าง
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ระบบพื นฐาน เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารแล้ว 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  ได้โปรแกรมมือถือเพ่ือสื่อสารกับประชาชน 

 ได้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการสื่อสารกับบุคลากร 
 มีจ านวนข้อมูลที่น ามาบูรณาการเพ่ิมขึ น 
 จ านวนผู้ให้ข้อมูลมีเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ประชาชนได้รับประโยชน์จากข่าวสารที่ได้รับจากโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ นเพ่ือการแจ้งเตือน

ประชาชนในเขตพื นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น  าหรือจากการปฏิบัติงานบุคลากรใน
โครงการ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้แลกเปลี่ยนข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สังคมในการเฝ้าระวังและแจ้ง
สถานการณ์น  าท่วมให้กับส านักการระบายน  า 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ทักษะและความสามารถของทีมงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินงานจากข่าวสารที่

ได้รับจากประชาชนในหลากหลายช่องทาง 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมในการกระจายข่าวสาร 
 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการประสานความร่วมมือให้ข้อมูลที่ได้รับถูกด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ 
 ทั งนี  ในการเขียน TOR เพ่ือการจัดซื อจัดจ้าง ควรต้องก าหนดให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาค่าดูแล

รักษาระบบ หลังจากหมดระยะประกัน 1 ปีแล้ว โดยอาจจะก าหนดให้เสนอราคาค่า ดูแลรักษา
ระบบ (System Maintenance) ต่อในปีที ่2 และ 3 เพ่ือให้ทาง สนน. สามารถวางแผนด้าน
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือลดภาระด้านการบริหารบุคลากรของ สนน. อีกด้วย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการระบายน  าและควบคุม
คุณภาพน  า (DDS Social Network) 

โครงการที่ 4.2 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชน (DDS Social Network) 
ความส าคัญ 
 เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเครือข่ายชุมชน เพ่ือให้

ประชาชนทราบถึงข้อมูลด้านการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  า โดยใช้เครื่องมือจากโครงการที่ 
4.1 มาเป็นส่วนหนึ่ง แต่ในโครงการนี  เน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลกิจกรรม 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  ส านักการระบายน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการใช้งาน application ส่งเสริม และสร้างกลุ่มสังคม

เครือข่ายใหม่หรือขยายสมาชิกเครือข่ายที่มีอยู่ให้ครอบคลุมพื นที่และภารกิจของ สนน. 
 จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกกลุ่ม มีการน าเสนอผลงานของกลุ่ม หรือให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ

กลุ่มท่ีสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม เป็นการสร้างแรงจูงใจ แข่งขันท าความดี 
 จัดเก็บข้อมูลประเมินผลการท ากิจกรรม ความคิดเห็นต่อผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากการท ากิจกรรม และน าผลการประเมินกิจกรรมมาปรับปรุง เพ่ือวางแผนการการท ากิจกรรม
ในการสานต่อความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ 
  ใช้ประโยชน์จากการพัฒนา Mobile application ในโครงการ 4.1 และโดยการสื่อสารผ่าน

เครอืข่ายสังคมออนไลน์ social network ที่นิยมใช้ตามยุคสมัยมากขึ น 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2559-2562 
งบประมาณโครงการ 
 4,000,000 บาท 

หมายเหตุ : เป็นงบประมาณในการจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างความร่วมมือ และประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  จ านวนเครือข่าย และจ านวนสมาชิกในแต่ละเครือข่ายมากขึ น 

 ข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่าย น่าเชื่อถือและสามารถช่วยเตือนภัย แก้ปัญหาต่างในภารกิจของ สนน. 
มากขึ น 
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ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ประชาชนได้รับประโยชน์จากข่าวสารที่ได้รับจากสมาชิกเครือข่ายเพ่ือการแจ้งเตือนประชาชนใน

เขตพื นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น  าหรือจากการปฏิบัติงานบุคลากรในโครงการ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้แลกเปลี่ยนข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สังคมในการเฝ้าระวังและแจ้ง

สถานการณ์น  าท่วมให้กับส านักการระบายน  า 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ทักษะและความสามารถของทีมงานในการด าเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายที่ท าให้เกิดประโยชน์เป็น

รูปธรรมต่อประชาชน 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการประสานความร่วมมือให้ข้อมูลที่ได้รับถูกด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการระบายน  าและควบคุม
คุณภาพน  า (DDS Social Network) 

โครงการที่ 4.3 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การจัดการคุณภาพน  าของกรุงเทพมหานคร 
ความส าคัญ 
 กรุ ง เทพมหานครได้ ด า เนิ น โครงการศูนย์ การศึ กษ าและอนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้ อมบางซื่ อ 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นระบบบ าบัดน  าเสียใต้ดินแห่งแรกในประเทศไทย และได้ออกแบบให้อาคาร
เหนือพื นดินของระบบบ าบัด น  าเสีย เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการคุณภาพน  าและสิ่งแวดล้อม 
โดยส านักการระบายน  าได้วางแผนร่วมกับส านักสิ่งแวดล้อม โดยส านักการระบายน  าได้วางแผน
ร่วมกับส านักสิ่งแวดล้อม ที่จะพัฒนาอาคารให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญแก่บุคลากรในองค์กรของ
กรุงเทพมหานคร และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  ส านักงานจัดการคุณภาพน  า 
ลักษณะกิจกรรม 
  พัฒนาห้องประวัติการบ าบัดน  าเสีย และห้องแบบรายละเอียดการก่อสร้าง ณ ศูนย์การศึกษาและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ เป็นห้องแสดงนิทรรศการ ประวัติความเป็นมาด้านการจัดการคุณภาพน  า
และบ าบัดน  าเสียของกรุงเทพมหานคร 

 จัดท าเว็บไซต์ของส านักงานจัดการคุณภาพน  า 
 จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชนของกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการคุณภาพน  าของกรุงเทพมหานครให้กับบุคลากรในองค์กรของ

กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่ปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดทั งนักเรียน นักศึกษา องค์กร
และประชาชนทั่วไป 

 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ในการจัดการคุณภาพน  าของกรุงเทพมหานคร 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ICT ของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั นเลิศ 
  

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2559 
งบประมาณโครงการ 
 18,000,000 บาท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (Output) 
  ประชาชน นักเรียน นักศึกษา องค์กรต่าง ๆ เข้ามาเยี่ยมชมห้องประวัติการบ าบัดน  าเสีย และห้อง

แบบรายละเอียดการก่อสร้างมากขึ น 
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 ประชาชนสามารถทราบข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในภารกิจและผลการด าเนินงานของ
ส านักงานจัดการคุณภาพน  า จากเว็บไซด์ 

 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ และความเข้าใจ ภารกิจของงานด้านการ
จัดการคุณภาพน  าของกรุงเทพมหานคร 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
  แหล่งเรียนรู้ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ นอย่างต่อเนื่องจากการบอกต่อของผู้เยี่ยมชม 

 ผู้เข้าเยี่ยมชมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของส านักการระบายน  ามากขึ น และสามารถ
ถ่ายทอดต่อได ้

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  ทักษะและความสามารถของทีมงานในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การจัดการ

คุณภาพน  าของกรุงเทพมหานครต่อประชาชน 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การจัดการคุณภาพ

น  าของกรุงเทพมหานคร 
 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการประสานความร่วมมือให้ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

การจัดการคุณภาพน  าของกรุงเทพมหานคร 
 
 

 



 

 

  

 

บทที่ 8 
กลยุทธ์กำรบริหำรโครงกำร 
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8. กลยุทธ์การบริหารโครงการ 

 
เพ่ือให้การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักการระบายน  า ประสบ

ความส าเร็จจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี โดยจัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบการ
ติดตามประเมินผล และควรจัดให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง รวมถึงมีเครื่องมือในการบริหารและ
ประเมินผลแผนอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยดัชนีชี วัดความส าเร็จในหลายมิติและหลายระดับ
ทั งมิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั งนี ต้องประสานความร่วมมือของบุคลากรของส านักการระบายน  า จาก
ทุกระดับทุกหน่วยงาน ด้านการก าหนดนโยบายและวางแผน หน่วยงานที่ด าเนินภารกิจหลักของส านักการ
ระบายน  า  และหน่วยงานที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให้แผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของส านักการระบายน  า  

นอกจากการบริหารจัดการที่กล่าวถึงแล้ว ในการด าเนินโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส านักการระบายน  าให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ จ าเป็นต้องมี   
กลยุทธ์ในการด าเนินการที่ต้องเกี่ยวข้องทั งในด้านการก าหนดหรือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี  โครงสร้าง และ
วัฒนธรรมองค์กรให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ น เพ่ือให้
เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป 

8.1  การบริหารจัดการและติดตามผลของแผนแม่บทฯ 
การบริหารจัดการและติดตามผลการท างานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า 

ควรด าเนินการโดยมีโครงสร้างดังนี  
1. จัดตั งคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า มีรองผู้อ านวยการส านักการ

ระบายน  าเป็นผู้บริหารสารสนเทศและประธานคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการ
ระบายน  า ซึ่งประกอบด้วยผู้อ านวยการส านัก/กอง โดยมีกองสารสนเทศระบายน  าท าหน้าที่เป็น
เลขานุการ มีหน้าทีด่ังต่อไปนี  
(1) ก าหนดทิศทาง นโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของ สนน.

ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 
(2) ก ากับดูแล บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า ตลอดจน

ก าหนดมาตรฐาน ระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการ
ระบายน  า  

(3) ศึกษา เสนอแนะ ทบทวน ปรับปรุงกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการ
ท างานของส านักการระบายน  าให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(4) ติดตามประเมินผลและทบทวนปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส านักการระบายน  าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

(5) แต่งตั งคณะท างานกลุ่มย่อยเพ่ือด าเนินการที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ของคณะท างานฯ 
ตามความเหมาะสม 

(6) แต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องเป็นที่ปรึกษาตามที่เห็นสมควร 
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2. คณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีคณะที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมถึงทิศทางการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมและในระดับปฏิบัติการ เพ่ือให้มีการวางแผนอย่างรัดกุม
เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการสนับสนุนภารกิจ รวมถึงท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา 
แนะน าเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สนน. โดยครอบคลุมถึงเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือให้ระบบ
รักษาม่ันคงความปลอดภัยมีความรัดกุม และส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยให้ทันสมัยตลอดเวลา เป็นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายต่อ
ระบบเมื่อถูกโจมตี 

3. กองสารสนเทศระบายน  ามีหน้าที่หลักด้านการพัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับงานของ สนน. 

4. ความสัมพันธ์ของสายบังคับบัญชาของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สนน. แสดงดังรูปที่ 8.1 

ผ  อ าน ยการ
  านักการระบายน  า

รองผ  อ าน ยการ 
รองผ  อ าน ยการ
ท าหน าท  ผ  บริหาร

 าร น ท ระดับ  ง (CIO)
รองผ  อ าน ยการ

ค ะท างาน
 ทคโนโลย  าร น ท  

ท   ร ก าฯ 

กอง าร น ท ระบายน  า

 

รูปที่ 8.1 ความสัมพันธ์ของสายบังคับบัญชาของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า 

นอกจากนี เพ่ือให้การพัฒนางานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการระบายน  า 
ด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงต้องด าเนินการดังนี  

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ 4 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส านักการระบายน  า ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนในการด าเนินงาน 

2. ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการประสาน
การด าเนินงาน 
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3. ก าหนดให้การด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศนี เป็นส่วนหนึ่งของ 
Public Service Agreement (PSA) ของส านักการระบายน  า เพ่ือให้เกิดการสนับสนุน
ด้านงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม 

4. สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับของส านักการระบายน  า เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ยอมรับและน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

5. ควรมีการพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบุคลากรด้านเทค โนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการท างานที่เปลี่ยนไป เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วจากงานด้านวิศวกรรมโยธา และ 
วิศวกรรมไฟฟ้า ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วมไปเป็นการรวบรวมข้อมูลจาก
ระบบเซ็นเซอร์ต่าง ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แต่
โครงสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังคงไม่สอดคล้องกับลักษณะงานที่
เปลี่ยนไปจึงควรมีแผนการปรับปรุงโครงสร้างของกองสารสนเทศระบายน  าใหม่ โดย
อาจเริ่มจากการฝึกอบรมเพ่ือปรับพื นความรู้ของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่
เปลี่ยนไป และเสนอโครงสร้างบุคลากรใหม่ในอนาคต เพ่ือให้องค์กรสามารถเติบโตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2  กลยุทธ์ในการด า นินการตามยุทธ า ตร์ 
จากแผนงานโครงการและระบบสารสนเทศที่ส านักการระบายน  า จะด าเนินการจัดท าจัดหา 

อาจใช้วิธีการจัดซื อหรือจัดจ้างด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณตามที่ก าหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศนั น ส านักการระบายน  า จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการ ด าเนินการและควบคุมการด าเนินการให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโครงการ โดยมียุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตามและ
บริหารจัดการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  า (Data Integration for Smart DDS) 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตามและบริหารจัดการระบายน  า
และควบคุมคุณภาพน  า (Smart IT for DDS) 

3. ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริการสารสนเทศตามภารกิจแก่ผู้เกี่ยวข้อง  (DDS Smart Agents) 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  า (DDS Social Network) 

 
ทั งนี  กลยุทธ์หรือแนวทางในการบริหารระบบสารสนเทศในแต่ละยุทธศาสตร์ดังแสดงในหัวข้อ 

8.2.1- 8.2.4 ดังนี  
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8.2.1  กลยุทธ์ในการด า นินการตามยุทธ า ตร์ท   1 ( ่ นท   1) การบ ร าการข อม ลโดยใช 
 ทคโนโลย  าร น ท  พื อการติดตามและบริหารจัดการระบายน  าและค บคุมคุ ภาพน  า 
(Data Integration for Smart DDS) :  ่ นของการจัดการข อม ล 

การท าให้ข้อมูลที่ สนน. มีอยู่สามารถถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพนั น ต้องมีการเตรียมการและการด าเนินการหลายขั นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

1) ศึกษาและก าหนดรูปแบบข้อมูล รวมทั งข้อมูลหลัก (Master Data) และแบบฟอร์ม
รายงานที่จะใช้ในระบบสารสนเทศสนับสนุนการท างานภายในส านักการระบายน  า ให้
เห็นภาพรวมทั งหมด และท าให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในระหว่างระบบงานและ
ระหว่างหน่วยงานของส านักการระบายน  า  

2) ศึกษาและก าหนดรูปแบบข้อมูล แบบฟอร์มรายงานที่จะใช้ในระบบสารสนเทศให้
เชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนการท างานระหว่างส านักการระบายน  า กับหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระบายน  ากรุงเทพฯ เช่น ส านักงานเขต
ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรมการปกครอง กรมทางหลวง กรมชลประทาน 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน)  

3) จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักการระบายน  า เพ่ือเป็นแผนที่น าทางและสร้าง
มาตรฐาน ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และ 
นโยบายขององค์กร 

4) ศึกษาและก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมของชุดข้อมูลในแผนที่ข้อมูล เพ่ือสร้างฐานข้อมูล
กลางที่เหมาะสมของ สนน. 

5) รวบรวมและก าหนดค าอธิบายของค าศัพท์และข้อมูลทางการบริหารและทางเทคโนโลยีที่
ใช้ในการท างานของส านักการระบายน  า เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน 

6) การน าเข้าข้อมูลเป็นขั นตอนที่ส าคัญของการบูรณาการข้อมูล หากระบบสารสนเทศและ
การจัดเก็บข้อมูลถูกบูรณาการเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการน าเข้า หรือถูกปรับปรุงให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสม การใช้งานระบบสารสนเทศและข้อมูลจะไม่เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง ดังนั นจึงควรส่งเสริมผลักดันให้กระบวนการน าเข้าข้อมูลมี
ประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้น าเข้าข้อมูลการด าเนินการจากแหล่งต้นทาง คือ ก าหนด
มาตรการให้เจ้าของข้อมูลเป็นผู้น าเข้าหรือปรับปรุงข้อมูลโดยตรง เพื่อให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูลมากขึ น ส าหรับมาตรการที่น ามาใช้
สามารถเป็นทั งมาตรการด้านการบังคับและการส่งเสริมโดยมีการตอบแทนในรูปแบบ 
ต่าง ๆ แต่จะต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครื่องมือเพ่ือรองรับการท างานในการ
น าเข้าข้อมูลด้วย 

7) ก ากับ ควบคุม ให้ค าปรึกษาแก่บริษัทผู้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดท าสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise Architecture) เพ่ือให้เกิดการก าหนดมาตรฐานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร และก าหนดข้อมูลหลัก 
(Master Data) เกิดการบูรณาการข้อมูล และเกิดหลักการแหล่งข้อมูลต้นฉบับแหล่งเดียว 
(Single Original Source of Information) ลดการป้อนข้อมูลซ  า (Re-entry) และมี
มาตรฐานในการก าหนดรูปแบบและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั งภายในและ
ภายนอก  
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8) ส านักการระบายน  า เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่ เกี่ยวข้องกับระบบระบายน  าของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับระดับน  า คลอง ท่อ
ระบายน  า และการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลสถิติระดับน  าฝน น  าในคลอง และ น  าท่วมถนน 
แผนที่ผังเมือง ระดับความสูง ดังนั นการด าเนินการเรื่องความมั่นคงของข้อมูลและระบบ
สารสนเทศควรเป็นการด าเนินการในภาพรวมหรือการบูรณาการทั งด้านนโยบายและระบบ 
โดยต้องค านึงถึงการเป็นระบบตัวอย่างที่ดีที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งกล่าวถึง
การเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการสืบสวนหาผู้ที่กระท าความผิด รวมถึง
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549  ที่
กล่าวถึงกระบวนการรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการพิจารณาในภาพรวมด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ส านักการระบายน  า ควรต้องมีการค านึงถึงการรักษา
ความลับของข้อมูล (Secrecy) การพิสูจน์ผู้สร้างข้อมูลและกิจกรรม (Authentication) 
การตรวจสอบการลักลอบเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Integrity) โดยค านึงถึงภัยคุกคามในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การลักลอบส าเนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น การบริหารจัดการการรักษา
ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการทั งด้านวัฒนธรรมการ
ท างานขององค์กรและเทคโนโลยี ทั งนี องค์ประกอบส าคัญที่ต้องค านึงคือ นโยบาย 
หน่วยงานบริหาร กระบวนงาน เครื่องมือเพ่ือการรักษาความมั่นคง และกระบวนการ
ตรวจสอบ การก าหนดนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ต้องมีความชัดเจน 
เช่น มีการแบ่งแยกสิทธิ์ในการเข้าถึงการใช้งานข้อมูล มีการจัดชั นความลับของข้อมูล และ
การก าหนดข้อบังคับในการจัดการกับข้อมูลที่อาจมีความส าคัญอย่างเหมาะสม นโยบาย
ด้านความลับของข้อมูลและการพิสูจน์ผู้สร้างข้อมูลและธุรกรรมต้องมีความชัดเจน เช่น 
การสร้างระบบรหัสผ่านของผู้ใช้ ที่ผู้อ่ืนไม่สามารถทราบรหัสผ่านของผู้ใช้ได้ ท าให้ผู้ใช้ไม่
สามารถปฏิเสธการท าธุรกรรมได้ เนื่องจากไม่สามารถอ้างได้ว่ามีผู้อ่ืนรู้รหัสผ่านของตนเอง 

8.2.2  กลยุทธ์ในการด า นินการตามยุทธ า ตร์ท   1 ( ่ นท   2) : การบ ร าการข อม ลโดยใช 
 ทคโนโลย  าร น ท  พื อการติดตามและบริหารจัดการระบายน  าและค บคุมคุ ภาพน  า 
(Data Integration for Smart DDS) :  ่ นของการจัดการโครง ร างพื นฐาน 

การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีนโยบายและการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความ
ยืดหยุ่นและมีความม่ันคง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี  

1) การบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่ายที่มีอยู่ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน จ าเป็นต้องมีการบริหารล าดับการให้บริการของระบบ
สารสนเทศ เพ่ือไม่ให้มีการใช้งานทับซ้อนช่วงเวลากันโดยไม่จ าเป็น ซึ่งจะท าให้เป็น
ภาระหนักแก่ระบบเครื่องแม่ข่าย แต่ควรกระจายการท างานของระบบสารสนเทศไป
ตามช่วงเวลาที่สามารถหลบหลีกกันได้ โดยค านึงถึงระดับความส าคัญและความจ าเป็น
ของแต่ละระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือให้ระบบสารสนเทศ
สามารถมีระบบเครื่องแม่ข่ายที่มีศักยภาพและมีสมรรถนะสูงที่สุดในการท างาน และ
เป็นการใช้งานระบบเครื่องแม่ข่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าในการใช้
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งานในทุกช่วงเวลา เช่น จัดล าดับให้ระบบงานหลักท างานในเวลากลางวัน และให้
ระบบการออกรายงานท างานในเวลากลางคืน 

2) การบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง
ด าเนินการทั งด้านวัฒนธรรมการท างานขององค์กรและเทคโนโลยี ทั งนี องค์ประกอบที่
ส าคัญที่ต้องค านึง คือ นโยบาย หน่วยงานบริหาร กระบวนงาน เครื่องมือเพ่ือการรักษา
ความมั่นคง และกระบวนการตรวจสอบ นอกจากนี ควรมีการจัดท านโยบายการรักษา
ความมั่นคงในภาพรวมขององค์กร มีการออกระเบียบเพ่ือการรักษาความม่ันคงทั งส่วน 
เช่น ระเบียบการน าอุปกรณ์ส ารองข้อมูล (Flash Drive และ Portable Hard Disk) 
มาใช้บันทึกข้อมูล การท าให้เกิดนโยบายการรักษาความมั่นคงในภาพรวมและการ
ปฏิบัติที่เคร่งครัด จ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพประสานงานการวางนโยบาย
การรักษาความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้อง
บริหารจัดการให้เกิดการตรวจสอบการบังคับใช้นโยบายในด้านของกระบวนงานต้องมี
การก าหนดกระบวนการท างานและการตรวจสอบจากทั งภายในและภายนอก 

3) การบริหารจัดการด้านการรักษาความมั่นคงเพ่ือเสถียรภาพการให้บริการ ซึ่งก าลังเป็น
ปัญหาที่ส าคัญของหน่วยงานจ านวนมาก โดยการถูกไวรัสคอมพิวเตอร์จู่โจม ท าให้
ระบบสารสนเทศไม่สามารถท างานได้เป็นปกติ หน่วยงานควรมีนโยบายในด้านการใช้
ทรัพยากรนอกองค์กร ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงของระบบได้ เช่น การใช้
อินเทอร์เน็ต หรือการใช้เว็บเมล์สาธารณะที่อาจจะชักน าไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ
โปรแกรมหนอนเพ่ือการบุกรุกเข้ามาสู่ระบบเครือข่ายของหน่วยงานได้ 

4) การบริหารรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบมีความส าคัญอย่างมากต่อความ
มั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบและกระบวนการท างานของส านักการระบายน  า  
จึงควรมีการก าหนดนโยบายให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

5) Public Key Infrastructure (PKI) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพ่ือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Signature) และการเข้ารหัสและถอดรหัสเอกสาร (Encryption/Decryption) 
นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความส าคัญและสามารถเป็นอันตรายต่อองค์กรได้อย่างมากถ้าไม่มี
การบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสม เนื่องจากข้อมูลของ PKI เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถท าส าเนาได้ อาจเกิดการหลอกลวงในการน าไปใช้โดยที่เจ้าของผู้รับผิดชอบไม่รู้
เสมือนการถูกปลอมลายมือชื่อ แต่ไม่สามารถท าการตรวจสอบได้โดยง่าย ดังนั นจึงควร
ก าหนดนโยบายก ากับการสร้าง การเก็บรักษา และการใช้งาน เพ่ือก าหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นต่อองค์กรและบุคคลผู้ใช้ PKI 

6) Radio-Frequency Identification (RFID) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกน ามาใช้เพ่ือการยืนยันตน
โดยการใช้คลื่นวิทยุ ส าหรับส านักการระบายน  า จะมีการน ามาใช้ใน 2 ส่วน คือ ใช้กับ
บัตรประจ าตัวและใช้ติดกับแฟ้มเอกสารหรือทรัพย์สิน ดังนั นควรต้องมีการบริหารจัดการ
ที่ดีและเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา เช่น กรณีที่เจ้าของบัตรมอบให้ผู้อ่ืนไปด าเนินการ
บางอย่างแทนตน หรือป้องกันไม่ให้มีการถอด RFID ออกจากแฟ้มเอกสารหรือทรัพย์สินที่
ถูกติดตั ง 

7) การท าสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลกับผู้รับจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับส านัก
การระบายน  า ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความจ าเป็นเนื่องจากการว่าจ้างผู้ประกอบการเข้ามา
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ด าเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี  ท าให้ผู้ประกอบการมีโอกาสได้เห็น
ทั งกระบวนงานและข้อมูลที่ใช้ในการท างานที่อาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อ
ความมั่นคงต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั นเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด
การรั่วไหลของข้อมูล จึงอาจใช้วิธีทางกฎหมายให้ผู้ประกอบการที่มารับท างานให้ส านัก
การระบายน  า ต้องมีการท าสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-Disclosure Agreement) กับ
ส านักการระบายน  า ควบคู่ไปกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอ่ืน ๆ 

8.2.3  กลยุทธ์ในการด า นินการตามยุทธ า ตร์ท   2 :  ทคโนโลย  าร น ท  พื อการติดตามและ
บริหารจัดการระบายน  าและค บคุมคุ ภาพน  า (Smart IT for DDS) 

ส านักการระบายน  า ควรมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้  ส านักการระบายน  า 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย
โดยส านักการระบายน  า ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับความ
ต้องการใช้งานทั งของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ครอบคลุมครบถ้วนตามขอบเขตของงานให้พัฒนาให้แล้ว
เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาที่สั นและกระชับ อีกทั งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีข้อมูลทางเทคนิค
เพียงพอให้บุคลากรของส านักการระบายน  า สามารถดูแล บ ารุงรักษาได้ในระยะยาว ดังนี  

1) พัฒนาระบบสนับสนุนงานบริหารจัดการภายใน (Back Office) ส านักการระบายน  า 
ให้เชื่อมโยงต่อเนื่องกันครบทุกกระบวนงาน รวมถึงท างานร่วมกับระบบงานให้บริการ 
(Front Office) ของส านักการระบายน  าได้ด้วย  

2) พัฒนาระบบสารสนเทศเป็น Web-based Technology เพ่ือการใช้ ในระบบ
อินทราเน็ต และน าข้อมูลสู่การบริการประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  

3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงการให้บริการประชาชน เป็นการเพ่ิมช่องทางการ
ให้บริการ เป็นทางเลือกการให้บริการในรูปแบบ e-Service และบริการอ่ืน ๆ ผ่านทาง
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพ่ือให้ข้อมูล และสื่อสารกับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4) ส าหรับระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและงานระดับปฏิบัติการของ
สนน. (Management Information System) ควรจัดตั งกลุ่ มท างานด้ านพัฒนา
ศักยภาพการท างาน (Productivity Improvement Team) เพ่ือการจัดวางขั นตอน
การท างาน ออกแบบและเขียนผังการท างาน (Workflow Diagram) พัฒนาเป็นเอกสาร
คู่มือปฏิบัติงานประกอบการประกันคุณภาพ และน าเข้าระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Work Manual) คู่มือปฏิบัติงานนี จะเป็นเอกสารก าหนดคุณลักษณะความ
ต้องการของระบบสารสนเทศ (Requirement Specification) ที่มีประโยชน์มากใน
ขั นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

5) พัฒนาให้ระบบมีแผนผังแสดงขั นตอนการท างานของทั งวงจรการท างานส าหรับแต่ละ
งานของกองต่าง ๆ และต้องมีระบบแจ้งสถานะของการด าเนินงานที่บูรณาการเข้ากับ
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการปรับปรุงสถานะได้จากขั นตอนการท างาน
ปกติ ไม่ต้องมีการน าเข้าสถานะใหม่โดยเจ้าหน้าที่  (Manual entry) ทั งนี เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือ ต่างหน่วยงานทราบสถานะของงานที่ท าอยู่และเข้าใจ
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ขอบเขตงานที่ต้องเกี่ยวข้องครบวงจร อีกทั งบุคลากรของส านักการระบายน  า ไม่
จ าเป็นต้องเสียเวลาป้อนข้อมูลสถานะเข้าสู่ระบบอีกครั ง 

6) ส าหรับระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานบริหาร ควรเก็บรวบรวมข้อมูลการท างาน
เพ่ือก าหนดดัชนีชี วัดต่าง ๆ ทั งในรูปของการวัดผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะของการ
ท างาน  (Key Indicator: KI & Key Performance Indicator: KPI) ควรท าการ
วางแผนด าเนินการร่วมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยท าการวิเคราะห์และ
ก าหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาฟังก์ชันการเก็บ
ข้อมูลที่ต้องการ และก าหนดสูตรการค านวณ ตลอดจนการออกเป็นรายงานใน
รูปแบบที่ต้องการ รวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการเก็บข้อมูล
แบบอัตโนมัติระหว่างการท างาน และสามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วิเคราะห์ดัชนีชี วัดหรือน าไปใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการต่อไป 

7) ก าหนดตัวบุคคลที่จะเป็นเจ้าของงาน ผู้ให้ข้อมูลด้านกระบวนงานทางธุรกิจ และ             
ผู้ประสานงานในแต่ละระบบสารสนเทศและระบบสนับสนุนอื่น ๆ 

8) ในระหว่างจัดจ้างบริษัทภายนอกพัฒนาระบบสารสนเทศ ส านักการระบายน  า ควร
ตั งคณะท างานก ากับ ดูแลและเรียนรู้การท างานในทุกขั นตอน นับแต่การวิเคราะห์ 
ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ และบริหารการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
โดยควรต้องท างานในลักษณะผู้ร่วมงานกับบริษัทผู้พัฒนา 

9) ก าหนดวิธีการท างานร่วมกันแบบ Joint Application Development (JAD) ซึ่ง
ต้องมีการท างานและสร้างความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ 
บุคลากรของหน่วยงานเจ้าของระบบงานในฐานะที่มีความเข้าใจในกระบวนงานทาง
ธุรกิจ บุคลากรของบริษัทผู้พัฒนาระบบสารสนเทศในฐานะผู้ลงมือพัฒนา และ
บุคลากรของคณะที่ปรึกษา (ถ้ามี) หรือบุคลากรของกองสารสนเทศระบายน  าใน
ฐานะที่เป็นผู้ประสาน ความแตกต่างระหว่างกระบวนงานทางธุรกิจและกระบวนการ
ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้เข้าใจและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลกระทบของการ
เลือกใช้กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อการท างานของส านักการระบายน  า  
ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ภาพรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงบูรณาการ
ได้ เพ่ือให้เกิดการประสานการท างานที่ดีและท าให้การพัฒนาตามโครงการฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

10) ก ากับและตรวจสอบการเก็บข้อมูลตรวจสอบเอกสารรายละเอียดความต้องการ
เบื องต้น (System Requirement Specification) ก าหนดรูปแบบการน าเสนอ และ
ประชุมร่วมกันเพ่ือท าความเข้าใจกับเจ้าของระบบงานก่อนท าการตรวจรับเอกสาร
รายละเอียดความต้องการเบื องต้น 

11) ก ากับและควบคุมให้บริษัทผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ ท าการพัฒนาระบบต้นแบบ 
เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้เห็นขั นตอนการท างานตัวอย่างและเข้าใจก่อนตัดสินใจให้พัฒนา
ระบบในรายละเอียด ในขั นตอนนี ควรจะประยุกต์ใช้ขั นตอนของ Rapid Application 
Development (RAD) เพ่ือรวบรวมข้อมูลน าไปปรับแต่งรายละเอียดความต้องการ
เบื องต้นให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับกระบวนงานที่ต้องการมากขึ น 
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12) ตั งคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Control Board) เพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงขั นตอนการท างานและกฎระเบียบให้เหมาะสมกับการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้งาน เพ่ือประโยชน์ในการลดขั นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็น เช่น 
ขั นตอนการตรวจสอบข้อมูลและการลงนาม 

13) ในการพัฒนาระบบต่าง ๆ ของ สนน. ควรมีการก าหนดกรอบความเข้าใจเบื องต้น
เกี่ยวกับการสร้างรูปแบบหน้าจอร่วมส าหรับผู้ใช้งาน (Unified User Interface) เพ่ือ
ท าให้ผู้ใช้สามารถท างานข้ามระบบงานได้ง่าย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท างานแบบ 
One-Stop Service 

14) ต้องมีการก าหนดวิธีและฟังก์ชันการน าเข้าและการส่งออกข้อมูล ซึ่งต้องท าได้ทั งแบบ 
Interactive และ Batch เพ่ือการน าเข้าและการส่งออกเป็นรายข้อมูลหรือเป็นข้อมูล
จ านวนมาก ถ้าระบบงานหรือระบบสารสนเทศเดิมมีข้อมูลที่ต้องท าการน าเข้าใน
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ น จะต้องก าหนดให้บริษัทผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ ท า
การถ่ายโอนข้อมูล (Data Migration) ตลอดจนท าการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนด้วย เช่น ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังต่าง ๆ ของศูนย์ป้องกันน  าท่วม 

15) ก าหนดให้บริษัทผู้รับจ้างจัดท าเอกสารประกอบรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงให้บริษัทจัดท าคู่มือระบบ (System Manual) และเอกสารการออกแบบ (As-
Built Design) หลังจากที่ท าการปรับแก้ไขระบบขั นสุดท้ายก่อนส่งมอบงาน เพ่ือการ
บ ารุงรักษาดูแลระบบสารสนเทศ และคู่มือผู้ใช้ (User Manual) ส าหรับการใช้งาน  

16) ควรจัดท าเว็บไซต์ (Website) เพ่ือการติดตาม รายงานการท างาน และเป็นเครื่องมือ
สื่อสารของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยท าให้ทุกฝ่ายสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโครงการฯ ได้ตลอดระยะเวลา 

17) การก าหนดให้การพัฒนาระบบสารสนเทศตามสถาปัตยกรรมแบบ Service Oriented 
Architecture (SOA) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน
และสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ทั งนี อาจไม่จ าเป็นต้องเริ่มต้นพัฒนาเต็มรูปแบบตาม
แบบ SOA หากไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาซอฟต์แวร์ระบบสนันสนุน SOA 
แต่ให้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ทั งหมดในลักษณะที่เป็นโมดูลบริการ (Services) หรือ 
Web Service ในแต่ละกระบวนการหลัก  ๆ ที่ ส าคัญ  แล้วน ามาร้อยเรียงเป็น
กระบวนการ (Process) ด้วยวิธีการเชื่อมต่อแบบ REST หรือ SOAP หรือ วิธีการอ่ืน ๆ 
ที่เป็นมาตรฐานเปิด ซึ่งจะท าให้โมดูลบริการท างานร่วมกันแบบไม่ยึดแน่น (Lose 
Couple) ด้วยวิธีนี จะยังสามารถน าโมดูลบริการมาใช้งานใหม่ หรือปรับเปลี่ยน
กระบวนการได้ ประโยชน์ของการพัฒนาเป็นโมดูลบริการอีกข้อหนึ่ง คือ เมื่อมีความ
ต้องการพัฒนากระบวนงานใหม่ หากกระบวนงานใหม่ประกอบด้วยโมดูลบริการที่มี
อยู่แล้วก็สามารถน าโมดูลบริการเหล่านั นมาร้อยเรียงเป็นกระบวนงานใหม่ได้ทันที 
หรือหากมีบางโมดูลบริการที่ต้องการแต่ยังไม่ได้พัฒนาขึ น ส านักการระบายน  า 
สามารถว่าจ้างพัฒนาเฉพาะโมดูลบริการนั นแล้วน ามาร้อยเรียงกับโมดูลบริการที่มีอยู่
แล้ว ซึ่งจะท าให้ขั นตอนในการพัฒนากระบวนงานใหม่นี ใช้เวลาน้อยลง 
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18) ก าหนดกรอบด้ านเทคโนโลยี และเครื่ องมื อที่ จะใช้ พั ฒนา (Technology and 
Development Framework) เพ่ือก าหนดสถาปัตยกรรม n-Tier Client/Server  เทคนิค
การพัฒนา การใช้ Program Library และการออกแบบติดตั งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่
เกี่ยวข้องโดยค านึงถึงการสนับสนุนสถาปัตยกรรมแบบเปิด (Open System Architecture) 
เพ่ือประโยชน์ในด้านการใช้งานระบบสารสนเทศที่ยาวนานขึ น 

19) ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในมิติของ n-Tier Architecture ที่มีผล
ต่อหน้าที่การท างาน สมรรถนะ การรักษาความม่ันคงของระบบสารสนเทศ และระบบ
ทั งหมดในภาพรวมโดยการก าหนดและออกแบบการสื่อสารระหว่าง Tier ของระบบ
สารสนเทศท่ีท าให้การท างานของอุปกรณ์ Firewall ที่ป้องกันระหว่าง Tier ท างานได้
อย่างมีสมรรถนะและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมและดีที่สุด 

20) การจัดซื อซอฟต์แวร์และจัดจ้างท าระบบสารสนเทศ ต้องมีระบบการบริหารฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ (Relational Database Management System : RDBMS) ที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างระบบตามที่ได้วางแผนไว้  

21) การจัดซื อ เช่าซื อ หรือเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ควรให้สามารถสนับสนุนสถาปัตยกรรม
ตามมาตรฐานระบบเปิด โดยองค์กรมาตรฐานทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย โดย
เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในลักษณะ n-Tier, Multi-Processor 
on Enterprise Computer  

22) มีการตั งงบประมาณ จัดวางระบบการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั งในแนวป้องกัน
และในแนวรักษา เมื่อหมดระยะเวลาประกัน พร้อมจัดเก็บข้อมูลการบ ารุงรักษาลงระบบ
สารสนเทศ อาจใช้การจ้างบริษัทภายนอกดูแลในระยะเวลาตามสัญญาอย่างสม่ าเสมอ โดย
มีบุคลากรของส านักการระบายน  า ประสานงานและติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่ือเรียนรู้และ
เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

23) จัดตั งงบประมาณในการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย และมีความสามารถ
สอดคล้องกับปริมาณข้อมูลที่ต้องใช้ในการด าเนินการของ สนน. โดยต้องมีการจัดเก็บสถิติ
ในการปฏิบัติงานของกองและหน่วยงานต่าง ๆ ของ สนน. ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานระบบ 
เพ่ือเป็นเหตุผลในการพิจารณาปรับปรุงระบบ 

24) ในช่วงเวลาการติดตั งและเริ่มต้นการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบ
สารสนเทศ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
และอาจจะมีปัญหาเกิดขึ นมากมายในการใช้งาน ทั งนี เพราะความไม่เข้าใจ ความไม่คุ้นเคย 
รวมทั งข้อบกพร่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้อาจจะมีค าถามเกิดขึ นมากมาย
จากผู้ใช้งานระบบ ซึ่งถ้าไม่มีการบริหารจัดการกับปัญหาและค าถามที่เกิดขึ นอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา จะท าให้การเริ่มใช้งานระบบเป็นไปอย่างวุ่นวาย และอาจท าให้เกิด
การล้มเหลวในการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ เนื่องจากความรู้สึกที่ไม่ดีของ
ผู้ใช้งาน ดังนั นจึงต้องเตรียมการรองรับสถานการณ์เหล่านี  โดยจัดให้มีผู้จัดการการเริ่มต้น
ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการรองรับ
การท างาน มีการก าหนดวิธีการสื่อสารที่ชัดเจน มีบุคลากรที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือ
ผู้ใช้งานทั งจากศูนย์กลางและ ณ ที่ท างานของผู้ใช้งาน ทั งนี ต้องท าการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องทั งหมดได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการเหล่านี ทั งหมด 
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8.2.4  กลยุทธ์ในการด า นินการตามยุทธ า ตร์ท   3 : การพัฒนาบุคลากรให ม ค าม ช  ย ชาญ
ในการใช  ทคโนโลย  าร น ท  พื อการบริการ าร น ท ตามภารกิจแก่ผ   ก  ย ข อง 
(DDS Smart Agents) 

การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมีความส าคัญ เพ่ือไม่ให้การลงทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการสูญเปล่าหรือการใช้
งานได้เพียงบางส่วน ดังนั นส านักการระบายน  า จึงควรวางแนวทางพัฒนาบุคลากรรองรับการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดแนว
ทางการจัดการดังนี  

1) แนวทางพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี ทักษะที่ เพียงพอต่องานที่
รับผิดชอบ 
(1) ในระหว่างจัดจ้างบริษัทภายนอกพัฒนาระบบสารสนเทศ ส านักการระบายน  า ควร

ก าหนดบุคลากรและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการดูแลติดตามระบบ
สารสนเทศที่ก าลังพัฒนา และเข้าใจในกระบวนการท างานของระบบพร้อมที่จะท า
การวางแผน ก ากับการแก้ไขปรับปรุงระบบและบริหารจัดการระบบเมื่อมีความ
ต้องการ นอกจากนี ส านักการระบายน  า ต้องส่งบุคลากรดังกล่าวไปฝึกอบรมในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับการท างานตามภาระหน้าที่ เช่น อบรมเพ่ือเป็นผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบรักษาความมั่นคง ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ผู้ดูแล
ระบบแม่ข่ายและลูกข่าย อบรมวิธีการเขียนโปรแกรมเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม
ในภายหลัง  

2) แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
(1) ส าหรับบุคลากรที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเริ่มจากการใช้

ระบบงานที่ไม่ยุ่งยาก และทยอยปรับเปลี่ยนวิธีการท างานบางส่วน เช่น ปรับเปลี่ยน
วิธีการมอบหมายงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(2) มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเนื อหาความรู้ที่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ น เช่น 
e-Learning และ e-Book  

(3) กระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น ระบบ e-Learning 
(4) ส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ลักษณะที่ เป็น Project-Based Learning (PBL) เพ่ือให้

บุคลากรได้ใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูลพร้อมทั ง
ประยุกต์ใช้ในขั นตอนของงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

(5) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในลักษณะการเรียนรู้เป็นกลุ่มความสนใจ ซึ่งสมาชิกในกลุ่ม
อาจจะมาจากหลากหลายหน่วยงาน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดมุมมอง
โดยกองสารสนเทศระบายน  าสนับสนุนเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
กิจกรรมเหล่านั น 

(6) จัดท า Training Road Map เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมจัดเก็บประวัติการฝึกอบรมในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่จัดท าขึ นตามแผน
แม่บทฯ 
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(7) ก าหนดหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในสายงานได้แก่ หลักสูตร
การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลและการสื่อสารจาก
หลากหลายแหล่ง ได้แก่ อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต รวมทั งหลักสูตรการใช้ระบบ
สารสนเทศเฉพาะด้านเป็นเครื่องมือในการท างาน อาทิ การวิเคราะห์และสรุปผล
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ เพ่ือจัดท าข้อมูลส าหรับผู้บริหาร วิธีการน าเสนอข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจแนวทางในการน าเสนอข้อมูล 

(8) ก าหนดระเบียบให้บุคลากรต้องศึกษารายงานหรือองค์ความรู้ที่เกิดจากการบันทึกลง
ระบบฐานความรู้ระหว่างการท างานของบุคลากรขององค์กรเป็นประจ า 

8.2.5  กลยุทธ์ในการด า นินการตามยุทธ า ตร์ท   4 : การ ร าง ครือข่ายค ามร่ มมือในทุก
ภาค ่ นในการบริหารจัดการระบายน  าและค บคุมคุ ภาพน  า (DDS Social 
Network) 

งานของส านักการระบายน  านั น เป็นการดูแลโครงสร้างพื นฐานของกรุงเทพฯ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับประชาชน แต่โดยลักษณะงาน เป็นงานที่ไม่ต้องให้บริการ และติดต่อกับประชาชนโดยตรง อย่างไรก็
ตามการรับฟังปัญหาหรือข้อเสนอแนะจากประชาชนก็เป็นสิ่งจ าเป็นด้วยเช่นกัน นอกจากนี ข้อมูลด้าน
การระบายน  า และท านายสภาพน  า ที่ควรต้องประชาสัมพันธ์ให้กับภาคประชาชนทราบนั นเป็นอีกพันธกิจ
หนึ่งที่ส าคัญของ สนน. ดังนั นทาง สนน. จึงควรมีแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาค
ส่วนเพื่อเผยแพร่ข้อมูล และรับความคิดเห็นจากประชาชน ดังนี   

1) จัดการให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และข้อมูลต่าง ๆ ของ
ส านักการระบายน  าอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าประสงค์ที่จะสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็ว 
ถูกต้อง เข้าใจง่าย และเป็นทีน่่าเชื่อถือแก่ประชาชน และสื่อต่าง ๆ 

2) มีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Page, Line@, Instagram, Website 
หรือ Mobile Application ที่มีผู้ใช้งานจ านวนมาก เพ่ือให้สามารถสื่อสารกับประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) มีการพัฒนา Mobile Application เพ่ือให้ประชาชนสามารถแจ้งสถานการณ์น  าท่วมขัง
ในแต่ละจุดได้อย่างรวดเร็ว เมื่อน ามารวมกับข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ 
สนน. แล้ว จะท าให้เห็นถึงสภาพปัจจุบันของสภาวะน  าท่วมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวจะต้องมีกระบวนการในการกรองข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหรือไม่
น่าเชื่อถือออกไปด้วย 

4) การสร้างเครือข่ายสังคมกับประชาชนโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของความส าเร็จเท่านั น อีกส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเครื่องมือ 
คือ บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย
สังคมดังกล่าวอย่างแท้จริง ร่วมรับฟังปัญหา และให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อประชาชนผ่าน
เครื่องมือและระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ท าให้ข้อมูลระบบมีความเคลื่อนไหวอยู่
เสมอ เพ่ือให้เป็นที่สนใจและมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
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8.2.6  กลยุทธ์การบริหารจัดการข อตกลงระดับการให บริการด าน ทคโนโลย  าร น ท  

เพ่ือให้การบริหารการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามความต้องการของ
ส านักการระบายน  า จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนากระบวนการควบคุมระดับบริการที่ตกลงกันร่วมกัน
ระหว่างผู้ให้บริการ (ธุรกิจเอกชน) และผู้รับบริการ (ส านักการระบายน  า) ซึ่งเรียกว่า “ข้อตกลงระดับ
บริการ (Service – Level Agreement : SLA)” 

ผลลัพธ์ที่ส าคัญของการมีกระบวนการท าสัญญาข้อตกลงระดับบริการนั น เพ่ือเป็นการสร้าง
ความเข้าใจในสิ่งที่ส านักการระบายน  า สามารถคาดหวังระดับบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจากผู้ให้บริการ ซึ่งมีหัวข้อที่จ าเป็นต้องพิจารณาดังนี  

1) วัน เดือน ปี และระยะเวลาของข้อตกลงระดับบริการ 
2) รูปแบบการบริการ เช่น ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ระบบอินเทอร์เน็ต 

ระบบสื่อสารข้อมูล การรักษาความมั่นคงของระบบและข้อมูล การพิสูจน์ตน โครงสร้าง
พื นฐานการเข้ารหัสแบบกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure: PKI) 

3) การวัดระดับบริการ  
o สภาพพร้อมใช้งาน (Availability) เช่น การให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือ 8 

ชั่วโมงท าการ เว้นวันเสาร์ - อาทิตย ์
o ขนาดของการบริการ (Service Quantity) เช่น ขนาดช่องสัญญาณ เป็นต้น 
o ประสิทธิภาพ (Performance) ของการบริการ เช่น ความเร็วของการส่ง

ข้อมูล (Kbps) และความเร็วในการแก้ไขปัญหา 
o เสถียรภาพ (Stability) ของการบริการ เช่น ความถี่ของการล่มของระบบ 

4) จ านวนงบประมาณที่ใช้ในการให้บริการดังกล่าว 
5) ระบบการรายงานผลการบริการต่อผู้ใช้บริการ 
6) การลงนามข้อตกลง 

8.2.7  การพัฒนาข อตกลงระดับบริการ 

เพ่ือเป็นการประกันการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศต่อส านักการระบายน  าจ าเป็นต้องมี
ขั นตอนในการพัฒนาข้อตกลงระดับบริการ ซึ่งสามารถแบ่งขั นตอนการพัฒนาได้ดังรูปที่ 8.2 

การพัฒนารูปแบบของข้อตกลงระดับบริการ (Develop Templates) จะต้องเข้าใจ
รายละเอียดของการบริการ และต้องรู้ถึงวิธีการนับจ านวนหรือขนาดของบริการเป็นอย่างดี  เพ่ือให้
สามารถรู้ถึงปริมาณของการบริการ ซึ่งจ าเป็นต้องก าหนดคุณลักษณะ นิยาม ขอบเขตการบริการได้อย่าง
ละเอียด จากนั นจึงน ารูปแบบของข้อตกลงระดับบริการที่ก าหนดไปท าความตกลงหรือต่อรองกับ
ผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความเข้าใจทั งผู้ให้และผู้รับบริการ เมื่อมีความเข้าใจตรงกันในรายละเอียด ทั งสอง
ฝ่ายจึงด าเนินการท าข้อตกลงระดับบริการร่วมกัน ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติและติดตามดูแลบ ารุงรักษาตาม
ข้อตกลงระดับบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขั นตอนสุดท้ายจะต้องมีการประเมินบริการให้
เป็นไปตามข้อตกลง อีกทั งผู้ให้บริการควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงบริการให้ดีขึ นตามข้อตกลง
ระดับบริการ  
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รูปที่ 8.2 วัฏจักรการพัฒนาข้อตกลงระดับบริการ 

 

8.2.8  การค บคุม พื อให   ็นไ ตามข อตกลงระดับบริการ 

การควบคุมของข้อตกลงระดับบริการเป็นเรื่องส าคัญเพราะจะช่วยให้ผลการด าเนินการของ        
ผู้ให้บริการเป็นไปตามข้อตกลงระดับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในกฎเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ ผู้ให้บริการต้องจัดการกับปัญหา ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ในทางปฏิบัติที่เป็นสาเหตุท าให้
ไม่สามารถให้บริการได้ รวมถึงพิจารณาความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาทรัพยากรต่ าง ๆ เพ่ิมเติม เช่น 
งบประมาณและบุคลากร 

8.3  การติดตาม ระ มินผล 
เพ่ือให้การติดตามประเมินผลแผนแม่บทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการด าเนินงาน

ดังต่อไปนี  
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามประเมินผล 
2. ก าหนดตัวชี วัดเพ่ือบ่งชี ถึงความส าเร็จของการด าเนินตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของส านักการระบายน  า   
3. ให้คณะท างานด้านการสื่อสาร (Communication Team) ท าหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์และ

ประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาพรวมและรายงานให้คณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ 

ตัวชี วัดเพ่ือบ่งชี ถึงความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส านักการระบายน  า สามารถวัดได้จากการกระท าและตัวบ่งชี ความส าเร็จ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภท คือ ตัวบ่งชี จากผลส าเร็จเชิงคุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) ของการ
ด าเนินการตามแผนฯ โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี  

8.3.1  ตั บ่งช  จากผล  า ร็จ ชิงคุ ภาพ (Intangible) ของการด า นินการตามแผนฯ 
- มีการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ สอดคล้องกับภารกิจและการท างาน (มีโครงสร้าง

องค์กรใหม่) 
- มีการจัดแบ่งกลุ่มบุคลากร (มีการแบ่งประเภทของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตามลักษณะของงาน เช่น DBA และ ผู้บริหารระบบ) 
- มีการบ ารุงรักษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง (มีบุคลากร
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บ ารุงรักษาระบบและดูแลระบบต่อเนื่อง) 
- มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง (เป็นการปรับปรุงตาม

มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ตามสถาปัตยกรรมองค์กรของ สนน. และวัดโดยจ านวน
ความส าเร็จของโครงการ) 

- บุคลากรภายในมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมด้านเครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการท างานมากขึ น เช่น มีความสะดวกสบาย (วัดจาก
แบบสอบถามผู้เกี่ยวข้อง) 

- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับเพ่ิมขึ น เช่น มีความสะดวกสบายใน
การใช้บริการ (วัดจากแบบสอบถามผู้เกี่ยวข้อง) 

- ความต่อเนื่องของการท างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (วัดจากจ านวนครั ง
และช่วงเวลาการหยุดท างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- มีการตัดสินใจที่ดีขึ น สามารถวิเคราะห์หรือจัดท าสารสนเทศในมิติอ่ืน ๆ เพ่ือการ
ตัดสินใจ นอกเหนือจากรูปแบบที่ เตรียมไว้ล่วงหน้า สามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (วัดจากแบบสอบถามผู้เกี่ยวข้อง) 

8.3.2  ตั บ่งช  จากผล  า ร็จ ชิง ริมา  (Tangible) ของการด า นินการตามแผนฯ 

- ระยะเวลาที่ใช้ในการท างาน เช่น การจัดท าจัดสร้าง การตรวจสอบ การติดตาม 
การส่งเอกสาร การรายงาน ลดลง (หน่วยของเวลา) 

- ขั นตอนทีใ่ช้ในการท างาน เช่น การจัดท าจัดสร้าง การตรวจสอบ การติดตาม การ
ส่งเอกสาร การรายงาน ลดลง (จ านวนผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวนผู้อนุมัติ และ/หรือ
จ านวน ขั นตอนการท างาน)  

- จ านวนของข้อมูล เอกสาร แบบฟอร์ม รายงาน ที่เก่ียวข้องมีจ านวนลดลง  
(จ านวนแผ่นของเอกสารต่อจ านวนของธุรกรรม)  

- จ านวนบุคลากรภายในและพันธมิตรที่มีทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จัดหาตามแผนแม่บทฯ (จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวนครั ง
การจัดการฝึกอบรมจ านวนงบประมาณที่ใช้) 

- ลดการเก็บข้อมูลที่ซ  าซ้อนไม่เป็นเอกภาพ (สัดส่วนของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บซ  าซ้อน
ต่อจ านวนข้อมูลที่ถูกจัดเก็บทั งหมด)  

- มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน (จ านวนครั งการเข้าใช้ข้อมูลที่จัดเก็บที่ส่วนกลาง) 
- มีการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ิมขึ น (นับจากจ านวนธุรกรรม หน่วยเป็นจ านวน

ธุรกรรม) 
- มีปริมาณข้อมูลที่รับ-ส่งในเครือข่ายมากขึ น (นับจากข้อมูล หน่วยเป็น Bytes) 
- จ านวนเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ หรือ Availability 

(สัดส่วนของเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ต่อเวลาทั งหมด) 
- จ านวนเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่เครือข่ายใช้งานได้ หรือ Availability (สัดส่วนของ

เวลาที่เครือข่ายใช้งานได้ต่อเวลาทั งหมด) 
- จ านวนข้อมูลหรือรายงานที่สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารได้ 

(จ านวนข้อมูล รายงาน หรือ จ านวนระบบสารสนเทศ) 
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ก1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลกลาง (Master Data Management) 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง จัดท าขึ นเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลหลักของ
ส านักการระบายน  าจากระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบสารสนเทศอ่ืน
ภายนอกส านักการระบายน  า แต่ถูกใช้งานอยู่ในส านักการระบายน  า  โดยมีการจัดกลุ่มข้อมูลให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานข้อมูลสากล และสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมระบบที่ได้ออกแบบในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือ
วิเคราะห์และจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร รวมถึงการออกแบบโครงสร้างข้อมูลเพ่ือการให้บริการแก่
หน่วยงานภายนอก  

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก1.1 

 
รูปที่ ก1.1 Use Case ของการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลาง (Master Data Management) 

 

ค าอธิบายการท างานระบบ 

1) ศึกษาเอกสารคู่มือรระบบสารสนเทศ 
ศึกษาเอกสารจากคู่มือและการท างานของระบบสารสนเทศ และข้อมูลหลักที่เกิดขึ นจาก
กระบวนการท างานและข้อมูลจากระบบสารสนเทศอ่ืนภายนอกส านักการระบายน  าแต่ถูกใช้งาน
อยู่ในส านักการระบายน  า 

2) วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ  
วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ และโครงสร้างข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในส านักการระบายน  า เพ่ือ

ตรวจหาระบบฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบอยู่ในแต่ละระบบสารสนเทศ และจัดหมวดหมู่ข้อมูลของ
ส านักการระบายน  า 

 

1.                             

2.                     

3.                       

4.                         /      
               

                    

5.                         

6.                           
          /       Web Service
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3) แยกข้อมูลตามมาตรฐานสากล 
ศึกษาโครงสร้างข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล และจัดกลุ่มเพ่ือแบ่งแยกข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ

มาตรฐาน 
4) ออกแบบโครงสร้างข้อมูลหลัก/จัดท าสถาปัตยกรรมระบบ 

ออกแบบโครงสร้างข้อมูลหลัก เพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูล และจัดท าสถาปัตยกรรมระบบ
ในมิติของการเชื่อมต่อกันระหว่างระบบงานสารสนเทศต่างๆ กับระบบฐานข้อมูลของข้อมูลหลัก  

5) ออกแบบมาตรฐานข้อมูลขององค์กร 
ออกแบบมาตรฐานข้อมูลที่เป็นของส านักการระบายน  า จากข้อมูลหลัก (Master Data) ทีได้

ก าหนดขึ น โดยมีการออกแบบการปรับปรุงข้อมูลอัตโนมัติ (Automatic Synchronization) 
ระหว่างฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศต่าง ๆ กับฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลหลัก 

6) ออกแบบโครงสร้างการให้บริการข้อมูลหลัก/จัดท า Web Service 
ส านักการระบายน  ามีการให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภายนอก  จึงต้องมีการออกแบบ

โครงสร้างการให้บริการข้อมูลเพื่อจัดท า Web Service ให้บริการแก่หน่วยงานที่ร้องขอ 
 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลกลาง ได้แก่ 
 ข้อมูลจากระบบสารสนเทศภายในส านักการระบายน  า 
 ข้อมูลจากระบบสารสนเทศอ่ืนภายนอกส านักการระบายน  าแต่ถูกใช้งานอยู่ในส านักการ

ระบายน  า 
 ข้อมูลมาตรฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อให้บริการหน่วยงานภายนอก 
 ข้อมูลรูปแบบมาตรฐานการจัดท าสถาปัตยกรรมระบบ 

 
รายงานที่ได้จากระบบ  

 ผลการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลหลัก 
 โครงสร้างข้อมูลเพื่อการบริการหน่วยงานภายนอก 
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ก2 การจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 

สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เป็นกระบวนวิธีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนการด าเนินการงานด้านธุรกิจ (Business) ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร โดย
สถาปัตยกรรมองค์กรจะเน้นในเรื่องความสอดคล้องกันของการด าเนินงานด้านธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยให้ทั งการด าเนินงานธุรกิจและการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส 

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก2.1 

 
รูปที่ ก2.1 Use Case ของการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 

 

ค าอธิบายการท างานระบบ 

1) จัดท า ก ากับดูแล การเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมองค์กร 
หน่วยงานที่ เป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศของ สนน. จะต้องเป็นผู้ก าหนด และออกแบบ

สถาปัตยกรรมองค์กรร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในองค์กรภายใต้การก ากับดูแลของผู้บริหารองค์กร และจัดตั ง
คณะกรรมการก ากับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กรขึ นเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามที่ก าหนด   

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับสถาปัตกยกรรมองค์กร 
เมื่อมีความต้องการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ในทุกระดับตั งแต่ระดับระบบ

โครงสร้างพื นฐานไปจนถึงระบบช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารทุกหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในการใช้

                    

1.                                 
                    

2.                          
                               

3.                         
                              

              

4.                       
                           

       .

                   
                 

                          
                     

                       
                 

             .
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งาน และพัฒนาระบบดังกล่าวจะต้องก าหนดมาตรฐานในการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรที่
ก าหนดไว้ในทุก ๆ ระดับ  

3) ก าหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้สถาปัตยกรรมองค์กรเป็นเครื่องมือ 
ผู้บริหารของ สนน. ต้องเข้าใจถึงสถาปัตยกรรมองค์กร เพ่ือให้สามารถใช้สถาปัตยกรรมองค์กร

เป็นเครื่องมือในการก าหนดนโยบาย และบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) กรอบแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาปัตยกรรมองค์กร มีหน้าที่หลักคือ แสดงให้เห็นถึงสถานะปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของ สนน. และแนวทางในการพัฒนาต่อในอนาคต ในสถาปัตยกรรมองค์กรอาจจะไม่ได้ระบุถึงโครงการต่าง ๆ 
โดยตรงแต่จะต้องก าหนดมาตรฐานที่ต้องใช้ในการพัฒนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ทั งหมดในทุก ๆ  
ระดับ  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองสารสนเทศการระบายน  า 
 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

 ข้อมูลทั งหมดของส านักการระบายน  า 
 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักการการระบายน  า 
 ข้อมูลกระบวนการท างานของส านักการระบายน  ากรุงเทพฯ 
 ข้อมูลพื นฐานต่าง ๆ ของส านักการระบายน  ากรุงเทพฯ 
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ก3 โครงการปรับปรุงระบบเซ็นเซอร์ 

โครงการปรับปรุงระบบเซ็นเซอร์นั นเป็นโครงการเพ่ือจัดหาเซ็นเซอร์ส าหรับระบบเฝ้าระวังต่าง ๆ
ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม ซึ่งประกอบด้วย ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ ระบบตรวจวัดฝน
อัตโนมัติ ระบบตรวจวัดน  าท่วมถนน ระบบตรวจวัดระดับน  าในคลองหลัก ระบบตรวจวัดการไหลของน  า 
ระบบโทรมาตร (SCADA) ระบบเชื่อมโยงฝนอัตโนมัติจากส านักงานเขต ซึ่งระบบเฝ้าระวังทั งหลายเหล่านี 
ต้องการเซ็นเซอร์ที่ต่างชนิดกันจ านวนมากเพ่ือความถูกต้องของข้อมูลซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการเฝ้าระวัง และ 
พยากรณ์สถานการณ์ด้านน  าของ กทม. 

นอกจากตัวเซ็นเซอร์แล้วระบบการสื่อสารระหว่างเซ็นเซอร์และเครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูลที่ต้องใช้
ในการจัดเก็บข้อมูลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความจ าเป็นอย่างมากทั งในมิติของประสิทธิภาพและความทนทาน
ของอุปกรณ์สื่อสารดังกล่าว เทคโนโลยีการสื่อสารที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เช่น การเปลี่ยนจากระบบ 
2G (GPRS, EDGE) ไปเป็น 3G (HSDPA+) และ 4G (LTE) ตามล าดับ ท าให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารต้อง
เปลี่ยนไปเนื่องจากบริการ 2G นั นช้าและก าลังจะเลิกให้บริการ เป็นต้น  

ดังนั น ตามที่กล่าวมาข้างต้นอุปกรณ์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์การสื่อสารต้องได้รับการบ ารุงรักษา
และปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา การจัดท าสัญญาบ ารุงรักษาที่เหมาะสมเพ่ือท าให้เซ็นเซอร์ท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นประเด็นส าคัญอย่างหนึ่งด้วย 

 
ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก3.1 

 

 
รูปที่ ก3.1 Use Case ของโครงการปรับปรุงระบบเซ็นเซอร์ 

 
 
 

           

1.                              
                              

2.                  
             Sensor
(Sensor Calibration)

3.                  Sensor

4.             Sensor           
                

   .           
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ค าอธิบายการท างานระบบ 

1) ส่งข้อมูลให้กับระบบเฝ้าระวังฯ ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

ส่งข้อมูลให้กับระบบเฝ้าระวังต่าง ๆ ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม ผ่านเครือข่าย Fiber 
Optic หรือระบบเครือข่าย 3G หรือ 4G ต้องท าการปรับปรุงเทคโนโลยีการสื่อสารให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีอยู่เสมอ 

2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก Sensor Calibration 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกส่งมาจากเซ็นเซอร์ของ    
แต่ละระบบอย่างต่อเนื่อง และท าการทดสอบระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา  

3) วางแผนการเพิ่มจ านวนเซ็นเซอร์  

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วมควรวางแผนของบประมาณ ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และเพ่ิมจ านวนเซ็นเซอร์ ให้กับระบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี 

4) ปรับปรุงระบบเซ็นเซอร์ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ หรือ เทคโนโลยีการสื่อสาร จึง
ควรมีการวางแผนในการของบประมาณในการปรับปรุงเทคโนโลยีในการสื่อสาร หรือ ตัวเซ็นเซอร์ ทุกปี 
อาจรวมเข้ากับการบ ารุงรักษาเซ็นเซอร์ได้แล้วแต่กรณี เช่น การเปลี่ยนระบบการสื่อสารให้เป็น 4G เพ่ือ
รองรับเครือข่ายมาตรฐานการสื่อสารแบบใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงขึ น  
 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการปรับปรุงระบบเซ็นเซอร์ ได้แก่ 
 ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังต่างๆ 
 ข้อมูลแผนที่ตั งของเซ็นเซอร์แต่ละตัว 
 ข้อมูลประเภทของเซ็นเซอร์ 
 ข้อมูลแผนที่ฐาน 
 ข้อมูลท่อระบายน  า 
 ข้อมูลพยากรณ์อากาศ 
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ก4 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

กรุงเทพมหานครได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี          
(พ.ศ. 2556-2559) เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานให้กับหน่วยงานใน
สังกัด กทม. ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ ก าหนดมาตรฐานข้อมูล (Data Standard) การเชื่อมโยงข้อมูล 
(Interoperability Standard) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งสู่การบูรณาการระบบสารสนเทศ 
และพัฒนา/ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ส านักการระบายน  ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือพัฒนาต่อยอดจาก 
ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม ที่มีคลังข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วม ได้แก่ ข้อมูลจากระบบ SCADA ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังคุณภาพน  า ข้อมูล
จากระบบท านายน  าท่วม และข้อมูลจากระบบเรดาร์ตรวจอากาศ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังขาดข้อมูลหลักในการ
วางแผน เช่น ระบบท่อ ระบบคลอง ซึ่งปัจจุบันได้เก็บรักษาในรูปแบบของกระดาษ ไม่สามารถเรียกดูได้จาก
ระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้ยาก 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะท าให้การน าเสนอข้อมูลบนระบบแผนที่ (Overlay on GIS) สามารถ
วางข้อมูลบนแผนที่ได้หลายกลุ่มแยกเป็นชั น ๆ ของข้อมูล โดยมีข้อมูลแผนที่ กทม. มาตราส่วน 1:4000 
เป็นข้อมูลพื นฐานจากส านักผังเมือง โดยในปัจจุบันส านักผังเมืองมีข้อมูลประมาณ 50 ชั นข้อมูล เช่น ถนน 
เขตการปกครอง ทางน  า อาคาร เป็นต้น ส านักผังเมืองต้องท าการวางชั นข้อมูลเพ่ิมเติม โดยข้อมูลที่ส าคัญ
จะมาจากกองพัฒนาระบบหลัก กองระบบท่อระบายน  า กองระบบคลอง กองระบบอาคารบังคับน  า เป็นต้น 
ชั นข้อมูลระบบท่อ ระบบคลอง และระดับผิวถนน จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญ ในการท าแบบจ าลองในการระบาย
น  าใน กทม. ต่อไป 
 ในการจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของส านักการระบายน  า ควรจัดท าแบ่งเป็น 4 ระยะ      
ดังแสดงได้ตามขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) ต่อไปนี   
 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระยะที่ 1 

 
รูปที่ ก4.1 Use Case ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระยะที่ 1 

                    

1.                    

2.                        
          

3.                      
                 .

4.                           

                 .
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 ระยะที่หนึ่ง โครงการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการนี เป็นโครงการจัดซื อจัดหา
อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเป็นหลักและมีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือเตรียมพร้อมในการน าเข้าข้อมูล
พื นฐาน และการน าเข้าข้อมูล โดยโครงการมีองค์ประกอบหลัก ดังนี  

 เครื่องแม่ข่าย ท าหน้าที่เป็น Map Server 
 เครื่องแม่ข่าย ท าหน้าที่เป็น Portal Server 
 เครื่องแม่ข่าย ท าหน้าที่เป็น Database Server 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล (Workstation)  
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายระดับสูงเอนเทอร์ไพรซ์  
 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ส าหรับเครื่อง Workstation)  
 ค่าแรงในการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ค่าแรงในการน าเข้าข้อมูล และแปลงข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 

 
รูปที่ ก4.2 Use Case ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 

 
ระยะที่สอง การเชื่อมโยงข้อมูลภายในส านักการระบายน  า โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะต้อง

เชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  (Management Information System) และ
การปฏิบัติงานของส านักการระบายน  า ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
(Management Information System : MIS)  เพ่ือให้การท างานในส านักการระบายน  ามีประสิทธิภาพ
สูงขึ น   

 
 

                    

1.                    MIS

2.                           
       

3.                       MIS

4.                               
MIS         

                 .

             .

     MIS
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระยะที่ 3 
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      .

2.                           
           

3.                                
                          

                             

4.                              
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                  .

 
รูปที่ ก4.3 Use Case ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระยะที่ 3 

 
ระยะที่สาม การเชื่อมโยงข้อมูลส านักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เนื่องจากข้อมูลที่ส านัก

การระบายน  าที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมไปถึงข้อมูลที่ส านักงานเขตดูแล เช่น ระบบท่อในซอยขนาดเล็ก ใน
โครงการนี มีความจ าเป็นที่จะต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากส านักงานเขตที่ต้องดูแลข้อมูลในพื นที่ ข้อมูล
อีกบางส่วนอาจจะอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง หรือกรมทางหลวงชนบทอีกด้วย โครงการในระยะนี 
จะท าให้ส านักการระบายน  ามีข้อมูลครอบคลุมทุกพื นที่ของ กทม. โดยในปัจจุบันจะมีข้อมูลเฉพาะส่วนของ
การระบายน  าหลักเท่านั น ข้อมูลนี เป็นส่วนส าคัญที่ให้ส านักการระบายน  ามีข้อมูลที่ครบถ้วนเพ่ือใช้ในการ
วางแผนและตัดสินใจการระบายน  าต่อไป 
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระยะที่ 4 

 
รูปที่ ก4.4 Use Case ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระยะที่ 4 

 
ระยะที่สี่ การท าแบบจ าลองการป้องกันน  าท่วมและการระบายน  า หน้าที่หลักของกองพัฒนาระบบหลักนั น 
คือ การก าหนดแผนงานและโครงการป้องกันน  าท่วมและการระบายน  า การปฏิบัติงานดังกล่าวมีความ
ซับซ้อนและต้องการข้อมูลจ านวนมากในการปฏิบัติงาน ถ้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบท่อ ระบบคลอง มี
ความถูกต้องและครบถ้วนครอบคลุมพื นที่ทั งหมดใน กทม. กองพัฒนาระบบหลักจะสามารถพัฒนาการ
ระบายน  าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

            

1.                                

2.                           
                        

3.                            
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ก5 โครงการระบบเฝ้าระวังสถานะเครื่องสูบน  า 

งานหลักส่วนหนึ่งของส านักการระบายน  า คือ การสูบน  าออกจากพื นที่ที่มีน  าท่วมขัง ไปยังท่อ
ระบายน  าหรือล าคลองท่ีสามารถระบายน  าได้ เครื่องสูบน  าจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญและมีความจ าเป็นในการ
บริหารจัดการน  าของส านักการระบายน  าเป็นอย่างมาก  

ในปัจจุบันส านักการระบายน  ามีการใช้เครื่องสูบน  าทั งแบบติดตั งถาวร และแบบเคลื่อนที่จ านวน
มาก เพ่ือการบริหารจัดการน  าโดยเฉพาะในกรณีที่มีน  าท่วมขัง แต่การบริหารจัดการในภาพรวมนั นยังคง
เน้นใช้คนเพ่ือแจ้งต าแหน่ง สถานะ การท างานของเครื่องสูบน  า และการสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสาร หรือ
โทรศัพท์เป็นหลัก ซึ่งการบริหารจัดการในแบบเดิมนี  ต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ และอาจเกิดข้อผิดพลาดใน
การสื่อสาร และการติดตั งเครื่องสูบน  าได้ ดังนั นแนวคิดของการจัดท าระบบเฝ้าระวังสถานะเครื่องสูบน  าจึง
เกิดขึ น  

โครงการนี เป็นการติดอุปกรณ์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่ตัวเครื่องสูบน  าทุกตัว เพ่ือให้
ผู้บริหารของส านักการระบายน  าทราบถึงต าแหน่งที่ตั งและสถานะการท างานของเครื่องสูบน  า ซึ่งข้อมูลนี 
สามารถน ามาแสดงผลบนแผนที่ร่วมกับข้อมูลเซ็นเซอร์อ่ืน  ๆ เช่น เซ็นเซอร์ระดับน  าบนถนน เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามการหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเครื่องสูบน  าและสภาพแวดล้อมการใช้งานอาจไม่ง่ายนักส าหรับ
ภาคเอกชนทั่วไปที่จะจัดหาได้ โดยเฉพาะเซ็นเซอร์ระบุต าแหน่ง และเซ็นเซอร์แสดงสถานะของเครื่องสูบน  า 
ที่ต้องทนต่อสภาพการใช้งานที่สมบุกสมบันเป็นอย่างมาก ทั งนี อาจท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันด้านการวิจัยเพื่อศึกษาหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมมาใช้งาน  

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก5.1 

 
รูปที่ ก5.1 Use Case ของระบบเฝ้าระวังสถานะเครื่องสูบน  า 

                      

1.                          
                       

2.                             
              

3.                     
    Real Time

4.                 
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ค าอธิบายการท างานระบบ 

1) ตรวจสอบต าแหน่ง และสถานะการท างานของเครื่องสูบน  าได้ 
มีระบบเซ็นเซอร์ที่สามารถส่งข้อมูลสถานะการท างานของเครื่องสูบน  าผ่านระบบเครือข่ายการ

สื่อสาร ซึ่งอาจเป็นเครือข่ายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) 3G หรือ 4G หรือ WiFi เพ่ือส่งข้อมูลเข้าสู่
ฐานข้อมูลและสามารถน าไปแสดงผลในแผนที่ได้ 

2) จัดเก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์ลงในฐานข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์ฯ 
ข้อมูลสถานะควรถูกส่งมายังระบบแม่ข่ายฐานข้อมูลข้อมูลที่มีมาตรฐานและสามารถน าแสดงผลบน

ระบบแผนที่ของ สนน. และสามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังได้ตามระยะเวลาที่ สนน. ก าหนด  ข้อมูล
สถานะของเครื่องสูบน  าดังกล่าว ควรได้รับการตรวจสอบ ความถูกต้องอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญจาก
บริษัท หรือหน่วยงานผู้รับจ้าง จัดหา หรือดูแลรักษา ตลอดอายุการใช้งาน 

3) แสดงผลข้อมูลบนแผนที่ได้ แบบ Real time 
เมื่อได้รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์แล้ว ข้อมูลดังกล่าวควรแสดงผลสถานะการท างานบนแผนที่ได้ แบบ 

Real Time แสดงผลสถานะของเครื่องสูบน  าได้โดยมีเวลาหน่วงไม่น้อยกว่า 5 นาท ี
4) จัดท ารายงานสถานะของเครื่องสูบน  าย้อนหลังได้ 

ระบบต้องสามารถจัดท ารายงานสถานะ การท างานของเครื่องสูบน  าทั งในภาพรวมและแยก
รายละเอียดเป็นรายเครื่อง หรือรายกลุ่มตามที่ก าหนดได้เพ่ือให้ทราบถึงสมรรถภาพโดยรวม และสถานะ        
การซ่อมบ ารุงของเครื่องสูบน  าทั งหมด 
 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับระบบเฝ้าระวังสถานะเครื่องสูบน  าได้แก ่
 ข้อมูลแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 ข้อมูลท่อระบายน  า 
 ข้อมูลระดับน  าในคลอง 
 ข้อมูลฝาท่อระบายน  า 
 ข้อมูลประตูระบายน  า 
 ข้อมูลน  าท่วมบนถนน 

 
รายงานที่ได้จากระบบ  

รายงานที่ได้รับจากระบบ ได้แก่ 
 สถิติการท างานของเครื่องสูบน  า ย้อนหลัง 
 สถิติการซ่อมบ ารุงเครื่องสูบน  า ย้อนหลัง  
 สถิติการเคลื่อนย้าย และต าแหน่งที่ติดตั ง เครื่องสูบน  า ย้อนหลัง 
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ก6 โครงการศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบการส ารวจท่อระบายน  า กทม. 

โครงการศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบเป็นโครงการในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้
ส านักการระบายน  า สามารถมีหุ่นยนต์ส ารวจท่อระบายน  าใช้เพ่ืองานของส านักการระบายน  าเอง รวมถึงมี
ระบบสารสนเทศเพ่ือการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลสภาพท่อระบายน  าทั่วทั ง กทม. 

โครงการนี มีเป้าหมายหลัก คือ ให้ส านักการระบายน  ามีหุ่นยนต์ต้นแบบพร้อมใช้งาน และสามารถ
จ้างผลิตเพ่ิมเติมได้ เมื่อได้รับงบประมาณที่เหมาะสม โดยเน้นให้เป็นหุ่นยนต์ที่เหมาะสมกับสภาพการส ารวจ
ท่อระบายน  าของ กทม. โดยเฉพาะ รวมถึงมีระบบโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) ที่สามารถ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวางแผนการขุดลอกท่อระบายน  าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หุ่นยนต์ส ารวจท่อระบายน  าควรมีความสามารถในการเคลื่อนที่ไปตามท่อระบายน  า เพ่ือการ
ส ารวจได้อย่างอัตโนมัติ สามารถจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของสภาพภายในท่อ
ระบายน  าซึ่งอยู่ในสภาวะมืดสนิท เซ็นเซอร์ วัดระยะวัตถุแข็ง หรือสิ่งกีดขวางในกรณีที่น  าขุ่นและไม่สามารถ
เห็นได้ด้วยกล้องถ่ายภาพปกติโดยใช้เซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค ระดับความลึกของท่อระบายน  า ระดับน  าภายใน
ท่อระบายน  า ต าแหน่งปัจจุบันของหุ่นยนต์ เป็นต้น 

หุ่นยนต์ดังกล่าวต้องมีความสามารถในการทนต่อสภาพภายในท่อระบายน  าได้ เช่น กันน  า กัน
การกระทบกระแทก ป้องกันสภาพความเป็นกรด-ด่างได้ในระดับหนึ่ง และสามารถเคลื่อนที่ได้ในขนาดท่อที่
มีความแตกต่างกัน ต้องสามารถควบคุมการท างานจากระยะไกลได้ หรือสามารถเคลื่อนที่ได้ทั งในแนวราบ
และแนวดิ่งตามท่อระบายน  าได้อย่างอิสระ เป็นต้น ทั งนี รูปแบบที่เหมาะสมควรมีการศึกษาและวิจัยร่วมกัน
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากกองระบบท่อระบายน  า และผู้รับจ้างศึกษาวิจัยในโครงการนี   

โครงการควรเริ่มโดยการจัดหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือท าการศึกษาวิจัยและออกแบบ 
หุ่นยนต์ เพ่ือการส ารวจท่อระบายน  า อาจเป็นมหาวิทยาลัยหรือบริษัทเอกชนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน 
การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เพ่ือการส ารวจ รวมถึงการออกแบบซอฟต์แวร์เพ่ือการแสดงผลบนระบบ
แผนที่ระบบการจัดเก็บข้อมูล และถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมด้วย 

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก6.1 
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รูปที่ ก6.1 Use Case ของการพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบการส ารวจท่อระบายน  า กทม. 

 

ค าอธิบายการท างานระบบ  

1) ส ารวจท่อระบายน  าใน กทม. 
หุ่นยนต์ต้องสามารถส ารวจท่อระบายน  าของ กทม. ได้ตามข้อก าหนดของส านักการระบายน  า โดย

อาจก าหนดขนาดของท่อระบายน  าที่ต้องการส ารวจหรือระยะทาง และระยะเวลาที่ต้องการส ารวจ  
2) เคลื่อนที่ได้โดยอัตโนมัติ 

หุ่นยนต์ต้นแบบที่จะถูกสร้างขึ นจะต้องมีความสามารถในการเคลื่อนที่ในท่อระบายน  าของ กทม. 
ได้อย่างอัตโนมัติ จากการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 

3) ควบคุมได้จากระยะไกล 
หุ่นยนต์ต้นแบบสามารถควบคุมได้จากระยะไกลตามที่ส านักการระบายน  าระบุ ซึ่งขึ นอยู่กับสภาพ

การท างานจริง โดยผู้เชี่ยวชาญจากส านักการระบายน  าจะเป็นผู้ร่วมก าหนดข้อจ ากัดดังกล่าว  
4) ส ารวจ และบันทึกข้อมูลผลการส ารวจท่อระบายน  า 

หุ่นยนต์ต้องมีความสามารถในการส ารวจ และจัดเก็บข้อมูล รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และต าแหน่ง
ที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่ผ่านไป รวมถึงข้อมูลสภาพโดยทั่วไปของท่อระบายน  าได้ เช่น ความกว้างของท่อระบายน  า 
สภาพการมีสิ่งกีดขวาง และการอุดตัน แล้วแต่กรณีโดยข้อมูลต้องสามารถถูกจัดเก็บไว้ในตัวหุ่นยนต์ได้ และ

                      

1.                        .

2.                         

3.                   

4.                                
               .                    

5.                        
                  

6.                                   

7.                            
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สามารถ โอนถ่ายมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในรูปแบบไฟล์ที่ใช้ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น รูปภาพ
เป็น JPG  วิดีทัศน์ เป็น MP4 หรือ ข้อมูลต าแหน่ง และระยะทาง เป็น TXT หรือ CSV และต้องมีข้อมูลใน
รูปแบบที่สามารถน าไปแสดงผลต่อได้ เป็นต้น   

5) แสดงผลข้อมูลบนแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ข้อมูลต าแหน่งที่หุ่นยนต์ได้ส ารวจแล้วนั นต้องอยู่ในรูปแบบที่สามารถน ามาแสดงผลบนแผนที่ ใน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของส านักการระบายน  าได้  
6) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากหุ่นยนต์ 

ต้องมีระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากหุ่นยนต์ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะทางที่ส ารวจแล้วทั งหมดมาใช้วิเคราะห์และวางแผนการขุดลอกท่อระบายน  า วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับ
ข้อมูลอื่น เช่น ข้อมูลระดับน  า ข้อมูลต าแหน่งบริเวณท่ีน  าท่วมบนถนนในอดีต หรือต าแหน่งเครื่องสูบน  าได้  

7) จัดท ารายงานสภาพท่อระบายน  า 
ระบบสารสนเทศที่ใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์ต้องสามารถจัดท ารายงานสภาพท่อระบายน  า ทั งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามรูปแบบที่ทางส านักการระบายน  าก าหนด   
 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการศึกษาและพัฒนาหุ่นยุนต์ต้นแบบการส ารวจท่อระบายน  า กทม. ได้แก่ 
 ข้อมูลข้อมูลต าแหน่ง และ ระดับท่อระบายน  า 

 ข้อมูลแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 ข้อมูลคลอง 

 ข้อมูลต าแหน่งประตูระบายน  า 
 ข้อมูลต าแหน่งเครื่องสูบน  า 
 ข้อมูลระดับน  าในคลอง  

รายงานที่ได้จากระบบ  

 รายงานที่ได้รับจากระบบจะได้จากการด าเนินการประจ าวัน และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าสถิติ
ในการส ารวจท่อระบายน  า ได้แก่ 

 สถิติการส ารวจท่อระบายน  า  
 รายงานสภาพท่อระบายน  าที่ส ารวจแล้ว 
 รายงานเชิงปริมาณของท่อระบายน  าใน กทม. 
 รายงานเชิงคุณภาพของท่อระบายน  าที่ท าการส ารวจแล้ว 
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ก7 โครงการปรับปรุงการวัดคุณภาพน  า (DDS Water Quality Management) 

ระบบ DDS Water Quality Management เป็นระบบสนับสนุนการจัดการคุณภาพน  าให้มี
ข้อมูลการประเมินคุณภาพน  าให้เหมาะสมที่ควรจัดท าให้ต่อเนื่องจากโครงการตรวจวัดสภาพน  าในคลองที่
จัดให้มีระบบไหลเวียน ปี 2555 ที่ได้ติดตั งตู้ตรวจสภาพน  าอัตโนมัติในคลองจ านวน 16 แห่ง ที่ส่วนใหญ่เป็น
คลองในฝั่งธนบุรี แต่ยังไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะกับการตรวจวัดน  าเสียในท่อระบายน  าก่อนการบ าบัด การ
ส ารวจโครงการบ าบัดน  าเสียของ กทม. โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) ปี 
2554 ได้มีข้อเสนอแนะถึงวิธีการจัดการบ าบัดน  าเสียของ กทม. ในหลายแนวทาง เช่น 

1. การปรับปรุงระบบรวบรวมน  าเสียแบบรวม (ระบบท่อรวมแบบไทยที่รวมน  าเสียและน  าฝน
ด้วยกัน) คือการปรับปรุงคุณภาพน  าคลองจะดีหรือไม่ขึ นอยู่กับการท าให้ความเข้มของ BOD 
(Biochemical Oxygen Demand) ในน  าเสียที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน  าเสียเป็นค่า BOD จริง
ของน  าเสียไม่ใช่ค่า BOD ที่เกิดจากการผสมของน  าเสียกับน  าคลอง โดยต้องลดการที่มีน  า
คลองไหลย้อนเข้าระบบท่อรวบรวมน  าเสีย 

2. การแก้ไขน  าเสียที่ปล่อยลงสู่คลองโดยไม่ได้รับการบ าบัดด้วยบ่อดักน  าเสีย 
3. การก ากับธุรกิจมากมายในพื นที่บริการบ าบัดน  าเสีย เช่น ภัตตาคาร ตลาดสด โรงพยาบาล 

สถานีบริการน  ามัน ธุรกิจรับท าความสะอาด และธุรกิจอ่ืน ๆ เป็นต้น บางส่วนปล่อยทิ งน  า
เสียลงในท่อระบายน  าโดยตรง ซึ่งน  าเสียดังกล่าวประกอบด้วยสารอินทรีย์ในปริมาณความ
เข้มข้นสูง ไขมันและน  ามัน โลหะหนัก และน  าที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งยากต่อการบ าบัดด้วยวิธีการ
ทางชีวภาพอันเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันในท่อระบายน  า และเกิดการกัดกร่อนของ
โครงสร้างคอนกรีต ท าให้การท างานของระบบบ าบัดน  าเสียไม่เต็มประสิทธิภาพ 

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก7.1 
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รูปที่ ก7.1 Use Case ของโครงการปรับปรุงการวัดคุณภาพน  า (DDS Water Quality Management) 

 

ค าอธิบายการท างานระบบ 

1) วัดระดับออกซิเจนและค่าความเป็นกรด/ด่างของคลอง 
การใช้ระบบตรวจจับ Sensor ในการวัดค่าระดับออกซิเจนและค่าความเป็นกรด/ด่างของคลองต่าง 

ๆ อย่างอัตโนมัติและต่อเนื่องเพ่ือส่งข้อมูลให้กับระบบ MIS ของ สนน. เพ่ือแจ้งเตือนบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้
ด าเนินการจัดการปัญหา จนกว่าค่าระดับออกซิเจนและค่าความเป็นกรด/ด่างของคลองนั นจะถูกตรวจจับได้
ค่าตามาตรฐานของน  าสะอาด 

2) วัดระดับน  าคลองเทียบกับระดับท่อน  าเสีย 
การใช้ระบบตรวจจับ Sensor วัดค่าความสูงของน  าที่จะต้องรักษาให้ต่ ากว่าความสูงของระดับท่อ

น  าเสีย เพื่อมิให้มีน  าคลองผสมกับน  าเสียจนท าให้ สนน. ไม่สามารถวัดค่า BOD ของน  าเสียที่เป็นจริงได้ 
3) ควบคุมการเปิดปิดประตู 

เจ้าหน้าที่ของ สนน. สามารถควบคุมการเปิดปิดประตูน  าได้ผ่านระบบสารสนเทศหรือผ่านระบบ
แจ้งเตือนให้กับบุคลากรที่ประตูน  า เพ่ือป้องกันไม่ให้น  าคลองผสมกับน  าเสียได้ 
 

1.                              
   /           

2.                          
              

3.                     

4.                        

5.                          
       /                     

6.                                

            
                  

              

     MIS

              

GIS

Sensor

7.                    
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4) วัดระดับความสูงสันเวียร์ 
ถ้าสันเวียร์มีระดับต่ าจะท าให้น  าเสียปริมาณไม่ถึง 5 DWF ถูกปล่อยทิ งลงสู่คลองได้ สนน. จึงควร

ปรับระดับสันเวียร์ให้สูงขึ น หลังจากที่ระบบ Sensor ตรวจจับระดับความสูงสันเวียร์ ได้ท าการแจ้งเตือน
เจ้าหน้าที่ส านักการระบายน  า 

5) วัดระดับออกซิเจนและค่าความเป็นกรด/ด่างของบ่อดักน  าเสีย 
จากรายงานประจ าปีของส านักงานจัดการคุณภาพน  าปี พ.ศ. 2552 ได้รายงานถึงปัญหาอุปสรรคที่

ไม่สามารถท าความสะอาด บ่อดักน  าเสียได้ เนื่องมาจากปัญหาอุปสรรค เช่น การจราจรที่ติดขัดช่วงเวลา
กลางวัน ท าให้ต้องท างานในเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่ จ านวนรถที่วิ่งผ่านเป็นจ านวนมาก และมีการจอด
รถปิดทับฝาบ่อดักน  าเสีย ท าให้การเปิดฝาช่องส าหรับคนลงไปท างานในบ่อพักไม่ได้ ดังนั นการวัดระดับ
ออกซิเจนและค่าความเป็นกรด/ด่างของบ่อดักน  าเสียอย่างอัตโนมัติและสม่ าเสมอจะเป็นส่วนช่วยในการ
ประเมินเลือกการท าความสะอาดบ่อดักน  าเสียที่น  ามีคุณภาพต่ ามากก่อน อีกทั งยังควรวัดระดับออกซิเจน
และค่าความเป็นกรด/ด่างของน  าที่ได้บ าบัดแล้วจากบ่อดักน  าเสียด้วย 

6) ใช้อุปกรณ์พกพาในการวัดคุณภาพน  า 
การใช้อุปกรณ์พกพาที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลสู่ Internet ในการช่วยสุ่มวัดน  าเสียจากภาคธุรกิจซึ่งมี

ปริมาณมากและมีน  าเสียไหลออกมาเป็นส่วนมาก ที่ควรจะต้องมีการควบคุมและตรวจจับ 
7) แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ส านักการระบายน  าที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแจ้งเตือนจากระบบวัดคุณภาพน  า ในกรณีที่
อุปกรณ์ Sensor ตรวจวัดต่าง ๆ ได้ตรวจพบค่าที่ต้องพึงระวัง 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการปรับปรุงการวัดคุณภาพน  า ได้แก่ 
 ข้อมูล GPS ใน Layer ถนน และคูคลอง 
 ข้อมูล GPS ใน Layer ท่อระบายน  า 
 ข้อมูลวัดค่าความเป็นกรดด่าง 
 ข้อมูลวัดค่าความน าไฟฟ้า 
 ข้อมูลวัดค่าออกซิเจนละลายในน  า 
 ข้อมูลวัดค่าอุณหภูมิในน  า 
 ข้อมูลค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) 
 ข้อมูลวัดความสูงสันเวียร์ 
 ข้อมูลวัดความสูงระดับน  าคลอง 

รายงานที่ได้จากระบบ  

รายงานที่ได้รับจากระบบจะได้จากการด าเนินการประจ าวัน และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าสถิติใน
ระบบสถิต ิได้แก่ 

 สถิติคุณภาพคลอง บ่อพักน  า และบ่อบ าบัดน  าเสีย ในแต่ละช่วงเวลาที่ก าหนด 
 สถิติจ านวนสันเวียร์ที่มีความสูงต่ ากว่าที่ก าหนด และการปรับปรุงสันเวียร์ดังกล่าว 
 สถิติจ านวนธุรกิจที่รักษา/ไม่รักษาคุณภาพน  าที่ปล่อยสู่ระบบท่อของ กทม. 
 สถิติจ านวนจุดที่สามารถตรวจวัดคุณภาพน  าได้ 
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ก8 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) และการปฏิบัติงานของ
ส านักการระบายน  า 

ระยะที่ 1: การปรับปรุงระบบเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในส านัก
การระบายน  าเพื่อการบริหาร 

การด าเนินการในระยะที่ 1 เป็นการปรับปรุงระบบเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลในการปฏิบัติงานของแต่
ละหน่วยงานในส านักการระบายน  าเพ่ือการบริหาร โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเดิมในโครงการจัดท า
ศูนย์ข้อมูลส านักการระบายน  า โดยบริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส์ จ ากัด ซึ่งพัฒนาตั งแต่ปี พ.ศ. 2551 
เพ่ือให้ส านักการระบายน  ามีฐานข้อมูลด้านการระบายน  า การบริหารงานทั่วไปที่สนับสนุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดความซ  าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล สะดวก 
เชื่อมโยง ใช้วางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ในส่วนของพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System) และ
การปฏิบัติงานของส านักการระบายน  า แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานใหม่ ครอบคลุมระบบงาน
เดิม ใช้ระบบร่วมกัน แชร์ข้อมูล เตรียมน าข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี  

กลุ่มที่ 1 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วไปส านักการระบายน  า ซึ่งเป็นระบบ
สารสนเทศที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงานในส านักการระบายน  า ประกอบด้วย  9 ระบบ
ย่อย ดังนี  
1.1 ระบบงานเลขานุการ มีระบบงานย่อย 4 ระบบ ได้แก่ ระบบเอกสารงานบริหาร 

ระบบงานการคลังงบประมาณ ระบบงานการเจ้าหน้าที่ และระบบงานนิติกรรม
และสัญญา 

1.2 ระบบบริหารโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม 
1.3 ระบบจัดท าแผนปฏิบัติราชการและโครงการ 
1.4 ระบบรวบรวมผลการศึกษา 
1.5 ระบบคลังวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
1.6 ระบบซ่อมบ ารุง 
1.7 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
1.8 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
1.9 ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร 

กลุ่มที่ 2 ระบบงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศท่ีใช้เฉพาะ
กิจกับบางหน่วยงานในส านักการระบายน  า ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย ดังนี  
2.1 ระบบจัดการคุณภาพน  า 
2.2 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 
2.3 ระบบข้อมูลอาคารบังคับน  า 
2.4 ระบบงานบริการเครื่องสูบน  า 
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1.1 ระบบงานเลขานุการ ประกอบด้วยระบบงานย่อย 4 ระบบ ได้แก่ ระบบเอกสารงานบริหาร 
ระบบงานการคลังงบประมาณ ระบบงานการเจ้าหน้าที่ และระบบงานนิติกรรมและสัญญา ดังนี  

1) ระบบเอกสารงานบริหาร 

ระบบงานเอกสาร เป็นระบบที่ด าเนินการรับเอกสาร หนังสือทั่วไปจากหน่วยงานภายนอก บันทึก
ข้อความจากหน่วยงานภายในเพ่ือบันทึกข้อมูลเลขที่เอกสาร วันที่รับเอกสาร หน่วยงานที่ส่งเอกสาร 
หน่วยงานที่ได้รับส าเนา สแกนจัดเก็บเอกสารในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การบันทึกสถานะการ
ด าเนินงาน เช่น การรับทราบ อนุมัติ อีกทั งงานส่งหนังสือออก โดยมีการออกเลขที่หนังสือจากระบบ มีการ
ก าหนดตัวอักษรหน่วยงาน และเลขท่ีสุดท้าย เพ่ือการออกเลขต่อเนื่อง มีการสอบถามสถานะเอกสาร 

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก8.1 

 
รูปที่ ก8.1 Use Case ของระบบเอกสารงานบริหาร 
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ค าอธิบายการท างานระบบ 
1) บันทึกข้อมูล รับ-ส่งเอกสาร ภายในและภายนอก 

 งานธุรการของแต่ละหน่วยงานรับเอกสารจากหน่วยงานภายในและภายนอก มีการบันทึกการรับ
เอกสาร ลงเลขที่เอกสาร วันที่รับเอกสาร หน่วยงานที่ส่งเอกสาร ชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่รับเอกสาร ชื่อ
บุคคล หรือหน่วยงานที่รับส าเนาส่งต่อ หากเป็นเอกสารออก ขอเลขที่เอกสาร แล้วบันทึกเลขท่ีเอกสาร เรื่อง 
หน่วยงานที่รับ วันที่ส่งเอกสาร  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการค้นหาเอกสาร 

2) ก าหนดเส้นทางเดินเอกสารเพื่อการอนุมัติ 
 การจัดส่งเอกสารจะมีการอนุมัติผ่านผู้เกี่ยวข้อง จึงอาจมีการก าหนดเส้นทางการอนุมัติเอกสาร 

เพ่ือติดตามสถานะ ต าแหน่งที่อยู่ของเอกสารได ้
3) จัดเก็บเอกสารเข้าระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 ธุรการท าการสแกนเอกสารเข้าจัดเก็บในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
4) สืบค้นและติดตามสถานะของเอกสาร 

 เมื่อมีการติดตามสถานะเอกสาร ว่าอยู่ที่หน่วยงานใด สถานะการด าเนินงานเช่น อยู่ในขั นตอนใด 
ผ่านการอนุมัติเมื่อใด เพ่ือการด าเนินการต่อ 

5) การออกเลขเอกสารภายใน 
 เมื่อมีความต้องการส่งเอกสารหรือหนังสือออกไปยังหน่วยงานภายนอก หรือเป็นบันทึกข้อความส่ง

ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร มีการออกเลขที่เอกสาร ตามหมวดเรื่อง หรือหน่วยงาน และออก เลข
ต่อเนื่อง  (Running No.) เพ่ือให้หน่วยงานที่ร้องขอจดบันทึกลงในหนังสือออก 

6) บันทึกรับส่งเอกสาร และด าเนินการ  
 การรับเอกสารและด าเนินการ เช่น การพิจารณา รับทราบ อนุมัติ เมื่อมีการบันทึกเข้าระบบ หากมี

การสอบถาม สถานะเอกสาร สามารถระบุได้ บันทึกวันที่ด าเนินการ 
 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลหน่วยงาน ภายใน และภายนอกองค์กร 
 ข้อมูลเอกสารที่รับส่ง 
 ข้อมูลสถานะการด าเนินการเอกสาร 

 
หน่วยงานและระบบที่เกี่ยวข้อง 

 หน่วยงานภายใน/ภายนอกส านักการระบายน  า 
 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานเลขานุการ 
 กลุ่มงานช่วยนักบริหาร ส านักงานเลขานุการ 
 ผู้บริหาร 
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2) ระบบงานการคลังงบประมาณ 
 ระบบงานการคลังงบประมาณ เป็นการบริหารจัดการขอใช้เงินในการด าเนินโครงการ ความ

ต้องการใช้งบประมาณในการจัดซื อจัดจ้างจากหน่วยงานต่าง ๆ บันทึกการขอใช้งบประมาณ การอนุมัติค า
ขอ การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ การติดตามผลการด าเนินโครงการ บันทึกเอกสารผลการด าเนิน
โครงการ  และประเมินผลการใช้งบประมาณ จัดท ารายงานน าเสนอผู้บริหาร 

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก8.2 

 
รูปที่ ก8.2 Use Case ของระบบงานการคลังงบประมาณ 

 
ค าอธิบายการท างานระบบ 

1) บันทึกความต้องการใช้งบประมาณจากโครงการต่าง ๆ 
 หน่วยงานที่ต้องการจัดท าโครงการจัดซื อจัดจ้างต่าง ๆ ขอเสนอโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ กิจกรรมในโครงการ วัสดุ หรือครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ คุณลักษณะของอุปกรณ์และข้อก าหนดของ
การจัดซื อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายงวดเงิน เพ่ือของบประมาณ งานคลังบันทึกข้อมูลจ านวนเ งินงบประมาณ 
หน่วยงานที่ของบประมาณ เพ่ือเป็นการรวบรวมค าของบประมาณ ในการเสนอคณะกรรมการ เพ่ือการ
จัดสรร และขออนุมัติ  
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2) พิจารณาค าขอและจัดสรรงบประมาณ  
 คณะกรรมการน าข้อมูลที่ได้จากค าของบประมาณ มาพิจารณาวางแผนการใช้งบประมาณ โดย

จัดล าดับความส าคัญ ความต่อเนื่องของโครงการ บันทึกผลการพิจารณา และจัดสรรงบประมาณ และส่งผล
การพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) วางแผนการใช้งบประมาณ  
 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณวางแผนการใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ภายใต้การ

ก ากับติดตามการใช้งบประมาณ และผลการด าเนินโครงการของงานคลัง งบประมาณ  
4) ขออนุมัติใช้งบประมาณ 

 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณท าเรื่องขอใช้งบประมาณ ท าการจัดซื อ หรือจัดจ้าง และบันทึกข้อมูล
โครงการเข้าสู่ระบบจัดท าแผนปฏิบัติราชการและโครงการ และมีการบันทึกข้อมูลสัญญาในการจัดท า
โครงการในระบบนิติกรรมสัญญา และท าการบันทึกขอเบิกจ่ายเงิน ที่ถูกส่งต่อไปยังงานการเงิน และส่งผล
การด าเนินโครงการตามระยะก าหนดเวลาในสัญญา 

5) ติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณในโครงการต่าง ๆ   
 งานคลังท าการเบิกจ่ายเงิน และบันทึกผลการด าเนินโครงการเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงินให้

บริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบันทึกผลการใช้เงินงบประมาณตามโครงการ 
6) จัดท ารายงานการใช้งบประมาณ 

 งานคลังจัดท าสรุปการใช้งบประมาณ เทียบกับแผนการใช้งบประมาณ ปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ด าเนินงาน หรือโครงการที่ด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน น าเสนอผู้บริหาร 
 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลข้อก าหนดโครงการ 
 ข้อมูลทางการเงิน งบประมาณ  
 ข้อมูลการจัดซื อจัดจ้าง 
 ข้อมูลสัญญาการด าเนินโครงการ 
 ข้อมูลข้อก าหนดวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าโครงการ 

 
หน่วยงาน/ระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ระบบจัดท าแผนปฏิบัติราชการและโครงการ 
 ระบบนิติกรรมสัญญา 
 หน่วยงานที่ด าเนินโครงการ 
 ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานเลขานุการ 
 กลุ่มงานการคลัง ส านักงานเลขานุการ 
 กลุ่มงานนิติการ ส านักงานเลขานุการ 
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3) ระบบงานการเจ้าหน้าที่ 
 ระบบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นระบบที่จ้ดเก็บข้อมูลการด าเนินการก าหนดลักษณะการท างาน (Job 

Description) ในแต่ละต าแหน่งงาน การวางโครงสร้างองค์กร การวิเคราะห์อัตราก าลัง การก าหนดภาระ
งาน การจัดจ้าง สรรหาบุคลากร บรรจุ แต่งตั ง การประเมินผลการท างาน ทั งข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว จัดท าทะเบียนประวัติส่วนตัว การศึกษา การฝึกอบรม การลา การใช้สวัสดิการการเบิกจ่าย 
การแต่งตั งโยกย้าย  การแต่งตั งคณะกรรมการชุดต่างๆ การบันทึกข้อมูลการเป็นคณะกรรมการในชุดต่างๆ 
เพ่ือการก าหนดภาระงาน การบันทึกการลงเวลาท างาน และการวางแผนพัฒนาบุคลากร รวมทั งการจัด
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก8.3 

 

รูปที่ ก8.3 Use Case ของระบบงานการเจ้าหน้าที่  

1.                           

2.                              
                            

3.                               /
             /        

4.                              
                   

5.                            
         /             /        

6.                   /          /
          

7.                                      
                              

                           

8.                        
                       

9.                         
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ค าอธิบายการท างานระบบ 
1) บันทึกข้อมูลโครงสร้างองค์กร 

 การจัดวางโครงสร้างองค์กร จัดวางต าแหน่งต่างๆ ในโครงสร้างหน่วยงานย่อย ตามลักษณะการ
ท างานในแต่ละหน้าที่  การก าหนดวิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือวางแผนการบรรจุ แต่งตั งบุคลากร  

2) บันทึกข้อมูลการก าหนดลักษณะการท างานในแต่ละต าแหน่งหน้าที่ 
 การก าหนด Job Description ในแต่ละต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือเป็นข้อมูลพื นฐานการสรรหาบุคลากร

ให้เหมาะสมกับต าแหน่ง รวมถึงใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ก าหนด บันทึกการ
ประเมินผล การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 

3) บันทึกข้อมูลประวัติของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว 
 การบันทึกข้อมูลพื นฐานของบุคลากร เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา การท างาน ประวัติ

การลา ประวัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การฝึกอบรมสัมมนา ประวัติการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การ
เป็นกรรมการในคณะต่างๆ การประเมินผลการเลื่อนระดับต าแหน่ง บันทึกการจ้างงาน การท าสัญญาการ
จ้างงานในระบบนิติกรรมสัญญา 

4) จัดท ากรอบอัตราก าลัง ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน  
 การวิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือการรองรับการขยายตัวหรือการเติบโตขององค์กร การปรับปรุง

โครงสร้างเงินเดือน เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ 
5) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว  

 เมื่อมีการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ มีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือการเลื่อนระดับ หรือพิจารณาโยกย้ายไปยังต าแหน่งที่
เหมาะสม 

6) เลื่อนขั นเงินเดือน/ค่าครองชีพ/ค่าตอบแทน   
 การน าผลการประเมินมาบันทึกผล และพิจารณาการเลื่อนขั นเงินเดือน การปรับต าแหน่งงานที่

เหมาะสมกับศักยภาพของบุคลากร 
7) บันทึกข้อมูลการลา การบรรจุและแต่งตั ง การลงโทษทางวินัย การออกจากงาน การรับครื่องราช

อิสริยาภรณ์  
 เมื่อบุคลากรมีการลากิจ ลาป่วย ลาศึกษาต่อ ลาฝึกอบรมสัมมนา บันทึกการลงโทษทางวินัย ผล

การพิจารณาบรรจุแต่งตั ง โยกย้าย การขอและรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
8) บันทึกข้อมูลประกันสังคม ส่งส านักงานประกันสังคม 

 บันทึกข้อมูลบุคลากรที่ใช้สวัสดิการประกันสังคม เพ่ือน าเงินสมทบส่งส านักงานประกันสังคม  
9) จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร จัดฝึกอบรม ประเมินผลการฝึกอบรม 

 น าข้อมูลการปฏิบัติงาน แผนการด าเนินงานขององค์กร มาเพ่ือวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
รองรับการเติบโตขององค์กร หรือการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ จัดฝึกอบรม บันทึกการ
เข้าฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรม เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพื นฐานในการพิจารณาเลื่อนระดับ 
 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลบุคลากร ประวัติส่วนตัว การศึกษา การท างาน การฝึกอบรม การเลื่อนระดับ การขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 ข้อมูลการท างาน การลา ประสิทธิภาพการท างาน ประวัติการโอนย้าย 



ภาคผนวก ก | แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 

 

 ก8-8 

 ข้อมูลการฝึกอบรม สัมมนา ลาศึกษาต่อ 
 ข้อมูลแผนการพัฒนาบุคลากร 
 ข้อมูลลักษณะงานตามต าแหน่ง 
 ข้อมูลการประเมินผลการท างาน การพิจารณาเลื่อนระดับ 
 ข้อมูลการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ  

 
หน่วยงาน/ระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ระบบนิติกรรมและสัญญา 
 ผู้บริหาร  
 ระบบจัดท าแผนปฏิบัติราชการและโครงการ 
 ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานเลขานุการ 
 กลุ่มงานการคลัง ส านักงานเลขานุการ 
 กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการ 
 กลุ่มงานงานนิติการ ส านักงานเลขานุการ 
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4) ระบบงานนิติกรรมและสัญญา 

 ระบบงานนิติกรรมและสัญญา เป็นระบบบันทึกข้อมูลที่มีการด าเนินการนิติกรรม ท าสัญญาว่าจ้าง 
ในการจัดซื อ จัดจ้าง เช่น การจัดซื อครุภัณฑ์ การจ้างท าโครงการ การจ้างท างาน เป็นต้น การบริหารสัญญา 
การติดตามการด าเนินการตามสัญญา การตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพิจาณาเอกสารการ
ฟ้องร้องในคดีต่างๆ  

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก8.4 

 
รูปที่ ก8.4 Use Case ของระบบงานนิติกรรมและสัญญา 

 
ค าอธิบายการท างานระบบ  

1) บันทึกข้อมูลสัญญาที่ด าเนินโครงการ  
 บันทึกข้อมูลสัญญาที่ได้ด าเนินโครงการจัดซื อจัดจ้าง บริษัทที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ สัญญาการจัดซื อจัดจ้าง เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ  
2) ติดตามขั นตอนการด าเนินโครงการตามสัญญา  

 บันทึกความก้าวหน้าของ การด าเนินโครงการตามสัญญา รายละเอียดการผิดสัญญา เหตุผล และ
ผลการด าเนินโครงการ  

3) รายงานสรุปผลการจัดท าสัญญา  
จัดท ารายงานการด าเนินโครงการ 

4) ด าเนินการฟ้องร้อง คิดค านวณเบี ยปรับ (ถ้ามี) 
 บันทึกการฟ้องร้อง การด าเนินคดี ผลการพิจารณาคดี ผลการฟ้องร้อง  

 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อมูลสัญญาว่าจ้าง สัญญาซื อขาย  

1.                                   

2.                       
                

3.                          

4.                   
                   (     )
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 ข้อมูลการด าเนินคดี  
 ข้อมูลโครงการ 

 
หน่วยงาน/ระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ระบบจัดท าแผนปฏิบัติราชการและโครงการ 
 ระบบบริหารโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม 
 ระบบงานการเจ้าหน้าที่ 
 ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานเลขานุการ 
 กลุ่มงานการคลัง ส านักงานเลขานุการ 
 กลุ่มงานนิติการ ส านักงานเลขานุการ 
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1.2 ระบบบริหารโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม 
ระบบบริหารโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม เป็นระบบที่บันทึกรายละเอียดโครงการงานก่อสร้าง

ต่างๆ ประกอบด้วย งบประมาณ แบบก่อสร้าง สัญญาจ้าง และรายละเอียดบัญชีงาน ขั นตอนการท างาน 
แผนการด าเนินงาน ก าหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ ก าหนดตัวชี วัด การเบิกจ่ายเงินตามแผนและ
งบประมาณที่ได้รับ เพ่ือใช้ในการติดตามงาน รวมถึงบันทึกข้อมูลการส ารวจ งบประมาณ แบบก่อสร้าง การ
คาดการณ์ความคืบหน้า แผนการใช้เงิน สรุปผลการด าเนินงาน จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน  

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก8.5 
 

 
รูปที่ ก8.5 Use Case ของระบบบริหารโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม 

 
ค าอธิบายการท างานระบบ  

1) บันทึกรายละเอียดงานก่อสร้าง  
 เมื่อมีการจัดท าโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม มีการบันทึกรายละเอียดโครงการ หน่วยงานหรือ

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ตัวชี วัด แผนการเบิกจ่ายเงิน แบบแปลนที่เกี่ยวข้อง แบบ
ก่อสร้าง สัญญาจ้าง บัญชีงาน ที่ต้องบันทึกในระบบนิติกรรมและสัญญา 

2) บันทึกผลการติดตามตรวจสอบขั นตอนการท างาน  
 บันทึกผลการติดตาม ตรวจสอบ ขั นตอนการท างานตามแผนด าเนินโครงการ ความแตกต่าง 

เหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  
3) การส ารวจ การออกแบบก่อสร้าง  

 บันทึกแผนการส ารวจ ผลส ารวจการออกแบบก่อสร้าง แบบการก่อสร้าง หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
ในการส ารวจ บันทึกผลและเอกสารประกอบการส ารวจ 

1.                            

2.                        
                

3.                            

4.                       

5.                                   
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4) จัดท ารายงานการก่อสร้าง  
จัดท ารายงานการก่อสร้าง ประกอบด้วยแผนงานก่อสร้าง อุปสรรคและการแก้ไข การคาดการณ์

ความคืบหน้าและแผนการใช้เงิน สรุปผลการด าเนินงานเพ่ือประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี วัด (KPI) อีกทั งรายงานผลการด าเนินการของหน่วยงานด้านโยธา 

5) ก าหนดสิทธิให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูล 
 ระบบงานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ข้อมูลเพ่ือการพิจารณาวางแผน หรือประกอบการ

ปฏิบัติงาน เช่น งานแผน งานก่อสร้าง งานโยธา งานการเงิน เป็นต้น จึงต้องมีการก าหนดสิทธิและข้อมูลที่
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ รวมถึงการก าหนดสิทธิในการบันทึก แก้ไข และ/หรือ
เรียกใช้ข้อมูล 
 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลแผนงาน โครงการ 
 ข้อมูลแบบแปลน แผนผังที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง 

 
หน่วยงาน/ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 

 ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานเลขานุการ 
 กลุ่มงานการคลัง ส านักงานเลขานุการ 
 กลุ่มงานนิติการ ส านักงานเลขานุการ 
 ระบบจัดท าแผนปฏิบัติราชการและโครงการ 
 ระบบนิติกรรมสัญญา 
 กลุ่มงานวิศวกรรม หน่วยงานที่ด าเนินโครงการ 
 กลุ่มงานพัสดุ กองเครื่องจักรกล 
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1.3 ระบบจัดท าแผนปฏิบัติราชการและโครงการ 
 ระบบจัดท าแผนปฏิบัติราชการและโครงการเป็นระบบงานที่มีการจัดท าฐานแผนงานในการจัดท า

โครงการต่างๆ รวมถึงรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการตามแผนงานประจ าปี หรือแผนแม่บท โดยมี
รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส่งงานในแต่ละระยะเวลาที่ก าหนด 
ข้อก าหนด คุณลักษณะของอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในโครงการ การเปลี่ยนแปลงจากข้อเสนอรายชื่อสถานที่
ที่ผู้ว่าจ้างที่จะให้มีการจ้างด าเนินการ เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการวางแผนการปฏิบัติงานในลักษณะงาน
ประจ า (Routine) ทั งกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน มีการบันทึกผลการด าเนินงาน ผลการใช้เครื่องจักรในการ
ปฏิบัติงาน การยืม คืน เครื่องจักร การใช้วัสดุ และจัดท ารายงานสรุปผล รวมถึงการประเมินโครงการ และ
คาดการณ์ความส าเร็จ 

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก8.6 

 
รูปที่ ก8.6 Use Case ของระบบจัดท าแผนปฏิบัติราชการและโครงการ 

 
ค าอธิบายการท างานระบบ  

1) บันทึกแผนการจัดท าโครงการ  
เป็นการบันทึกแผนการจัดท าโครงการ ประมาณการงบประมาณ จ านวนเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ 

และก าลังคน  ด าเนินการ ประมาณค่าใช้จ่าย เพ่ือประกอบค าของบประมาณ และเม่ือมีการอนุมัติโครงการ 
จึงน ามาปรับปรุงเพ่ือการเปรียบเทียบกับแผนที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนงานโครงการใน
อนาคต ทั งโครงการจัดซื ออุปกรณ์ และจัดจ้างท างาน  

1.                          

2.                      

3.                                
        

4.                  /           
           

5.                            
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2) จัดท าฐานข้อมูลโครงการ 
บันทึกข้อมูลโครงการพร้อมรายละเอียด ชื่อโครงการ หลักการ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา 

ค่าใช้จ่าย ก าลังคน  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องจักรและยานพาหนะที่ต้องใช้  รายชื่อสถานที่ที่ผู้ว่าจ้ างที่จะให้มี
การจ้าง บริษัทผู้ขายในสัญญาจัดซื อจัดจ้างเพ่ือท านิติกรรมสัญญา   

3) บันทึกความพร้อมของเครื่องจักรและยานพาหนะ  
 ก่อนเริ่มโครงการ มีการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและยานพาหนะ สถานที่ ตาม

ระยะเวลา ที่มีการก าหนดวันเริ่มต้น วันเสร็จสิ น  ผู้รับผิดชอบ ที่ต้องการใช้งาน จึงมีการบันทึกสถานะความ
พร้อมของเครื่องจักร หากไม่พร้อม มีการส่งข้อมูลให้งานซ่อมบ ารุงเพื่อการด าเนินการซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 

4) บันทึกข้อมูลการยืม/คืนพาหนะและเครื่องจักร 
หากอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ต้องใช้ในโครงการ ไม่พร้อม หรือไม่เพียงพอ จะมีการยืมจากหน่วยงาน

อ่ืน  ท าใบยืม และบันทึกเข้าระบบ และหากมีการใช้งานเสร็จสิ น บันทึกการคืน ทั งนี ต้องใช้ข้อมูลจากระบบ
คลังวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ที่จัดเก็บครุภัณฑ์ส่วนกลางที่สามารถให้หน่วยงานต่าง ๆ ยืม คืน ได้ 

5) บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน  
 เมื่อมีการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ มีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน บันทึกผลการ

ใช้เครื่องจักรในการปฏิบัติงาน ประเมินผลเทียบกับที่คาดไว้ หรือมีความแตกต่าง ปัญหาอุปสรรค แนว
ทางแก้ไข เพ่ือใช้ในการสอบถามสถานะการด าเนินงาน และการสรุปรายงานน าเสนอผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ
นั น ๆ  
 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลแผนงาน งบประมาณ 
 ข้อมูลโครงการ 
 ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 

 
หน่วยงาน/ระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ระบบคลังวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
 ระบบนิติกรรมและสัญญา 
 ระบบบริหารโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม 
 ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานเลขานุการ 
 กลุ่มงานการคลัง ส านักงานเลขานุการ 
 กลุ่มงานนิติการ ส านักงานเลขานุการ 
 กลุ่มงานปฏิบัติงาน หน่วยงานที่ด าเนินโครงการ 
 กลุ่มงานบริหารโครงการ กองพัฒนาระบบงานหลัก 
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1.4 ระบบรวบรวมผลการศึกษา 
 หลังจากมีการศึกษาความเป็นไปได้ หรือมีการจัดท ารายงานสรุปจากการด าเนินโครงการต่าง ๆ 

เช่น โครงการจัดท าแผนแม่บท โครงการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน โครงการศึกษาหรือวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
เมื่อโครงการด าเนินการส าเร็จ จะมีการจัดเก็บรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และจัดท าระบบการสืบค้นที่สะดวก รวดเร็ว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ หรือ
เพ่ือการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในลักษณะของ e-Library 

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก8.7 
 

 
รูปที่ ก8.7 Use Case ของระบบรวบรวมผลการศึกษา 

 
ค าอธิบายการท างานระบบ  

1) จัดหมวดหมู่และโครงสร้างการจัดเก็บเอกสารผลการศึกษา 
 ท าการก าหนดหมวดหมู่  ประเภทเอกสาร จัดท าค าส าคัญ เช่น ชื่อเอกสาร ปีที่ด าเนินการ ประเภท

เอกสาร หน่วยงานที่ด าเนินการ เพ่ือสะดวกในการสืบค้น 
2) บันทึกรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ของงานและโครงการต่าง ๆ  

 น าเอกสารเข้าจัดเก็บตามหมวดหมู่ ประเภท และบันทึกค าส าคัญในการสืบค้น  การอ้างอิง หาก
เป็นเอกสารกระดาษ แบบแปลนของโครงการในรูปแบบ Drawing File  จัดท าดัชนีการค้นหา เช่นเดียวกับ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป  

3) จัดท าระบบการสืบค้น และจัดพิมพ์เอกสาร 
 จัดท าระบบการสืบค้น การน าเสนอ การพิมพ์เอกสาร การ Download ตามการสืบค้นตามค า

ส าคัญ 
 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลรายงานผลการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ 
 ข้อมูลแบบแปลน แผนผังที่เก่ียวข้องกับโครงการต่างๆ 
 ข้อมูลหน่วยงานเจ้าของโครงการต่างๆ 

 
 

1.                                 
                

2.                                    
                   

3.                    
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หน่วยงาน/ระบบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระบบจัดท าแผนปฏิบัติราชการและโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานเลขานุการ 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ  
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1.5 ระบบคลังวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
 ระบบคลังวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ เป็นระบบที่บันทึก จัดท าบัญชีครุภัณฑ์ภายในส านักการ

ระบายน  า โดยรวบรวมและเชื่อมโยงกับครุภัณฑ์ที่มีการเก็บทะเบียนไว้ตามกอง หน่วยงานย่อยต่าง ๆ 
ภายในส านักซ่ึง เป็นครุภัณฑ์ที่สามารถยืม คืน ใช้งานระหว่างหน่วยงานย่อยได้ เพ่ือการติดตามสภาพการใช้
งาน การคงอยู่ สถานการณ์ใช้งานในโครงการต่าง ๆ เป็นการวางแผนการในการจัดซื อจัดหาและวาง
แผนการซ่อมบ ารุงในภาพรวมของส านัก ภายใต้การดูแลของฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานเลขานุการ 
แต่ในส่วนของวัสดุ จัดเก็บเพียงการจัดซื อ การเบิกจ่ายจากงานบัญชีและพัสดุ ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป 
ส านักงานเลขานุการ ของส านัก ไปยังงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ของ
ส านัก/กอง อันเป็นหน่วยงานย่อยภายในส านัก และให้หน่วยงานย่อยเป็นผู้ดูแล ปรับปรุงการเบิก จ่าย 
ภายในหน่วยงาน มีการสรุปยอดคงเหลือรายงานไปยังงานบัญชีและพัสดุ ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป 
ส านักงานเลขานุการ เพ่ือการวางแผนการจัดซื อต่อไป 

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก8.8   
 

 
รูปที่ ก8.8 Use Case ของระบบคลังวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 

 
ค าอธิบายการท างานระบบ  

1) บันทึกและจัดท าประวัติของครุภัณฑ์ 
 จัดท าทะเบียนประวัติครุภัณฑ์ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ รหัสครุภัณฑ์ ราคาซื อ งบประมาณ

ที่จัดซื อ อายุการใช้งาน ปีที่ซื อ คุณลักษณะครุภัณฑ์ ภาพ และประวัติการบ ารุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บ ารุง การคิดค่าเสื่อมสภาพประวัติการใช้งาน การยืม คืน การออกเลขครุภัณฑ์ บันทึกข้อมูลอะไหล่ การ
เบิกใช้อะไหล่เพ่ือการซ่อมบ ารุงต่าง ๆ  

2) บันทึกข้อมูลรับ-เบิกจ่ายวัสดุ  
 จัดท าทะเบียนวัสดุ ยอดการรับเข้า จ่ายออก ยอดคงเหลือ การเบิกจ่ายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 

หน่วยงานย่อยบันทึกการรับเข้า และการตัดเบิกจ่าย เพ่ือสรุปยอดคงเหลือรายงานได้  

1.                                 

2.               -              

3.                               
                        

4.                 

              

                 
                  

                       /
                    

                        .

                        
                  

                  /                /
                    

                        .
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3) บันทึกข้อมูลจ าหน่ายทรัพย์สิน  การโอน การยืมคืน การยุบสภาพ 
 บันทึกข้อมูลการตัดจ าหน่ายหากมีการเสื่อมสภาพ การโอนย้ายระหว่างหน่วยงาน การยืมคืน

ครุภัณฑ์ โดยมีการบันทึกเอกสารใบยืม ใบส่งคืน หน่วยงานที่ยืมคืน  เอกสารการตัดจ าหน่าย ปีที่ตัด
จ าหน่าย การท าบัญชีตัดค่าเสื่อมสภาพ   

4) จัดท ารายงานต่าง ๆ 
จากข้อมูลที่บันทึกการเคลื่อนไหวของวัสดุ ครุภัณฑ์ น ามาออกรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานการยืม

คืนทรัพย์สิน การเบิกพัสดุ รายงานแบบบัญชีวัสดุ รายการพัสดุและอะไหล่ รายงานใบเบิกพัสดุ รายงานการ
เบิกจ่ายอะไหล่ รายงานยอดวัสดุคงเหลือ เป็นต้น 
 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ข้อมูลแผนงาน งบประมาณ การจัดซื อ 
 ข้อมูลหน่วยงาน 
 ข้อมูลการรับเข้า เบิกจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ข้อมูลบัญชีค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 

 
หน่วยงาน/ระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

 กลุ่มงานการคลัง ส านักงานเลขานุการ 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานเลขานุการ 
 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองหรือหน่วยงานภายในส านักงานระบายน  า 
 กลุ่มงานซ่อมบ ารุง/กลุ่มงานวิศวกรรม/กลุ่มงานบ ารุงรักษา  กองหรือหน่วยงานภายในส านักงาน

ระบายน  า 
 ระบบซ่อมบ ารุง 
 ระบบบริหารโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม 
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1.6 ระบบซ่อมบ ารุง 
 ระบบซ่อมบ ารุงเป็นระบบที่บันทึกแผนการซ่อมบ ารุง ครุภัณฑ์ อุปกรณ์โครงสร้างพื นฐานทางน  า 

ท่อระบายน  า อุโมงค์ระบายน  า บ่อสูบน  า เครื่องสูบน  า อาคารระบายน  า ประตูระบายน  า เขื่อนคันดิน 
สะพานท่อ  อาคารบ าบัดน  าเสีย เครื่องจักรกล เครื่องมือกล ระบบไฟฟ้า ยานพาหนะ โดยบันทึกประวัติการ
ใช้งาน ประวัติการซ่อมบ ารุง การเบิกใช้อะไหล่ในการซ่อมบ ารุง การจ้างซ่อมบ ารุง การวางแผนการตรวจ
สภาพเพ่ือจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน  การระบุต าแหน่งของอุปกรณ์ สถานที่ โครงสร้างพื นฐานต่าง ๆ  

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที ่ก8.9 
 

 
รูปที่ ก8.9 Use Case ของระบบซ่อมบ ารุง 

 
ค าอธิบายการท างานระบบ  

1) บันทึกแผนงานการซ่อมบ ารุง  
จัดท าแผนงานการซ่อมบ ารุง ทั งแผนงานเชิงป้องกัน แผนงานเชิงแก้ไขหรือเชิงรักษาอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื นฐานทางน  า ท่อระบายน  า อุโมงค์ บ่อสูบน  า อาคารระบายน  า บันทึก
แผนการซ่อมบ ารุง เช่น รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ หน่วยงานที่ติดตั ง สถานที่ติดตั ง งบประมาณ 
ระยะเวลา อะไหล่ที่ต้องใช้ เป็นต้น 

2) บันทึกข้อมูลวัสดุอุปกรณ์   
บันทึกข้อมูลที่ต้องใช้ในการปรับปรุงซ่อมบ ารุง การเบิกพัสดุ พิมพ์ใบเบิกพัสดุ เพ่ือใช้ในการซ่อม

บ ารุง  
3)  บันทึกผลการซ่อมบ ารุง   

 เมื่อมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื ออะไหล่ หรือมีการจัดจ้างซ่อมบ ารุง ตามแผนงานที่
ก าหนด หรือมีการเบิกวัสดุประกอบการซ่อมบ ารุง บันทึกการรับอะไหล่เพ่ือการซ่อม บันทึกผลการซ่อม

1.                          

2.                          

4.                     

5.                            

                     
           

                 
                  

                        
                  

                    
                

                 
                   

                       /
                    

                        .

                  /                /
                    

                        .

3.                       
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บ ารุง ปรับปรุงข้อมูลประวัติการซ่อมระบบท่อระบายน  า อุโมงค์และบ่อสูบน  า เป็นประวัติการซ่อมบ ารุงไป
กับข้อมูลครุภัณฑ์ต่าง ๆ นั น เพ่ือการคาดการณ์การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันในครั งต่อไป บันทึกค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบ ารุง หน่วยงานหรือบริษัทที่ด าเนินการ  

4) รายงานการบ ารุงรักษา  
เมื่อการซ่อมบ ารุงด าเนินการแล้ว จัดท าสรุปค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง รายงานผลการบ ารุงรักษา 

การซ่อมบ ารุง  
5) บันทึกการตรวจสภาพเชิงป้องกัน 

มีการตรวจสภาพครุภัณฑ์ตามแผนการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน  บันทึกผลการตรวจสภาพ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่ด าเนินการ ข้อสังเกต ประมาณการการซ่อมบ ารุง  
 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เช่น โครงสร้างพื นฐานทางน  า ท่อระบายน  า อุโมงค์ระบายน  า        
บ่อสูบน  า เครื่องสูบน  า อาคารระบายน  า อาคารบ าบัดน  าเสีย เขื่อนคันดิน สะพานท่อ อาคารบ าบัดน  า
เสีย เครื่องจักรกล เครื่องมือกล ระบบไฟฟ้า ยานพาหนะ เป็นต้น 

 ข้อมูลอะไหล่ พัสดุ วัสดุที่ใช้ในการซ่อมบ ารุง 
 ข้อมูลงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง 
 ข้อมูลการจัดซื ออะไหล่ จัดจ้างซ่อมบ ารุง 
 ข้อมูลแผนการซ่อมบ ารุง 

 
หน่วยงาน/ระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ระบบคลังวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
 ระบบจัดท าแผนปฏิบัติราชการและโครงการ 
 ระบบบริหารโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม 
 กลุ่มงานการคลัง ส านักงานเลขานุการ 
 ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานเลขานุการ 
 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองหรือหน่วยงานภายใน สนน. 
 กลุ่มงานซ่อมบ ารุง/กลุ่มงานวิศวกรรม/กลุ่มงานบ ารุงรักษา กองหรือหน่วยงานภายใน สนน. 
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1.7 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน เป็นระบบงานที่ให้บริการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และ

ร้องเรียนที่เกี่ยวกับงานของส านักการระบายน  าทั งจากประชาชนและจากบุคลากรในสังกัด อาทิ การแจ้ง
ข้อมูลการได้รับบริการที่ไม่เป็นธรรม การแจ้งข้อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น เรื่องร้องเรียน
ของประชาชนที่เกี่ยวกับการควบคุมระดับน  า คุณภาพน  าและการปฏิบัติงานระบายน  าอ่ืน ๆ เมื่อเจ้าหน้าที่
รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะประสานและจัดส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป มีการบันทึก
ผลและสถานะการด าเนินการ สามารถสอบถามข้อมูลและติดตามสถานะได้ รวมทั งมีการจัดท ารายงานสรุป
ทั งเพ่ือการบริหารงานของหน่วยงาน ในการให้บริการรองรับผู้รับบริการที่ติดต่อจากหลายช่องทาง เช่น 
โทรศัพท์ โทรสาร เว็บ อีเมล์ จดหมาย การมาติดต่อด้วยตนเอง และการบันทึกผ่านระบบ ระบบบงานจะมี
การก าหนดสิทธิและควบคุมการเข้าใช้ข้อมูลโดยใช้รหัสผ่านและจัดให้มีระบบรักษาความมั่นคงของข้อมูลที่
เหมาะสม 

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก8.10 

 
รูปที่ ก8.10 Use Case ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 

 

1.             
               /         

2.                  

3.                

4.                      

5.                          

6.             

        
        

            /         
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ค าอธิบายการท างานระบบ  

1) รับและบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

บันทึกข้อมูลการรับเรื่องจากประชาชนหรือบุคลากรในสังกัดที่ต้องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั งทาง
เอกสาร โทรศัพท์ อีเมล์ หรือช่องทางต่าง หรือผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนบันทึกข้อมูลเข้าระบบเอง ข้อมูลหลัก ๆ 
ได้แก่ วันที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ช่องทางการร้องเรียน /ร้องทุกข์ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ ผู้รับแจ้ง ประเภทและหัวข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ วันเวลาการเกิดเหตุการณ์ รายละเอียดการ
เกิดเหตุการณ์ หน่วยงาน/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความประสงค์ในการด าเนินการ หลักฐานประกอบการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์   เป็นต้น 

2) พิจารณาด าเนินการ 

หน่วยงานผู้รับแจ้งบันทึกผลการพิจารณาด าเนินการ ทั งนี อาจมีการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป 

3) บันทึกการส่งตอ่ 

หน่วยงานผู้รับแจ้งสามารถด าเนินการประสานส่งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั งบันทึกสถานะการด าเนินงาน 

4) บันทึกผลการด าเนินการ 

หน่วยงานที่รับเรื่องบันทึกข้อมูลผลการด าเนินการ  

5) ตรวจสอบสถานะการด าเนินการ 

- หน่วยงานหรือผู้บริหารสามารถค้นหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้จากเลขที่เรื่อง ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน วันที่ร้องทุกข์และร้องเรียน สถานะการด าเนินการ หน่วยงาน/บุคลากร 

- กรณีผู้ร้องเรียนต้องตามตรวจสอบสถานะสามารถค้นหาเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนได้จากเลขที่
เรื่อง ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน โดยมีโดยมีการยืนยันตนเองด้วยรหัสผ่านพิเศษ One 
Time Password (OTP) ผ่านทาง SMS  

6) จัดท ารายงาน 

จัดท ารายงานตามรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน  
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนได้แก่ 
 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 ข้อมูลสถานที่ท่ีเกิดเหตุการณ์ 
 ข้อมูลหน่วยงาน/บุคลากร 
 ข้อมูลแนวทางการด าเนินการ 
 ข้อมูลผลการด าเนินการ 
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รายงานที่ได้จากระบบ  

รายงานที่ได้รับจากระบบจะได้จากการด าเนินการประจ าวัน และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าสถิติใน
ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน ได้แก่ 

 รายงานสรุปจ านวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จ าแนกตามหน่วยงาน 
 รายงานผลการด าเนินการจ าแนกหน่วยงาน 
 รายงานจ านวนเรื่องเสร็จ เรื่องที่ใกล้ก าหนดติดตาม และเรื่องที่เกินก าหนดติดตาม 
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1.8 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบใน
ลักษณะ Web Application ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น MS Word, MS Excel, MS Power Point, Acrobat, 
Text File หรือไฟล์รูปภาพ สามารถจัดกลุ่มและแยกประเภทหมวดหมู่ของเอกสาร และรองรับการสืบค้น
เอกสาร การจัดการภาพ การบริหารจัดการระบบ การดาวน์โหลดเอกสารเพ่ือใช้งานได้ เป็นการลดงาน
กระดาษและภาระงานของบุคลากรในการเดินเรื่อง และให้เป็นส านักงานที่ไร้กระดาษ (Paperless Office) 
และการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั งมีการก าหนดความปลอดภัยของข้อมูลระบบ  

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก8.11 

1.              

2.                        

3.                  
                  

                

 

รูปที่ ก8.11 Use Cases ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ค าอธิบายการท างานระบบ  

1) จัดเก็บเอกสาร 

หน่วยงานในสังกัดน าเอกสารเข้าสู่ระบบโดยการสแกนเอกสาร อัพโหลดไฟล์ข้อมูลหรือจัดส่ง
เอกสารให้กองสารสนเทศระบายน  าด าเนินการ ทั งนี ต้องท าการจัดหมวดหมู่ของเอกสารเพ่ือความสะดวกใน
การสืบค้น 

2) ค้นหาและดาวน์โหลดเอกสาร  

บุคลากรในสังกัดค้นหาเอกสารที่อยู่ในระบบเพ่ือดาวน์โหลดน าไปใช้งาน สามารถค้นหาเอกสาร
ตามหมวดหมู่และข้อมูลจากดัชนีต่าง ๆ ที่ทราบทั งหมดหรือบางส่วนได้ 

3) จัดท ารายงานสถิติ 

จัดท ารายงานสถิติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนากระบวนการท างาน 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
 ข้อมูลค าสั่งต่าง ๆ 
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 ข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน 
 ข้อมูลการประชุมและงานพิธีการ 
 ข้อมูลธุรการและประสานงานทั่วไป 

รายงานที่ได้จากระบบ  

รายงานที่ได้รับจากระบบจะได้จากการด าเนินการประจ าวัน และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าสถิติ 
ได้แก่ 

 รายงานหัวข้อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 รายงานจ านวนการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 รายงานจ านวนการดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
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1.9 ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร 
ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร เป็นระบบที่พัฒนาส าหรับผู้บริหารส านักการระบายน  าเพ่ือสนับสนุน

การท างานส าหรับผู้บริหารระดับกลางเพ่ือการบริหารงานในภารกิจของหน่วยงานในความรับผิดชอบของ
ตน และผู้บริหารระดับสูงในการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินการตามแผนงาน /โครงการ ผลการ
ด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย สถิติข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่าง ๆ การด าเนินงานตามตัวชี วัด เหตุ
ผิดปกติ เช่น งานที่เกินก าหนดระยะเวลา หรืองานใกล้ถึงก าหนดระยะเวลา โดยระบบสารสนเทศเพ่ือ
ผู้บริหารจะน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศในระดับปฏิบัติงานต่าง ๆ มาจัดท าข้อมูลสถิติ ภาพรวมในงาน  
นั น ๆ และสามารถเจาะลึกลงจากข้อมูลสถิติภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือแสดงรายการงานที่เกี่ยวข้อง และ
เข้าไปดูสถานะของงานแต่ละงานที่เลือกด้วย รวมทั งสามารถสอบถามข้อมูล และสั่งพิมพ์รายงานต่าง ๆ 
อาทิ รายงานการจัดท าโครงการ รายงานความคืบหน้าโครงการ สรุปการใช้จ่ ายเงินงบประมาณประจ าปี 
สรุปความคืบหน้าการก่อหนี ผูกพันงบประมาณ รายงานอัตราก าลังของข้าราชการและลูกจ้าง เป็นต้น  
สามารถระบุช่วงเวลา ระบุเงื่อนไขปริมาณงานที่รับผิดชอบ มีการตรวจสอบเปรียบเทียบกับตัวเลขตาม
ตัวชี วัด มาตรฐานที่ก าหนดทางกฎหมาย หรือนโยบายของผู้บริหารระดับสูง  

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบต้องพิจารณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบคลังข้อมูล (Data 
Warehouse) และระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร (EIS) ซึ่งเป็นระบบที่น าข้อมูลจากคลังข้อมูลมาสร้าง
ข้อมูลวิเคราะห์หลายมิติ (OLAP Cube) ส าหรับให้ผู้ใช้น าไปวิเคราะห์และออกรายงานในรูปแบบต่าง ๆ 

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก8.12  

1.                           
                  

2.              

3.                              

4.                              

        
        

         
     MIS          

            

 
รูปที่ ก8.12 Use Case ของระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร 
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ค าอธิบายการท างานระบบ  

1) แสดงรายการและรายละเอียดงานระหว่างด าเนินการ  
- ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายการงานที่ค้างอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือสืบค้นงานเพ่ือ

รับทราบความก้าวหน้าของงาน โดยใช้ข้อมูลจากระบบ MIS ของส านักการระบายน  า เช่น ระบบ
บริหารโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม ระบบจัดท าแผนปฏิบัติราชการและโครงการ ระบบซ่อมบ ารุง 
ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน ระบบจัดการคุณภาพน  า ระบบข้อมูลอาคารบังคับน  า 
ระบบงานบริการเครื่องสูบน  า  

- นัดหมายและติดตามงาน โดยแสดงสถานะงานที่ก าลังด าเนินการ หรือเลือกแสดงเฉพาะรายการงาน
ที่ใกล้ถึงก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามข้อตกลง รายการงานที่เกินก าหนดระยะเวลา จากรายการ
งานที่แสดงสามารถเปิดแสดงรายละเอียดของงานได้  

2) แสดงสถิติงาน  
- ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลสถิติงานที่หน่วยงานรับผิดชอบในช่วงระยะเวลาซึ่งได้ประมวลผลสถิติ

จากระบบงานหลักไว้ก่อนแล้ว มีการตรวจสอบเปรียบเทียบกับตัวเลขตามตัวชี วัดซึ่งสามารถดูเจาะลง
ไปเป็นรายการที่รวมเป็นสถิติเหล่านั นได้  

3) ผลด าเนินการการบริหารงานทั่วไป 
- ผู้บริหารสามารถแสดงผลการด าเนินการจากระบบในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น แผนงาน การใช้

งบประมาณ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
4) จัดการตั งค่าระยะเวลาการเตือน 

- ผู้ดูแลระบบสามารถตั งก าหนดระยะเวลาการเตือนงานเกินก าหนด เพ่ือส่งข้อมูลการแจ้งงานล่าช้าไป
ยังผู้บริหารแต่ละระดับได้  

กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

 ข้อมูลตัวชี วัดในการด าเนินการ 
 ข้อมูลสถานะของงานที่รับผิดชอบ 
 ข้อมูลสรุปสถิติการด าเนินงาน 
 ข้อมูลการนัดหมายและแจ้งเตือน 

รายงานที่ได้รับจากระบบ  

รายงานที่ได้รับจากระบบจะได้จากการด าเนินการประจ าวัน และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าสถิติใน
ระบบสถิติการขนส่ง ได้แก่ 

 รายงานสรุปสถิติการด าเนินงาน แยกตามประเภทงาน เป็นรายวัน รายเดือนและรายปี  
 รายงานสรุปสถิติการสถานะงาน แยกตามหน่วยงาน เป็นรายวัน รายเดือนและรายปี  
 รายงานสรุปสถิติการด าเนินงานเป็นรายวัน รายเดือนและรายปี  
 รายงานสถานภาพการด าเนินงานในภาพรวมและข้อสรุป  
 รายงานสรุปสถิติต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 
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กลุ่มที่ 2 ระบบงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เฉพาะกิจกับ
บางหน่วยงานในส านักการระบายน  า ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย ดังนี  

2.1 ระบบจัดการคุณภาพน  า 

ระบบจัดการคุณภาพน  า เป็นระบบที่พัฒนาขึ นเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจัดการ
คุณภาพน  าของส านักงานจัดการคุณภาพน  า ได้แก่ งานบ าบัดน  าเสียในปัจจุบัน งานเดินระบบบ าบัดน  าเสีย
ขนาดใหญ่และเล็ก งานซ่อมบ ารุงท่อรวบรวมน  าเสีย งานวิเคราะห์คุณภาพน  า งานจัดการตะกอนน  าเสีย 
งานจัดการน  าทิ งที่ผ่านการบ าบัดแล้วน ามาใช้ประโยชน์ (Effluent Reuse) งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัด
น  าเสีย และผลการควบคุมการบ าบัดน  าเสีย โดยเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลทั งภายในส านักการระบายน  าและ
หน่วยงานภายนอก โดยให้บริการข้อมูลในลักษณะ e-Service สามารถให้บริการข้อมูลในรูปแบบที่
หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น Excel, ASCII file, XML หรือ Database เป็นต้น และเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของส านักการระบายน  า 

ฟังก์ชันหลักของระบบจัดการคุณภาพน  า มีดังนี  บันทึกข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานของการเดิน
ระบบบ าบัดน  าเสีย เช่น ข้อมูลระบบบ าบัดน  าเสีย ขนาดพื นที่บริการประชากร ปริมาณคุณภาพน  าเสียที่เข้า
ระบบ กระบวนการบ าบัดและผลที่ได้ สอบถามทะเบียนประวัติทรัพย์สิน โดยอ้างอิงจากเลขทะเบียน
ทรัพย์สิน จะบอกรายละเอียด ประวัติการติดตั ง การตรวจสภาพ การซ่อม บันทึกแผนการบ ารุงรักษา
ภาพรวมรายปี บันทึกแผนการติดตั งภาพรวมรายปี บันทึกแผนการความต้องการภาพรวมรายปี สอบถาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วม บันทึกข้อมูลการตรวจสภาพ ระบุเลขทะเบียนทรัพย์สิน 
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เจ้าหน้าที่ และวัสดุที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานตรวจสภาพ และผลการซ่อมบ ารุง 
และสามารถพิมพ์รายงานข้อมูลผลการบ าบัดน  าเสีย ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ งบประมาณในการเดิน
ระบบ ในการออกแบบระบบต้องค านึงถึงการรองรับการเป็น Smart City ซึ่งจะมีการรับข้อมูลจากอุปกรณ์
ตรวจจับ (Sensor) ต่าง ๆ ทั งของภาครัฐและภาคเอกชนและข้อมูลจากประชาชนเข้าสู่ระบบงานเพ่ือท าการ
ประมวลผล และส่งผลตอบกลับไปยังแหล่งต้นทางต่าง ๆ รวมทั งต้องมีการเชื่อมโยงกับระบบ DDS Water 
Quality Management เพ่ือรับข้อมูลระดับออกซิเจนและค่าความเป็นกรด/ด่างของคลองมาท าการ
วิเคราะห์คุณภาพน  า 

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบต้องพิจารณาการเชื่อมโยง ความสอดคล้องและความซ  าซ้อน
ของข้อมูลกับระบบงานในโครงการตรวจวัดสภาพน  าในคลองที่จัดให้มีระบบไหลเวียน ของส านักงานจัดการ
คุณภาพน  า ซึ่งด าเนินการเมื่อปี 2555 โครงการดังกล่าวประกอบด้วย การติดตั งตู้ตรวจวัดคุณภาพน  าในที่
จัดให้มีระบบไหลเวียนของน  า การจัดตั งศูนย์ควบคุมระบบและจัดหาซอฟต์แวร์พร้อมติดตั ง การจัดท า
ฐานข้อมูลคุณภาพอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกับระบบ GIS การรวบรวมข้อมูลและจัดท าโปรแกรมเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน  า การน าเสนอข้อมูลและรายงาน ทั งนี หากมีการซ  าซ้อนของข้อมูลในระบบ 
ส านักงานจัดการคุณภาพน  าอาจปรับแนวทางระบบให้รองรับการท างานอ่ืนทดแทน 

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงไดด้ังรูปที่ ก8.13 
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รูปที่ ก8.13  Use Case ของระบบจัดการคุณภาพน  า 

ค าอธิบายการท างานระบบ  

1) บันทึกข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานของการจัดการคุณภาพน  า 

- บันทึกข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานของการเดินระบบบ าบัดน  าเสีย เช่น ข้อมูลระบบบ าบัดน  าเสีย 
ขนาดพื นที่บริการประชากร ปริมาณคุณภาพน  าเสียที่เข้าระบบ กระบวนการบ าบัดและผลที่ได้  

- สอบถามทะเบียนประวัติทรัพย์สิน โดยอ้างอิงจากเลขทะเบียนทรัพย์สิน จะบอกรายละเอียด ประวัติ
การติดตั ง การตรวจสภาพ การซ่อม  

- บันทึกแผนการบ ารุงรักษาภาพรวมรายปี  
- บันทึกแผนการติดตั งภาพรวมรายปี  
- บันทึกแผนการความต้องการภาพรวมรายปี  

2) บันทึกข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพน  า 
- บันทึกข้อมูลแหล่งที่มาของน  าที่น ามาตรวจวิเคราะห์คุณภาพโดยกลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน  า ซึ่งมา

จากหลายช่องทาง ได้แก่  
o ภาคเอกชนที่ขึ นทะเบียนกับกรุงเทพมหานครส่งผลการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์มาให้ส านักงานซึ่งเป็นหน่วยควบคุม ก ากับ ดูแลและตรวจสอบ ติดตามท า
การตรวจวิเคราะห์ 

o หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพน  าใน กรุงเทพมหานครโดยไม่คิดค่าบริการ  

1.                /               
                      

2.                         
          

3.                   
             

4.                           
                

     /                          

                         

                    
                

5.                    
              

                         
            

                      
                    

                 

     DDS Water 
Quality Management
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o ภาคเอกชนและหน่วยงานที่มาขอรับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  า และตะกอนโดยคิด
ค่าบริการ 

o ส านักงานฯ เก็บน  าตัวอย่างจากแหล่งน  าสาธารณะ ล าคลองสายหลักของกรุงเทพมหานคร
และแม่น  าเจ้าพระยาช่วงที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ส่งวิเคราะห์อย่างสม่ าเสมอตลอดปี 
เพ่ือติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน  า  

o ส านักงานฯ เก็บตัวอย่างน  าทิ งจากแหล่งก าเนิดน  าเสียต่าง ๆ มาท าการตรวจสอบ ควบคุม
คุณภาพ ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด และข้อมูลระดับออกซิเจนและค่าความเป็น
กรด/ด่างของคลองที่ได้จากระบบ DDS Water Quality Management   

- บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าและตะกอนทั งด้านเคมี ชีววิทยา และจุลชีววิทยา  
- เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
- รายงานผลไปยังหน่วยงานต้นเรื่อง  
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

3) บันทึกข้อมูลจัดการตะกอนน  าเสีย 
- บันทึกข้อมูลงานจัดการตะกอนน  าเสีย เช่น  

o ปริมาณและคุณภาพตะกอนที่เกิดจากโรงควบคุมคุณภาพน  าแต่ละแห่ง 
o การน าส่งตะกอนไปยังระบบหมักตะกอน  ปริมาณตะกอนที่น าส่งโรงควบคุมคุณภาพ

หนองแขม  
o ปริมาณและคุณภาพของปุ๋ยหมัก ปริมาณตะกอนที่เข้ารับการหมัก ปริมาณปุ๋ยหมักถูก

น าไปแจกจ่าย 
o การน าตะกอนและปุ๋ยหมักที่ได้ไปใช้ประโยชน์และน าไปใช้ในการท าปุ๋ยหมัก ปริมาณ

ตะกอนที่น าไปใช้ในการท าปุ๋ยหมัก ปริมาณตะกอนที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
- สอบถามและออกรายงานเป็นรายเดือน รายปี และค่าเฉลี่ย เช่น ปริมาณและคุณภาพตะกอนที่เกิด

จากโรงควบคุมคุณภาพน  าแต่ละแห่ง ปริมาณตะกอนที่น าส่งโรงควบคุมคุณภาพหนองแขม ปริมาณ
ตะกอนที่เข้ารับการหมัก ปริมาณปุ๋ยหมักถูกน าไปแจกจ่าย ปริมาณตะกอนที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ 

4) บันทึกข้อมูลจัดการน  าทิ งท่ีผ่านการบ าบัด 
- บันทึกข้อมูลงานจัดการน  าทิ งที่ผ่านการบ าบัดแล้วน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ปริมาณน  าและคุณภาพน  า

ที่ผ่านการบ าบัด กระบวนการบ าบัดเพ่ิมเติมและคุณภาพที่ได้  กิจกรรมและปริมาณการน าน  าที่ผ่าน  
การบ าบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ทั งภายในและภายนอกโรงควบคุมคุณภาพน  า  

- สอบถามและออกรายงานเป็นรายเดือน รายปี และค่าเฉลี่ย เช่น ปริมาณน  าฝนที่บ าบัดได้ คุณภาพน  า
ที่บ าบัดได้จากโรงควบคุมคุณภาพน  า ปริมาณน  าที่น าไปใช้ประโยชน์ คุณภาพน  าที่น าไปใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมน  าที่น าไปใช้ประโยชน์ 

5) จัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน  าเสีย 
- บันทึกข้อมูลงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน  าเสีย เช่น ทะเบียนผู้ใช้น  า แหล่งก าเนิดน  าเสีย ประเภท

อาคาร พื นที่โรงควบคุมคุณภาพน  า พื นที่เขตปกครอง เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ขั นตอนวิธีการ
จัดเก็บ อัตราค่าธรรมเนียมบ าบัดน  าเสีย สถานที่รับช าระค่าธรรมเนียมบ าบัดน  าเสีย ผลการจัดเก็บค่า
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บ าบัดน  าเสีย รายจ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน  าเสีย ส าหรับข้อมูลเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ระบบในระบบงานเดิมใช้การน าเข้าจากฐานข้อมูลของการประปานครหลวงหลัก  

- ค านวณค่าธรรมเนียมบ าบัดน  าเสีย  
- จัดท าเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตั งหนี  แจ้งหนี  รับช าระเงิน ตัดหนี  และติดตามหนี  
- รับช าระเงินโดยหน่วยงานหรือตัวแทนรับช าระ และจัดท าในเสร็จรับเงิน  
- สอบถามและติดตามสถานะการด าเนินการ เช่น ตั งหนี  แจ้งหนี  รับช าระเงิน ตัดหนี  และติดตามหนี  
- จัดท าบัญชีประเภทต่าง ๆ และสรุปรายรับรายจ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน  าเสีย ส่งให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- สอบถามและออกรายงาน เช่น  

o จ านวนเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดน  าเสีย แยกตามประเภทอาคารและพื นที่โรง
ควบคุมคุณภาพน  า 

o จ านวนเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดน  าเสีย แยกตามประเภทอาคารและพื นที่เขต
ปกครอง 

o ผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
o รายรับรายจ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน  าเสีย 

 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับระบบจัดการคุณภาพน  า ได้แก่ 
 ข้อมูลระบบบ าบัดน  าเสีย  
 ขนาดพื นที่บริการประชากร  
 ปริมาณคุณภาพน  าเสียที่เข้าระบบ  
 กระบวนการบ าบัดและผลที่ได้  
 ปริมาณและคุณภาพตะกอนที่เกิดจากโรงควบคุมคุณภาพน  าแต่ละแห่ง 
 การน าส่งตะกอนไปยังระบบหมักตะกอน ปริมาณตะกอนที่น าส่งโรงควบคุมคุณภาพหนองแขม  
 ปริมาณและคุณภาพของปุ๋ยหมัก ปริมาณตะกอนที่เข้ารับการหมัก ปริมาณปุ๋ยหมักถูกน าไป

แจกจ่าย 
 การน าตะกอนและปุ๋ยหมักที่ได้ไปใช้ประโยชน์และน าไปใช้ในการท าปุ๋ยหมัก ปริมาณตะกอนที่

น าไปใช้ในการท าปุ๋ยหมัก ปริมาณตะกอนที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
 ปริมาณน  าและคุณภาพน  าที่ผ่านการบ าบัด กระบวนการบ าบัดเพ่ิมเติมและคุณภาพที่ได้ 

กิจกรรมและปริมาณการน าน  าที่ผ่านการบ าบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ทั งภายในและภายนอกโรง
ควบคุมคุณภาพน  า  

 แหล่งก าเนิดน  าเสีย ประเภทอาคาร พื นที่โรงควบคุมคุณภาพน  า พื นที่เขตปกครอง เจ้าของ
หรือผู้ครอบครอง ขั นตอนวิธีการจัดเก็บ อัตราค่าธรรมเนียมบ าบัดน  าเสีย สถานที่รับช าระ
ค่าธรรมเนียมบ าบัดน  าเสีย ผลการจัดเก็บค่าบ าบัดน  าเสีย รายจ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บ าบัดน  าเสีย  

 



ภาคผนวก ก | แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 

 

 ก8-32 

รายงานที่ได้จากระบบ  

รายงานที่ได้รับจากระบบจะได้จากการด าเนินการประจ าวัน และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าสถิติ 
ได้แก่ 

 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าและตะกอนทั งด้านเคมี ชีววิทยา และจุลชีววิทยา  
 ปริมาณและคุณภาพตะกอนที่เกิดจากโรงควบคุมคุณภาพน  าแต่ละแห่ง  
 ปริมาณตะกอนที่น าส่งโรงควบคุมคุณภาพหนองแขม  
 ปริมาณตะกอนที่เข้ารับการหมัก  
 ปริมาณปุ๋ยหมักถูกน าไปแจกจ่าย  
 ปริมาณตะกอนที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
 ปริมาณน  าฝนที่บ าบัดได้  
 คุณภาพน  าที่บ าบัดได้จากโรงควบคุมคุณภาพน  า  
 ปริมาณน  าที่น าไปใช้ประโยชน์  
 คุณภาพน  าที่น าไปใช้ประโยชน์  
 กิจกรรมน  าที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 จ านวนเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดน  าเสีย แยกตามประเภทอาคารและพื นที่โรง

ควบคุมคุณภาพน  า 
 จ านวนเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดน  าเสีย แยกตามประเภทอาคารและพื นที่เขต

ปกครอง 
 ผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
 รายรับรายจ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน  าเสีย 
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2.2 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม เป็นระบบงานที่ช่วยอ านวยความสะดวกใน
การเรียกใช้ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม กองสารสนเทศระบายน  า เพ่ือจัดท ารายงานสรุป
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการบริหารและการปฏิบัติงานเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 
ลักษณะของระบบเป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน  าท่วม ได้แก่ ข้อมูลจากระบบ SCADA ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังคุณภาพน  า ข้อมูลจากระบบ
ท านายน  าท่วม และข้อมูลจากระบบเรดาร์ตรวจอากาศ เป็นเว็บท่า (Web Portal) ที่เป็นช่องทางในการ
แสดงและค้นหาข้อมูล ต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลทั งภายในส านักการระบายน  าและ
หน่วยงานภายนอก โดยให้บริการข้อมูลในลักษณะ e-Service และ สามารถให้บริการข้อมูลในรูปแบบที่
หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น Excel, ASCII file, XML หรือ Database เป็นต้น 

ฟังก์ชันหลักของระบบ มีดังนี  เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานต่าง ๆ และน าเสนอในลักษณะของ 
Web Portal อาทิ บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่มีเพ่ือให้สามารถตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ เช่น ข้อมูลสภาพน  าท่วมขัง ข้อมูลระบบไฟฟ้า/เครื่องสูบน  าขัดข้อง 
ข้อมูลระดับน  าสูงสุดประจ าวันของจุดวัดระดับน  าในพื นที่ฝั่งตะวันออก ข้อมูลสภาพลุ่มน  าเจ้าพระยา ข้อมูล
ปริมาณน  าเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิตติ์ และเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ ข้อมูลปริมาณน  าฝน 07.00 น. ข้อมูลระดับน  า
ที่สถานีสูบน  าและระบายน  า ข้อมูลระดับน  าจากประตูระบายน  าและจุดวัดระดับน  าต่าง ๆ รายชั่วโมง 
นอกจากนี ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบสถิติเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร จัดท ารายงาน
และให้บริการข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Excel, Text file เป็นต้น และเชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งเหตุและ
ปัญหาขัดข้องจากระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน  

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบต้องพิจารณาความเชื่อมโยงและสอดคล้องของข้อมูลจากการ
พัฒนาระบบในโครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม กรุงเทพมหานคร ของกลุ่มงาน
ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม กองสารสนเทศระบายน  า ซึ่งมีส่วนของงานพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันระบบน  าท่วมกรุงเทพมหานคร โครงการนี เริ่มด าเนินการในปี 2559 

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก8.14   

 
รูปที่ ก8.14  Use case ระบบเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม 

1. เชื่อมโยงข้อมูลจาก
ระบบงานต่าง ๆ ที่เก ี่ยวข้อง

2. บันทึกข้อมูลที่ช้ในการตรวจสอบ
และติดตาม

3. แสดงผลข้อมูลและ
จัดท ารายงาน

กองสารสนเทศระบายน  า

หน่วยงานในสังกัด

- ระบบ SCADA 
- ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน  า 
- ระบบท านายน  าท่วม 
- ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ

ระบบโปรแกรมประยุกต์
เพื่อการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของส านักการ

ระบายน  า 
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ค าอธิบายการท างานระบบ  

1) เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานต่าง ๆ และน าเสนอในลักษณะของ Web Portal อาทิ บันทึกข้อมูล

ต่าง ๆ ที่มีเพ่ือให้สามารถตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการ เช่น เชื่อมโยงจากระบบข้อมูลอาคารระบายน  า เพ่ือดึงข้อมูลระดับน  าสูงสุด ระดับน  าที่สถานีสูบน  า 
ประตูระบายน  า และจุดวัดระดับน  าต่าง ๆ ข้อมูลสภาพน  าท่วมขัง ข้อมูลระบบไฟฟ้า/เครื่องสูบน  าขัดข้อง 
ข้อมูลสภาพลุ่มน  าเจ้าพระยา ข้อมูลปริมาณน  าเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิตติ์ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ข้อมูล
ปริมาณน  าฝน 07.00 น. นอกจากนี ระบบยังสามารถจัดเก็บข้อมูลเป็นสถิติเพ่ือประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารได้  

2) บันทกึข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบและติดตาม 
บันทึกข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ

บริหารจัดการ นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้รับจากการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานต่าง ๆ  
3) แสดงผลข้อมูลและจัดท ารายงาน 

แสดงผลข้อมูลในรูปแบบสถิติเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร จัดท ารายงานและให้บริการ
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Excel, Text file เป็นต้น 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับระบบเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม ได้แก่ 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการระบายน  าและคุณภาพที่ได้รับจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอก เช่น ข้อมูลระดับน  าในแม่น  า ล าคลอง ระบบอาคารบังคับน  า ปริมาณน  าในเขื่อน 
ปริมาณน  าฝน การพยากรณ์ปริมาณฝน เป็นต้น 

 ข้อมูลการแจ้งเหตุและปัญหาขัดข้อง 
 ข้อมูลการเตือนภัย 

รายงานที่ได้จากระบบ  

รายงานที่ได้รับจากระบบจะได้จากการด าเนินการประจ าวัน และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าสถิติ 
ได้แก่ 

 รายงานการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ประจ าวัน 

 
 
 
  



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 | ภาคผนวก ก 

 

 ก8-35 

2.3 ระบบข้อมูลอาคารบังคับน  า 

ระบบข้อมูลอาคารบังคับน  า เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองระบบ
อาคารบังคับน  า ทั งข้อมูลพื นฐาน ข้อมูลการปฏิบัติการ และข้อมูลวิศวกรรมของโครงสร้างต่าง ๆ ที่
หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ ระบบอาคารบังคับน  า ซึ่งประกอบด้วย สถานีสูบน  า ประตูระบายน  า ประตูท่อ
ระบายน  า ท่อสูบน  า อุโมงค์ระบายน  า ทางลอด ท านบ บึงรับน  า โดยจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลหลัก ดังนี  
ประวัติ สถานที่ตั ง พื นที่รับผิดชอบ อายุการใช้งาน เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียดเครื่องสูบน  า ประตูระบายน  า 
เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ และรายละเอียดเครื่องจักรกลอ่ืน ๆ ระดับน  าควบคุม ระดับน  าวิกฤติ ก าลังสูบรวม 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และรายละเอียดที่ส าคัญอ่ืน ๆ ฟังก์ชันหลักมีดังนี  บันทึกรายละเอียดของแบบและ
รายการก่อสร้างอาคารบังคับน  า (แบบ As built) ในรูปแบบ Drawing File แสดงข้อมูลของระบบอาคาร
บังคับน  าได้หลายรูปแบบ เช่น ตาราง กราฟ แผนที่ รูปภาพ จัดท ารายงานสรุปข้อมูลอาคารบังคับน  า 
รายงานสรุปการควบคุมระดับน  า ค้นหาข้อมูลโดยก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ สามารถแสดงต าแหน่งของอาคาร
บังคับน  าบนแผนที่และสืบค้นข้อมูลจากต าแหน่งต่าง ๆ บนแผนที่ได้ สามารถบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
ระบายน  าของอาคารบังคับน  าได้ อาทิ บันทึกการตรวจสภาพน  า บันทึกการเปิดปิดประตู บันทึกการท างาน
ของเครื่องสูบน  า บันทึกการท างานของเครื่องเก็บขยะ บันทึกผลการควบคุมระดับน  าตามอาคารบังคับน  า 
บันทึกการเปิดปิดประตูเรือสัญจร สามารถจัดเก็บข้อมูลระดับน  าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถสอบถาม
และออกรายงานได้ 

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก8.15    

 
รูปที่ ก8.15  Use Case ระบบข้อมูลอาคารบังคับน  า 

1.                    
                   

2.             
                        

3.                    
               

4.              
                   

5.            

6.                
                       

                      

                

         

7.                        
                               

8.                   

                    
                

                 
                   

                       
        

              

GIS
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ค าอธิบายการท างานระบบ  

1) บันทึกข้อมูลพื นฐานระบบอาคารบังคับน  า 

บันทึกข้อมูลพื นฐานของอาคารบังคับน  าในระบบระบายน  าทั งหมด ได้แก่ สถานีสูบน  า ประตู
ระบายน  า ประตูท่อระบายน  า ท่อสูบน  า อุโมงค์ระบายน  า ทางลอด ท านบ บึงรับน  า โดยมีรายละเอียดของ
ข้อมูลดังนี  ประวัติ สถานที่ตั ง พิกัดของสถานที่ติดตั ง พื นที่รับผิดชอบ อายุการใช้งาน รายละเอียดเครื่องสูบ
น  า ประตูระบายน  า เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ และรายละเอียดเครื่องจักรกลอ่ืน ๆ ระดับน  าควบคุม ระดับน  า
วิกฤต ก าลังสูบรวม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดที่ส าคัญอ่ืน ๆ ข้อมูลบางส่วน
สามารถเชื่อมโยงจากระบบบริหารโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม และระบบคลังวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 

2) บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานระบายน  า 

- บันทึกข้อมูลการตรวจสภาพน  า การเปิด-ปิดประตูน  า การท างานของเครื่องสูบน  า การท างาน
ของเครื่องเก็บขยะ ผลการควบคุมระดับน  าตามอาคารบังคับน  า การเปิด-ปิดประตูเรือสัญจร 

- บันทึกระดับน  า ระดับน  าย้อนหลัง และระดับน  าพยากรณ์ของกรมอุทกศาสตร์ 
- สามารถบันทึกและเรียกดูข้อมูลได้ทั งที่สถานีย่อยและอาคารบังคับน  า 

3) วางแผนการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบก าหนดการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการในการระบายน  าและควบคุมคุณภาพน  าที่
เป็นแผนเชิงรุกและแผนเชิงรับ เช่น แผนการปรับปรุงคุณภาพน  าคลอง เพ่ือวางแผนการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการนั น ๆ รวมทั ง การตรวจสอบนี ต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการและโครงการ ประมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น รวมทั งวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ การใช้รถ
ส่วนกลางและการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน 

4) แสดงข้อมูลของระบบอาคารบังคับน  า 

แสดงข้อมูลของระบบอาคารบังคับน  าได้หลายรูปแบบ เช่น ตาราง กราฟ แผนที่ รูปภาพ ค้นหา
ข้อมูลโดยก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ  

5) ค้นหาข้อมูล 

ค้นหาข้อมูลโดยก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ 

6) แสดงต าแหน่งของอาคารบังคับน  าบนแผนที่ 

แสดงต าแหน่งของอาคารบังคับน  าบนแผนที่และสืบค้นข้อมูลจากต าแหน่งต่าง ๆ บนแผนที่ได้ โดย
ท าการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งอยู่ในแผนด าเนินการระยะที่ 2 

7) ตรวจสอบข้อมูลซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลของอาคารบังคับน  า 

ตรวจสอบแผนและผลการซ่อมบ ารุงเครื่องสูบน  า อุปกรณ์ชุดขับเคลื่อน เครื่องจักรกล เครื่องเก็บ
ขยะอัตโนมัติ สายพานล าเลียง Hopper ประตูระบายน  า ประตูกันน  าไหลย้อนกลับ ประตูท่อระบายน  า 
อุโมงค์ ท านบ ทางลอด อุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ในอาคารบังคับน  า รวมทั งค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมบ ารุง เชื่อมโยงกับระบบซ่อมบ ารุง 
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8) สอบถามและออกรายงาน 

จัดท ารายงานสรุปข้อมูลอาคารบังคับน  า รายงานสรุปการควบคุมระดับน  าและรายงานอื่น ๆ  
 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับระบบข้อมูลอาคารบังคับน  า ได้แก่ 
 ข้อมูลพื นฐานระบบอาคารบังคับน  า ประกอบด้วย สถานีสูบน  า ประตูระบายน  า ประตูท่อ

ระบายน  า ท่อสูบน  า อุโมงค์ระบายน  า ทางลอด ท านบ บึงรับน  า  
 ข้อมูลระดับน  าภายในและภายนอกระบบอาคารบังคับน  า 
 ข้อมูลการตรวจสภาพน  าประจ ารายวัน 
 ข้อมูลระดับน  าในแม่น  าเจ้าพระยาตามต าแหน่งต่าง ๆ 
 ข้อมูลน  าท่วมขัง ปริมาณฝนตก ระยะเวลาฝนตก 
 ข้อมูลการสูบน  าและรายละเอียดการเดินเครื่องสูบน  า 
 ข้อมูลผลการควบคุมระดับน  าตามอาคารบังคับน  า 

รายงานที่ได้จากระบบ  

รายงานที่ได้รับจากระบบจะได้จากการด าเนินการประจ าวัน และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าสถิติ 
ได้แก่ 

 รายงานระดับน  าภายในและภายนอกที่เป็นปัจจุบันและย้อนหลังของอาคารบังคับน  า รายวัน 
รายเดือน รายปี หรือตามช่วงเวลาที่ก าหนด  

 รายงานระดับน  าในแม่น  าเจ้าพระยาตามต าแหน่งต่าง ๆ รายวัน รายเดือน รายปี หรือตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด 

 รายงานการตรวจสภาพน  ารายวัน รายเดือน รายปี หรือตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
 รายงานปัญหาน  าท่วมขัง ปริมาณฝนตก ระยะเวลาฝนตก 
 รายงานสถานการณ์น  าการพยากรณ์ระดับในแม่น  าของกรมอุทกศาสตร์ 
 รายงานสรุปข้อมูลการสูบน  าและรายละเอียดการเดินเครื่องสูบน  า รายวัน รายเดือน รายปี 

หรือตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
 รายงานสรุปข้อมูลการสูบไหลเวียนน  าตามแผนการปรับปรุงคุณภาพน  าคลองรายวัน รายเดือน 

รายปี หรือตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
 รายงานผลการควบคุมระดับน  าตามอาคารบังคับน  า 
 รายงานสรุปประวัติการด าเนินงานป้องกันน  าท่วมของอาคารบังคับน  า 
 รายงานสรุปการใช้พลังงานไฟฟ้าประจ าเดือนและประจ าปี 
 รายงานการเบิกใช้น  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น รวมทั งวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ  
 รายงานการใช้รถส่วนกลาง  
 รายงานการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรในการซ่อมบ ารุง 
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2.4 ระบบงานบริการเครื่องสูบน  า  

ระบบงานบริการเครื่องสูบน  า เป็นระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการติดตั งเครื่องสูบน  าเคลื่อนที่ 
ซึ่งปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และการตรวจสอบเครื่องสูบน  า การให้บริการและการสอบถามการ
ด าเนินการ ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มพัสดุ กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน  า กลุ่ม
งานซ่อมและบ ารุงรักษา กองเครื่องจักรกล และกลุ่มงานบ ารุงรักษา กองระบบท่อระบายน  า และกลุ่มงาน
ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม กองสารสนเทศระบายน  า ลักษณะงานของระบบงานบริการเครื่องสูบน  า แบ่ง
ออกเป็น งานติดตั งเครื่องสูบน  าชนิดเคลื่อนที่ งานซ่อมเครื่องสูบน  าชนิดเคลื่อนที่และตู้ควบคุมไฟฟ้า และ
งานตรวจสอบเครื่องสูบน  าชนิดเคลื่อนที่ ควรเชื่อมโยงกับระบบซ่อมบ ารุง ระบบการคลังประมาณ 

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก8.16   
 

1.                
                

2.                    
                    

        

3.                  
                      

              

4.                 
              

5.                            
              

6.                  

                

                

         

7.                 

8.            

                    
                

                 
                   

                       
        

              

GIS

 
รูปที่ ก8.16 Use Case ระบบงานบริการเครื่องสูบน  า 
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ค าอธิบายการท างานระบบ  

1) สอบถามก าหนดการปฏิบัติงานตามแผน 

สอบถามและตรวจสอบก าหนดการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วมที่เป็นแผนเชิงรุกและแผนเชิงรับ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วมของหน่วยงาน การตรวจสอบนี ต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการและโครงการ  

2) บันทึกแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 

- บันทึกแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วมแผนการบ ารุงรักษาเข้าสู่ระบบ เพ่ือวาง
แผนการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการนั น ๆ ก าหนดจุดติดตั ง ชนิดของเครื่องสูบน  า
และตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยเชื่อมโยงกับระบบคลังวัสดุ 
อุปกรณ์และครุภัณฑ์เพ่ือตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ 

3) บันทึกการแจ้งเหตุและค าร้องขอให้ติดตั งเครื่องสูบน  า 

บันทึกข้อมูลการแจ้งเหตุและปัญหาขัดข้องต่าง ๆ ที่ได้รับการแจ้งหรือค าร้องขอจากหน่วยงานอ่ืน 
เช่น กลุ่มงานบ ารุงรักษาท่อระบายน  า ให้ติดตั งเครื่องสูบน  า  

4) บันทึกการติดตั งเครื่องสูบน  า 

- บันทึกข้อมูลการติดตั งเครื่องสูบน  าตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วม
หรือจากการแจ้งเหตุ โดยระบุเลขทะเบียนทรัพย์สิน สามารถเลือกประเภทการติดตั งได้ เช่น ติดตั งตามแผน 
ตามการแจ้งเหตุ หรือการเปลี่ยนเครื่องสูบน  าทดแทนระหว่างซ่อม รวมทั งบันทึกสถานะติดตั งเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการติดตาม 

- บันทึกรายละเอียดการใช้ยานพาหนะ เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

5) บันทึกการรับแจ้งเพื่อขอซ่อมเครื่องสูบน  า 

บันทึกการแจ้งเหตุและปัญหาขัดข้องเพ่ือขอซ่อมเครื่องสูบน  า โดยหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดบันทึก
ผ่านทางระบบ หรือบุคลากรของงานเครื่องจักรกลรับเรื่องและบันทึกการแจ้งเข้าสู่ระบบ  

6) บันทึกการตรวจสภาพ 

บันทึกข้อมูลการตรวจสภาพ ได้แก่ ทะเบียนทรัพย์สิน ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เจ้าหน้าที่ และ
วัสดุที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานตรวจสภาพ ผลการตรวจสภาพ สถานะของเครื่องสูบน  า และการด าเนินการ
ในขั นตอนต่อไป 

7) บันทึกการส่งซ่อม 

- บันทึกการส่งซ่อมเครื่องสูบน  าไปที่ฝ่ายซ่อมและบ ารุงรักษา กองเครื่องจักรกล โดยเชื่อมโยงกับ
ระบบซ่อมบ ารุง 

- บันทึกข้อมูลขอเปลี่ยนเครื่องสูบน  าไปท่ีงานติดตั งเครื่องสูบน  า 

8) ค้นหาข้อมูล 

- ค้นหาข้อมูลโดยก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ  
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- สอบถามสถานการณ์ติดตั งตามตามแผน ตามการแจ้งเหตุ หรือการเปลี่ยนเครื่องสูบน  าทดแทน
ระหว่างซ่อม จากการจัดท ารายงานสรุปข้อมูลอาคารบังคับน  า รายงานสรุปการควบคุมระดับน  าและ
รายงาน อ่ืน ๆ โดยสามารถแสดงเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายปี หรือเลือกเป็นช่วง
วันที่ได้ตามต้องการ 
 

กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับระบบงานบริการเครื่องสูบน  า ได้แก่ 
 แผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วม แผนการ

บ ารุงรักษา แผนการติดตั ง แผนความต้องการ  
 ข้อมูลรายละเอียดเครื่องสูบน  าและตู้ควบคุมไฟฟ้า 
 ข้อมูลการตรวจสอบเครื่องสูบน  าและตู้ควบคุมไฟฟ้า 
 ข้อมูลประวัติการซ่อมเครื่องสูบน  าและตู้ควบคุมไฟฟ้า 
 ข้อมูลจุดติดตั งเครื่องสูบน  าและตู้ควบคุมไฟฟ้า 
 ข้อมูลการแจ้งหรือร้องขอให้ติดตั งเครื่องสูบน  า 
 ข้อมูลยานพาหนะ เครื่องจักรกล เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน  
 ข้อมูลการปฏิบัติงานนอกพื นที่ของบุคลากร  

รายงานที่ได้จากระบบ  

รายงานที่ได้รับจากระบบจะได้จากการด าเนินการประจ าวัน และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าสถิติ 
ได้แก่ 

 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน  
 รายงานจุดติดตั งเครื่องสูบน  าและตู้ควบคุมไฟฟ้า 
 รายงานการแจ้งเหตุและปัญหาขัดข้อง 
 รายงานการปฏิบัติงานนอกพื นที่ของบุคลากร 
 รายงานประวัติการซ่อมเครื่องสูบน  าและตู้ควบคุมไฟฟ้า 
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ก9 ระบบควบคุมและวิเคราะห์สถานการณ์น  า (DDS Water Analysis/Control) 
การจ าลองสถานการณ์ระบายน  าต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความช านาญของผู้ปฏิบัติงานเป็น

พิเศษซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการจ าลองเหตุการณ์ในเวลาจ ากัด ส านักการระบายน  าควรมีการปรับปรุง หรือ
พัฒนาระบบการท านายปริมาณฝนโดยการน าข้อมูลที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องมาร่วมในการท านายเพ่ือให้ได้
แบบจ าลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพียงแบบจ าลองเดียว รวมทั งการท าให้ระยะการท านายล่วงหน้ามากกว่า 
3 ชั่วโมงเพ่ือให้สามารถเตรียมตัวและสามารถจ าลองสถานการณ์ในการระบายน  าที่เหมาะสมได้ นอกจากนี 
ควรจัดท าระบบบริหารจัดการน  าแบบเสมือนเพ่ือท าการจ าลองสถานการณ์ตามแนวคิด รวมทั งสามารถ
ประมวลผลอัตโนมัติโดยการหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ นเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ระบายน  าเมื่อเกิดเหตุการณ์น  าท่วมได้ การแสดงผลของระบบต่าง ๆ ควรปรับให้สามารถแสดงผลซ้อนทับ
บนแผนที่เดียวกันได้โดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการประกอบการตัดสินใจ 

 
ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก9.1 

3.                     
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2.                     /       
         

4.                         
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6.                            
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Sensor Flood Analyzer
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GIS

 
 

รูปที่ ก9.1 Use Case ของระบบควบคุมและวิเคราะห์สถานการณ์น  า (DDS Water Analysis/Control) 
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ค าอธิบายการท างานระบบ 

1) แจ้งสถานะไม่ปกติท่ีตรวจจับได้ 
อุปกรณ์ตรวจจับของส านักการระบายน  าส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบควบคุมและวิเคราะห์สถานการณ์น  า 

ซึ่งสามารถส่งข้อมูลสถานะได้ 2 รูปแบบ 
1. ส่งข้อมูลสถานะทุกช่วงเวลาที่ก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องมีการประเมินสถานะก่อนการส่งข้อมูล

จาก Sensor สู่ระบบวิเคราะห์ โดยที่ระบบวิเคราะห์ต้องประมวลผลเพ่ือประเมินสถานะที่ไม่
ปกติเอง ซึ่งจะท าให้ระบบวิเคราะห์ต้องท างานมาก แต่การบริหารจัดการจะท าได้ง่ายเนื่องจาก
เป็นการรวมศูนย์จัดการอยู่ที่ระบบวิเคราะห์เอง 

2. ส่งข้อมูลสถานะที่ไม่ปกติเท่านั น โดยที่ ณ จุดตรวจวัดจะต้องท าการติดตั งหน่วยประมวลขนาด
เล็กที่สามารถตั งค่าได้ว่าค่าที่ตรวจจับได้ใดถือว่าเป็นสถานะไม่ปกติ แล้วจึงส่งสถานะนี ให้
ระบบวิเคราะห์ แต่หากข้อมูลที่ตรวจวัดได้เป็นสถานะปกติข้อมูลสถานะนี ไม่จ าเป็นต้องส่ง ซึ่ง
จะท าให้ไม่จ าเป็นต้องใช้งานเครือข่ายและลดการประมวลผลที่ระบบวิเคราะห์ แต่การบริหาร
จัดการกับหน่วยประมวลขนาดเล็กจะซับซ้อนเพราะเนื่องจากจะต้องมีหน่วยประมวลขนาดเล็ก
กระจายตามจุดต่าง ๆ 

อุปกรณ์ตรวจจับที่ส านักการระบายน  าควรจะต้องมีเ พ่ือรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์
สถานการณ์น  า ได้แก่ 

 เรดาร์ตรวจฝน 
 ความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ทิศทางลม  
 ปริมาณฝนสะสมต่อเนื่องรายชั่วโมง แยกตามเขต 
 ระดับน  าในคลองหลัก ระดับน  าในคลองย่อย 
 อัตราการไหลของน  า และปริมาณน  าที่ประตูระบายน  า 
 ระดับน  าในท่อระบายน  าหลัก แยกตามท่อระบายน  า 
 ระดับน  าในอุโมงค์ทางลอดใน กทม 
 ความสูงเปิด-ปิดบานประตูน  า แต่ละช่วงเวลา 
 ระดับน  าท่วมบนถนนที่ถนนต่าง ๆ 
 สภาพการไหลเวียนของน  าในท่อ ที่อาจติดขัดจากสิ่งกีดขวางและขยะในท่อ 
 ภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV ของกรุงเทพมหานคร 
 ประสิทธิภาพปั้มน  า 

2) รับข้อมูลและวิเคราะห์/คาดคะเนสถานการณ์ 
ระบบควบคุมและวิเคราะห์สถานการณ์น  าสามารถรับข้อมูลสถานะการจัดการน  าได้ 3 ช่องทางคือ 
1. รับจากการแจ้งสถานะตามช่วงเวลาที่ตรวจจับได้ด้วย Sensor ต่าง ๆ หรือ รับจากการแจ้ง

สถานะไม่ปกติที่ประเมินสถานะจากหน่วยประมวลขนาดเล็กที่ติดตั งคู่กับอุปกรณ์ตรวจจับ 
Sensor ต่างๆ 

2. รบัจากการให้ข้อมูลโดยประชาชนจากระบบร่วมกันจัดการน  า กทม.  
3. รับจากการให้ข้อมูลทางตรงจากบุคลากรส านักการระบายน  าที่รับทราบข้อมูลมาจากช่องทาง

อ่ืนๆ 
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หลังจากระบบได้รับข้อมูลสถานการณ์แล้ว ระบบจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Mathematical 
Model เพ่ือท าการคาดคะเนสถานการณ์ โดยสามารถแยกการคาดคะเนสถานการณ์ได้เป็น 4 ส่วน คือ 

1. คาดคะเนปริมาณน  าฝน จาก Rain Model ที่ต้องอาศัยข้อมูลจริงจากเรดาร์ตรวจฝน ความกด
อากาศ อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ และทิศทางลม 

2. คาดคะเนปริมาณน  าล้นท่อและล้นคลอง จาก Canal/Sewer Model ที่ต้องอาศัยข้อมูลจริง
จากปริมาณฝนสะสมต่อเนื่องรายชั่วโมง หรือข้อมูลคาดคะเนปริมาณน  าฝน จาก Rain Model 
ประกอบกับข้อมูลจริงก่อนสถานการณ์น  าท่วมที่ต้องวัดระดับน  าในคลองหลัก ระดับน  าใน
คลองย่อย อัตราการไหลของน  า ปริมาณน  าที่ประตูระบายน  า ระดับน  าในอุโมงค์ทางลอดใน 
กทม และความสูงเปิด-ปิดบานประตูน  า 

3. คาดคะเนปริมาณน  าล้นบนถนน จาก Water Overflow Model ที่ต้องอาศัยข้อมูลคาดคะเน
ปริมาณน  าล้นท่อและล้นคลอง จาก Canal/Sewer Model ประกอบกับข้อมูลจริงขณะ
สถานการณ์น  าท่วมที่ต้องวัดระดับน  าในคลองหลัก ระดับน  าในคลองย่อย อัตราการไหลของน  า 
ปริมาณน  าที่ประตูระบายน  า ระดับน  าในอุโมงค์ทางลอดใน กทม . สภาพการไหลเวียนของน  า
ในท่อ ความสูงเปิด-ปิดบานประตูน  า และข้อมูลความสูงของพื นดินเทียบกับระดับน  าทะเลใน
พื นที่ต่าง ๆ 

4. การทดลองการสูบลดระดับน  า Pump  Simulation  ที่ต้องอาศัยข้อมูลจริงจากระดับน  าท่วม
บนถนนที่ถนน ต่าง ๆ สภาพการไหลเวียนของน  าในท่อ ภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV ของ
กรุงเทพมหานคร หรือข้อมูลคาดคะเนปริมาณน  าล้นบนถนนจาก Water Overflow Model 
ประกอบกับข้อมูลประสิทธิภาพปั้มน  าแต่อย่างไรก็ดีการคาดคะเนอาจไม่ถูกต้องทั งหมดระบบ
อาจมีการอนุญาตให้เกิดการปรับแต่งค่าให้เหมาะสมได้ ทั งโดยการปรับสูตรใน Mathematical 
Model, โดยการทดลองระดับภาวะสูงสุด/ต่ า, หรือโดยการอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญด้านโยธาธิ
การ/ผู้มีประสบการณ์การจัดการสถานการณ์น  าได้ใส่ตรงเป็น Input ให้ Model ถัดไป  

3) บ่งบอกต าแหน่งที่สนใจ 
  ประชาชนชาว กทม. เจ้าหน้าที่ของส านักการระบายน  า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส านักงานเขต 

สามารถลงทะเบียนบ่งชี ต าแหน่งที่สนใจ เช่น บ้านที่พักอาศัย ที่ท างาน หรือจุดพึงระวัง เป็นต้นให้กับระบบ
ทราบบนแผนที่ของส านักการระบายน  า เพ่ือใช้ในการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินที่สนใจ เช่น ภาวะน  าที่
คาดว่าจะท่วม ภาวะน  าฝนที่อาจจะตกหนัก เป็นต้น ในต าแหน่งที่ได้บ่งบอกไว้ 

4) แจ้งเตือนสถานการณ์จากระบบ 
ระบบควบคุมและวิเคราะห์สถานการณ์น  าจะน าผลการคาดคะเนในเรื่องต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าว ไปท า

การแจ้งเตือนสถานการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ของส านักการระบายน  าน าไปพิจารณา แยกตามสถานการณ์ที่
ต้องการคาดคะเน 

5) รับการแจ้งเตือนสถานการณ์จากระบบ 
เจ้าหน้าที่ของส านักการระบายน  ารับข้อมูลการแจ้งเตือนจากระบบควบคุมและวิเคราะห์

สถานการณ์น  า ที่บ่งบอกได้ถึงต าแหน่ง GPS ที่แสดงบนแผนที่ วันเวลาที่ได้รับ เพ่ือท าการพิจารณาผลการ
คะเนก่อนน าผลส่งหัวหน้ากองในกรณีที่เป็นสถานการณ์ส าคัญ หรือไม่น าส่งผลต่อหัวหน้ากองในกรณีที่จะไม่
เป็นสถานการณ์ส าคัญ 

6) ประเมินและแจ้งเตือนสถานการณ์ 
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หัวหน้ากองและ/หรือผู้บริหารส านักการระบายน  ารับผลการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ของส านักการ
ระบายน  าในกรณีที่เป็นสถานการณ์ส าคัญเพ่ือประเมินสถานการณ์ก่อนการตัดสินใจส่งค าเตือนสู่ภาค
ประชาชน เนื่องจากการแจ้งเตือนสู่ภาคประชาชนจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของส านักการระบายน  าที่ควร
จะต้องผ่านการตัดสินใจจากหัวหน้ากองและ/หรือผู้บริหารส านักการระบายน  า 

7) รับการแจ้งเตือนสถานการณ์จาก สนน. 
ประชาชนจะได้รับการเตือนจากระบบควบคุมและวิเคราะห์สถานการณ์น  าตามสถานการณ์ที่ตน

สนใจและได้เลือกไว้ในระบบ  
 

กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับระบบควบคุมและวิเคราะห์สถานการณ์น  า ได้แก่ 

 ข้อมูล GPS ใน layer ถนน และ คูคลอง 
 ข้อมูล GPS ใน layer ท่อระบายน  า 
 ข้อมูล GPS ใน layer sensor ของส านักการระบายน  า 
 ข้อมูล GPS ใน layer ที่อยู่และจุดสนใจของประชาชนและส านักการระบายน  า 
 ข้อมูล Real-time จาก Sensor วัดระดับน  าในคลอง 
 ข้อมูล Real-time จาก Sensor วัดระดับน  าในท่อ 
 ข้อมูล Real-time จาก Sensor เพ่ือประเมินประสิทธิภาพปั๊มน  า 
 ข้อมูล Real-time ระบบวัดฝน SCADA  
 ข้อมูล Real-time ภาพเรดาร์ 
 ข้อมูล Real-time ระดับน  าท่วมบนถนน 
 ข้อมูลประสิทธิภาพปั้มน  า 
 ข้อมูล VDO จากกล้อง CCTV ของกทม. ทั ง Real-time และ อดีต 
 ข้อมูลบุคลากรของส านักการระบายน  า 
 ข้อมูลโครงสร้างองค์กร 
 ข้อมูลบุคลากรนอกส านักการระบายน  าที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อมูลความสูงพื นดินจากระดับน  าทะเล 

 

รายงานที่ได้จากระบบ  
 รายงานที่ได้รับจากระบบจะได้จากการด าเนินการประจ าวัน และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าสถิติ
ในระบบสถิติ ได้แก่ 
 สถิติการเกิดสถานการณ์น  า  
 สถิติความถูกต้องของการคาดคะเน 
 สถิติประสิทธิภาพและการใช้งานของอุปกรณ์ตรวจจับ Sensor 
 สถิติประชาชนที่ได้รับการแจ้งเตือนต่อจ านวนประชาชนกทม. หรือต่อจ านวนผู้ลงทะเบียนการแจ้ง

เตือน
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ก10 โครงการจัดท าระบบบริหารจัดการน  าพื นที่เฝ้าระวังน  าท่วม 

โครงการจัดท าระบบบริหารจัดการน  าพื นที่เฝ้าระวังน  าท่วมเป็นการเฝ้าระวังพื นที่เสี่ยงบางพื นที่ที่
ส านักการระบายน  าต้องให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เช่น พื นที่ที่น  าท่วมขังบ่อย พื นที่ต่ า พื นที่ที่มีสถานที่
ส าคัญ เป็นต้น โดยส านักการระบายน  าต้องติดตั ง Sensor เพ่ือตรวจวัดข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น ระดับความสูง
ของน  าคลอง ระดับน  าในท่อ ระดับความสูงขยะในท่อ อัตราการไหลของน  า จ านวนและประสิทธิภาพของ
เครื่องปั้มน  า และความสูงของประตูน  า เป็นต้น ซ่ึงส านักการระบายน  าอาจต้องมีการตรวจวัดอย่างสม่ าเสมอ
และหลายจุดในเขตพื นที่นี  เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือของการตรวจวัด โดยข้อมูลเหล่านี จะต้องถูกเฝ้าระวัง
และแจ้งอย่างอัตโนมัติเมื่อค่าที่วัดก าลังเข้าใกล้จุดวิกฤตที่ตั งไว้ ให้กับผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้
บริหารจัดการอย่างทันท่วงที 

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดงัรูปที่ ก10.1 

2.                     

1.                             

3.                         
       

4.                            

            
                  

            
                  

5.                        
      .

              

               

Sensor

CCTV

GIS

 
รูปที่ ก10.1 Use Case ของระบบบริหารจัดการน  าพื นที่เฝ้าระวังน  าท่วม 

 
ค าอธิบายการท างานระบบ 

1) แจ้งสถานะไม่ปกติท่ีตรวจจับได้ 
อุปกรณ์ตรวจจับของส านักการระบายน  าส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบควบคุมและวิเคราะห์สถานการณ์น  า 

ซึ่งสามารถส่งข้อมูลสถานะได้ 2 รูปแบบ 
1. ส่งข้อมูลสถานะทุกช่วงเวลาที่ก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องมีการประเมินสถานะก่อนการส่งข้อมูล

จาก Sensor สู่ระบบบริหารจัดการน  าพื นที่เฝ้าระวังน  าท่วม เพ่ือให้ระบบเป็นตัวประมวลผล
เพ่ือประเมินสถานะที่ไม่ปกติตามระดับที่เจ้าหน้าที่ระบายน  าก าหนดไว้ 

2. ส่งข้อมูลสถานะที่ไม่ปกติเท่านั น โดยที่ ณ จุดตรวจวัดจะต้องท าการติดตั งหน่วยประมวลขนาด
เล็กที่สามารถตั งค่าได้ว่าค่าที่ตรวจจับได้ใดถือว่าเป็นสถานะไม่ปกติตามระดับที่เจ้าหน้าที่



ภาคผนวก ก | แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 

 

 ก10-2 

ระบายน  าก าหนดไว้ แล้วจึงส่งสถานะนี ให้ระบบวิเคราะห์ แต่หากข้อมูลที่ตรวจวัดได้เป็น
สถานะปกติข้อมูลสถานะนี ไม่จ าเป็นต้องส่ง ซึ่งจะท าให้ไม่จ าเป็นต้องใช้งานเครือข่ายและลด
การประมวลผลที่ระบบวิเคราะห์ แต่การบริหารจัดการกับหน่วยประมวลขนาดเล็กจะซับซ้อน
เพราะเนื่องจากจะต้องมีหน่วยประมวลขนาดเล็กกระจายตามจุดต่าง ๆ 

อุปกรณ์ตรวจจับที่ส านักการระบายน  าควรจะต้องมีเ พ่ือรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์
สถานการณ์น  า ได้แก่ 

 ปริมาณฝนสะสมต่อเนื่องรายชั่วโมง แยกตามเขต 
 ระดับน  าในคลองหลัก ระดับน  าในคลองย่อย 
 อัตราการไหลของน  า และปริมาณน  าที่ประตูระบายน  า 
 ระดับน  าในท่อระบายน  าหลัก แยกตามท่อระบายน  า 
 ระดับน  าในอุโมงค์ทางลอดใน กทม 
 ความสูงเปิด-ปิดบานประตูน  า แต่ละช่วงเวลา 
 ระดับน  าท่วมบนถนนที่ถนนต่าง ๆ 
 สภาพการไหลเวียนของน  าในท่อ ที่อาจติดขัดจากสิ่งกีดขวางและขยะในท่อ 
 ภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV ของกรุงเทพมหานคร 
 ประสิทธิภาพปั้มน  า 

2) บ่งบอกต าแหน่งที่สนใจ 
  เจ้าหน้าที่ของส านักการระบายน  า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส านักงานเขต สามารถลงทะเบียนบ่งชี 

ต าแหน่งที่สนใจ เช่น จุดพึงระวัง สถานที่ส าคัญ เป็นต้น ให้กับระบบทราบบนแผนที่ของส านักการระบายน  า 
เพ่ือใช้ในการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินที่สนใจ เช่น ภาวะน  าที่ปริมาณมากที่จะท่วม ระดับน  าในท่อที่
เกินปกติ เป็นต้น ในต าแหน่งที่ได้บ่งบอกไว้ 

3) รับการแจ้งเตือนสถานการณ์จากระบบ 
เจ้าหน้าที่ของส านักการระบายน  ารับข้อมูลการแจ้งเตือนจากระบบบริหารจัดการน  าพื นที่เฝ้าระวัง

น  าท่วม ที่บ่งบอกได้ถึงต าแหน่ง GPS ที่แสดงบนแผนที่ วันเวลาที่ได้รับ เพ่ือท าการพิจารณาผลการคะเน
ก่อนน าผลส่งหัวหน้ากองในกรณีที่เป็นสถานการณ์ส าคัญ หรือไม่น าส่งผลต่อหัวหน้ากองในกรณีที่จะไม่เป็น
สถานการณ์ส าคัญ 

4) ประเมินและแจ้งเตือนสถานการณ์ 
หัวหน้ากองและ/หรือผู้บริหารส านักการระบายน  ารับผลการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ของส านักการ

ระบายน  าในกรณีที่เป็นสถานการณ์ส าคัญเพ่ือประเมินสถานการณ์ก่อนการตัดสินใจส่งค าเตือนสู่บุคลากร
กทม.ในเขตพื นที่ เนื่องจากการแจ้งเตือนจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของส านักการระบายน  าที่ควรจะต้อง
ผ่านการตัดสินใจจากหัวหน้ากองและ/หรือผู้บริหารส านักการระบายน  า 

5) รับการแจ้งเตือนสถานการณ์จาก สนน. 
บุคลากร กทม. ในเขตพื นที่ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการเตือนจากระบบบริหารจัดการน  าพื นที่เฝ้าระวัง

น  าท่วมตามสถานการณ์ท่ีตนสนใจและได้เลือกไว้ในระบบ  
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กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการน  าพื นที่เฝ้าระวังน  าท่วม ได้แก่ 

 ข้อมูล GPS ใน layer ถนน และ คูคลอง 
 ข้อมูล GPS ใน layer ท่อระบายน  า 
 ข้อมูล GPS ใน layer sensor ของส านักการระบายน  า 
 ข้อมูล GPS ใน layer จุดสนใจของส านักการระบายน  า 
 ข้อมูล Real-time จาก Sensor วัดระดับน  าในคลอง 
 ข้อมูล Real-time จาก Sensor วัดระดับน  าในท่อ 
 ข้อมูล Real-time จาก Sensor เพ่ือประเมินประสิทธิภาพปั๊มน  า 
 ข้อมูล Real-time ระดับน  าท่วมบนถนน 
 ข้อมูลประสิทธิภาพปั้มน  า 
 ข้อมูล VDO จากกล้อง CCTV ของกทม. ทั ง Real-time และ อดีต 
 ข้อมูลบุคลากรของส านักการระบายน  า 
 ข้อมูลโครงสร้างองค์กร 
 ข้อมูลบุคลากรนอกส านักการระบายน  าที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อมูลความสูงพื นดินจากระดับน  าทะเล 

 
รายงานที่ได้จากระบบ  

 รายงานที่ได้รับจากระบบจะได้จากการด าเนินการประจ าวัน และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าสถิติ
ในระบบสถิติ ได้แก่ 
 สถิติการเกิดสถานการณ์น  า  
 สถิติประสิทธิภาพและการใช้งานของอุปกรณ์ตรวจจับ Sensor 
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ก11 ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) และระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร (EIS) 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Information System) เป็นระบบที่น าเสนอขึ น 
เป็นระบบงานที่รวบรวมสถิติการท างานหลักของส านักการระบายน  าทั งงานโครงการที่ส านักการระบายน  า 
จัดท า งานบริการข้อมูลสาธารณะ และงานบริหารภายในองค์กร และน าไปจัดเก็บในคลังข้อมูล (Data 
Warehouse) ที่อยู่ในรูปแบบที่สะดวกและรวดเร็วต่อการน าไปวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ที่รวมทั ง
การออกรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูล OLAP จากคลังข้อมูล ส าหรับ
การวางแผนการท างานของส านักการระบายน  า 

ระบบงานวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนของผู้บริหาร (Executive Information System) เป็น
ระบบที่อาศัยขีดความสามารถของซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลังข้อมูล (Data warehouse Management 
System) ในการรวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริการหลักของส านักการระบายน  า โดยใช้
เครื่องมือ ETL (Extract-Transform-Load) ซึ่งสามารถตั งเวลาในการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล มาจัดเก็บ
ในคลังข้อมูล และน าข้อมูลจากคลังข้อมูลมาสร้างเป็นข้อมูลวิเคราะห์หลายมิติ (OLAP Cube)ส าหรับให้ผู้ใช้
สามารถน าไปวิเคราะห์และออกรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง Cross-Tab และ Chart เป็นต้น โดย
สามารถก าหนดเงื่อนไขการเลือกข้อมูลได้ตามความต้องการ โดยระบบจะต้องสามารถท า What-if 
Analysis ให้ส าหรับผู้บริหารองค์กรเพื่อการวางแผนปฏิบัติงานของส านักฯ ในอนาคต 

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก11.1 

1.รวบรวมข้อมูลส่งคลังข้อมูล

2.ตรวจสอบความถูกต้องและ
แปลงข้อมูลลงคลังข้อมูล

3.จัดท าสถิติเชิงวิเคราะห์

4.เรียกดูข้อมูลสถิติเชิงวิเคราะห์

5.จัดท ารายงานใน
รูปแบบ Dashboard

6.รับแจ้งเตือนสถิติที่น่ากังวล

เจ้าหน้าที่ 
ส านักการระบายน  า

หัวหน้าฝ่าย 
ส านักการระบายน  า

เจ้าหน้าที่เขต

ผู้อ านวยการเขต

Sensor ระบบ IS ต่าง ๆ

GISระบบคลังข้อมูล

ระบบ MIS

 
รูปที่ ก11.1 Use Case ของระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse)  

 และระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร (EIS) 
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ค าอธิบายการท างานระบบ 

1) รวบรวมข้อมูลส่งคลังข้อมูล 
เป็นการดึงข้อมูลที่ต้องการจากระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง การก าหนดตารางเวลาในการ

ดึงข้อมูล การดึงข้อมูลทันที การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่อยู่ในระบบสารสนเทศ 

2) ตรวจสอบความถูกต้องและแปลงข้อมูลลงคลังข้อมูล  
เป็นการตรวจสอบ (Verify) ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลที่รวบรวมได้ การป้องกันข้อผิดพลาด

ที่อาจเกิดขึ น การป้องกันน าเข้าข้อมูลซ  า การตรวจสอบข้อมูลเทียบกับระบบสารสนเทศอ่ืน การปรับปรุง
ข้อมูล การแจ้งเตือนเมื่อเกิดกรณีมีข้อผิดพลาดในการดึงข้อมูลหรือน าเข้าข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลใน
โครงสร้างคลังข้อมูล 

3) จัดท าสถิติเชิงวิเคราะห์  
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ (OLAP Cube) การจ าแนกข้อมูลตามเงื่อนไขหรือมุมมอง 

(Dimension) ที่แตกต่าง เช่น วิเคราะห์แยกตามชนิดของสถานการณ์น  า แยกตามขอบเขตการปกครอง 
แยกตามมูลค่าโครงการ หรือ แยกตามวัน-เวลา เป็นต้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ปฏิบัติงานกับแผนการท างานของส านักการระบายน  า การทดลองสมมติฐานแผนปฏิบัติงานของส านักการ
ระบายน  า ในอนาคตด้วยเทคนิค What-If Analysis การประมาณการของความส าเร็จของโครงการ เช่น 
ระยะเวลาที่ต้องใช้ด าเนินการต่อ การประมาณการใช้งบประมาณ เป็นต้น การเปรียบเทียบผลปฏิบัติงาน
บริการกับค่าตัวชี วัด   ต่าง ๆ ที่หน่วยงานตั งไว้ เพื่อการก าหนดตัวชี วัดอย่างเหมาะสมต่อไป 

4) เรียกดูข้อมูลสถิติเชิงวิเคราะห์  
เป็นการสอบถาม/สืบค้นข้อมูลสถิติ การแสดงผลการวิเคราะห์การจัดการปัญหาด้วย  Chart การ

น าเสนอข้อมูลผ่านเว็บ การแสดงสถิติผลสถานการณ์น  าในช่วงฤดูน  า 

5) จัดท ารายงานในรูปแบบ Dashboard  
เป็นการจัดท าสถิติผลการด าเนินงานโครงการ การแสดงความคืบหน้าของโครงการที่ก าลัง

ด าเนินการอยู่เพ่ือให้ผู้บริหารรับทราบความคืบหน้า เช่น การแสดงสถิติผลการขุดลอกคูคลอง เป็นต้น การ
ท ารายงานความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติงานกับแผนการท างานของส านักการระบายน  า การออก
รายงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง Cross-Tab และ Chart เป็นต้น การแสดงสถานะของอุปกรณ์
ตรวจจับ Sensor 

6) รับแจ้งเตือนสถิติที่น่ากังวล 
เป็นการส่งรายงานสถิติหรือข้อมูลบน Dashboard สู่ผู้บริหารในสถิติที่ผู้บริหารสนใจ ผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น E-mail โปรแกรมบนมือถือ เป็นต้น 

กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
ข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบคลังข้อมูล และระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร ได้แก่ 

 ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของส านักการระบายน  า 
 ข้อมูลโครงการ 
 ข้อมูลค่าตัวชี วัด 
 ข้อมูลแผนงานและแผนงบประมาณ 
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 ข้อมูลผลการด าเนินงานตามเรื่องที่ได้รับแจ้งหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อมูลหน่วยงาน 
 ข้อมูลภูมิศาสตร์ 
 ข้อมูลสถานะวัสดุ อุปกรณ์ Sensor ต่าง ๆ  

รายงานจากระบบ 
 รายงานสรุปจ านวนโครงการ 
 รายงานสรุประยะเวลาท างานของโครงการ หรือระยะเวลาการจัดการสถานการณ์ 
 รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าของโครงการ 
 รายงานความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติงานกับแผนการท างานของส านักการระบายน  า 
 รายงานเปรียบเทียบผลการด าเนินโครงการกับค่าตัวชี วัด 
 รายงานเปรียบเทียบผลการด าเนินโครงการกับการใช้งบประมาณ 
 รายงานข้อมูลอุปกรณ์ช ารุด 
 รายงานจ านวนข้อมูลที่รวบรวมส าเร็จ 
 รายงานจ านวนข้อมูลผิดพลาด 
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ก12 ระบบจัดการความรู้ด้านการปฏิบัติภารกิจส านักการระบายน  า (KM) 

ระบบจัดการความรู้ เป็นระบบงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอด
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือภาพเคลื่อนไหว หรือภาพประกอบค าบรรยาย เพ่ือให้ผู้มี
ประสบการณ์น้อย ได้ศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคล ระหว่างบุคคลกับ
หน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานภายในกรม ซึ่งจะเป็นผลให้ความรู้และประสบการณ์ต่าง  ๆ ได้กระจาย
ไปสู่บุคคลอื่น ที่จะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดประโยชน์ในภาพรวมมากขึ น 

ระบบจัดการความรู้ จะรวบรวมความเห็น ข้อโต้แย้งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจปฏิบัติงาน
ในพันธกิจต่างๆ ของส านักการระบายน  า ทั งในเรื่องการจัดการสถานการณ์น  า การบริหารจัดการอุปกรณ์ 
และการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจ และน าผลการตัดสินใจสู่การ
ปฏิบัติ รวมถึงเกร็ดความรู้  บทความวิชาการทั งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกลยุทธ์สู่
ความส าเร็จในการปฏิบัติทั งที่ได้จากประสบการณ์ การอบรม หรือการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และเพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ การจัดระบบความรู้ การกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในงานต่าง ๆ เป็นผู้ให้ความรู้ และปรับปรุงข้อมูลในฐานความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
โดยควรสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการสะสมองค์ความรู้  เช่น ให้บุคลากรบันทึกองค์ความรู้ที่มีอยู่
ภายในองค์กร โดยอาจนับเป็นภาระงานหรือเงื่อนไขของการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมขององค์กร โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการท างานของระบบ อาทิ กระดานสนทนา (Web Board) Blog เพ่ือ
เป็นพื นที่ส าหรับผู้ใช้งาน ระบบจัดการเนื อหา (Content Management System : CMS) ระบบจัดเก็บ
ภาพและระบบปฏิทิน เป็นต้น ทั งนี  ต้องสามารถเผยแพร่ หรือให้บุคลากรได้เข้าถึงได้โดยง่าย เพ่ือการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ระบบต้องรองรับการเรียกดู สืบค้น
ข้อมูลได้ในหลายมิติ โดยรูปแบบการสืบค้นอาจมีการใส่ค าส าคัญ (Keyword) เพ่ือสืบค้นการปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน 

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก12.1 
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รูปที่ ก12.1 Use Case ของระบบจัดการความรู้ด้านการปฏิบัติภารกิจส านักการระบายน  า (KM) 

 

ค าอธิบายการท างานระบบ 

การพัฒนาระบบจัดการความรู้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดขั นตอนในการจัดการความรู้ตาม
แนวทางของ ส านักงาน กพร. และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั นตอน คือ 

1) การบ่งชี ความรู้ 
การระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ และผู้รู้ที่สอดรับกับนโยบาย ขอบเขตและเป้าหมายขององค์กร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้  
การรวบรวมความรู้ใหม่ รักษาความรู้เดิม และกรองความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวม 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบสารสนเทศ  
การวิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นกลุ่มประเด็นให้ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างมีขั นตอน 

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบมาตรฐาน ไม่ซ  าซ้อน มีความสมบูรณ์  มีความถูกต้องและ

น่าเชื่อถือ 

1.                 

2.                        

3.                    
            

4.            
                 

5.                  

6.                            

            
                  

                  

                    

                         
                           

7.            

           
              .



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 | ภาคผนวก ก 

 

 ก12-3 

5) การเข้าถึงความรู้  
การสร้างแหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
การน าความรู้เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนที่มีฐานความรู้หรือฐานข้อมูลรองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึงและ

สืบค้น  

7) การเรียนรู้  
การใช้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นวงจรความรู้ที่มีการเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดประสบการณ์

ใหม่อยู่เสมอ  

ทั งนี ควรมีการประเมินผลการจัดการความรู้ โดยมีการจัดท าตัวชี วัดความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้  มีการประเมินกระบวนการที่ใช้ในการจัดการความรู้ โดยเป็นการทบทวนวิธีการท างานทั งในด้าน
ความส าเร็จและปัญหาที่เกิดขึ น เพ่ือน าผลที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ น รวมทั งการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ท างานใหม ่

กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
 ข้อมูลความช านาญการปฏิบัติงาน 
 ข้อมูลโครงการ 
 ข้อมูลตัวอย่าง Template การจัดท าเอกสาร 
 ข้อมูลคุณลักษณะ/ความสามารถของอุปกรณ์ 
 ข้อมูลพื นฐานองค์กรของส านักการระบายน  า  
 ข้อมูล Media ต่างๆ เช่น ภาพ VDO หรือ Diagram 

รายงานจากระบบ  
 รายงานปริมาณความรู้ที่จัดเก็บ 
 รายงานปริมาณการค้นคว้าหาความรู้จากระบบ 
 รายงานจ านวนงานที่มีการน าความรู้จากระบบไปใช้งาน 
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ก13 ระบบร่วมกันจัดการน  า กทม. (DDS People/Staff Enable System) 

การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างชาวกทม. และบุคลากรส านักการระบายน  า เพ่ือร่วมกัน
บริหารจัดการปัญหาน  าร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ DDS Smart City Management โดยมีระบบร่วมกัน
จัดการน  ากทม. DDS People/Staff Enable System เป็นระบบที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการข้อมูลเข้าจากส่วนต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ แล้วน ามา
ประมวลผลที่ระบบส่วนกลางของส านักการระบายน  าเพ่ือวิเคราะห์และติดตามผลการด าเนินการ ระบบ
ร่วมกันจัดการน  ากทม. DDS People/Staff Enable System จะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้ใน
หลายภาคส่วน แล้วจึงผลการด าเนินการไปจัดเก็บเป็นความรู้และประสบการณ์ขององค์กรในลักษณะของ 
Knowledge Management เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต  

ขอบเขตและฟังก์ชันการท างานหลัก (Use Case) แสดงได้ดังรูปที่ ก13.1 

 
รูปที่ ก13.1 Use Case ของระบบร่วมกันจัดการน  า กทม. (DDS People/Staff Enable System) 

1.                    

2.                              

3.                           

4.                            
          

5.                      

6.                 

       

            
                  

            
                  7.                    

                          

            
                         

              

               

GIS

Sensor

                 

8.               
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ค าอธิบายการท างานระบบ 
ชาวกรุงเทพมหานครสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระบายน  าด้วยโปรแกรมบน Smart 

Phone  ของส านักการระบายน  าที่สามารถระบุต าแหน่งได้ด้วย GPS ที่อยู่บน Smart Phone เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกและความถูกต้องจากผู้แจ้ง โดยผู้แจ้งสามารถส่งภาพถ่ายหรือ VDO ของของข้อมูลให้เป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มข้อมูลที่รับแจ้ง 

1) รับแจ้งสถานการณ์น  า ชาวกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลสถานการณ์น  าท่วมขังที่พบเห็นด้วย
โปรแกรมบน Smart Phone  ของส านักการระบายน  าพร้อมด้วยต าแหน่งที่ได้มาจาก GPS ที่อยู่
บน Smart Phone และภาพถ่ายหรือ VDO ของสถานการณ์น  าจากกล้องของ Smart Phone 
ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมของส านักการระบายน  าเพ่ือให้ได้ภาพ ณ เวลาแจ้งจริง โดยสามารถได้รับ
ข้อมูลจากชาวกรุงเทพมหานครหลายคนในช่วงเวลาเดียวกัน หรืออาจได้รับการแจ้งข้อมูลผ่าน
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชน 

2) รับแจ้งอุปกรณ์ช ารุดที่พบเห็น ชาวกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลถึงอุปกรณ์ช ารุดของส านักการ
ระบายน  าที่พบเห็น หรือให้ข้อมูลสภาพปัญหาของอุปสรรคทางน  าไหล เช่นขยะขนาดใหญ่ การ
ก่อสร้างที่ขวางทางน  า เป็นต้น ที่จะประกอบไปด้วยข้อมูลวันเวลา ต าแหน่งจาก GPS และ
ข้อมูลภาพถ่ายหรือ VDO จากกล้องของ Smart Phone หรืออาจได้รับการแจ้งข้อมูลผ่าน
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชน  

3) รับแจ้งข้อมูลด้านคุณภาพน  า การรับข้อมูลจาก Sensor ตรวจคุณภาพน  าเป็นส่วนส าคัญของ
การได้ข้อมูล Real-time อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หากแต่ด้วยงบประมาณที่จ ากัดข้อมูล
คุณภาพน  าจากพื นที่ต่าง ๆ ของกทม.จึงท าให้ครบถ้วนได้ยาก ในขณะที่ชาวกทม.ส่วนใหญ่มี 
Smart Phone และมีความต้องการที่จะอยู่ในมหานครที่มีสุขลักษณะที่ดี การให้ข้อมูลพื นที่น  า
เสียหรือจุดต้นเหตุของการท าน  าเสีย เช่นจากบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ชาวกทม.
พบเห็น ที่สามารถบ่งบอกได้ทั ง เวลา สถานที่ และภาพถ่ายเพ่ิมเติม จะท าให้ส านักการระบาย
น  าสามารถท างานในเชิงรุกได้ ก่อนที่น  าสาธารณะจะเข้าสู่สภาวะน  าเสียที่ต้องบ าบัด โดยข้อมูลนี 
อาจจะรับมาจากโครงการสร้างเครือข่ายชุมชน 

4) รับแจ้งและส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ของส านักการระบายน  ารับข้อมูลที่แจ้งจากประชาชนจากระบบ DDS Smart City ผ่าน

ลง เจ้าหน้าที่ของส านักการระบายน  าสามารถพิจารณาเลือกการท างานได้ 3 กรณี 
 กรณีท่ี 1 ส่งมอบงานต่อให้บุคลากร กทม. ที่เก่ียวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของส านักการระบาย

น  า เจ้าหน้าที่เขต หรือ เจ้าหน้าที่องค์กรภายนอก เป็นต้น เพ่ือรับข้อมูลไปด าเนินงานต่อ 
 กรณีที่ 2 รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้ติดตามสถานการณ์ในกรณีที่เรื่องที่แจ้งเป็นเรื่อง

ที่ส าคัญและมีผลกระทบต่อประชาชนหรือหน่วยงานเป็นอย่างมาก 
 กรณีที่ 3 ไม่กระท าการใดๆ ต่อและปิดค าร้องในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของส านักการระบายน  า

พิจารณาเรื่องที่แจ้งแล้วและไม่พบความจริงตามที่แจ้ง โดยที่ระบบจะบันทึกข้อมูลเป็น
เรื่องปิดท่ีไม่ด าเนินงานต่อเพ่ือเก็บข้อมูลไว้ส าหรับการตรวจสอบต่อไป  

เจ้าหน้าที่ของส านักการระบายน  า ส านักงานเขต หรือขององค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องสามารถรับข้อมูล
การแจ้งเตือนจากประชาชนอัตโนมัติในกรณีท่ีเป็นงานโดยตรง จากระบบตรวจจับ Sensor หรือรับการแจ้ง
เตือนจากเจ้าหน้าที่ของส านักการระบายน  า ที่บ่งบอกได้ถึงต าแหน่ง GPS ที่แสดงบนแผนที่ วันเวลาที่ได้รับ
มอบหมาย และระยะเวลาโดยประมาณตามท่ีตกลงใน Service Level Agreement (SLA)    
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5) รายงานผลการจัดการปัญหา 
บุคลากรผู้เข้าจัดการปัญหาที่ได้รับมอบหมายสามารถเข้ามาแสดงผลการปฏิบัติงาน ว่าก าลัง

ด าเนินงานอยู่ถึงขั นใด และสามารถเข้ามาปรับปรุงสถานะผลการปฏิบัตงานได้อย่างต่อเนื่อง 
6) ติดตามความคืบหน้า 

หัวหน้างานและผู้บริหารสามารถเข้าระบบ DDS Smart City เพ่ือตรวจสอบสถานะการจัดการ
ปํญหา ให้ค าแนะน า ออกค าสั่งเพ่ิมเติม หรือปรับแผนการท างานที่ได้ผ่านการส่งมอบงานให้เจ้าหน้าที่
เพ่ิมเติม หัวหน้างานและผู้บริหารจะสามารถติดตามความคืบหน้า ได้ 2 กรณี คือ 

- ปัญหาเร่งด่วน หัวหน้างานและผู้บริหารจะได้รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติจากระบบถึงสถานะ
ของผลการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลง ส าหรับงานคงค้างที่มีสถานะเร่งด่วน  

- การแจ้งท่ัวไป หัวหน้างานและผู้บริหารสามารถค้นหาและตรวจสอบงานคงค้างเรื่องทั่วไปของ
ส านักงานระบายน  าที่ต้องการทราบ  

7) รับทราบสถานะและผลการด าเนินงานของเรื่องที่แจ้ง 
ประชาชนจะได้รับการเตือนอัตโนมัติจากระบบเมื่อเรื่องที่ตนแจ้งได้มีการเปลี่ยนสถานะ หรือ

ประชาชนจะค้นหาสถานะของเรื่องที่แจ้งในระบบได้ 
เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศระบายน  าของส านักการระบายน  า สามารถบันทึกปรับปรุงข้อมูลระบบ 

DDS Smart City เพ่ือการตั งค่าในระบบ เช่น ข้อมูลผู้ใช้งานตามหน้าที่ที่เปลี่ยนไป ข้อมูลวัสดุ /พัสดุ/
อุปกรณ ์ 

8) รับบริการข้อมูล 
ประชาชนสามารถรับบริการข้อมูลทั งในรูปแบบการค้นหาข้อมูล การขอข้อมูลจาก API ที่จัดท าโดย

ส านักการระบายน  า และการ Download ข้อมูลจากระบบสารสนเทศของส านักการระบายน  าที่เป็นข้อมูล
สาธารณะ เช่น ข้อมูลระดับน  าในคูคลอง ข้อมูลระดับน  าท่วมบนถนนที่ถนนต่าง ๆ เป็นต้น 

 
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับระบบร่วมกันจัดการน  า กทม. ได้แก่ 
 ข้อมูล GPS ใน layer ถนน และคูคลอง 
 ข้อมูล GPS ใน layer ท่อระบายน  า 
 ข้อมูล GPS ใน layer อุปกรณ์ของส านักการระบายน  า 
 ข้อมูลบุคลากรของส านักการระบายน  า 
 ข้อมูลโครงสร้างองค์กร 
 ข้อมูลบุคลากรนอกส านักการระบายน  าที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อมูลประชาชน 
 ข้อมูล Real-time จาก Sensor วัดคุณภาพน  า 
 ข้อมูล ระดับน  าท่วมบนถนนที่ถนนต่าง ๆ 
 ข้อมูลประสิทธิภาพปั้มน  า 
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รายงานที่ได้จากระบบ  
 รายงานที่ได้รับจากระบบจะได้จากการด าเนินการประจ าวัน และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าสถิติ
ในระบบสถิติ ได้แก่ 
 สถิติกลุ่มปัญหาหรือเรื่องที่แจ้ง จ าแนกตามเขตพื นที่ ถนน คูคลอง 
 สถิติจ านวนประชาชนผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามกลุ่มปัญหาหรือเรื่องที่แจ้ง เขตพื นที่  
 สถิติผลการด าเนินการการจัดการปัญหา เช่น ระยะเวลาการจัดการปัญหา 
 สถิติสถานภาพและประสิทธิภาพอุปกรณ์ของส านักการระบายน  า 



  

 

ภำคผนวก ข 
โครงกำรฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 | ภาคผนวก ข 

 

 ข-i 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข | แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 

 

 
 
 ข-ii 

สารบัญ ภาคผนวก ข 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อระบบ หน้าที ่
1 ข1 โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (GIS for 
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ข1 โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (GIS for Beginners) 
  
วัตถุประสงค์  

 เพื ่อให้บ ุคลากรผู ้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู ้และเข้าใจการท างานของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ขั นพื นฐาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้  

 เพื่อให้เข้าใจหลักการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เข้าใจวิธีการสร้างการจัดการ
ข้อมูล เข้าใจการเชื่อมโยงระหว่างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการรับรู้จากระยะไกลและ
ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 

 เพ่ือให้รู้การใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆ รวมทั งฝึกการปฏิบัติการใช้
งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อเป็นพื นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ใน
ระดับสูงต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย  
- กลุม่งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
-  กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล 
-  กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวัด 
- ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองสารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  า กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
จ านวน 5 วัน 

สิ่งท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ  
 เข้าใจหลักการพื นฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 เข้าใจกระบวนการท างาน วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
 เข้าใจความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง ตลอดจนประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS 

RS และ GPS) 
 สามารถใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศ าสตร์เพื ่อ สร้าง ปรับปรุง แก้ไข จัดการ

วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื นที่ได้ 
 สามารถน าความรู้ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้  

เนื้อหาหลักสูตร 
 หลักการพื นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

o ความหมายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
o องค์ประกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
o กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
o ประโยชน์และความสามารถของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
o การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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 ความเข้าใจเรื่องแผนที่ 
o หลักการอ่านแผนที่ ระบบพิกัด มาตรส่วน ทิศทาง ระยะทางในแผนที่ 

 ข้อมูลและฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
o ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Data) 
o ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Database) 
o การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Topology of Data) 
o ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (Relations in a Database) 

 การน าเข้าและการสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
o การน าเข้าข้อมูล (Data Input) 
o การปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสม (Data Manipulation) 
o การจัดการฐานข้อมูล (Data Management) 
o การเรียกค้นหาข้อมูล (Data Query) 

 การน าเสนอข้อมูลและการแสดงผล (Geographic Visualization) 
o ประเภทของการแสดงผล (Types of Output) 
o การออกแบบแผนที่ (Cartographic Design) 
o องค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนที่ (Map Element) 
o การสร้างและการน าเสนอแผนที่ (Map Production) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื นที่เบื องต้น (Basic Spatial Analysis) 
 คุณภาพและมาตรฐานข้อมูล  

o โครงสร้างพื นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (National Spatial Data Infrastructure : 
NSDI) และ GISTDA Metadata and Clearinghouse 
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ข2 โครงการฝึกอบรมการประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากดาวเทียม 
     (Satellite Image Processing and Interpretation) 
  
วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลแบบครบวงจร ตั งแต่การ
รับสัญญาณภาพดาวเทียม การจัดเตรียมข้อมูล การประมวลผลการแปลความหมายข้อมูล
จากดาวเทียมด้วยสายตาและคอมพิวเตอร์ และการตรวจสอบผลการจ าแนกข้อมูล  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้เทคนิคและวิธีการส ารวจข้อมูลภาคสนาม ตลอดจนการจัดท า
แผนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ในการติดตาม 

 เพื ่อให้มีข้อมูลใช้ในการประกอบการตัดสินใจและวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย  
-  กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
-  กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล 
-  กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวัด 
-  ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองสารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  า กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
จ านวน 5 วัน 

สิ่งท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ  
 เข้าใจหลักการพื นฐานเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล 
 เข้าใจขั นตอนและกระบวนการประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากดาวเทียมส ารวจ

ทรัพยากรเพ่ือการวางแผนจัดการด้านต่างๆ ได้ 
 สามารถใช้เครื ่องมือและอุปกรณ์เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาหลักสูตร 
 หลักการพื นฐานการส ารวจข้อมูลจากระยะไกล (Remote Sensing) 

o ความหมายของการรับรู้จากระยะไกล 
o กระบวนการและองค์ประกอบการรับรู้จากระยะไกล 
o ประเภทและวงโคจรของดาวเทียม 
o คุณลักษณะข้อมูลดาวเทียม 
o เอกลักษณ์เชิงคลื่น (Spectral Signature) 

 หลักการวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลจากดาวเทียมด้วยสายตา (Visual Interpretation) 
o หลักการแปลตีความข้อมูลจากดาวเทียมด้วยสายตา 



ภาคผนวก ข | แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 

 

 
 
 ข2-2 

o ปฏิบัติการการแปลตีความข้อมูลจากดาวเทียมด้วยสายตา 
 การประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม (Image Processing) 

o การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction) 
o เทคนิคการเชื่อมต่อภาพ (Image Mosaic) และการตัดภาพ (Subset Image) 
o การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลจากดาวเทียม (Image Enhancement) 
o การวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลจากดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ 

 หลักการจ าแนกประเภทข้อมูลแบบไม่ก ากับ (Unsupervised Classification) 
 หลักการจ าแนกประเภทข้อมูลแบบก ากับ (Supervised Classification) 

o การประเมินความถูกต้องจากการจ าแนกประเภทข้อมูลจากดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Accuracy Assessment) 

 หลักการท างานเครื่อง Spectroradiometer 
o เรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่อง Spectroradiometer 
o ปฏิบัติฝึกการใช้งานเครื่อง Spectroradiometer 

 การส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
o การวางแผนส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
o ออกส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
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ข3 โครงการฝึกอบรมการสรา้งแบบจ าลองขั้นสูงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
     (Advanced Modeling in GIS) 
  

วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการสร้างแบบจ าลองและพื นที่ฐานความรู้ที่ส าคัญใน

การสร้างแบบจ าลองพื นที่ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างแบบจ าลองเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงพื นที่ การ

ประยุกต์ใช้แบบจ าลอง GIS ด้วยวิธีต่าง ๆ 

กลุ่มเป้าหมาย  
-  กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
-  กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล 
-  กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวัด 
-  ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองสารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  า กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
จ านวน 5 วัน 

สิ่งท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ  
 ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการการวิเคราะห์เชิงพื  นที ่ และการสร้างแบบจ าลองในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 เข้าใจกระบวนการท างาน วิธีการ และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในขั นตอนของการ

สร้างแบบจ าลองเชิงพื นที่ 
 เข้าใจและสามารถปฏิบัติการสร้างแบบจ าลองขั นสูงได้อย่างเป็นระบบด้วยการปฏิบัติจริง  
 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในงานด้านต่างๆ ที่รับผิดชอบ  

เนื้อหาหลักสูตร 
 GIS Models and Modeling 

o Introduction of GIS Models and Modeling 
o Spatial Data Quality and Uncertainty 
o Applications in GIS Modeling 
o The Future Direction in GIS Modeling 

 Spatial Database 
o Concept of Spatial Database 
o Big Data 

 Geo-Statistics 
o การวิเคราะห์รูปแบบเชิงพื นที่ (Spatial Pattern Analysis) 
o การประมาณค่าเชิงพื นที่ (Spatial Interpolation) 



ภาคผนวก ข | แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศส านักการระบายน  า พ.ศ. 2559-2562 

 

 ข3-2 

 Applications of GIS Modeling 
o Spatial Multi-Criteria Analysis 
o Cellular Automata in GIS 
o Agent-Based Model in GIS 
o Location-Based Analysis 
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ข4 โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  
     Database Management System (DBMS) 
  
วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจหลักการออกแบบฐานข้อมูล และสามารถออกแบบฐานข้อมูลได้อย่าง
มั่นใจ ตลอดจนมีความรู้ในภาษาที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าอบรมจะได้
เรียนรู้ทั งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติควบคู่กัน 

กลุ่มเป้าหมาย  
-  กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
-  กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล 
-  ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองสารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  า กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
จ านวน 5 วัน 

สิ่งท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ  
 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเข้าใจหลักการออกแบบฐานข้อมูล และสามารถออกแบบ

ฐานข้อมูลได้ ตลอดจนมีความรู้ในภาษาท่ีใช้ในการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  

เนื้อหาหลักสูตร 
 DATABASE CONCEPTS 

o What is Database Design? 
o Logical Data Model 
o Database VS Data file 
o Internal Representations 
o Database Architecture 

 RELATIONAL DATABASE MODEL 
o Relational Structure & Relational Languages 
o Integrity Constraints 

 DATABASE DESIGN CONCEPTS 
o Database Design Objectives 
o The Normalization Techniques 

 DATABASE DESIGN USING THE ENTITY RELATIONSHIP MODEL 
o Entity-Relationship Models 
o NIAM Information Analysis Methodology 
o Entity Types, Attributes and Keys 
o Relationships, Roles and Structural Constraints 
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o Weak Entity Types 
o Mapping from and Entity Relationship Diagram to Relational Database 

Schemas 
o Case Studies 

 ENHANCED ENTITY RELATIONSHIP AND OBJECT MODELING 
o Subclasses, Super classes and Inheritance 
o Specialization and Generalization 
o Conceptual Object Modeling Using UML Class Diagrams 
o Case Studies 

 BASIC SQL STATEMENTS 
o Introduction to the SQL Language 
o SQL modes of operations 
o Basic Retrieval Commands 
o SQL Data Definitions 

 INTERMEDIATE SQL FEATURES 
o Selection with row conditions 
o Built-in Functions 
o The Grouping Features 
o Selection With Group Conditions 

 ADVANCED SQL TECHNIQUES 
o Subqueries 
o Join and Cartesian Products 
o Correlated Subqueries 
o Subqueries with test for existence 
o Views 
o Ad hoc Report Facilities 

 TRANSACTION PROCESSING USING SQL 
o SQL Update Commands 
o Sync Point in SQL 
o Update through views 
o Performance Considerations 
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ข5 โครงการฝึกอบรมระบบคลังข้อมูล (Data Warehousing Fundamentals) 
  
วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา Data Warehousing 
 เพ่ือให้มีความรู้และเข้าใจในโครงสร้างของ Data Warehousing เพื่อสามารถน าไปใช้ในการ

ออกแบบการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 

กลุ่มเป้าหมาย  
-  กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
-  กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล 
-  กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวัด 
-  ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองสารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  า กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
จ านวน 3 วัน 

สิ่งท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ  
 มีความเข้าใจในระบบ Data Warehousing และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ  
 สามารถออกแบบประมวลผลข้อมูลโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาหลักสูตร 
 Data Warehousing and Business Intelligence 
 Defining Data Warehouse Concepts and Terminology 
 Business, Logical, and Dimensional Modeling 
 Physical Modeling: Sizing, Storage, Performance, and Security Considerations 
 The ETL Process: Extracting Data 
 The ETL Process: Transforming Data 
 The ETL Process: Loading Data 
 Refreshing Warehouse Data 
 Summary Management 
 Leaving a Metadata Trail 
 OLAP and Data Mining 
 Data Warehouse Implementation Considerations 
 Workshop 
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ข6 โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business Analysis Essentials) 
  
วัตถุประสงค์  

 หลักสูตรนี ถูกออกแบบมาเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ เน้นหลักการสอนจาก
ประสบการณ์จริง และฝึกการท างานในโครงการที่เกิดขึ นจริง การวิเคราะห์ธุรกิจที่มีกรณีการใช้
งานจริง 

 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจที่ชัดเจนจากการวิเคราะห์ธุรกิจและทักษะที่จ าเป็นเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ 

กลุ่มเป้าหมาย  
-  กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
-  กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล 
-  กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวัด 
-  ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองสารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  า กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
จ านวน 2 วัน 

สิ่งท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ  
 มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ธุรกิจ 
 การพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการตรวจสอบระบบธุรกิจ ความต้องการทางธุรกิจและการ

ระบุข้อก าหนดของการแก้ปัญหาซอฟต์แวร์ 
 มีความเข้าใจวิธีการที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ 

เนื้อหาหลักสูตร 
 ความรู้เบื องต้นเก่ียวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ 

o บทบาทนักวิเคราะห์ธุรกิจและความรับผิดชอบ 
o การท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของนักวิเคราะห์ธุรกิจ 
o ทักษะที่จ าเป็นโดยนักวิเคราะห์ธุรกิจ 
o โครงการวิเคราะห์ธุรกิจ 
o บทบาทโครงการ 
o โครงการส่งมอบ 
o การวิศวกรรมระบบมุมมองของการวิเคราะห์ธุรกิจ 
o ระบบคืออะไร 
o ประเภทของระบบ 
o รู้เบื องต้นเกี่ยวกับระบบซอฟท์ 

 กระบวนการวิเคราะห์ธุรกิจ 
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o การท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
o การตรวจสอบสถานการณ์ 
o การพิจารณามุมมอง 
o การวิเคราะห์ความต้องการ 
o การประเมินทางเลือก 
o การก าหนดความต้องการ 

 กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ 
o กลยุทธ์ภายใน 
o การวิเคราะห์มากที่สุด 
o การวิเคราะห์ทรัพยากร 
o ผลงานของผลิตภัณฑ์และบริการการวิเคราะห์ 
o กลยุทธ์ภายนอก 
o การวิเคราะห์โดยใช้ PESTLE 
o การวิเคราะห์การแข่งขัน 
o การวิเคราะห์ SWOT 

 การวิเคราะห์สถานการณ ์
o การใช้รูปภาพเพ่ือก าหนดขอบเขต  
o การวิเคราะห์โดยใช้รูปภาพ 
o การวิเคราะห์ความคิด 
o การออกแบบ 
o การิเคราะห์ PROMPT 

 การตัดสินใจ 
o การตรวจสอบระบบซอฟท์แวร์ 
o การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
o การก าหนดผู้มีส่วนได้เสีย 
o การท าความเข้าใจมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
o โปรไฟล์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
o การจ าแนกผู้มีส่วนได้เสีย 
o การจัดการผู้มีส่วนได้เสีย 
o การท าความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมระบบ 
o ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมทฤษฎี 
o ลักษณะของกิจกรรม 
o การออกแบบเชิงวัตถุ 
o การสนับสนุนโดยเครื่องมือ 
o การบรรลุเป้าหมาย 
o การด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
o การจัดล าดับชั น 
o การพัฒนากิจกรรม 
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o มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
o กิจกรรมย่อย 
o การก าหนดภารกิจ 
o การก าหนดฟังก์ชั่น 
o การด าเนินงานและขั นตอน 
o การจัดท ากิจกรรมการตลาด  
o การแสดงกิจกรรมทางเลือก 

 การสร้างแบบจ าลองกระบวนการธุรกิจ 
o ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับกิจกรรม 
o การน าเสนอกิจกรรม 
o โครงสร้างกิจกรรม 
o การแสดงล าดับของกิจกรรม 
o กิจกรรมคู่ขนาน 
o การสร้างแบบจ าลองการตัดสินใจ  
o การสร้างแบบจ าลอง 
o กิจกรรมย่อย 
o เหตุการณ์ 
o การสร้างแบบจ าลองกระบวนการทางธุรกิจ 
o การสร้างแบบจ าลองทางกายภาพ 
o การเชื่อมโยงข้อมูล 
o การเชื่อมโยงทางกายภาพ 
o การสร้างแบบจ าลองเวิร์กโฟลว์ตรรกะ 
o การสร้างแบบจ าลองกระบวนการในปัจจุบัน 
o การสร้างแบบจ าลองกระบวนการในอนาคต 

 ความจ าเป็นในการวิเคราะห์ 
o ความต้องการล าดับชั น 
o ความต้องการทางธุรกิจ 
o การจัดการทางเลือก 
o ความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์ 
o การระบุความต้องการทางธุรกิจ 
o การสนับสนุนส าหรับกิจกรรมทางธุรกิจ 
o การร้องขอข้อมูล 
o การบังคับใช้กฎธุรกิจ 
o การแก้ปัญหาทางธุรกิจ 
o การวิเคราะห์ SWOT 
o การวิเคราะห์สาเหตุ 
o การใช้ประโยชน์จากโอกาส 
o การหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม 
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 การประเมินทางเลือก 
o การก าหนดทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ 
o การแยกหมวดหมู่ทางเลือก  
o การยกร่าง 
o การอธิบายคุณลักษณะของการแก้ปัญหา 
o การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจในอนาคต 
o การตรวจสอบความเป็นไปได้ 
o ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ 
o การก าหนดค่าใช้จ่าย 
o การประเมินด้านอุปกรณ์ 
o การประเมินด้านเครือข่าย 
o การประเมินด้านซอฟต์แวร์ 
o การประเมินพนักงาน 
o การประเมินด้านอ่ืน ๆ 
o การประเมินประโยชน์ที่ได้รับ 
o การสร้างความเข้มแข็งของต าแหน่งงาน 
o การเพ่ิมรายได้ 
o การลดค่าใช้จ่าย 
o การเพ่ิมค่า 
o การวิเคราะห์ประโยชน์ด้วย Results Chanin 
o การท าความเข้าใจเกี่ยวกับค่าเวลาของเงิน 

 ข้อก าหนด 
o ภาพรวมของความต้องการของซอฟต์แวร์ 
o ความต้องการฟังก์ชั่น 
o ความต้องการรูปแบบ 
o ความต้องการจัดเก็บข้อมูล 
o ความต้องการที่ไม่มีรูปแบบ 
o การใช้แบบจ าลองเพ่ือเป็นทางเลือก 
o การจัดการเอกสารโดยใช้ Use Case 
o การพัฒนา Use Case Diagram 
o การตั งชื่อ Use Case  
o ความส าคัญของค าศัพท์ 
o ขั นตอนของ Use Case 
o การจ าลองสถานการณ์ Use Case 
o ความต้องการรูปแบบหน้าจอ 
o พจนานุกรมข้อมูล 
o ต้นแบบของผู้ใช้ปลายทาง 
o รูปบบ Use Case 
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o ระดับของการใช้กรณีค าอธิบาย 
o การใช้ค าอธิบาย Use Case 
o กรณีการใช้งานและกระบวนการทางธุรกิจ 
o การใช้กิจกรรมแผนภาพแสดงล าดับของ Use Case ในการใช้งาน 
o การใช้แผนภาพล าดับแสดงวิธีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้ 
o การตรวจสอบและสรุปผล 
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ข7 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการระบบเครือข่าย  
     (Network System Administration Techniques) 
  
วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านเทคนิคการออกแบบ และควบคุมระบบเครือข่ายให้มี
เสถียรภาพส าหรับการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 เพ่ือให้มีความรู้ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายตั งแต่ขนาดเล็ก แบบ Peer-to-Peer ไปจนถึงระบบ
เครือข่ายขนาดใหญ่  

กลุ่มเป้าหมาย  
-  กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
-  กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวัด 
-  ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองสารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  า กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
จ านวน 5 วัน 

สิ่งท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ  
 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้พื นฐานของระบบเครือข่าย เทคโนโลยี LAN/WAN การเลือกใช้

อุปกรณ์ Switching, Router รวมทั งความรู้ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security) การ
เลื อก ใช้  Firewall ตลอดจน เรี ยนรู้ ก ารติ ดตั ง  Windows Server และการใช้ งาน ระบบ 
UNIX/Linux รวมทั ง Tools ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการจัดการกับระบบ เครือข่าย เช่น IDS 
(Intrusion Detection System) 

เนื้อหาหลักสูตร 
 Internetworking Basic (OSI Reference Model) Introduction to LAN Protocol  
 Introduction to WAN Technologies  
 Bridging and Switching Basics  
 Routing Basics and Routing Protocol  
 Network Management Basics (RMON and SNMP)  
 Ethernet and Gigabit Ethernet Technologies  
 Frame Relay  
 Point-to-Point Protocol (PPP)  
 Virtual Private Networks (VPNs)  
 Asynchronous Transfer Mode (ATM)  
 Introduction to TCP/IP Protocol Suite  
 Security Technologies (Cryptography, PKI, SSL) 
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 Authentication, Authorization and Accounting (RADIUS)  
 Directory-Enabled Networking (NDS, AD, LDAP)  
 Firewall and Network Caching Technologies  
 Hacker Issue and Intrusion Detection System (IDS)  
 Windows 2000 Server/Windows Server 2003 Lab  
 UNIX/Linux Lab  
 Packet Sniffers Lab  
 Vulnerability Scanner Demonstration 
 IDS Demonstration 
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ข8 โครงการฝึกอบรมระบบความม่ันคงปลอดภัย และเครื่องมือในการเฝ้าระวัง 
     (Network Security and Monitoring Tools) 
  
วัตถุประสงค์  

 ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงการออกแบบระบบเครือข่ายส าหรับ Monitoring (Out-Of-Band 
Network) และการจุด การวาง Agent อย่างเหมาะสม 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การ Monitor เพ่ือพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะ
เกิดขึ น ซึ่งหากเครื่องมีที่ใช้ในการ Monitor ไม่ครอบคลุมทุกจุดในระบบเครือข่ายแล้ว ก็อาจท าให้
การตรวจสอบไม่ทั่วถึง และ Console ที่ท าหน้าที่สรุปและแจ้งเตือนก็ควรที่จะรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์และถูกต้อง  

 ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การใช้ เครื่องมือที่ได้รับความนิยม (Open-source) อาทิ Zenoss, 
Cacti, Nagios, NTOP เป็นต้น  

กลุ่มเป้าหมาย  
-  กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
-  กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวัด 
-  ศูนย์ควบคมุระบบป้องกันน  าท่วม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองสารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  า กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
จ านวน 4 วัน 

สิ่งท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ  
 เข้าใจการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย ส าหรับการ Monitor 
 เข้าใจระบบพื นฐานของอุปกรณ์อันเหมาะสมที่จะท าการ Monitor ให้ได้ประสิทธิภาพ และ

สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (24x7) 
 สามารถสร้าง Baseline ส าหรับกระบวนการ Configuration Management เพ่ือจัดการกับการ

เปลี่ยนแปลงใน Network Devices, Network Services, Host Resources (Processor, 
Memory, Disk Usage) และอ่ืนๆ 

 รู้จักกับโปรโตคอล SNMP, ความหมายของ MIBs และ OIDs 
 สร้างระบบที่สามารถ Monitor ดูความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ตาม Time-series 
 สามารถตั งให้มีระบบแจ้งเตื่อนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้ 
 สามารถใช้งานโปรแกรม Packet Capture ได้เป็นอย่างดี 
 สามารถน าสิ่งที่พบจากการ Monitor ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี 

เนื้อหาหลักสูตร 
 Module 1 –to Network Monitoring 

o Describe the SNMP Protocols 
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o Design Introduction Separate VLAN for Network Monitoring 
o Describe Availability Monitoring 
o Describe Performance Monitoring 

 Module 2 – Monitoring applications: introductions, use, benefits and complications, 
installation and configuration 
o Cacti Installation 
o Work with Cacti 
o Zenoss Installation 
o Work with Zenoss 
o Nagios Installation 
o Work with Zenoss 
o Nagios and Cacti Integration 
o Nagios and Zenoss Integration 

 Module 3 - Device Discovery and Population for CMDB (Configuration Management 
Database) 
o Describe the Baseline 
o Describe Configuration Management and Change Management 
o Using Tools for Baseline Inventory 

 Module 4 - Event Management 
o Define Notifications when service or host problems 
o Define Escalation 
o Define event handlers 
o Using Report 

 Module 5 – Introduction to Network Troubleshooting 
o Describe the Network Packet Capture Tools 
o Work with Wire shark(Ethereal) Network Packet Capture 
o Causes of Performance Problems 
o Latency Issues 
o Packet Loss and Retransmissions 
o Dealing with Congestion 
o Baseline Network communications 
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ข9 โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) 
  
วัตถุประสงค์  

 สามารถน าความรู้ที่ได้อบรมไปประยุกต์ใช้กับการบริหารโครงการได้อย่างถูกต้อง ตามหลัก
วิชาการ สามารถใช้เครื่องมือการบริหารโครงการได้อย่างมืออาชีพ ท าให้สามารถลดความเสี่ยง 
ลดข้อผิดพลาดในการบริหารโครงการ และสามารถบริหารให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

กลุ่มเป้าหมาย  
กองวิเคราะห์สารสนเทศจัดการน  า  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองสารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  า กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
จ านวน 3 วัน 

สิ่งท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ  
 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ เข้าใจกรอบแนวทางการบริหารโครงการ ซึ่ง

ประกอบด้วยการบริหารขอบเขตงาน บริหารเวลา  บริหารต้นทุน และการสื่อสารกับผู้ที่
เกี่ยวข้องในโครงการ  

 สามารถเข้าใจในการวางแผนงานในด้านต่าง ๆ การติดตามงาน การควบคุมโครงการให้เป็นไป
ตามท่ีวางแผนไว้  

 มีการฝึกหัดการใช้เครื่องมือการบริหารโครงการให้ได้อย่างมืออาชีพ 

เนื้อหาหลักสูตร 
 การจัดการความต้องการ 

o การเริ่มต้นโครงการ 
 เหตใดโครงการจึงล้มเหลว 
 ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ 
 กรอบโครงการ 

o ความรู้พื นฐานของโครงการ 
 การฝึกปฏิบัติการท าโครงการ 
 การจัดการขอบเขตของโครงการ 

o Work Breakdown Structure (WBS) 
 การจัดการข้อจ ากัดของโครงการ : เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพ 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 การบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
 ทักษะที่ต้องใช้ในการบริหารโครงการ 
 การจ าลองสถานการณ์ทางคอมพิวเตอร์ 
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ข10 โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 ขั้นสูง 
  
วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านเทคนิคการใช้งานสูตรค านวณที่ซับซ้อนยิ่งขึ น พร้อมทั ง
สามารถน าสูตรค านวณต่างๆ ไปประยุกต์ใช้งานจริง เช่น งาน HR, Inventory, Sale & 
Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น รวมไปถึงเทคนิคการท างานกับข้อมูล, การท า Pivot 
Table, Pivot Chart รวมถึงการก าหนดค่าความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น การซ่อนสูตรค านวณ 
การ Protect Sheet และ การตั งค่ารหัสผ่านของไฟล์ 

กลุ่มเป้าหมาย  
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
- กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล 
- กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวัด 
- ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองสารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  า กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
จ านวน 3 วัน 

สิ่งท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ  
 ผู้อบรมสามารถบอกความสามารถและหน้าที่ของ MS Excel ได ้
 ผู้อบรมสามารถสร้าง/แก้ไข ตารางเอกสารได้ 
 ผู้อบรมสามารถสร้างตารางการค านวณโดยใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้ 
 ผู้อบรมสามารถใช้ Microsoft Excel ในการสร้างกราฟข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลได้ 
 ผู้อบรมสามารถท าการก าหนดการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft Excel ได้  

เนื้อหาหลักสูตร 
 Tips และ Techniques การใช้งาน Excel 

o เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ให้เพ่ิมประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว เช่น 
เทคนิคการ Copy งาน เทคนิคการเลื่อน Cell เทคนิคการใส่สูตร Shortcut ที่ท างาน
ท างานได้รวดเร็ว ฯลฯ 

o Shortcut Key ที่ จ า เป็ นต่ อการท างาน  เพ่ื อ ให้ ท างาน ได้ ไวยิ่ งขึ น  เช่ นการ 
Navigation, Selection เป็นต้น 

o การตั งค่า Microsoft Excel ให้ เหมาะสมกับการท างาน เช่น การตั งค่า Auto 
Recovery เป็นต้น 

o เทคนิคการตรวจสอบวันที่ใน Excel 
 การประยุกต์การตกแต่งข้อมูลด้วย Conditional Formatting 
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o การตั งค่า Highlight, Database, Iconset แบบ เริ่มต้น จนกระทั่ง Advanced 
o การตรวจสอบสต๊อกโดยน าเสนอเป็น Icon 
o การแจ้งเตือนการสั่งซื อด้วยเมื่อจ านวนสินค้าต่ ากว่าจุดสั่งซื อ 

 การค านวณใน Microsoft Excel 
o สูตรค านวณ พื นฐาน ได้แก่ SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, 

BAHTEXT, LARGE, SMALL 
o สูตรการท างานเกี่ยวกับวันที่ ได้แก่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, DATE 
o สูตรการค านวณที่ซับซ้อน เช่น IF, SUMIF(), COUNTIF(), LOOKUP(), VLOOKUP(), 

DateDif(), Offset(), Indirect() สูตรทางสถิติที่น่าสนใจ เป็นต้น ( โดยหากท่าน
ต้องการเพิ่มเติมในส่วนใดเป็นพิเศษ สามารถสอบถามจากทางท่านวิทยากรได้ ) 

o กรณีศึกษา การประยุกต์ค านวณ หาวันครบก าหนด อายุงาน ค านวณโบนัสด้วย IF 
และด้วย ฟังก์ชัน INDIRECT 

 การท างานกับข้อมูล ในการใช้งาน Microsoft Excel ส าหรับผู้ที่ท างานกับ Excel ย่อมมี
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตรงนี จะมีเทคนิคท่ีช่วยในการจัดการกับข้อมูล จ านวนมากๆ ให้ง่ายขึ นมากๆ 
o การเรียงข้อมูลตามล าดับ (Sorting) 
o การกรองข้อมูล (Filter) ด้วย Auto Filter 

 การก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ 
 Top 10 ก าหนดการกรองข้อมูล 10 รายการสูงสุด/ต่ าสุด 
 เทคนิคเพ่ือก าหนดการกรองข้อมูลให้ได้ตามต้องการ 

o การท าสรุปผลข้อมูลด้วย (Sub Total) 
o ใช้ส าหรับการสรุปผลโดยแสดงผลสรุปข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ผลรวม ค่าเฉลี่ย จ านวน 

หรือค่าทางสถิติตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ 
o การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้วย Data Validation 
o ใช้ส าหรับการป้องกัน และเพ่ิมความสะดวกในการป้อนข้อมูลให้สะดวกมากยิ่งขึ น 

เช่น ท าเป็น List ให้เลือกแทนที่จะพิมพ์ข้อมูลเอง และหากกรอกค่าไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง
เตือนกับผู้ใช้งาน 

o การก าหนดการแสดงตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting 
o ใช้ส าหรับการแสดงผลข้อมูลโดยใช้สีสันต่าง ๆ ตามเงื่อนไข เช่น หาก สินค้ามีสต๊อค 

ต่ ากว่าเกณฑ์ให้แสดงไฮไลท์ สีแดง 
 Pivot Table & Pivot Chart   Pivot Table มีประโยชน์ส าหรับการท าตารางสรุปผลข้อมูล 

เพ่ือน าเอาข้อมูลดิบ มาสรุปผลให้ดูง่ายขึ น ซึ่งในการอบรมจะพูดถึงการเตรียมข้อมูลและ
แนวคิดในการดูข้อมูลเพ่ือน ามาสรุปผล และการดูข้อมูลในมิติ (Dimension) ต่าง ๆในรูปแบบ
ตาราง และ กราฟ 
o ความหมายและประโยชน์ของ Pivot Table 
o Pivot Table กับการสรุปข้อมูล 
o การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 
o การสร้างและการแก้ไข Pivot Table 
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o การอ่านค่าจาก Pivot Table 
o Pivot Chart Report 
o การสร้าง Chart ในรูปแบบต่าง ๆ 
o การคัดกรองข้อมูลที่ต้องการ 
o Slicer 
o กรณีศึกษา & Workshop ท าการสรุปยอดขายสินค้า 3 ปี โดยแยกตามรายลูกค้า 

หรือ รายสินค้า ดูแนวโน้มของพนักงานขายว่ามียอดขายเป็นอย่างไร เป็นต้น (ในการ
อบรมจะเป็น Case Study จากข้อมูลจริง) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel (Analyzing Data) 
o การดูแนวโน้มของข้อมูลโดยการสร้าง Trend (Create a Trend line) 
o การสร้างสถานการณ์ (Create Scenarios) 

 Collaborating with Others การท างานร่วมกันด้วย Microsoft Excel โดยท่านสามารถเปิด
ไฟล์ Excel พร้อมกันได้มากกว่า 1 คน แล้วท างานพร้อม ๆ กันได้ 
o การแชร์ Workbook (Share a Workbook) 
o การติดตามการแก้ไขว่าใครท าการแก้ไข Cell ใด ด้วย Track Change 
o การป้องกันไฟล์ (Protect Files) 

 การติดตามการแก้ไข การเชื่อมโยงสูตร (Auditing Worksheets)  ส าหรับการท างานกับสูตรที่
มีการเชื่อมโยงกันซับซ้อน เราต้องการตรวจสอบ ติดตามการเชื่อมโยงเพ่ือรู้ที่มา และ
ผลกระทบของสูตรการค านวณได้ 
o การติดตามว่าเซลนี ไปเกี่ยวข้องกับเซลใด (Trace Cell Precedents) 
o การติดตามว่าเซลนี ถูกอ้างอิงไปที่ใดบ้าง (Trace Cell Dependents) 
o การดูข้อผิดพลาดของสูตรการค านวณ (Locate Errors in Formulas) 
o การดูข้อมูลที่อ้างอิงไม่ถูกต้อง (Locate Invalid Data and Formulas) 
o การติดตามดูค่าของตัวแปร (Watch and Evaluate Formulas) 

 การท างานกับแฟ้มงานหลาย ๆ ไฟล์ (Working with Multiple Workbooks) 
o การสร้าง Workspace 
o การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน (Consolidate Data) 
o การเชื่อมโยงเซลจาก Workbook อ่ืน (Link Cells in Different Workbooks) 
o การแก้ไขลิงค์ (Edit Links) 

 การก าหนดค่าการรักษาความปลอดภัย (Security)  เราจะแนะน าการป้องกันการเปิดอ่านไฟล์ 
การป้องกันการแก้ไขไฟล์ ซ่อนสูตร ล็อกเซลที่ไม่ต้องการให้แก้ไข โดย Excel มีความสามารถ
ด้านความปลอดภัยหลายระดับโดยหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน 
o การก าหนดรหัสผ่านให้ไฟล์ Excel 
o การป้องกัน Worksheet & Workbook (Protect Sheet, Protect Workbook) 
o การป้องกันไม่ให้เห็นสูตร และการป้องกันไม่ให้แก้ไขใน Cell ที่ต้องการ (Lock and 

Hidden) 
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 มาโคร (Macro)  แนะน าความสามารถของ Macro และ ตัวอย่างการใช้งาน Macro เบื องต้น 
เพ่ือต่อยอดในขั นสูง 
o การสร้างแมโคร (Create a Macro) 
o การรันมาโคร (Run Macro) 
o แนวทางการน ามาโครไปใช้งานในขั นสูงขึ น 
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ข11 โครงการฝึกอบรม เทคนคิการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique) 
  
วัตถุประสงค์  

 เพ่ือที่จะได้รู้จักการก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เข้าใจขบวนการสังเกตและปรับแนวทางการน าเสนอ ด้วยการวิเคราะห์ผู้ฟังอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้สามารถจัดล าดับความคิดเห็น และขบวนการน าเสนอ อย่างมีขั นตอน และเข้าใจง่าย  
 เพ่ือให้สามารถจัดล าดับข้อมูลได้สมบูรณ์ พร้อมเป็นเครื่องมือในการน าเสนอ  
 เพ่ือให้สามารถสร้างความม่ันใจในการแสดงออก และเป็นแบบอย่างน าเสนอต่อผู้ฟัง 
 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ รูปแบบพื นฐานการน าเสนอ การแสดงความคิดเห็น การโน้ม

น้าว การน าเสนอเพ่ือการตัดสินใจ การน าเสนอเพ่ือขออนุมัติ และการเป็นผู้สอนงาน 

กลุ่มเป้าหมาย  
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
- กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล 
- กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวัด 
- ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองสารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  า กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
จ านวน 2 วัน 

สิ่งท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ  
 สามารถน าเสนอ รวมถึงใช้ทักษะในการสื่อความหมายให้เหมาะสมกับผู้ฟัง 
 มีความมั่นใจในการแสดงออกมากขึ น 
 สามารถถ่ายทอดผลงานให้กับผู้ฟังได้อย่างเข้าใจ 

เนื้อหาหลักสูตร 
 ความหมายและความส าคัญของการน าเสนอ 
 การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การน าเสนอ 
 การจัดเตรียมขั นตอนการน าเสนอต่อกลุ่มผู้ฟัง 
 เทคนิคการน าเสนอต่อกลุ่มผู้ฟัง 
 การวางโครงร่างและรูปแบบการน าเสนอ 
 กลยุทธ์การใช้สื่อในการน าเสนอ 
 การขจัดข้อขัดแย้งจากผู้ฟัง 
 การฝึกภาคปฏิบัติจริงของการน าเสนอ 
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ข12 โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ Internet of Things Concept 
  
วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงองค์ประกอบของ IoT ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนของ
อุปกรณ์ ส่วนของเครือข่าย การสื่อสาร และส่วนการประมวลผล  

 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการพัฒนาอุปกรณ์โดยเฉพาะส่วนซอฟต์แวร์ ให้สามารถ
ท างานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ผ่านทางเครือข่ายการสื่อสาร  

 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องของการประมวลผลข้อมูลที่รับจากอุปกรณ์ การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ 

กลุ่มเป้าหมาย  
- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  
- กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจวัด 
- ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองสารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  า กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
จ านวน 4 วัน 

สิ่งท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ  
 เรียนรู้และฝึกฝนการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับสถาปัตยกรรม IoT แบบต่างๆ 
 เรียนรู้และฝึกฝนการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับบอร์ด Raspberry Pi ด้วยภาษา Python 
 ฝึกการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา HTML, PHP, SQL, R 
 ฝึกการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์ม Bluemix 

เนื้อหาหลักสูตร 
 สถาปัตยกรรม Internet of Things 
 เครื่องมือในการพัฒนา Internet of Things 
 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลระบบ Internet of Things 
 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว 
 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Google App Engine  
 การออกแบบสถาปัตยกรรม Internet of Things  
 การสร้างโมไบล์เทอร์มินัล 
 การใช้ API ภายนอกกับระบบ Internet of Things 
 การเข้าถึงทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต 
 ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับ Internet of Things ในธุรกิจ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับ Internet of Things 
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 เครื่องมือส าหรับการใช้งาน Internet of Things 
 แนะน า Blue mix เบื องต้น 
 Study Case : การตรวจสอบอาหารย้อนกลับด้วย QR Code 
 Study Case : การวิเคราะห์วัตถุดิบส าหรับร้านอาหาร 
 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
 Study Case : การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากระยะเวลาที่ใช้บริการ 
 Study Case : การให้ค าแนะน ารายการอาหารที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค 
 Study Case : Application ส าหรับผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านอาหาร 
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ข13 โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมกราฟฟิค 
  
วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การออกแบบเพื่อผลิตงานสื่อต่างๆ โดยใช้เครื่องมือทางด้าน
กราฟฟิค รวมไปถึงทักษะการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop การตัดต่อภาพ รวมไป
ถึงเทคนิคการซ้อนภาพขั นสูง 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ งานการสร้างสื่อ
ต่างๆ เพื่อน าเสนอข่าว 

กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองสารสนเทศระบายน  า ส านักการระบายน  า กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
จ านวน 3 วัน 

สิ่งท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ  
 มีทักษะการออกแบบงานกราฟฟิคขั นสูง 
 มีทักษะและกระบวนการท างานจริงในการออกแบบงานกราฟฟิคต่างๆ 

เนื้อหาหลักสูตร 
 ปรับกระบวนการความคิดในการออกแบบงานรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ได้งานกราฟิกที่มี

เอกลักษณ ์
o หัวใจหลักในการออกแบบ การจัดวางองค์ประกอบให้เหมาะกับงานประเภทต่างๆ 
o ทฤษฎีสี การเลือกใช้คู่สี 
o รู้จักกับไฟล์งานประเภทต่างๆ ที่ต้องน ามาใช้ในงานออกแบบ 
o วิธีการเตรียมไฟล์เพ่ือน ามาใช้ในงานกราฟฟิค 
o แนะน าเทคนิคในการถ่ายภาพ เพื่อน ามาใช้ประกอบในงานกราฟฟิค 
o การจัดการระบบสี (Color Management System) 
o การแก้ไขปัญหาตัวอักษรภาษาไทย เช่น สระลอย การตัดค า เป็นต้น 

 วิธีการจัดการภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และฝึกเทคนิคการตดัต่อภาพชั นสูง 
o เริ่มต้นการใช้งานเครื่องมือ Selection, Pen Tool เพ่ือการตัดต่อภาพ 
o ฝึกการใช้เครื่องมือ Masks, Channels และค าสั่ง Color Range 
o ฝึกใช้ระบบ Quick Mask เพ่ือสร้าง Selection 
o การ Selection ด้วยค าสั่งและเครื่องมือหลายๆ ประเภทร่วมกัน เพ่ือความเหมาะสม

ของรูปภาพ 
o Workshop :: ตัดต่อภาพ ตามแนวคิดท่ีก าหนดให้ในห้องเรียน 

 วิธีการปรับแต่งภาพชั นสูง และสร้างภาพให้เสมือนจริง 
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o ใช้คุณสมบัติของ Layers, Transparency และ Blending Mode ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
o เรียนรู้การใช้งาน Layer Adjustment ในการปรับแต่งแสงและสี โดยรักษาภาพ

ต้นฉบับเดิมไว้ 
o เรียนรู้การซ่อนภาพด้วย Clipping Layer เพ่ือการแสดงผล Layer ตามพื นที่ทีต่้องการ 
o เพ่ิมมิติ ด้วยการสร้างความตื นลึก จัดแสงให้กับภาพ (Depth and Lighting) ด้วย Layer 

Blending 
 เทคนิคการ Retouch หน้า และการสร้าง Photo Effect 

o การผสมผสานเครื่องมือและค าสั่งต่างๆ เพ่ือใช้ในการตกแต่งใบหน้า 
o ผสมผสานค าสั่ง Filter เพ่ือเพ่ิมลูกเล่น และสร้างความเหนือจริงให้กับภาพ เช่น การ

สร้างฝน หิมะ ควัน ไฟและสร้างแสงพิเศษต่างๆ เป็นต้น 
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2559 2560 2561 2562
ค่าใช้จ่าย 

(บาท)
ค่าใช้จ่าย 

(บาท)
ค่าใช้จ่าย 

(บาท)
ค่าใช้จา่ย 

(บาท)
1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ส าหรับผู้เร่ิมต้นใชง้าน (GIS for 
Beginners)

- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์
-  กลุ่มงานวิเคราะหข์อ้มูล
-  กลุ่มงานพฒันาระบบตรวจวัด
- ศูนย์ควบคุมระบบปอ้งกนัน  าท่วม

5 5 9,500                47,500 47,500        

2 การประมวลผลและแปล
ความหมายขอ้มูลจากดาวเทียม 
(Satellite Image Processing 
and Interpretation)

- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์
-  กลุ่มงานวิเคราะหข์อ้มูล
-  กลุ่มงานพฒันาระบบตรวจวัด
- ศูนย์ควบคุมระบบปอ้งกนัน  าท่วม

5 5 10,500             52,500 52,500        

3 การสร้างแบบจ าลองขั นสูงใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Advanced Medeling in GIS)

- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์
-  กลุ่มงานวิเคราะหข์อ้มูล
-  กลุ่มงานพฒันาระบบตรวจวัด
- ศูนย์ควบคุมระบบปอ้งกนัน  าท่วม

5 5 15,000              75,000 75,000        

4 ความรู้เบื องต้นเกีย่วกบัระบบ
ฐานขอ้มูล Database 
Management System (DBMS)

- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์
-  กลุ่มงานวิเคราะหข์อ้มูล
- ศูนย์ควบคุมระบบปอ้งกนัน  าท่วม

20 5 17,000              85,000     85,000      85,000      85,000 340,000       

5 ระบบคลังขอ้มูล (Data 
Warehousing Fundamentals)

- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์
-  กลุ่มงานวิเคราะหข์อ้มูล
-  กลุ่มงานพฒันาระบบตรวจวัด
- ศูนย์ควบคุมระบบปอ้งกนัน  าท่วม

4 3 15,000              30,000      30,000 60,000        

ตารางที ่ข.1 รายละเอยีดค่าใช้จ่ายหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมล าดับ

ปีงบประมาณ
รวมค่าใช้จ่าย 

(บาท)
ค่าใช้จ่ายต่อคน

(บาท)
จ านวน
 (วนั)

จ านวน 
(คน)

หน่วยงานทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย
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2559 2560 2561 2562
ค่าใช้จ่าย 

(บาท)
ค่าใช้จ่าย 

(บาท)
ค่าใช้จ่าย 

(บาท)
ค่าใช้จา่ย 

(บาท)
6 การวิเคราะหเ์ชงิธุรกจิ (Business

 Analysis Essentials)
- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์
-  กลุ่มงานวิเคราะหข์อ้มูล
-  กลุ่มงานพฒันาระบบตรวจวัด
- ศูนย์ควบคุมระบบปอ้งกนัน  าท่วม

12 2 12,000         -             

7 เทคนิคการบริหารจัดการระบบ
เครือขา่ย (Network System 
Administration Techniques)

- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์
-  กลุ่มงานพฒันาระบบตรวจวัด
- ศูนย์ควบคุมระบบปอ้งกนัน  าท่วม

3 5 15,000              45,000 45,000        

8 ระบบความมั่นคงปลอดภัย และ
เคร่ืองมือในการเฝ้าระวัง 
(Network Security and 
Monitoring Tools)

- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์
-  กลุ่มงานพฒันาระบบตรวจวัด
- ศูนย์ควบคุมระบบปอ้งกนัน  าท่วม

3 4 15,000             45,000 45,000        

9 โปรแกรมประยุกต์ เชน่ ระบบ
เรดาห ์ระบบเฝ้าระวัง

- กลุ่มงานพฒันาระบบตรวจวัด 20 - -             

10 การบริหารจัดการโครงการ 
(Project Management)

- กองวิเคราะหส์ารสนเทศจัดการน  า 5 3 30,000             150,000 150,000       

11 การใชง้านโปรแกรม Microsoft 
Excel 2016 ขั นสูง

- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์
- กลุ่มงานวิเคราะหข์อ้มูล
- กลุ่มงานพฒันาระบบตรวจวัด
- ศูนย์ควบคุมระบบปอ้งกนัน  าท่วม

40 3 8,000               160,000    160,000 320,000       

ตารางที ่ข.1 รายละเอยีดค่าใช้จ่ายหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมล าดับ

ปีงบประมาณ
รวมค่าใช้จ่าย 

(บาท)
ค่าใช้จ่ายต่อคน

(บาท)
จ านวน
 (วนั)

จ านวน 
(คน)

หน่วยงานทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย
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2559 2560 2561 2562
ค่าใช้จ่าย 

(บาท)
ค่าใช้จ่าย 

(บาท)
ค่าใช้จ่าย 

(บาท)
ค่าใช้จา่ย 

(บาท)
12 เทคนิคการน าเสนออย่างมี

ประสิทธิภาพ (Effective 
Presentation Technique)

- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
- กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์
- กลุ่มงานวิเคราะหข์อ้มูล
- กลุ่มงานพฒันาระบบตรวจวัด
- ศูนย์ควบคุมระบบปอ้งกนัน  าท่วม

4 2 8,500                17,000     17,000 34,000        

13 ความรู้เกีย่วกบั Internet of 
Things Concept

 - กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์ 
- กลุ่มงานพฒันาระบบตรวจวัด
- ศูนย์ควบคุมระบบปอ้งกนัน  าท่วม

20 4 24,000             240,000    240,000 480,000       

14 การใชโ้ปรแกรมกราฟฟกิ - กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์ 5 3 8,000                40,000 40,000        

   784,500    599,500     190,000    115,000     1,689,000

ตารางที ่ข.1 รายละเอยีดค่าใช้จ่ายหลักสูตรฝึกอบรม

รวม

หลักสูตรฝึกอบรมล าดับ

ปีงบประมาณ
รวมค่าใช้จ่าย 

(บาท)
ค่าใช้จ่ายต่อคน

(บาท)
จ านวน
 (วนั)

จ านวน 
(คน)

หน่วยงานทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย
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