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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 มาตรา 7
จัตวา วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนา
น้ ำบาดาลขึ้ น ในกรมทรั พ ยากรน้ ำบาดาล เรีย กโดยย่ อ ว่า “กพน.” โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น ทุ น ใช้ จ่ าย
ในการศึกษาวิจัย พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง การใช้ จ่ า ยเงิ น ของกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาลเพื่ อ กิ จ การตามพระราชบั ญ ญั ติ น้ ำ บาดาล
พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 7 เบญจ ดังต่อไปนี้
1) การศึกษา สำรวจ วิจัย และการวางแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและ
สิ่งแวดล้อม
2) การช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดแทนและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร กพน. ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรกั ษ์น้ำบาดาล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ได้ กำหนดให้ทุกกองทุนต้องมีการประเมิน
ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลการดำเนิ น งานกองทุ น ทั้ งนี้ ภายใต้ก ารดำเนิ นงานดังกล่ าว กองทุ น พั ฒ นา
น้ำบาดาล จะต้องมีการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียน (กองทุนพัฒ นาน้ำบาดาล) โดยการ
ดำเนินการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในหัวข้อด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
ซึ่งจะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการสารสนเทศ รวมทั้งต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว
ในแต่ ล ะปี งบประมาณ ซึ่ งต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม และแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องทุ น หมุ น เวีย น ทั้ งวิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร์ส ำคั ญ เป็ น ประจำทุ กปี โดยสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน และจัดให้มีแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนระดับ ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งมีระยะเวลาดำเนินงานที่สอดรับ กับแผนพัฒ นารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศ คณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖4
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 จึงมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงาน
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้าน
ดิจิทัลของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ในระยะ ๓ ปี
ดังนั้น เพื่อให้แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ.
2565 – 2567 มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนระดั บ ต่ าง ๆรวมทั้ งมี ก ารวิเคราะห์ ส ถานภาพด้ านดิจิ ทั ล ของ
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในปัจจุบัน เพื่อนำไปกำหนดเป้าหมายและแผนงานให้ครอบคลุมทั้งด้าน
การยกระดั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานบุ ค ลากรด้ า นดิ จิ ทั ล รวมไปถึ งการสร้ า งความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ านดิ จิ ทั ล
ด้านการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ
โดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการประชาชน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาล
๑
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ดิจิทัล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และได้วิเคราะห์ข้อมูลเดิมจากแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และสำรวจความต้องการด้านสารสนเทศ จึงได้จัดทำ“แผนปฏิบัติการดิจิทัล
เพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567” และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี
พ.ศ. 2565 – 2567
1.2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5
1.3 เป้าหมาย
แผนปฏิบั ติการดิจิทัล เพื่อการบริห ารงานกองทุ นพั ฒ นาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 –
2567 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่ออำนวยความสะดวกการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย
และประชาชนและพัฒนาระบบสารสนเทศภายในเพื่อการบริหารจัดการด้านสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 โครงสร้างการบริหารกองทุนน้ำบาดาล
ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 474/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ได้แบ่งส่วน
ราชการของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเป็น 5 ฝ่าย และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
1.4.2 ฝ่ายนโยบายและแผน
1.4.3 ฝ่ายติดตามและประเมินผล
1.4.4 ฝ่ายการเงินและบัญชี
1.4.5 ฝ่ายวิชาการและการจัดการความรู้
แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

๒
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1.5 กรอบอัตรากำลังบุคลากรของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 8 ราย พนักงานราชการ จำนวน 1 ราย และพนักงาน
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน 85 ราย
ตารางที่ 1 กรอบอัตรากำลังบุคลากรของกองบริหารทุนพัฒนาน้ำบาดาล ณ พฤษภาคม 2564
ประเภทบุคลากร
โครงสร้าง
ข้าราชการ
พนักงาน
พนักงาน
ราชการ
กพน.
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน
1
ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
1
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1
20
ฝ่ายนโยบายและแผน
1
12
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
1
1
8
ฝ่ายการเงินและบัญชี
2
8
ฝ่ายวิชาการและการจัดการความรู้
1
31
กลุ่มตรวจสอบภายใน
6
รวม
8
1
85

๓

รวม
1
1
21
13
10
10
32
6
94

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

บทที่ 2
กรอบนโยบายด้านดิจิทัลและสารสนเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้มีการทบทวนกรอบนโยบายด้านดิจิทัลและสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง และทิศทางการดำเนินงานด้านสารสนเทศของประเทศ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่ อการบริหารงาน
กองทุ น พั ฒ นาน้ ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567 และแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ประจำปี 2565
โดยมีความสอดคล้องกับแผนและนโยบายภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
๒.๑ นโยบายและแผนด้านดิจิทัลและสารสนเทศของประเทศ
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
ปั จ จุ บั น รั ฐ บ าลทั่ วโลกมี ค วามพ ยายามในการขั บ เคลื่ อ นการเข้ า สู่ ค วามเป็ นดิ จิ ทั ล
(Digitaltransformation) เพื่ อ ตอบสนองต่ อ กระแสการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จและสั งคม อั น เกิ ด จาก
ผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รัฐบาลดิจิทัลจึงเป็นแนวคิดทีส่ ำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ และเป็ น กลไกที่ ส ำคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศในภาพรวม
ซึ่งสอดคล้องกับ วาระเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ๑๗ เป้าหมาย (๑๗ SustainableDevelopment Goals)
เพื่ อเป็ น กรอบแนวทางในการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื นให้ แ ก่ป ระชาคมโลก โดยในประเด็น ด้านการพั ฒ นาศัก ยภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี และการสร้างสังคมความรู้ได้มีการหยิบยกบทบาท
ของรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ในการส่ งเสริ ม แนวคิ ด ดั งกล่ าวเช่ น กั น เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ประกอบด้ ว ย ๑๗
เป้าหมาย ทั้งนี้เป้าหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลคือ เป้าหมายที่ ๙
สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม โดยผลักดันให้รัฐบาลแต่ละประเทศ เข้ามามีส่วนสำคัญในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานและการ
ให้ บริการภาครัฐที่มีอยู่เดิมโดยให้ค วามสำคัญกับการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปรับใช้
อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน บริหารจัดการทรัพยากรของรัฐ ตลอดจนการ
ให้บริการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศในระยะยาว โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ คื อ
“ประเทศไทยมีค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ด้ว ยการพั ฒ นาตามหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิ จพอเพีย ง” ประกอบด้วย ๖ ยุ ทธศาสตร์ ได้ แก่ (๑) ยุ ทธศาสตร์ด้ านความมั่น คง (๒) ยุท ธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่ งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบ โตบนคุณภาพชีวิต และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ระบุให้มีการวาง
ระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ การพัฒ นาระบบการให้บริการประชาชน และการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยตรง ดังนั้น จึงควรนำยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นกรอบในการจัด ทำแผนและกำหนดนโยบายการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้มีความสอดคล้องบูรณาการ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๔
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๒.๑.๓ กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่
13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งเป็ น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ แรกที่ เริ่ม ต้ น กระบวนการยกร่ า งกรอบแผนภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และจะมี ผ ลในการใช้ เป็ น กรอบเพื่ อ กำหนดแผนระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารในช่ ว ง 5 ปี ที่ ส องของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังคงน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นหลักปรัชญานำทางในการขับเคลื่อน
และวางแผนการพัฒนาประเทศ ให้เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัต การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ไปสู่
เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมประเทศสู่การเป็น Hi-Value and
Sustainable Thailand ภ ายในปี 2570 ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การพลิ ก โฉมประเทศ (Key Enablers for
Thailand’s Transformation) หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภาครัฐมีความสำคัญต่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะปรับเปลี่ยนสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ
๒.๑.๔ นโยบาย Thailand 4.0 ด้านดิจิทัลและสารสนเทศ
Thailand 4.0 เป็นโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็ นแนวคิดหลักด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และการเชื่อมโยง
กับประชาคมโลก ในรูปแบบการพัฒนาที่สมดุลใน ๔ มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ โดยการปรับเปลี่ยนประเทศให้เป็น
Thailand 4.0 ได้เป็นผลสำเร็จ จำเป็นต้องขับเคลื่อนผ่านกลไกภาครัฐ โดยการปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสร้างระบบราชการแบบไร้รอยต่อ ซึ่ง เป็นการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของภาครัฐ โดยการ
สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เป็นเอกภาพ บูรณาการ และประสานเชื่อมโยงบนดิจิทัล
ซึ่งจะทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์และระดับบริหาร
จัดการของประเทศ และสามารถประสานเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อ มูลสารสนเทศซึ่งกันและกัน ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน การบูรณาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของภาครัฐ จะทำให้
ภาครั ฐ และภาคส่ ว นต่ า ง ๆ สามารถประสานเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สารสนเทศซึ่ งกั น และกั น
ใน ๓ ระดับด้วยกัน คือ
๑) การเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่ วยงานภาครั ฐ (Government to Government – G to G)
การสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน จะเป็นประโยชน์ต่อ การจัดการ
ข้อมูลข่าวสารและการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการปกติ และในการบริหารจัดการภาวะ
วิกฤต เช่น กรณีที่เกิดภัยพิ บัติธรรมชาติ เรื่องแรงงานข้ามชาติ เรื่องการค้ามนุษย์ และเรื่องยาเสพติ ดเป็นต้น
ซึ่ ง การสร้ า งความเชื่ อ มโยงของข้ อ มู ล สารสนเทศระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ จะช่ วยแก้ ไขปั ญ หาปั จ จุ บั น
ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ละองค์กรดูแลและจัดการข้อมู ลสารสนเทศของตนเองอย่างเป็นเอกเทศให้เป็น การบูรณา
การข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน ทำให้การตัดสินใจดาเนินการได้อย่างครอบคลุ มและครบถ้วน รวมทั้งสร้างความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๒) การเชื่อมโยงข้อมู ลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (Government to Business –
G to B) การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล สารสนเทศระหว่ า งหน่ ว ยงาน ภาครั ฐ และภาคธุ ร กิ จ จะช่ ว ยยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนได้ดียิ่งขึ้น
๓) การเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน (Government to People –
G to P) การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน จะช่วยยกระดับขีดวามสามารถ
ในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐแก่ประชาชนในสังคมให้เกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๕
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๒.๑.๕ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.๒๕๖๑ - 2๕๘๐)
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ ในการปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ซึ่งหมายถึง ประเทศ
ไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ป ระโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมู ลทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งกำหนด
เป้าหมายหลัก ๔ ประการคือ
๑) เพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่ งขั น ทางเศรษฐกิจ ของประเทศด้ ว ยการใช้ น วัต กรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมการผลิต การบริการ
๒) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน
๓) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพในยุคดิจทิ ัล
๔) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์ จ ากข้อ มูล เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติง านเกิ ด ความโปร่งใส มีป ระสิ ท ธิภ าพ และประสิ ท ธิผ ลการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสั งคมดิจิ ทัล ของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒ นาระยะยาวอย่ างยั่งยืน สอดคล้ องกับ การจัด ทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงกำหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลหรือทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายออกเป็น ๔ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดื อ น) Digital Foundation ประเทศไทยลงทุ น และสร้างฐานรากในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ระยะที่ ๒ (๕ ปี ) Digital Thailand Inclusion ทุกภาคส่ วนของประเทศไทยมีส่ ว นร่ว มในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ
ระยะที่ ๓ (๑๐ ปี ) Full Transformation ประเทศไทยก้ า วสู่ ก ารเป็ น “ดิ จิ ทั ล ไทยแลนด์ ”
ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ
ระยะที่ ๔ (๑๐ - ๒๐ ปี) Global Digital Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พั ฒ นา
แล้ วสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้ างมูล ค่าทางเศรษฐกิจและมูล ค่าทางสังคมอย่างยั่งยื น มีการกำหนด
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยที่
ประชาชนทุ กคนสามารถเข้าถึงและใช้ป ระโยชน์ ได้แบบทุ กที่ ทุ กเวลา ผลั กดั นให้ ป ระเทศไทยเป็ นหนึ่ ง ใน
ศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของอาเซียน จัดให้ มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของประเทศ
โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้า และบริการ เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนิ น ธุรกิจ ตลอดจนพัฒ นาไปสู่ การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว พัฒ นาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต เพิ่ มโอกาสทางอาชีพ
เกษตร และการค้ า ขายสิ น ค้ า ของชุ ม ชนผ่ านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล โดยดำเนิ น การร่ ว มกั น ระหว่ างหน่ ว ยงาน
จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๖
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสร้างประเทศไทยที่
ประชาชนทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึ งและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูลองค์
ความรู้ ทั้งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้ าถึงและนำไปใช้ประโยชน์
ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทั นข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบ
ดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา นำไปสู่การหลอม
รวมการทำงานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อน โดยความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนให้มี การเปิดเผย
ข้อมูล ที่เป็ น ประโยชน์ ตามมาตรฐาน Open data พัฒ นาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government
Service Platform) เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสั งคมดิจิทัล ให้ความสำคัญกับ
การพั ฒ นากำลั งคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุค ลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ มีค วามสามารถในการ
สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชี พ และการพั ฒ นาบุคลากร ในสาขา
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งเน้นการมีกฎหมายกฎระเบียบ
กติกา และมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์สากล เพื่ออำนวยความสะดวก
ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรม และทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้ องกับกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งได้กำหนดแผนงานหลักในการดำเนินงาน ๔ ด้าน คือ
๑) จั ด ให้ มี บ ริ ก ารอั จ ฉริ ย ะ (Smart Service) ที่ ขั บ เคลื่ อ นโดยความต้ อ งการของประชาชน/
ผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) เป็นการแปรสภาพบริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่บริการดิจิทัล ที่ผู้รับบริ การ
สามารถเลือกใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการมากขึ้น
๒) ปรั บ เปลี่ ย นการทำงานของภาครัฐ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าล โดยการใช้ ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา
๓) สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทำงานของรัฐ (Open Government) ส่งเสริมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีการเปิดเผย
และแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ตามมาตรฐาน Open Data เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารรู ป แบบใหม่
เชิงนวัตกรรม รวมทั้งการให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีส่ว นร่วม ในการตัดสินใจในการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้
เกิดการตรวจสอบที่นำไปสู่ความโปร่งใส และลดปัญหาการทุจริต
๔) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพื่อรองรับการ
บริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ เป็นการส่งเสริมให้บูรณาการข้อมูลและบริการ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติ ดต่อหรือทำธุรกรรม และสนับสนุนให้ใช้ ทรัพยากร
มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๗
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๒.๒ แผนที่เกี่ยวข้องด้านสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๒.๑ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
แผนยุ ทธศาสตร์ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐาน
การพัฒนาอย่างสมดุล” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์
ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒ นากลไก ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
และการจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายที่สำคัญคือ เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการองค์กร และพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มีศูนย์ข้อมูล
แห่งชาติและระดับพื้นที่ ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและครอบคลุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกด้าน/
พัฒนาทักษะและทัศนะคติความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ร้อยละ ๙๐ ของเจ้าหน้ าที่ ทส. และเครื่องมือที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายภาคประชาชน และ
เยาวชนที่ ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาร้ อ ยละ ๘๐ ของจำนวนเครื อ ข่ า ยด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อ ม/พั ฒ นากฎหมาย นวั ต กรรม และเครื่อ งมื อ เศรษฐศาสตร์ เพื่ อ การจั ด การสิ่ งแวดล้ อ ม/พั ฒ นา
Application เป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน)
2.2.2 แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (2565-2569)
เป็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรของกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลทั้งในมิติของ 1) บุคลากร (Man) ที่จะต้องมีคุณภาพและขีดความสามารถในปริมาณที่พอเพียงกับ
ภารกิ จ ในมิ ติ ของการบริ ห ารจั ดการ 2) กองทุ น (Money) ทั้ งในด้ านการหารายได้ และการใช้ จ่ายอย่า งมี
ประสิทธิภ าพและเป็น ธรรมาภิบ าล (ที่มีความรับ ผิดชอบ ซื่อ สัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่ว น
ร่ว ม) 3) เครื่อ งมือ และอุป กรณ์ (Materials) อัน จำเป็น เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ องค์ค วามรู้ใ นยุค Nano technology และ Digital Economy ที่ กำลั งเปลี่ ย นแปลงไป และ 4) การบริห ารจัด การ (Management)
เพื่อให้เกิดการผสมผสานกันของ 4 M ดังกล่าว ไปสู่จุดหมายของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการรองรับกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
เป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงาน 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
การพัฒ นาระบบสารสนเทศและดิจิทัล เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการให้มีการใช้งานครบทุกด้าน
โดยเฉพาะในการเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่หรือต่างจังหวัด หรือในภาคสนาม เช่น โดยการสำรวจ
ความจำเป็ นในการใช้ การตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุง และการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีอัน
จำเป็น รวมทั้งการจัดทำรายงานการสำรวจฯ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีคงคลัง และที่ต้องการจะ
ได้รับเพิ่มเติม สำหรับปีงบประมาณต่อไป เป็นต้น โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น รายงานการสำรวจความจำเป็นใน
การใช้วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีอัน จำเป็น รายงานการตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี รายงานการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งรายงานการสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีคงคลัง และ
ทีต่ ้องการจะได้รับเพิ่มเติม สำหรับปฏิบัตหิ น้าที่ในปีงบประมาณต่อไป เป็นต้น
ทั้งนี้ สามารถสรุป ความเชื่อมโยงของนโยบายและแผนด้านดิจิทัลและสารสนเทศของประเทศ
เช่ น เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบาย
๘

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

Thailand 4.0 ด้านดิจิทัลและสารสนเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนแมบทเพื่อการพัฒนาและอนุรกั ษ แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 –
2564 ที่มีความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี
พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖7 ได้ดังนี้
แผนผังความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี
พ.ศ. 2565 -2567 กับโยบายด้านดิจิทัลและแผนสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

นโยบายประเทศ

แผนผังตวามสอดคล้องของแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี
พ.ศ. 2565 -2567 กับโยบายด้านดิจิทัลและแผนสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development
Goals : SDGs)

เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ ที่ระบุให้มีการปฏิรูปภาครัฐสู่
การใช้ดิจิทัลอย่างทั่วถึงในการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการแก่
ประชาชน

กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13

นโยบายระดับกระทรวง/กรม

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนากลไก ระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และการจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

นโยบายกองบริหาร
กองทุนพัฒนาน้าบาดาล

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภาครัฐมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อน
การพั ฒ นาประเทศในทุ กมิ ติ การบริ ห ารงานภาครั ฐ และการให้ บ ริ การสาธารณะ
ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ

แผนปฏิบตั ิการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลหลักเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพดโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสูย่ ุคดิจทิ ัล

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่ อเศรษฐกิ จ และสั งคม (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล

แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (2565-2569)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
เป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงาน 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจำปี พ.ศ 2565

แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจำปี พ.ศ 2566

๙

แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจำปี พ.ศ 2567

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

บทที่ 3
การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2565 2567 ได้มีการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลปฏิบัติงานในปัจจุบัน
รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล สรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
3.1.1 สถานภาพด้านบุคลากร
- บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลยังขาดความชำนาญ และ
ความรอบรู้ในเชิงลึก จำเป็นต้องมีแนวทางในการพั ฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญพิเศษเพิ่มเติม เพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในปัจจุบัน และระบบที่กำลังจะเกิดขึ้น
ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะมีความหลากหลายที่ต้องการทักษะความรู้ความสามารถเชิงลึกเพิ่มมากขึ้น
- บุคลากรทั่วไปในกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการ
ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปฏิ บั ติ งานหรือก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ อ ย่ างคุ้ ม ค่ า ซึ่ งส่ ว นใหญ่ ยังใช้
คอมพิวเตอร์สำหรับงานทั่วไป และยังต้องการได้รับการสนับ สนุนเพื่อให้การใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเกิด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องให้การสนับสนุนในเรื่องของการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องต่อบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการบริห ารจัดการ และการแก้ปัญ หาสำหรับบุคลากรที่มีห น้าที่ รับผิ ดชอบโดยตรงกับการ
ขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสนับสนุนการสร้างทักษะและทัศนคติที่ดีในการใช้งานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลั แก่บุคลากรทัว่ ไปของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อให้สามารถใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 สถานภาพด้านการบริหารจัดการ
- กองบริห ารกองทุนพัฒ นาน้ ำบาดาลให้ ความสำคัญ เป็นอย่างยิ่งกับการใช้งานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร ผู้บริหารเห็นความสำคัญในการวางแผนและพัฒ นาด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการติดตาม
อย่างใกล้ชิด
3.1.3 สถานภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์)
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
- เครื่องคอมพิ วเตอร์ ตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 72 เครื่อง มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี จำนวน
44 เครื่องและเครื่องมีสภาพชำรุด จำนวน 5 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 12 เครื่อง มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี จำนวน
9 เครื่อง และเครื่องมีสภาพชำรุด จำนวน 4 เครื่อง
- เครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 64 เครื่อง มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี จำนวน 4 เครื่อง และเครื่อง
มีสภาพชำรุด จำนวน 18 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 17 เครื่อง มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี จำนวน 8 เครือ่ ง และเครื่องมี
สภาพชำรุด จำนวน 2 เครื่อง
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- เครื่ องสแกนเนอร์ (Scanner) จำนวน 7 เครื่อง มีอ ายุก ารใช้ งานมากกว่า 5 ปี จำนวน 3 เครื่อ ง
และเครื่องมีสภาพชำรุด จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต (Tablet Computer) จำนวน 21 เครื่อง
3.1.4 สถานภาพด้านเครือข่าย
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ใช้ระบบเครือข่ายของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และมีการจัดหา
อุปกรณ์ด้านเครือข่ายที่ต้องใช้สำหรับการบริหารจัดการ ที่อยู่ในการกำกับดูแลรายละเอียดดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 4 เครื่อง
- อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 เครื่อง
- อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (IPS) จำนวน 1 เครือ่ ง
- อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จำนวน 1 เครื่อง
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch Layer 3 24 Port) จำนวน 1 เครื่อง
- ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) จำนวน 1 เครื่อง
ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน เนื่องจากมีแผนการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศโดยไม่ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับ จัดเก็บข้อมูลระบบที่
พัฒนาขึ้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำ
บาดาล ในอนาคตได้ซึ่งต้องมีการปรับปรุง/จัดหาทดแทนอุปกรณ์ด้านเครือข่ายที่มีอยู่เดิมเพื่อช่วยสนับ สนุนการ
พัฒ นากระบวนงานในการบริห ารงานและการให้ บ ริ การอย่างมี ป ระสิทธิ ภ าพ เพื่ อเพิ่ มพื้ นที่การใช้ งานของ
ระบบงานต่าง ๆ ของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ด้วย
3.1.5 สถานภาพด้านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล มีการจัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล จำนวน 3 ระบบ แบ่ง
ออกเป็นสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในองค์กร และสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการ สรุปได้
ดังนี้
1.ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร Back Office
2.ระบบเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
3.ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อรองรับการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
3.1.6 ด้านการนำเทคโนโลยีดิจทิ ัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
กองบริห ารกองทุน พัฒ นาน้ ำบาดาล ได้ จัด ทำเว็บ ไซต์ (www.gdf.dgr.go.th) และ Facebook
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ และผลการดำเนินงานของกอง
บริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้รับบริการของกองทุนพัฒ นาน้ำบาดาล
ให้สามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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3.2 บทสรุปการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
จากการวิเคราะห์สถานภาพด้านต่าง ๆ ได้ผลสรุป ดังนี้
ตารางที่ 3.1 สรุปการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
ปัญหา
สถานภาพด้านบุคลากร
• บุคลากรรุ่นใหม่มีทักษะ ความรู้ • เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เปลี่ ย นแปลง
• ผู้ใช้งาน
ด้ า น ICT และต้ อ งการการเรี ย น อย่ า งรวดเร็ ว ทำให้ ไ ม่ ส ามารถ
รู้อยู่เสมอ
เรียนรู้ได้ทัน
• ผู้บริหาร
• ผู้ บ ริ ห ารเห็ น ความสำคั ญ ในใช้
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการพั ฒ นา
องค์กร
สถานภาพด้านการบริหารจัดการ • มี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า น IT • ขาดการประเมินผลกระทบและ
อย่ า งเป็ น ระบบ มี ก ารกำหนด ความคุ้ ม ค่ า ในการดำเนิ น งาน
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ แล ะขั้ น ต อน ก าร โครงการต่าง ๆ
ดำเนินการที่ชัดเจน
• ขั้ น ตอนการดำเนิ น การจั ด หา
• มี ก ารนำเกณฑ์ บ ริ ห ารจั ด การ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีความล่าช้า
ภาครัฐและด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากคณะ
พัฒนาขึน้ มาใช้ปรับปรุงองค์กร
กรรมการบริหารคอมพิวเตอร์ ทส.
สถานภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน • สั ด ส่ ว น จ ำ น ว น เ ค รื่ อ ง • เครื่องคอมพิวเตอร์ เสื่ อมสภาพ
ดิ จิ ทั ล (ค อ ม พิ ว เต อ ร์ แ ล ะ คอมพิ ว เตอร์ ต่ อ บุ ค ลากร1/1สู ง ตามอายุ ก ารใช้ ง านและการซ่ อ ม
อุปกรณ์)
กว่าเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ อุปกรณ์บางรุ่นเลิกผลิต
• มีซอฟต์ แ วร์ ระบบปฏิ บัติ การที่ • เครื่อ งสำรองไฟฟ้ าเสื่ อมสภาพ
ถูกลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
เร็วอายุการทำงานแค่ 2 ปี
• มี ซ อฟต์ แ วร์ ด้ า นการจั ด การ • มี ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ไ ว รั ส
สำนักงานทีถ่ ูกลิขสิทธิ์
คอมพิ ว เตอร์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
• โป ร แ ก รม ส แ ก น ไว รั ส ผ่ าน ข้อมูลสารสนเทศ
เครือข่าย
สถานภาพด้านเครือข่าย
• มีงบประมาณในการจัดหาระบบ • จำนวนเครื อ ข่ า ยระบบ LAN
เครือข่าย
ยั ง ไม่ มี ค วามสอดคล้ อ งเครื่ อ ง
• ความเร็ ว ของระบบเครื อ ข่ า ย คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่อพ่วง
สามารถรองรับการทำงานได้อย่าง • ยังไม่มีระบบรองรับการประชุม
เหมาะสม
ผ่านเครือข่าย
• ยังไม่มีระบบป้องกันเครือข่าย
สถานภาพด้ านระบบสารสนเทศ • มี ง บ ป ระม าณ ใน การจั ดท ำ • ยั งไม่ มี ระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
และฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลระบบ
ที่ ส ามารถรองรั บ การประเมิ น
• มี ก ารจั ด เก็ บ เอ ก ส ารแ บ บ ผลลัพธ์ผลกระทบและการวัดความ
คุ้มค่าได้
อิเล็กทรอนิกส์
๑๒
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ตารางที่ 3.2 สรุปการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
หน่วยงานภายนอกทีเ่ กี่ยวข้อง

โอกาส
• มีกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ
แ ล ะ สั งค ม ท ำ ห น้ า ที่ ให้ ก า ร
สนับสนุนส่งเสริม ข้อมูลด้านดิจิทัล
เพื่ อรองรับ การดำเนินงานด้าน IT
ของรัฐ
ปัจจัยและข้อกำหนดยุทธศาสตร์ • มี ยุ ท ธศ าส ตร์ แ ล ะแผน งาน
และแผนงานของภาครัฐ
ภาครัฐ เพื่ อนำมาใช้ ในการบริ การ
จัดการ
มาตรฐาน ข้อกำหนด กฎระเบียบ • รั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2560 มี
และกฎหมาย
หมวด 3 สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของ
ประชาชน ระบุให้ประชาชนมีสิทธิ
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากรัฐ
• มี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540
• มี พ.ร.บ. ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
• มี พ.ร.บ. การกระทำความผิ ด
ทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ด้านงบประมาณ
• ภาครัฐมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์
ราคาและข้ อ ก ำห น ด และวิ ธี
พิ จ ารณาโครงการเหมาะสมกั บ
ข้อกำหนด
ความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัล
• มีเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทางด้านสารสนเทศ เพื่อศึกษาหา
ความรู้อย่างหลากหลาย
• มีนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านดิจิทัล
ใหม่ ๆ ส่ ง ผลให้ ส ามารถเลื อ ก
เทคโนโลยี ใ นการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศได้หลากหลายขึน้
• การตรวจส อบ ขั้ น ตอ น ก าร
ดำเนิ นงานมีประสิทธิภ าพมากขึ้น
จัดหามาใช้งานได้อย่างหลากหลาย

๑๓

ภัยคุกคาม
• ขั้นตอนการดำเนินการทางด้าน
IT ต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาหลาย
ขั้นตอน

• ต้ อ งจั ด ห าอุ ป กรณ์ กำหน ด
มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ รองรับต่อ
ข้ อ ก ำห น ด ก ฎ ระเบี ย บ แ ล ะ
กฎหมาย ซึ่ ง การออกข้ อ บั ง คั บ
ส่ ว นมากจะมี ผ ลหลั ง จากที่ ท ำ
รายการของบประมาณรายจ่ า ย
ประจำปี

• ห ลั ก เก ณ ฑ์ ด้ าน รา ค าแ ล ะ
ข้อกำหนดเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้
การกำหนดราคาและคุณ ลั กษณะ
คลาดเคลื่อน
• การเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์
และยกเลิ ก การผลิ ต ฮาร์ ด แวร์
ส่งผลกระทบต่อการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศ
• การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างรวดเร็ว มีผลต่อกระบวนการ
และพฤติ ก รรมการทำงานของ
บุคลากร
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ตารางที่ 3.3 บทสรุปการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ
ปัญหา
• งบประมาณ
• บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้าน
• ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของด้านเทคโนโลยี การใช้ งานเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สำหรั บ การปฏิ บั ติ งาน
ดิจิทัล รวมถึงข้อมูลที่เป็นดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและฟั งก์ชั่น
• มีซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน การใช้งานที่ซับซ้อนขึ้น
ระบบ
• ขาดระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และทั ก ษะในการใช้
• บุ คลากรรุ่น ใหม่พ ร้อมที่ จ ะเรีย นรู้ ด้าน เทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูลและขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น
ดิจิทัล
ระบบและมีประสิทธิภาพ
• ความเร็ ว ของระบบเครื อ ข่ า ยสามารถรองรั บ การ • ขาดระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย
ทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โอกาส
อุปสรรค
• ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม • อุ ป กรณ์ ด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
พ .ศ. 2 5 6 0 – 2 5 6 4 ส่ ง เสริ ม การน ำระบ บ รวดเร็ ว ต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ให้ ร องรั บ กั บ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริการภาครัฐ
เทคโนโลยีส มัยใหม่ และอุป กรณ์ ที่ผ ลิ ตปั จจุบัน บาง
• มี เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ใหม่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง ชนิดมีอายุการใช้งานทีส่ ั้นลง
สามารถนำมาพั ฒ นาให้ เกิ ด ประโยชน์ กั บ กองทุ น • ขั้นตอนการพิจารณาอนุ มัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาน้ำบาดาลได้
สารสนเทศที่ไม่มกี ำหนดการที่แน่นอนและล่าช้า
จากข้อมูล ด้ านเทคโนโลยี ดิ จิทั ล ของกองบริห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ำบาดาล ที่ได้กล่ าวมาแล้ ว ข้ างต้ น
จะเห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่ได้จัดหามาใช้งานมีความสอดคล้องกับ
ผู้ปฏิบัติงานมีความทันสมัย และมีความมัน่ คงปลอดภัยในระดับหนึ่ง ซึ่งก็ยังขาดการองค์ประกอบในหลายส่วนๆ
ประกอบกับการมีฐานข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องดำเนินการ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลหลัก จัดหา/ทดแทน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งการให้
ความรู้แก่บุคลากรจึงต้องจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี
พ.ศ. 2565 – 2567 ให้มีความสอดคล้องกับสถาณการณ์ปัจจุบันและอนาคตเพื่อก้าวสู้หน่วยภาครัฐดิจิทัล
3.3 ผลการดำเนินงานด้านสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลประจำปีบัญชี 2562-2564
3.3.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2562
1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือข่าย : ดำเนินการเรียบร้อยและมีระดับความเชื่อมั่นและระดับความพึงพอใจในประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ร้อยละ 87.2 (ของเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล)
2) โครงการจัดหาทดแทนและเพิ่มประสิท ธิภาพคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของหน่วยงาน :
ดำเนินการเรียบร้อยตามแผนและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ดำเนินการเรียบร้อยและ
ผลความพึงพอใจเกีย่ วกับการรฝึกอบรมได้คะแนนที่ ร้อยละ 88.7
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3.3.2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
1) โครงการจัดหาและทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ : ดำเนินการเรียบร้อยตามแผนและใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การกองทุ น พั ฒ นาน้ ำบาดาล
เพื่อรองรับการตัดสินใจของผู้บริหาร : อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 4 งวดสุดท้าย รวมถึงการทดสอบการใช้
งานระบบ
3) โครงการฝึกอบรมและสัมมนาการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากร ดำเนินการจัดฝึกอบรม
เรี ยบร้อยแล้ วเมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2563 ณ โรงเรี ยนสยามคอมพิ ว เตอร์แ ละภาษา จำนวนผู้ เข้ าร่ว ม
อบรมจำนวน 48 คน และจัดทำเอกสารรายงานผลการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ผลความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมได้คะแนนที่ ร้อยละ 86.3
4) โครงการพั ฒ นาบุ คลากรด้านเทคโนโลยี ดิจิทั ล : ดำเนิ น การเรียบร้อยตามแผนผ่ านระบบ
ออนไลน์ของสำนักงาน กพ. และได้รับใบประกาศนียบัตร
3.3.3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2564
1) โครงการปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มูล เว็บ ไซต์ กองทุ น พั ฒ นาน้ ำบาดาล : อยู่ ระหว่า งการนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารคอมพิวเตอร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ พิจารณาอนุมัติ
2) โครงการเตรี ย มความพร้ อ มการประชุ ม ผ่ า นเครื อ ข่ า ย (ระบบวี ดี โ อคอนเฟอร์ เรนซ์ ) :
ดำเนินการเรียบร้อยตามแผนโดยใช้ระบบ LINE และ ZOOMEETING
3) โครงการจั ด ซื้ อ ระบบป้ อ งกั น ไวรั ส สำหรับ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ : อยู่ ระหว่า งการนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารคอมพิวเตอร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4) โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิ จิทัล : อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะทำงาน
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อให้เห็นชอบ
5) จัดหาพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย : ดำเนินการเรียบร้อยตามแผนโดยใช้ Dropbox
6) โครงการพั ฒ นาระบบการเรียนรู้ผ่ านสื่ อด้านเทคโนโลยีดิ จิทั ล : อยู่ระหว่างการคัดเลื อ ก
บทเรียนเพื่อดำเนินการจ้าง
7) โครงการพั ฒ นาบุ คลากรด้า นเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล : ดำเนิ น การเรียบร้อยตามแผนผ่ านระบบ
ออนไลน์ของสำนักงาน กพ. และได้รับใบประกาศนียบัตร
8) โครงการฝึ ก อบรมและสั ม มนาการใช้ งานเทคโนโลยี ดิ จิทั ล แก่ บุ ค ลากร : อยู่ ระหว่า งการ
คัดเลือกหลักสูตรและกำหนดการฝึกอบรม ซึ่งตามแผนที่กำหนดให้จัดภายในเดือนพฤษภาคม 2564
3.3.4 ผลการดำเนินงานด้านสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลประจำปีบัญชี 2562-2563
รายงานผลการดำเนิ น งานด้านสารสนเทศของกองทุ นพั ฒ นาน้ำบาดาลประจำปีบั ญ ชี 25622563 (จัดทำโดยกรมบัญชีกลาง) ด้านที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ
ภาพรวมปี พ.ศ. 2562 ได้คะแนน 3.3250
ภาพรวมปี พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 3.7250
1. แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ
1.1 มีการจัดทำ/ทบทวน แผนแม่บทสารสนเทศ ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ :ทุนหมุนเวียนฯ มีการทบทวนแผนแม่บทฯ ที่ตอบสนอง และ
สนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียนฯ และมีการระบุโครงการที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการ
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ปฏิบัติงาน 2) โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) โครงการจัดให้มี
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 4) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอกที่ เหมาะสมกั บ องค์ก ร ปี พ.ศ. 2562 ได้ค ะแนน 5.0000 และ ปี พ.ศ. 2563
ได้คะแนน 5.0000
1.2 แผนปฏิบัติการสารสนเทศ มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน :ทุนหมุนเวียนฯ มีการ
จัดทำแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจำปี ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดี ได้แก่ 1) แผนงาน/โครงการ 2) เป้าหมาย
3) ขั้นตอนการดำเนินงาน 4) งบประมาณ และ 5) ผู้รับผิดชอบ และมีการระบุองค์ประกอบเพิ่ม เติมการจัด
กลุ่ มแผนงาน/โครงการ อย่ างไรก็ตาม ยั งไม่มีก ารระบุ เวลาในแต่ล ะกิ จกรรม/ขั้ นตอนของแผนปฏิ บัติ การ
สารสนเทศที่ชัดเจน ปี พ.ศ. 2562 ได้คะแนน 4.5000 และปี พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 4.5000
2. การบริหารจัดการสารสนเทศ
2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)
(1) ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่ส นับสนุนการตัดสิ นใจ
ของผู้บริหาร (EIS/MIS) (กรณีที่ 1 –ทุนมีระบบแล้ว) :ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน
ข้ อ มู ล มี ค วามทั น กาล แต่ ไม่ มีก ารเที ย บกั บ เป้ าหมายในระดั บ องค์ ก ร ครบถ้ ว นทุ ก ตัว ชี้ วัด ปี พ.ศ. 2562
ได้คะแนน 3.0000 และปี พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 3.0000
2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน
(1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน ผู้ ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (กรณีที่ 1 – ทุน
มีระบบแล้ว) :ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการ
อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บ ริการ และเป็น การสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการ
ประเมินผลลัพธ์ที่จะแสดงว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2562 ได้คะแนน 3.0000 และปี
พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 4.0000
2.3 ระบบสารสนเทศทีส่ นับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน
(1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (กรณีที่ 1 –ทุนมีระบบแล้ว) :
ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความ
สะดวกต่อผู้ใช้บริการ แต่ไม่ใช่การสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร ปี พ.ศ. 2562 ได้คะแนน 3.5000 และปี
พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 4.0000
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บทที่ 4
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
เพื่ อให้ การพั ฒ นาดำเนิ น การตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อการบริห ารงานของกองทุ นพัฒ นา
น้ำบาดาล ได้มีการการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในปัจจุบัน จึงได้
กำหนดวิสัยทัศน์ โดยได้นำยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศของประเทศ มาเป็นตัวขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัล
เพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อเตรียมความพร้อม และสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนเข้าสู่
การพั ฒ นายุ ค ดิ จิ ทั ล และผลั ก ดั น การดำเนิ น งานให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ของกองทุ น พั ฒ นาน้ ำบาดาล
ระยะเวลา พ.ศ. 2565 - 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 วิสัยทัศน์
“กองบริห ารกองทุน พัฒ นาน้ำบาดาลมุ่งสู่การบริห ารจัดการหน่วยงานดิจิทั ลที่มีประสิทธิภ าพ
เพือ่ ความตองการของผู้รับบริการ”
4.2 พันธกิจ
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการบริ ห ารจั ด การและการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ได้ ก ำหนดพั น ธกิ จ ด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การบริ ห ารงานกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาล
พ.ศ. 2565 - 2567 ดังนี้
1) พัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบฐานข้อมูล ระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ครอบคลุม
ภารกิจที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาช่องทางการเข้ าถึงและระบบบริการข้อมูลสำหรับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนที่มี
ความหลากหลายด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล
3) พั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ และบุ ค ลากรให้ มีค วามรู้ ความสามารถและทั กษะ ตลอดจนทัศ นคติที่ ดี
เกี่ยวกับการใช้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติหน้าที่
4.3 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลหลักเพือ่ การบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
4.4 เป้าหมาย
1) มีเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับบริหารจัดการฐานข้อมูลสำหรับผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรพร้อมทัง้ บูรณาการระบบงานฐานข้อมูลและมีฐานข้อมูลทีร่ องรับข้อมูลขนาดใหญ่
2) มี โครงสร้ างพื้ น ฐาน ทั้ งด้ าน Hardware Software ระบบเครือ ข่ายการสื่ อสาร และระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล ที่สามารถรองรับการบริหารงานของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลได้
3) มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่สื่อสารข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมาย
และประชาชน
4) บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลและความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม
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4.5 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูล/จัดทำ/จัดหาระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
บริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่ออำนวยความสะดวกกลุ่มเป้าหมายและประชาชน
กลยุ ท ธ์ที่ 2 พั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานด้าน Hardware Software ระบบเครือข่ ายการสื่ อสาร
ที่และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล ที่สามารถรองรับการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการข้อมูล ดิจิทัล ข้อมูลสารสนเทศ และระบบเครือข่าย เพื่อตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายและประชาชน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒ นาบุคลากรให้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.6 แผนงาน
1) พัฒนา/จัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
2) เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล Hardware Software อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบ
เครือข่ายการสื่อสาร เพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
3) การบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล ข้อมูลสารสนเทศ และระบบบริการ
4) พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
4.7 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละความสำเร็จในการทำระบบฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ระบบ
2) ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล Hardware Software อุปกรณ์
ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายการสื่อสาร และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
100 ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี
3) จำนวนช่องทางดิจิทัลในการเผยแพร่ข้อมูลต่อกลุ่มเป้าหมายและประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า
4 ช่องทาง
4) ร้อยละ 80 ของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาด้านสารสนเทศและดิจิทัล
4.8 หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มความสำคัญของแผนงาน/โครงการ
การบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ในช่วงปีงบประมาณ
2565 – 2567 มีการจัดกลุ่มโครงการด้านดิจิ ทัลและจัดลำดับความสำคัญให้มีความชัดเจนเพื่อง่ายต่อการ
บริหารจัดการ ดังนี้
1. เกณฑ์ที่ใช้ในการจัด ลำดับ ความสำคัญ ได้แก่ 1. ความเร่งด่วน 2. ขนาดผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดย
1) ความเร่งด่วน เช่น เป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการตามกำหนดเวลา ตามนโยบาย ตาม
แผนงานระดับสูงกว่ากำหนดไว้
ระดับคะแนน 5 = โครงการที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี 2565 (เป็นโครงการ
ตามตัวชี้วัดของกองทุนหมุนเวียน และเป็นโครงการตามแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพั ฒนาน้ำบาดาล 2563-2565 ฉบับ
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ปรั บ ปรุ ง) หรื อ เป็ น โครงการตามรอบระยะเวลา หรื อ เป็ น โครงการที่
จะต้องมีการทบทวนทุกปี
ระดับคะแนน 4 = โครงการที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้ นภายในปี 2566 (เป็นโครงการ
ต่อเนื่องจากโครงการในปี 2565 หรือเป็นโครงการตามรอบระยะเวลา
หรือเป็นโครงการที่จะต้องมีการทบทวนทุกปี
ระดับคะแนน 3 = โครงการที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี 2567 (เป็นโครงการ
ต่ อ เนื่ อ งจากโครงการในปี 2566 หรื อ เป็ น โครงการที่ จ ะต้ อ งมี ก าร
ทบทวนทุกปี หรือตามรอบระยะเวลา
ระดับ คะแนน 2 = โครงการตามรอบระยะเวลา หรือโครงการที่ จะต้องมีการทบทวนทุกปี
ระดับคะแนน 1 = โครงการที่จะต้องมีการทบทวนทุกปี
2) ขนาดผลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของกองบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำบาดาล
ระดั บ คะแนน 5 = หากไม่ ด ำเนิ น การจะส่ ง ผลให้ ตั ว ชี้ วั ด กองทุ น หมุ น เวี ย นไม่ บ รรลุ
และไม่ เ ป็ น ไป ตามแผน พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศของ
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 2563-2565
ระดับ คะแนน 4 = หากไม่ดำเนินการจะส่งผลให้ ไม่เป็นไปตามแผนพัฒ นาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 2563-2565
ระดั บ คะแนน 3 = โครงการที่ ห ากไม่ ดำเนิ นการให้ เสร็จ สิ้ น ภายในปี 2565 จะส่ งผลให้
การปฏิบัติงานของกองบริหารกองทุนน้ำบาดาลขาดประสิทธิภาพ
ระดั บ คะแนน 2 = โครงการที่ ห ากไม่ ดำเนิ นการให้ เสร็จสิ้ น ภายในปี 2566 จะส่ งผลให้
การปฏิบัติงานของกองบริหารกองทุนน้ำบาดาลขาดประสิทธิภาพ
ระดั บ คะแนน 1 = โครงการที่ ห ากไม่ ดำเนิ น การให้ เสร็จสิ้ น ภายในปี 2567 จะส่ งผลให้
การปฏิบัติงานของกองบริหารกองทุนน้ำบาดาลขาดประสิทธิภาพ
2. การกำหนดน้ ำ หนั ก โดย กำหนดให้ เกณฑ์ ค วามเร่งด่ ว น มี ค่ าน้ ำ หนั ก มากที่ สุ ด คื อ 10
สำหรับเกณฑ์ และ เกณฑ์ขนาดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลกำหนดให้มี
ค่าน้ำหนักต่ำสุด คือ 5
3. เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่ม ได้แก่
3.1 กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยโครงการที่มีคะแนนรวมอยู่ช่วงความสำคัญระดับสูงมาก
3.2 กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยโครงการที่มีคะแนนรวมอยู่ในระดับสูง
3.3 กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยโครงการที่มีคะแนนรวมอยู่ในระดับปานกลาง
3.4 กลุม่ ที่ 4 ประกอบด้วยโครงการที่มีคะแนนรวมอยู่ในระดับต่ำ
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ตารางที่ 4.1 ประเมินคะแนนความเร่งด่วน และผลกระทบของโครงการด้านสารสนเทศดิจิทัลประจำปี 2565 - 2567
โครงการด้านสารสนเทศดิจิทัลประจำปี 65-67

1.โครงการจั ด ทำระบบฐานข้อ มู ล สารสนเทศสำหรับ การประเมิ น
ผลผลิตและผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
2.โครงการจัดหาระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก
3.โครงการออกแบบกราฟฟิก และปรับปรุงเว็บไซต์แบบ Interactive
ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (www.gdf.dgr.go.th/) ระยะที่ 2
4.โครงการจั ด หาครุภั ณ ฑ์ คอมพิ ว เตอร์และอุ ป กรณ์ ต่ อพ่ วงสำหรับ
หน่วยงาน (Hardware Software)
5.โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
และให้บริการข้อมูลด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล
6.โครงการจ้ า งบารุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมแก้ ไ ขอุ ป กรณ์ เชื่ อ มโยง
เครือข่ายระบบสื่อสาร
7.โครงการจ้ า งบำรุง และซ่ อ มแซมแก้ ไ ขคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยและ
อุปกรณ์
8.โครงการฝึ กอบรมเพื่ อพั ฒ นาศักยภาพและทั กษะการเรีย นรู้ด้ า น
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
9.โครงการเพิ่มทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติการด้านสารสนเทศ
10.โครงการจัดทำแผนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี
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3

50
30

5
5

3
1

10

2

20

5

10

4

40

10

3

10

ลำดับ

กลุ่ม

5

1

1

15
5

4.33
2.33

2
6

1
3

3

15

2.33

7

3

5

2

10

3.33

3

2

30

5

2

10

2.67

8

3

4

40

5

2

10

3.33

4

2

10

2

20

5

3

15

2.33

9

3

10
10

2
2

20
20

5
5

3
5

15
25

2.33
3

10
5

3
2

๒๐

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

ตารางที่ 4.2 ระดับความสำคัญ

ตารางที่ 4.3 การจัดกลุม่ ระดับความสำคัญ
โครงการด้านสารสนเทศดิจทิ ัลประจำปี 2565 - 2567

ระดับ
ความสำคัญ

กลุม่ ที่

1. โครงการศึ ก ษาและจั ด ทำระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศสำหรั บ การ
ประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
2. โครงการจัดหาระบบระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก

1

1

2

1

3. โครงการออกแบบกราฟฟิ ก และปรั บ ปรุงเว็บ ไซต์ แ บบ Interactive
ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (www.gdf.dgr.go.th/) ระยะที่ 2

6

3

4. โครงการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งสำหรั บ
หน่วยงาน (Hardware Software)
5. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ
ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ด้ า นผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ ผลกระทบของกองทุ น พั ฒ นา
น้ำบาดาล
6. โครงการจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เชื่อมโยงเครื อข่าย
ระบบสื่อสาร
7. โครงการจ้างบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์

7

3

3

2

8

3

4

2

8. โครงการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและทั ก ษะการเรี ย นรู้ ด้ า น
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
9. โครงการเพิ่มทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติการด้านสารสนเทศ
10. โครงการจัดทำแผนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี

9

3

10
5

3
2

๒๑

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

ทัง้ นี้ ภายในกลุ่มความสำคัญของแผนงาน/โครงการได้มีแบ่งประเภทของโครงการไว้ 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านระบบฐานข้อมูล
- โครงการศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมิน ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ผลกระทบของโครงการทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
- โครงการพั ฒ นาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล สารสนเทศเพื่อการสื่ อสารและให้บริก าร
ข้อมูลด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
- โครงการออกแบบกราฟฟิ ก และปรับ ปรุงเว็บ ไซต์ แ บบ Interactive ของกองทุ น
พัฒนาน้ำบาดาล (www.gdf.dgr.go.th/) ระยะที่ 2
2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล Hardware Software อุปกรณ์ต่อพ่วง
- โครงการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งสำหรั บ หน่ ว ยงาน
(Hardware Software)
3) ด้านระบบเครือข่าย
- โครงการจัดหาระบบระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก
- โครงการจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบสื่อสาร
- โครงการจ้างบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
4) ด้านบริหารจัดการ
- โครงการจัดทำแผนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี
5) ด้านพัฒนาบุคลากร
- โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่
บุคลากรของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
- โครงการเพิม่ ทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติการด้านสารสนเทศ

๒๒

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

ตารางที่ 4.4 โครงการที่จะดำเนินการแยกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน
กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

ปีที่ดำเนินการ/งบ

2565 2566 2567

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม/ลำดับ
ความสำคัญ
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลหลักเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ฐานข้อมูล/จัดทำ/จัดหา
ระบบฐานข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการบริหารงาน
กองทุนพัฒนาน้ำ
บาดาล เพือ่ อำนวย
ความสะดวก
กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชน
แผนงานที่ 1 พัฒนา/
จัดทำฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

7,553,800 มีระบบประเมิน

โครงการศึกษาและจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับ
การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์
ผลกระทบของโครงการทีไ่ ด้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

1. จ้างวิเคราะห์
ระบบและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทั้งด้าน
การเงินและไม่ใช่
การเงิน
2. อบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพใน
การจัดการระบบ
โครงการออกแบบกราฟฟิก และ 1.จ้างวิเคราะห์
ปรับปรุงเว็บไซต์แบบ
ระบบและพัฒนา
Interactive ของกองทุนพัฒนา เว็บไซต์
น้ำบาดาล(www.gdf.dgr.go.th) 2. อบรมบุคลากร
ระยะที่ 2

ระดับ
ผลผลิต ผลลัพธ์ ความสำเร็จใน
ผลกระทบ และ กระบวนการ
ความคุ้มค่า ทั้ง สรรหาและ
การเงินและ
พัฒนาระบบ
ไม่ใช่การเงิน
ภายใน
ระยะเวลาที่
กำหนด

300,000 มีรูปแบบที่

ทันสมัยรองรับ
การใช้งานของ
ผู้ใช้บริการและ
สามารถ
ตอบสนองได้

๒๓

เว็บไซต์กองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล
สามารถโต้ตอบ
กับผู้ใช้งานได้
แบบอัตโนมัตไิ ด้
ไม่น้อยกว่า 20
คำถาม

ฝ่ายวิชาการ *****สูงมาก
โครงการประเภทที่ ๓ :
และการ
เป็นโครงการ
จัดการความรู้ จัดให้มีระบบ
กองบริหาร
สารสนเทศ/หรือระบบ
กองทุนพัฒนา ดิจิทัลที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
น้ำบาดาล
ทุนหมุนเวียน

ฝ่ายวิชาการ *****สูงมาก
โครงการประเภทที่ ๒ :
และการ
โครงการ
จัดการความรู้ สาหรับประชาชน/
กองบริหาร
ผู้ใช้บริการได้รับ
กองทุนพัฒนา ความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความ
น้ำบาดาล
ต้องการ
โครงการประเภทที่ ๔ :
โครงการจัด
ให้มีระบบสารสนเทศ
และ/หรือ
ระบบดิจิทัล เพือ่ ช่วยใน
การสือ่ สารภายในและ
ภายนอกที่เหมาะสมกับ
ทุนหมุนเวียน

กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ฐานข้อมูล/จัดทำ/จัดหา
ระบบฐานข้อมูล และระบบ
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
บริหารงานกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล เพื่ออำนวยความ
สะดวกกลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชน
แผนงานที่ 1 พัฒนา/จัดทำ
ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

โครงการพัฒนาระบบเชือ่ มโยง
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและให้บริการข้อมูลด้าน
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของ
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน
๑.จ้างวิเคราะห์
ระบบและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
2. อบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพใน
การจัดการระบบ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567
งบประมาณ
กลุ่ม/ลำดับ
ปีที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด
รวม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ความสำคัญ
ความสำเร็จ
2565 2566 2567
(บาท)
ของโครงการ
450,000 เชือ่ มโยงข้อมูล ร้อยละ 100
***ปลานกลาง
ฝ่ายวิชาการ
โครงการประเภทที่ ๒ :
ระหว่าง
ของข้อมูลด้าน และการ
โครงการสำหรับ
ฐานข้อมูลและ ด้านผลผลิต
จัดการความรู้ ประชาชน/ผู้ใช้บริการ
ระบบเผยแพร่ ผลลัพธ์
กองบริหาร
ได้รับความสะดวกและ
ผลกระทบทีอ่ ยู่ กองทุนพัฒนา ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ
ในระบบ
น้ำบาดาล
โครงการประเภทที่ ๔ :
ฐานข้อมูลที่ถูก
โครงการจัดให้มรี ะบบ
สารสนเทศ และ/หรือ
นำไปเผยแพร่
ระบบดิจิทัลเพื่อช่วยใน
การสือ่ สารภายในและ
ภายนอกที่เหมาะสมกับ
ทุนหมุนเวียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพดโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน Hardware
Software ระบบเครือข่ายการ
สือ่ สาร ที่และระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทาง
ดิจิทัล ที่สามารถรองรับการ
บริหารงานกองทุนพัฒนา น้ำ
บาดาล
แผนงานที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัล Hardware
Software อุปกรณ์ตอ่ พ่วง
ระบบเครือข่ายการสื่อสาร
เพื่อการบริหารงานกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
สำหรับหน่วยงาน (Hardware
Software)

2,415,700
2565 :
462,300
2566 :
482,000
2567 :
1,471,400

๑. สำรวจ
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ในแต่ละปี
2. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง

๒๔

มีโครงสร้าง
พืน้ ฐาน ทัง้ ด้าน
Hardware และ
Software ที่
สามารถรองรับ
การดาเนินงาน
ของกองบริหาร
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลได้

ร้อยละ 100
ของจำนวน
ครุภณ
ั ฑ์ที่จัดหา
ในแผนปฏิบัติ
การประจำปี

ฝ่ายวิชาการ ****สูง
โครงการประเภทที่ ๑ :
และการ
โครงการเพิม่
จัดการความรู้ ประสิทธิภาพ และ/หรือ
กองบริหาร
ลดขั้นตอน
กองทุนพัฒนา การปฏิบัติงาน
น้ำบาดาล

กลยุทธ์/แผนงาน
กลยุทธ์ที่ 3
บริหารจัดการข้อมูล
ดิจิทัล ข้อมูลสารสนเทศ
และระบบบริการ เพื่อ
ตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชน
แผนงานที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดิจิทัล Hardware
Software อุปกรณ์ต่อ
พ่วง ระบบเครือข่าย
การสื่อสาร เพื่อการ
บริหารงานกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

โครงการ

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

โครงการจั ด หาระบบเครือ ข่ า ย จัดซื้อ/จัดหา
เพื่ อป้ องกั น ภั ย คุ ก ค าม จาก ระบบเครือข่าย
ภายนอก
และอุปกรณ์ด้าน
เครือข่าย

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567
งบประมาณ
กลุ่ม/ลำดับ
ปีที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด
รวม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ความสำคัญ
ความสำเร็จ
2565 2566 2567
(บาท)
ของโครงการ
1,478,000 คอมพิวเตอร์แม่ เชิงปริมาณ :
*****สู
งมาก
ฝ่ายวิชาการ
โครงการประเภทที
่๑:
ข่ายและอุปกรณ์ ร้อยละ 100
และการ
โครงการเพิม่
เพื่อป้องกันการ ของจำนวน
จัดการความรู้ ประสิทธิภาพ และ/หรือ
โจมตีจากภัย
ครุภณ
ั ฑ์ที่จัดหา กองบริหาร
ลดขั้นตอนการ
คุกคาม
ในแผนปฏิบัติ
กองทุนพัฒนา ปฏิบัติงาน
โครงการประเภทที่ ๔ :
การประจำปี
น้ำบาดาล
โครงการจัดให้มรี ะบบ
เชิงคุณภาพ :
สารสนเทศ และ/หรือ
ระบบดิจิทัล เพือ่ ช่วยใน
บุคลากรมีความ
การสือ่ สาร
พึงพอใจในการ
ภายในและภายนอกที่
ใช้งานไม่น้อย
เหมาะสมกับ
กว่าร้อยละ 80
ทุนหมุนเวียน

โครงการจ้ า งบำรุ ง รั ก ษาและ จัดซื้อ/จัดหา/จัด
ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เชื่อมโยง จ้าง บำรุงรักษา
เครือข่ายและระบบสื่อสาร
และซ่อมแซม
แก้ไขอุปกรณ์

300,000
2566 :
150,000
2567 :
150,000

รักษาความ
ต่อเนื่องในการ
ใช้งานเครือข่าย
แลระบบสื่อสาร

บุคลากรมีความ
พึงพอใจในการ
ใช้งานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ฝ่ายวิชาการและ
การจัดการ
ความรู้ กอง
บริหารกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

***ปลานกลาง

โครงการจ้างบำรุงและซ่อมแซม จัดซื้อ/จัดหา/จัด
แก้ ไขคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยและ จ้าง บำรุงรักษา
อุปกรณ์
และซ่อมแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและ
อุปกรณ์

400,000 คอมพิวเตอร์แม่

บุคลากรมีความ
พึงพอใจในการ
ใช้งานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ฝ่ายวิชาการ
และการ
จัดการความรู้
กองบริหาร
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

***ปลานกลาง
โครงการประเภทที่
๑ : โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และ/หรือ ลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

ข่าย สามารถใช้
งานด้านบริหาร
จัดการข้อมูลได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๒๕

โครงการประเภทที่ ๑ :
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ และ/หรือ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567
ปีที่ดำเนินการ
งบประมาณ
กลุ่ม/ลำดับ
ตัวชี้วัด
รวม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ความสำคัญ
2565 2565 2565
ความสำเร็จ
(บาท)
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 3
โครงการจัดทำแผนแผนปฏิบตั ิ
บริหารจัดการข้อมูล
การดิจิทัลระยะ 3 ปี
ดิจิทัล ข้อมูลสารสนเทศ
และระบบเครือข่าย เพื่อ
ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย
และประชาชน
แผนงานที่ 3 การบริหาร
จัดการข้อมูลดิจิทัล ข้อมูล
สารสนเทศ และระบบริ
การ

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 4
พั ฒ นาบุ คลากรด้ าน
ดิจิทัล

โครงการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพและทั กษะการเรียนรู้
ด้ า น เท ค โน โล ยี ดิ จิ ทั ล แ ก่
บุคลากรของกองบริหารกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

โครงการเพิม่ ทักษะดิจิทลั แก่
บุคลากรที่ปฏิบัติการด้าน
สารสนเทศ

1. ศึกษาวิเคราะห์
แผนเดิมและที่
เกี่ยวข้อง
2. จัดทำร่าง
3. เสนอ
คณะทำงาน
4.เสนอ
คณะกรรมการ
บริหารทุน
จัดฝึกอบรมด้าน
การใช้งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ด้านดิจิทัล สำหรับ
การปฏิบัติงาน

300,000 แผนปฏิบัติการ

เชิงปริมาณ :
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทลั ระยะ 3ปี
และแผนปฏิบัติ
การประจำปีที่มี
โครงการครบทัง้
4 ประเภท

ฝ่ายวิชาการ *****สูงมาก
โครงการประเภทที่ ๑ :
และการ
โครงการเพิม่
จัดการความรู้ ประสิทธิภาพ และ/หรือ
กองบริหาร
ลดขั้นตอนการ
กองทุนพัฒนา ปฏิบัติงาน
น้ำบาดาล

เชิงปริมาณ :
กองทุนได้รับ
จำนวนผู้ได้รับ
การพัฒนา
การอบรม
ศักยภาพจาก
เชิงคุณภาพ :
การเข้าร่วม
ผู้เข้าอบรมมี
อบรม/
ความพึงพอใจไม่
ศึกษาดูงาน
น้อยกว่าร้อยละ
80
(งบดำเนินงาน) บุคลากรทีด่ แู ล ร้อยละ 100
ด้านดิจิทัลได้รับ เข้ารับการ
การพัฒนา
ฝึกอบรมและมี
ศักยภาพ
ผลการประเมิน
ที่ระดับคะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60

ฝ่ายวิชาการ ***ปลานกลาง
โครงการประเภทที่ ๑ :
และการ
โครงการเพิม่
จัดการความรู้ ประสิทธิภาพ และ/หรือ
กองบริหาร
ลดขั้นตอนการ
กองทุนพัฒนา ปฏิบัติงาน
น้ำบาดาล

ดิจิทัลระยะยาว
รองรับการ
บริหารจัดการ
กองทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(งบดำเนินงาน) บุคลากรของ

ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรม/
ศึกษาดูงาน ด้าน
ดิจิทัล

วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผน

ฝ่ายวิชาการ ***ปลานกลาง
โครงการประเภทที่ ๑ :
และการ
โครงการเพิม่
จัดการความรู้ ประสิทธิภาพ และ/หรือ
กองบริหาร
ลดขั้นตอนการ
กองทุนพัฒนา ปฏิบัติงาน
น้ำบาดาล

13,197,500
๒๖

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

ตารางที่ 4.4.1 โครงการที่จะดำเนินการแยกตามปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แผนงาน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
พัฒนาและบูรณาการ
ฐานข้อมูลหลักเพือ่
การบริหารงาน
กองทุนพัฒนาน้ำ
บาดาล

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ฐานข้อมูล/จัดทำ/
จัดหาระบบ
ฐานข้อมูล และระบบ
สารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การบริหารงาน
กองทุนพัฒนาน้ำ
บาดาล เพือ่ อำนวย
ความสะดวก
กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชน

แผนงานที่ 1
พัฒนา/จัดทำ
ฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
งานกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

มีระบบประเมิน
ผลผลิต ผลลัพธ์
ผลกระทบ และ
ความคุ้มค่า ทั้ง
การเงินและไม่ใช่
การเงิน

ระดับความสำเร็จใน
กระบวนการสรรหา
และพัฒนาระบบ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด

แผนงานที่ 1
พัฒนา/จัดทำ
ฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
งานกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

มีรูปแบบที่ทันสมัย
รองรับการใช้งาน
ของผูใ้ ช้บริการและ
สามารถตอบสนอง
ได้

เว็บไซต์กองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล
สามารถโต้ตอบกับ
ผู้ใช้งานได้แบบ
อัตโนมัตไิ ด้ไม่น้อย
กว่า 20 คำถาม

๒๗

แผนงานโครงการ/
กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์
โครงการศึกษาและ
จัดทำระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศสำหรับ
การประเมินผลผลิต
และผลลัพธ์
ผลกระทบของ
โครงการทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล
โครงการออกแบบ
กราฟฟิก และ
ปรับปรุงเว็บไซต์แบบ
Interactive ของ
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล
(www.gdf.dgr.go.th)
ระยะที่ 2

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี

2565
งบประมาณ
7,553,800

2566
-

2567
-

งบประมาณ
300,000

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
พัฒนาและบูรณาการ
ฐานข้อมูลหลักเพือ่
การบริหารงาน
กองทุนพัฒนาน้ำ
บาดาล

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาฐานข้อมูล/
จัดทำ/จัดหาระบบ
ฐานข้อมูล และระบบ
สารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การบริหารงาน
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล เพือ่
อำนวยความสะดวก
กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
กลยุทธ์ที่ 2
ปรับปรุงและเพิ่ม
พัฒนาโครงสร้าง
ประสิทธิภาพ
พื้นฐานด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานด้าน Hardware
เทคโนโลยีดิจิทัล
Software ระบบ
เครือข่ายการสื่อสาร
ทีแ่ ละระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
ทางดิจิทัล ทีส่ ามารถ
รองรับการบริหารงาน
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

แผนงาน

เป้าหมาย

แผนงานที่ 1
เชือ่ มโยงข้อมูล
พัฒนา/จัดทำ
ระหว่างฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลและ
และระบบเผยแพร่
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
งานกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

แผนงานที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัล
Hardware
Software
อุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบเครือข่าย
การสื่อสาร เพื่อ
การบริหารงาน
กองทุน

มีโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทัง้ ด้าน Hardware
และ Software ที่
สามารถรองรับการ
ดาเนินงานของกอง
บริหารกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลได้

แผนงานโครงการ/
กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์
ร้อยละ 100 ของ
โครงการพัฒนา
ข้อมูลด้านด้าน
ระบบเชือ่ มโยง
ผลผลิต ผลลัพธ์
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ผลกระทบทีอ่ ยู่ใน
เพื่อการสื่อสารและ
ระบบฐานข้อมูลทีถ่ ูก ให้บริการข้อมูลด้าน
นำไปเผยแพร่
ผลผลิต ผลลัพธ์
ผลกระทบของ
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ร้อยละ 100 ของ
จำนวนครุภณ
ั ฑ์ที่
จัดหาในแผนปฏิบัติ
การประจำปี

๒๘

โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
สำหรับหน่วยงาน
(Hardware
Software)

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี

2565
-

งบประมาณ
462,300

2566
งบประมาณ
450,000

งบประมาณ
482,000

2567
-

งบประมาณ
1,471,400

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แผนงาน

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
โครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 3
บริหารจัดการข้อมูล
ดิจิทัล ข้อมูล
สารสนเทศ และ
ระบบบริการ เพื่อ
ตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชน

แผนงานที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัล
Hardware
Software
อุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบเครือข่าย
การสื่อสาร เพื่อ
การบริหารงาน
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์เพื่อ
ป้องกันการโจมตีจาก
ภัยคุกคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การบริหารจัดการ
และพัฒนากําลังคน
ให้พร้อมเข้าสูย่ ุค
ดิจิทัล

รักษาความต่อเนื่อง
ในการใช้งาน
เครือข่ายและ
ระบบสื่อสาร

คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
สามารถใช้งานด้าน
บริหารจัดการข้อมูล
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3
แผนงานที่ 3
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
บริหารจัดการข้อมูล
การบริหารจัดการ ระยะยาวรองรับการ
ดิจิทัล ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลดิจิทลั ข้อมูล บริหารจัดการ
และระบบเครือข่าย เพื่อ
กองทุนได้อย่าง
ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย สารสนเทศ และ
ระบบริการ
เหมาะสม
และประชาชน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แผนงานโครงการ/
กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์
โครงการจัดหาระบบ
เครือข่ายเพือ่ ป้องกัน
ภัยคุกคามจาก
ภายนอก

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี

2565

2566
-

2567
-

-

งบประมาณ
150,000

งบประมาณ
150,000

เชิงปริมาณ : ร้อยละ
100 ของจำนวน
ครุภณ
ั ฑ์ที่จัดหาใน
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี
เชิงคุณภาพ :
บุคลากรมีความพึง
พอใจในการใช้งานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
บุคลากรมีความพึง
โครงการจ้าง
พอใจในการใช้งานไม่ บำรุงรักษาและ
น้อยกว่าร้อยละ 80 ซ่อมแซมแก้ไข
อุปกรณ์เชื่อมโยง
เครือข่ายและ
ระบบสื่อสาร
บุคลากรมีความพึง
โครงการจ้างบำรุง
พอใจในการใช้งานไม่ และซ่อมแซมแก้ไข
น้อยกว่าร้อยละ 80 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์

งบประมาณ
1,478,000

งบประมาณ
400,000

-

-

เชิงปริมาณ :
โครงการจัดทำแผน
แผนปฏิบัติการดิจิทลั แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล
ระยะ 3 ปี และ
ระยะ 3 ปี
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีที่มโี ครงการ
ครบทัง้ 4 ประเภท

-

-

งบประมาณ
300,000

๒๙

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แผนงาน

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การบริหารจัดการ
และพัฒนากําลังคน
ให้พร้อมเข้าสูย่ ุค
ดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา แผนงานที่ 4
บุคลากรให้มีความรู้ พัฒนาบุคลากร
ความเชี่ยวชาญ
ด้านดิจิทัล
ในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

บุคลากรของกองทุน
ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพจากกา
เข้าร่วมอบรม/
ศึกษาดูงาน
บุคลากรที่ดแู ล
ด้านดิจิทัลได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ

รวมโครงการและงบประมาณ
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แผนงานโครงการ/
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี
ตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์
2565
2565
2565
เชิงปริมาณ : จำนวน โครงการฝึกอบรม
งบดำเนินงาน
งบดำเนินงาน
งบดำเนินงาน
ผู้ได้รับการอบรม
เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
งบพัฒนาบุคลากร
งบพัฒนาบุคลากร งบพัฒนาบุคลากร
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้า และทักษะการเรียนรู้
อบรมมีความพึงพอใจ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
แก่บคุ ลากรของกอง
80
บริหารกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล
ร้อยละ 100 เข้ารับ โครงการเพิม่ ทักษะ
งบดำเนินงาน
งบดำเนินงาน
งบดำเนินงาน
การฝึกอบรมและมี ดิจิทัลแก่บุคลากรที่
งบพัฒนาบุคลากร
งบพัฒนาบุคลากร งบพัฒนาบุคลากร
ผลการประเมินที่
ปฏิบัติการด้าน
ระดับคะแนนไม่น้อย สารสนเทศ
กว่าร้อยละ 60
10
9,494,100
1,482,000
2,221,400

งบประมาณทั้งสิ้น

13,197,500

๓๐
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บทที่ 5
การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนโครงการและมาตรการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2565 - 2567 ให้สามารถดำเนินการได้สำเร็จภายใต้ทรัพยากรด้านเวลา บุคลากร และ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ การติดตาม การกำกับดูแล และการประเมินผลที่ดี
ซึ่งมีองค์ประกอบทีส่ ำคัญ ดังนี้
5.1 การสร้างความรับรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล
การจั ด ให้ มี ก ารเผยแพร่ แ ละสร้ า งความรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล กองทุ น พั ฒ นา
น้ ำ บาดาล พ.ศ. 2565 - 2567 เเพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ ายตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการเพื่อบูรณาการ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ICT ด้วยความ
เข้าใจในทิศทางการพัฒ นาที่ถูกต้องตรงกัน และประโยชน์ที่แต่ ละฝ่ายจะได้รับเพื่ อสร้างความร่ วมมือในการ
ดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนากองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
5.2 การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของบุคลากร
การพัฒนาและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่ ติดขัด
ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้
5.2.1 ศักยภาพด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
5.2.2 ศักยภาพด้านสมรรถนะการปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
5.2.3 ศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดการใช้ประโยชน์รว่ มกัน
5.3 การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) และปรับปรุงกระบวนการทำงาน
การนำเทคโนโลยี ดิจิ ทัล มาใช้เป็ นเครื่องมือช่ว ยในการทำงาน อาจจำเป็นต้องมีการปรับปรุง
กระบวนการและวิธีทางานที่แตกต่างไปจากเดิม โดยบุคลากรบางส่วนอาจต้องทำงานเพิ่มขึ้น ในขณะที่บางส่วน
อาจทำงานน้อยลงแต่ภาพรวมการทำงานขององค์กรจะดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น ควรมีการบริหาร
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในด้านบวกและลบ บริหารความเสี่ยงที่อาจจะทำให้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
งานไม่ประสบความสำเร็จ รวมทั้ง การปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย
5.4 การบริหารจัดการและการประเมินผล
5.4.1 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
กองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาล โดยกองบริห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาล มี ก ารบริห ารจั ด การด้ า น
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล โดยมี ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง (Chief Information Officer : CIO) และ
คณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ทำหน้าที่บริหารจัดการ กำกับติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายของแผน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 885/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ได้แต่งตั้ง นาย
กุ ศ ล โชติ รั ต น์ รองอธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรน้ ำ บาดาล เป็ น ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง (Chief
Information Officer : CIO) ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) จัดให้มีการทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๓๑
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(2) กำหนดนโยบายและมาตรฐานเทคโนโลยีในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานจัดการกับข้อมูล
ข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(3) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการต่างๆ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(4) กำกับ ดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายเทคโนโลยี สารสนเทศแห่งชาติ รวมถึงการ
ประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายนั้นด้วย
(5) จัดให้มีการประสานงานในเรื่องข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล
(6) ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
คณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ตามคำสั่ งกรมทรัพ ยากรน้ ำบาดาล ที่ 474/2562 ลงวัน ที่ 26 กันยายน 2562 ได้แต่งตั้ ง
คณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประกอบไปด้วย
(1) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล (ประธาน)
(2) ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
(3) ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
(4) หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
(5) หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
(7) หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำ บาดาล เป็น
คณะทำงานและเลขานุการ
(8) นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ กองบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาล จำนวน 2 คน
(คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ)
คณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) พิ จ ารณากำหนดนโยบายการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศของกองทุ น พั ฒ นา
น้ำบาดาลให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระดับประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(2) จัดทำแผนเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
(3) บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้เป็นไปตามกรอบ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล
(4) กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุน พัฒ นาน้ำบาดาล เพื่อให้การดำเนินงานพัฒ นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุ น
พัฒนาน้ำบาดาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(5) เสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพในการบริหารของ
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
(6) ประสานงานและให้ความร่วมมือด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกระทรวง และ
กรมต่างๆ
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(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีอ่ ธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมอบหมาย
5.4.2 การกำกับติดตามและประเมินผล
แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลการพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนฯ มีการ
กำหนดผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งขอความร่ วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอย่างพร้อมเพรียงกัน เพราะ
การบูรณาการเทคโนโลยีดิจทิ ัลมักมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรและบุคคลหลายฝ่าย หากขาดความร่วมมือจากฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง อาจส่งผลให้การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีความเสี่ยงต่อการประสบความสำเร็จ ทั้งนี้
ได้มีการการดำเนินการกำกับและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้
(1) จัดให้ มีการกำหนดตัวชี้วัดและค่ าเป้าหมายในระดับองค์กรต่างๆ โดยอ้ างอิงจาก
ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ ฉบับนี้ หรือปรับปรุง/กำหนดเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมในการดำเนินงาน
(2) จัดให้ มี การติดตามและประเมิ นผลโครงการตามเวลาที่กำหนด โดยคณะทำงาน
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
(3) ทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้

๓๓
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บทที่ 6
แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 - 2567
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 – 2567 จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กองทุน พัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖7 โดยเนื้อหาสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการฯ มีองค์ประกอบ
หลั กและ องค์ป ระกอบเพิ่ มเติ มที่ ค รบถ้ว นสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ การประเมิ น ทุ น หมุ น เวีย น (กองทุ น พั ฒ นา
น้ำบาดาล) ประจำปีบัญชี ๒๕๖4 ตัวชี้วดั เรื่อง การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ดังนี้
๑. องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1.1 แผนงาน/โครงการ
1.2 เป้าหมาย
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.5 ระยะเวลา
1.6 งบประมาณ
1.7 ผู้รับผิดชอบ
๒. องค์ประกอบเพิ่มเติม
1) ได้แก่การจัดกลุ่มและลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
- เป็นแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองการตัดสินใจระดับนโยบายและผู้ใช้บริการที่มีความ
ต้องการเร่งด่วน ลำดับความสำคัญ (สูงมาก)
- เป็ น แผนงาน/โครงการสนั บ สนุ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทางานด้ า นดิ จิ ทั ล ลำดั บ
ความสำคัญ (สูง)
- เป็ น แผนงาน/โครงการสนั บ สนุ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการท ำงานด้ า นดิ จิ ทั ล โครงการที่
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ลำดับความสำคัญ (ปานกลาง)
๒) ตัวชี้วัดแสดงความสำเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินกาโดยมี
ตั ว ชี้ วั ด แสดงความสำเร็ จ และผลลั พ ธ์ที่ ค าดหวั งครบทุ ก กิ จ กรรม/โครงการที่ ด ำเนิ น การ รายละเอี ย ดของ
แผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 - 2567 ดังนี้
โครงการที่จะดำเนินการแยกตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พ.ศ. 2565 - 2567
แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พ.ศ 2565
1) โครงการศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลผลิตและ
ผลลัพธ์ผลกระทบของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล : ระดับความสำคัญสูงมาก
2) โครงการจั ด หาระบบระบบเครื อ ข่ ายเพื่ อ ป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามจากภายนอก : ระดั บ
ความสำคัญสูงมาก
3) โครงการจั ดหาครุ ภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ต่ อพ่ วงสำหรั บหน่ วยงาน (Hardware
Software) : ระดับความสำคัญสูง
4) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒ นาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีดิ จิทัล แก่
บุคลากรของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล* : ระดับความความสำคัญปานกลาง
5) โครงการเพิ่ ม ทั ก ษะดิ จิ ทั ล แก่ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ก ารด้ า นสารสนเทศ* : ระดั บ ความ
ความสำคัญปานกลาง
๓๔
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พ.ศ 2566
1) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและให้บริการข้อมูล
ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล : ระดับความสำคัญสูง
2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับหน่วยงาน (Hardware
Software) : ระดับความสำคัญสูง
3) โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ เชื่อมโยงเครื อข่ายระบบสื่อสาร :
ระดับความความสำคัญปานกลาง
4) โครงการจ้ างบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิว เตอร์ แม่ข่ ายและอุ ป กรณ์ : ระดับ ความ
ความสำคัญปานกลาง
5) โครงการฝึ กอบรมเพื่ อพัฒ นาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่
บุคลากรของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล* : ระดับความความสำคัญปานกลาง
6) โครงการเพิ่ ม ทั ก ษะดิ จิ ทั ล แก่ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ก ารด้ านสารสนเทศ* : ระดั บ ความ
ความสำคัญปานกลาง
แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พ.ศ 2567
1) โครงการออกแบบกราฟฟิก และปรับปรุงเว็บไซต์แบบ Interactive ของกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล (www.gdf.dgr.go.th/) ระยะที่ 2 : ระดับความสำคัญสูงมาก
2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับหน่วยงาน (Hardware
Software) : ระดับความสำคัญสูง
3) โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ เชื่อมโยงเครื อข่ายระบบสื่อสาร :
ระดับความความสำคัญปานกลาง
4) โครงการฝึกอบรมเพื่ อพั ฒ นาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิ จิทัล แก่
บุคลากรของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล* : ระดับความความสำคัญปานกลาง
5) โครงการเพิ่ ม ทั ก ษะดิ จิ ทั ล แก่ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ก ารด้ า นสารสนเทศ* : ระดั บ ความ
ความสำคัญปานกลาง
6) โครงการจัดทำแผนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี : ระดับความสำคัญปลานกลาง
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5
1. หลักการและเหตุผล
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และ
อนุ รั ก ษ์ แ หล่ งน้ ำ บาดาลและสิ่ งแวดล้ อ ม การบริห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำบาดาลให้ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์
จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนิ นงานให้บรรลุเป้าหมาย
จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทีท่ ันสมัยสอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลทั้งในด้าน ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์
2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการปฏิบัติงานต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติ และประสบการณ์ ในการปฏิ บัติ งาน อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
3. เป้าหมาย
3.1 มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่รองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพทั้งในด้า น
ฮาดร์แวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย
3.2 บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและสามารถนำไปปรับใช้กับงานที่ปฏิบัติได้
4. วิธีการดำเนินการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พ.ศ. 2565 ดำเนินการจัดหา อาจจะเป็นการจัดซื้อหรือ
จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการ เช่น การตกลงราคาเพื่อจัดซื้อจัดหา
การสอบราคา และการประกวดราคาซื้ อ หรื อ ว่ า จ้ า งการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทางระบบวิ ธี ต ลาดอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Market: e-market) และวิธีป ระกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) ใน
ส่วนบุคลากรดำเนินการจัดฝึกอบรมหรือส่งเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก
5. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
6. พื้นที่ดำเนินการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือสถานที่เอกชน
7. งบประมาณ จำนวน 9,494,100 บาท (เก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
8. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการและการจัดการความรู้ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
9. ตัวชี้วัด
8.1 ระดับความสำเร็จของการกระบวนการสรรหา/จัดทำ/จัดจ้าง ในการดำเนินตามแผนทุกกิจกรรม
8.2 ร้อยละของจำนวนบุคลากรกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เข้าร่วมฝึกทักษะพื้นฐาน
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
8.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งาน
๓๖

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

ตารางที่ 6.1 แผนปฏิบตั ิการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5
กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

ปีที่ดำเนินการ/งบ

2565 2566 2567

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ระดับ
ความสำเร็จใน
การจัดจ้างได้
ภายในไตรมาสที่
3 ของ
ปีงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการ
และการ
จัดการความรู้
กองบริหาร
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

กลุ่ม/ลำดับ
ความสำคัญ
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลหลักเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ฐานข้อมูล/จัดทำ/จัดหา
ระบบฐานข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการบริหารงาน
กองทุนพัฒนาน้ำ
บาดาล เพื่ออำนวย
ความสะดวก
กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชน
แผนงานที่ 1 พัฒนา/
จัดทำฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหารงานกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

โครงการศึกษาและจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับ
การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์
ผลกระทบของโครงการทีไ่ ด้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

๑. จ้างวิเคราะห์
ระบบและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ทั้งด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน
2. อบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพใน
การจัดการระบบ

7,553,800 มีระบบ
ประเมิน
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ผลกระทบ
และความ
คุ้มค่า ทั้ง
การเงินและ
ไม่ใช่การเงิน

๓๗

*****สูงมาก
โครงการประเภทที่
๓ : เป็นโครงการ
จัดให้มีระบบ
สารสนเทศ/หรือ
ระบบ
ดิจิทัลที่สนับสนุน
การบริหารจัดการ
ทุนหมุนเวียน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

ตารางที่ 6.1(ต่อ) แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5
กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

ปีที่ดำเนินการ/งบ

2565 2566 2567

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม/ลำดับ
ความสำคัญ
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพดโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์

จัดซื้อเครื่อง

462,300 มีโครงสร้าง
พื้นฐาน ทั้งด้าน
Hardware และ
Software ที่
สามารถรองรับ
การดาเนินงาน
ของกองบริหาร
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลได้

โครงสร้างพื้นฐานด้าน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง คอมพิวเตอร์และ
Hardware Software
สำหรับหน่วยงาน (Hardware อุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบเครือข่ายการสื่อสาร
Software)
ที่และระบบรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยทางดิจิทัล ที่
สามารถรองรับการ
บริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำ
บาดาล

แผนงานที่ 2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัล
Hardware Software
อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบ
เครือข่ายการสื่อสาร
เพื่อการบริหารงาน
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

๓๘

ร้อยละ 100
ของจำนวน
ครุภณ
ั ฑ์ที่จัดหา
ในแผนปฏิบัติ
การประจำปี

ฝ่ายวิชาการ
และการ
จัดการความรู้
กองบริหาร
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

****สูง
โครงการประเภทที่
๑ : โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และ/หรือ ลด
ขัน้ ตอน
การปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

ตารางที่ 6.1(ต่อ) แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5
กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

ปีที่ดำเนินการ/งบ

2565 2566 2567

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม/ลำดับ
ความสำคัญ
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 3 บริหาร
โครงการจัดหาระบบเครือข่าย
จัดการข้อมูลดิจิทลั
เพือ่ ป้องกันภัยคุกคามจาก
ข้อมูลสารสนเทศ
ภายนอก
และระบบเครือข่าย
เพื่อตอบสนองกลุ่ม
เป้าหมายและประชาชน
แ ผ น ง า น ที่ 2 เพิ่ ม
ประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้ น ฐ า น ด้ า น ดิ จิ ทั ล
Hardware Software
อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง ระบบ
เครื อ ข่ า ยการสื่ อ สาร
เพื่ อ ก าร บ ริ ห ารงา น
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า น้ ำ
บาดาล

จัดซื้อ/จัดหา
ระบบเครือข่าย
และอุปกรณ์ด้าน
เครือข่าย

1,478,000 คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและอุปกรณ์
เพือ่ ป้องกันการ
โจมตีจากภัย
คุกคาม

๓๙

เชิงปริมาณ :
ร้อยละ 100
ของจำนวน
ครุภณ
ั ฑ์ที่จัดหา
ในแผนปฏิบัติ
การประจำปี
เชิงคุณภาพ :
บุคลากรมีความ
พึงพอใจในการ
ใช้งานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ฝ่ายวิชาการ
และการ
จัดการความรู้
กองบริหาร
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

*****สูงมาก
โครงการประเภทที่
๑ : โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และ/หรือ ลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการประเภทที่
๔ : โครงการจัดให้
มีระบบสารสนเทศ
และ/หรือ
ระบบดิจิทลั เพือ่
ช่วยในการสื่อสาร
ภายในและ
ภายนอกที่
เหมาะสมกับ
ทุนหมุนเวียน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

ตารางที่ 6.1(ต่อ) แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5
กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

ปีทดี่ ำเนินการ/งบ

2565 2566 2567

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม/ลำดับ
ความสำคัญ
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
กลยุ ท ธ์ ที่ 4 พั ฒ นา
บุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความเชี่ ย วชาญในการ
น ำ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 4 พั ฒ นา
บุคลากรด้านดิจิทัล

โครงการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพและทั กษะการเรียนรู้
ด้ า น เท ค โน โล ยี ดิ จิ ทั ล แ ก่
บุคลากรของกองบริหารกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

จัดฝึกอบรมด้าน
การใช้งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ด้านดิจิทัล สำหรับ
การปฏิบัติงาน

โครงการเพิม่ ทักษะดิจิทลั แก่
บุคลากรที่ปฏิบัติการด้าน
สารสนเทศ

ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรม/
ศึกษาดูงาน ด้าน
ดิจิทัล

(งบดำเนินงาน)

บุคลากรของ
กองทุนได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพจาก
การเข้าร่วม
อบรม/
ศึกษาดูงาน
(งบดำเนินงาน) บุคลากรที่ดแู ล
ด้านดิจิทัลได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ

๔๐

เชิงปริมาณ :
จำนวนผู้ได้รับ
การอบรม
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละความพึง
พอใจ

ฝ่ายวิชาการ ***ปลานกลาง
โครงการประเภทที่ ๑ :
และการ
โครงการเพิม่
จัดการความรู้ ประสิทธิภาพ และ/หรือ
กองบริหาร
ลดขั้นตอนการ
กองทุนพัฒนา ปฏิบตั ิงาน
น้ำบาดาล

ร้อยละ 100
เข้ารับการ
ฝึกอบรมและมี
ผลการประเมิน
ที่ระดับคะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

ฝ่ายวิชาการ ***ปลานกลาง
โครงการประเภทที่ ๑ :
และการ
โครงการเพิม่
จัดการความรู้ ประสิทธิภาพ และ/หรือ
กองบริหาร
ลดขั้นตอนการ
กองทุนพัฒนา ปฏิบัติงาน
น้ำบาดาล

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล กองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567
การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้กองทุ นพัฒนา
น้ำบาดาลดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของทุน
หมุนเวียน โดยพิจารณาจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บข้อมูล
ผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินสำหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
และผลกระทบ (Impact) ของทุนหมุนเวียนได้ แล้วเสร็จ ดังนั้นจึงดำเนินการพัฒ นาฐานข้อ มูลสารสนเทศเพื่อ
ประเมินความคุ้มค่าของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าสามารถสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบให้เกิด
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหลักได้อย่างมีประสิทธิผล ถูกต้องและเชื่อถือได้
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการและประเมินความคุ้มค่าของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
2. วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้มีร ะบบฐานข้อ มูล ที่สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล รองรับการ
ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และความคุม้ ค่าของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
3. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนแม่บท
3.1 พระราชบั ญญั ติน้ำ บาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 7 เบญจ (3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
3.2 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ของร่างแผนปฏิบัติการเพื่อ
การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงานที่ 2 : การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
3.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2565 - 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลหลักเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒ นาศูนย์ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒ นา
น้ำบาดาล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ สำหรับ การปฏิ บั ติ งานและการ
ตัดสินใจและการสร้างนวัตกรรมงานบริการผ่านทางดิจิทัล
๔๑

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

4. เป้าหมาย
มีร ะบบฐานข้อมูล ที่สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล รองรับการประเมิน
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และความคุ้มค่าของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
5. ขอบเขตของงาน
พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและการประเมิ น ผล
ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และความคุ้มค่าของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
6. วิธีการดำเนินการ
จัดจ้างเพื่อจัดทำ/พัฒ นาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์
ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
7. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน
8. พื้นที่ดำเนินการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
9. งบประมาณ
7,553,800 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
11. ตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จในการจัดจ้างได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ
12. ผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
ผู้บริหารสามารถรับรู้ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และความคุ้มค่าของการดำเนินโคงการได้ และ
สามารถนำโครงการที่ดำเนิน การสำเร็จไปเผยแพร่และต่อยอดได้ อีกทั้งยังตอบโจทย์ด้านการบริห ารจัดการ
กองทุนได้

๔๒

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการจัดหาระบบระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก
1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล กองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567
และการประเมิน ผลการดำเนิ นงานทุน หมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้กองทุน
พัฒนาน้ำบาดาลดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุน
หมุนเวียน โดยพิจารณาจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บข้อมูล
ผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินสำหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
และผลกระทบ (Impact) ของทุนหมุนเวียน
กองบริหารกองทุน พัฒ นาน้ำบาดาล จึงมี ความจำเป็นที่จะต้องพัฒ นาระบบสารสนเทศและ
เครือข่าย เพื่อรองรับการใช้งานระบบฐานข้อมูลและเพื่อเป็นหารป้องกันความเสียหายของข้อมูล เพื่อให้การ
ปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีระบบสารสนเทศและเครือข่ายทีส่ นับสนุนการบริหารจัดการฐานข้อมูลของกองบริหาร
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
3. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัตนิ ้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนแม่บท
3.1 พระราชบั ญญั ติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 7 เบญจ (3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
3.2 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ของร่างแผนปฏิบัติการเพื่อ
การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงานที่ 2 : การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
3.3 แผนปฏิบัติการดิจิทลั เพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2565 - 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลหลักเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาศูนย์ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒ นา
น้ำบาดาล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ สำหรับ การปฏิ บั ติ ง านและการ
ตัดสินใจและการสร้างนวัตกรรมงานบริการผ่านทางดิจิทัล

๔๓

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

4. เป้าหมาย
มีโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่ อสาร เซิร์ฟเวอร์ และซอฟต์แวร์ สำหรับ
เครือข่าย รองรับฐานข้อมูลด้านการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และความคุ้มค่าของการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล
5. ขอบเขตของงาน
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบสารสนเทศและเครือข่ายที่ใช้งานภายในของกอง
บริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
6. วิธีการดำเนินการ
จัดซื้อ/จัดหาระบบสารสนเทศและเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์
6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 350,000 บาท
6.2 อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แบบภายนอก (External Storage) จำนวน 1 เครื่ อ ง
ราคา 570,000 บาท
6.3 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) จำนวน 1 เครื่อง ราคา
530,000 บาท
6.4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิ บัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับ
หน่วย ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 Core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน
1 ชุด ราคา 28,000 บาท
7. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน
8. พืน้ ที่ดำเนินการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
9. งบประมาณ
1,478,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
11. ตัวชี้วัด
11.1 ร้อยละ 100 ของจำนวนครุภัณฑ์ที่จัดหาในแผนปฏิบัติการประจำปี
11.2 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
12. ผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
ป้องกันการสูญหายและป้องกันการบุกรุกด้านเครือข่าย และเพื่อให้การใช้งานฐานข้อมูลผ่าน
เครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

๔๔

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการจัดหาทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับหน่วยงาน
(Hardware Software)
1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 และการ
ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานทุน หมุ น เวีย น ประจำปีบั ญ ชี 2563 กรมบั ญ ชีกลางได้ก ำหนดให้ กองทุน พัฒ นา
น้ำบาดาล ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของทุน
หมุน เวียน ซึ่งกองบริห ารกองทุน พัฒ นาน้ำบาดาล มีการอนุมิติประมาณเพื่อสนับสนุน การดำเนินโครงการที่
เกี่ยวข้องกับน้ำบาดาล รวมทั้งการยื่นโครงการผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการดำเนินการจะต้องดำเนินการผ่านระบบ
เครือข่ายซึ่ง จะต้องมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพือ่ สนับสนุนภารกิจดังกล่าว
กองทุ น พั ฒ นาน้ ำบาดาล จึงมีความจำเป็น ที่จะต้องจัดหาครุภั ณฑ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วงสำหรับหน่วยงาน (Hardware Software) รวมทั้งการบำรุงรักษา เพื่อรองรับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้มีค อมพิว เตอร์แ ละอุปกรณ์ต่อ พ่ว งรองรับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
และฐานข้อมูลการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และการปฏิบัติงาน
3. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนแม่บท
3.1 พระราชบั ญญั ติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 7 เบญจ (3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
3.2 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ของร่างแผนปฏิบัติการเพื่อ
การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงานที่ 2 : การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
3.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2565 - 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลหลักเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาศูนย์ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒ นา
น้ำบาดาล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ สำหรั บ การปฏิ บั ติ งานและการ
ตัดสินใจและการสร้างนวัตกรรมงานบริการผ่านทางดิจิทัล
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4. เป้าหมาย
มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง Hardware Software ที่ทันสมัย พร้อมฮาร์ดดิสก์
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพสำหรับการจัดการฐานข้อมูลภายในกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
5. ขอบเขตของงาน
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับหน่วยงาน (Hardware Software)
6. วิธีการดำเนินการ
จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จำนวน 10 ชุดๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 300,000 บาท
6.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง
ราคา 6,300 บาท
6.3 เครื่ อ งพิ ม พ์ เลเซอร์ ห รือ LED สี ช นิ ด Network แบบที่ 2 (27 หน้ า/นาที ) จำนวน 2
เครื่องๆ ละ ราคา 27,000 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท
6.4 เครื่องพิมพ์สีชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 1
เครื่อง ราคา 15,000 บาท
6.5 สแกนเนอร์ส ำหรับ งานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่องๆ ละ
ราคา 29,000 บาท เป็นเงิน 87,000 บาท
7. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน
8. พื้นที่ดำเนินการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
9. งบประมาณ
462,300 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
11. ตัวชี้วัด
ร้อยละความสำเร็จในกระบวนการสรรหา
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
คอมพิว เตอร์และอุป กรณ์ ต่อพ่วงที่ทัน สมัยช่วยเพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการบริห ารจัดการด้าน
ดิ จิ ทั ล ป้ อ งกั น การสู ญ หายของข้ อ มู ล และรองรั บ การเรีย กใช้ ง านฐานข้ อ มู ล ของกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาล
ได้อย่างรวดเร็ว
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โครงการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรของ
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
1. หลักการและเหตุผล
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การเงิ น นอกงบประมาณโดยมี ร ายได้ จ ากการจั ด เก็ บ ค่ า ใช้ น้ ำ บาดาล
และค่าอนุ รักษ์น้ ำบาดาล ซึ่งการบริห ารกองทุนพั ฒ นาน้ำบาดาลให้ มีป ระสิ ทธิภ าพและประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมายนั้น จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนประกอบสำคัญในการดำเนินงาน และ
มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ น ซึ่ ง องค์ ก รต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ แ ละดำเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว
ตามกำหนดเวลา และปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ได้ เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว รวมทั้ งระบบหรื อ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยมากขึ้น ดังนั้น บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถมุ่งสู่ความเป็นเลิศนำมาปรับใช้กับองค์กร ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้
สูงสุด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนำเสนองาน
ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี เพื่องานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนแม่บท
3.1 พระราชบั ญญั ติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 7 เบญจ (3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
3.2 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ของร่างแผนปฏิบัติการเพื่อ
การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
แผนงานที่ 2 : การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอปุ กรณ์และเทคโนโลยี
3.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2565 - 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒ นาศักยภาพและทั กษะด้านดิจิทัล แก่บุคลากรของกองทุ นพั ฒ นา
น้ำบาดาล
4. เป้าหมายโครงการ
ส่งเสริมให้บุ คลากร มีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยี และสามารถนำไปปรับใช้กับ การ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔๗

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

5. ขอบเขตของการดำเนินงาน
ดำเนิ น การจั ด หาหลั ก สู ต รและกำหนดจั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโดยให้ ค วามรู้ เฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน 2-๓ วัน
7. สถานทีด่ ำเนินการ
เอกชน/ต่างจังหวัด
8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาลรวมทั้งที่ปฏิบัติงานสำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง)
9. งบประมาณ
***โดยใช้งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนการพัฒนาบุคลากร***
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
11. การประเมินโครงการ
ประเมินผลโดยจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการอบรม
12. ตัวชี้วดั
เชิงคุณภาพ บุคลากรทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
13. ผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
13.1 บุ คลากรได้น ำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงานที่รับผิ ดชอบ ทำให้ การทำงานรวดเร็ว
ถูกต้องตอบสนองผู้บริหารได้
13.2 ลดความผิดพลาดอันเกิดจากความไม่เข้าใจในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
13.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อ
นำไปปฏิบัติงานต่อไป
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โครงการเพิ่มทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติการด้านสารสนเทศ
1. หลักการและเหตุผล
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสบความสำเร็ จ
ตามเป้าหมายนั้น จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนประกอบสำคัญในการดำเนินงาน และ
มีขั้น ตอนการปฏิบั ติงานที่ละเอีย ดอ่อน ซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ ยวกับ ระบบสารสนเทศและเครื อข่าย
สื่อสารให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้ การบริห ารจัดการเป็น ไปอย่างมีป ระสิทธิภ าพ ดังนั้น บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านสานเสนเทศและ
เครือข่าย จำเป็นต้องได้รับการพั ฒนาทักษะหรือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขีดความสามารถมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
นำมาปรับใช้กับองค์กร และนำมาพัฒนาระบบสารสนเทศภายในกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่ ป ฏิ บั ติ งานด้ านสารสนเทศและเครื อ ข่ ายมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจ สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขคอมพิวเตอร์หรือปรับปรุงระบบที่ดำเนินการในกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเบื้องต้นได้ และได้
เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
3. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนแม่บท
3.1 พระราชบั ญญั ติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรา 7 เบญจ (3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
3.2 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ของร่างแผนปฏิบัติการเพื่อ
การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
แผนงานที่ 2 : การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
3.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2565 - 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒ นาศักยภาพและทั กษะด้านดิจิทั ล แก่บุคลากรของกองทุ นพั ฒ นา
น้ำบาดาล
4. เป้าหมายโครงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ การปรับปรุงแก้ไข การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่
และสามารถนำไปปรับใช้กับ การบริหารจัดการสารสนเทศและเครือข่ายกองบริ หารกองทุนพัฒ นาน้ำบาดาล
ให้มีประสิทธิภาพ
5. ขอบเขตของการดำเนินงาน
ดำเนิ น การจั ด หาหลั ก สู ต รและกำหนดจั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโดยให้ ค วามรู้ เฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔๙

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

6. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน 1-3 วัน
7. สถานทีด่ ำเนินการ
เอกชน/ออนไลน์
8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
บุคลากรที่ปฏิบัติการด้านสานสนเทศของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
9. งบประมาณ
***โดยใช้งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนการพัฒนาบุคลากร***
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
11. การประเมินโครงการ
ประเมินผลโดยการทดสอบความรู้ความสามารถ
12. ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 เข้ารับการฝึกอบรมและมีผลการประเมินที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 บุ คลากรได้น ำความรู้ที่ ได้ รับไปปรับใช้กับงานที่รับผิ ด ชอบ ทำให้ การทำงานรวดเร็ว
ถูกต้องตอบสนองผู้บริหารได้
13.2 ลดความผิดพลาดอันเกิดจากความไม่เข้าใจในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

๕๐

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6
1. หลักการและเหตุผล
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และ
อนุ รั ก ษ์ แ หล่ งน้ ำ บาดาลและสิ่ งแวดล้ อ ม การบริห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำบาดาลให้ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์
จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ทันสมัยสอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึน้ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลทั้งในด้าน ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์
2.2 เจ้าหน้ าที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็วและแม่นยำ เพิ่มประสบการณ์ทำให้การปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
2.3 บำรุงรักษา ปรับปรุงแก้ไข ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 มี ร ะบบสารสนเทศที่ ร องรั บ กาปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั ้ง ในด้า นฮาดร์แ วร์
ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย
3.2 บุคลากร มีความรูค้ วามเข้าใจในเทคโนโลยีและสามารถนำไปปรับใช้กับงานที่ปฏิบัติได้
4. วิธีการดำเนินการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พ.ศ. 2566 ดำเนินการจัดหา อาจจะเป็นการจัดซื้อ
หรือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการ เช่น การตกลงราคาเพื่อซื้อ การ
สอบราคา และการประกวดราคาซื้อหรือว่าจ้างการจัดซื้อจัดจ้างทางระบบวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Market: e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) ในส่วนบุคลากร
ดำเนินการจัดฝึกอบรมหรือส่งเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก
5. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)
6. พื้นที่ดำเนินการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือสถานที่เอกชน
9. งบประมาณ จำนวน 1,482,600 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการและการจัดการความรู้ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
8. ตัวชี้วัด
8.1 ระดับความสำเร็จของการกระบวนการสรรหา/จัดทำ/จัดจ้าง ในการดำเนินตามแผนทุกกิจกรรม
8.2 ร้อยละของจำนวนบุคลากรกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เข้าร่วมฝึกทักษะพื้นฐาน
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบตั ิงาน
8.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งาน
๕๑

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

ตารางที่ 6.2-1 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6
กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

ปีที่ดำเนินการ

2565 2566 2567

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม/ลำดับ
ความสำคัญ
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการฐานข้อมูลหลักเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ฐานข้อมูล/จัดทำ/จัดหา
ระบบฐานข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการบริหารงาน
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล เพื่ออำนวย
ความสะดวก
กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชน
แผนงานที่ 1 พัฒนา/
จัดทำฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหารงานกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและให้บริการข้อมูลด้าน
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของ
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

๑.จ้าง วิเคราะห์
ระบบและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
2. อบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพใน
การจัดการระบบ

450,000 เชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่าง
ฐานข้อมูลและ
ระบบเผยแพร่

๕๒

ร้อยละ 100
ของข้อมูลด้าน
ด้านผลผลิต
ผลลัพธ์
ผลกระทบที่อยู่
ในระบบ
ฐานข้อมูลทีถ่ ูก
นำไปเผยแพร่

ฝ่ายวิชาการ ***ปลานกลาง
โครงการประเภทที่ ๒ :
และการ
โครงการสำหรับ
จัดการความรู้ ประชาชน/ผู้ใช้บริการ
กองบริหาร
ได้รับความสะดวกและ
กองทุนพัฒนา ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ
น้ำบาดาล
โครงการประเภทที่ ๔ :
โครงการจัดให้มรี ะบบ
สารสนเทศ และ/หรือ
ระบบดิจิทัลเพื่อช่วยใน
การสือ่ สารภายในและ
ภายนอกที่เหมาะสมกับ
ทุนหมุนเวียน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

ตารางที่ 6.2-2 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6
กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

ปีทดี่ ำเนินการ

2565 2566 2567

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม/ลำดับ
ความสำคัญ
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน Hardware
Software ระบบ
เครือข่ายการสื่อสาร
ทีแ่ ละระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทาง
ดิจิทัล ที่สามารถรองรับ
การบริหารงานกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล
แผนงานที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดิจิทัล Hardware
Software อุปกรณ์ต่อ
พ่วง ระบบเครือข่าย
การสื่อสาร เพือ่ การ
บริหารงานกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง คอมพิวเตอร์และ
สำหรับหน่วยงาน (Hardware อุปกรณ์ตอ่ พ่วง
Software)

482,600 มีโครงสร้าง
พื้นฐาน ทัง้ ด้าน
Hardware และ
Software ที่
สามารถรองรับ
การดาเนินงาน
ของกองบริหาร
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลได้

๕๓

ร้อยละ 100
ของจำนวน
ครุภณ
ั ฑ์ที่จัดหา
ในแผนปฏิบัติ
การประจำปี

ฝ่ายวิชาการ
และการ
จัดการความรู้
กองบริหาร
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

****สูง
โครงการประเภทที่
๑ : โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และ/หรือ ลด
ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

ตารางที่ 6.2-3 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6
กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

ปีที่ดำเนินการ

2565 2566 2567

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม/ลำดับ
ความสำคัญ
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 3 บริหาร
จัดการข้อมูลดิจิทลั
ข้อมูลสารสนเทศ และ
ระบบบริการ เพื่อ
ตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชน
แผนงานที่ 2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัล
Hardware Software
อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบ
เครือข่ายการสื่อสาร
เพือ่ การบริหารงาน
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

โครงการจ้างบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เชื่อมโยง
เครือข่ายและระบบสื่อสาร

จัดซื้อ/จัดหา/จัด
จ้าง บำรุงรักษา
และซ่อมแซม
แก้ไขอุปกรณ์

150,000 รักษาความ
ต่อเนื่องในการ
ใช้งานเครือข่าย
แลระบบสื่อสาร

บุคลากรมีความ
พึงพอใจในการ
ใช้งานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ฝ่ายวิชาการ ***ปลานกลาง
โครงการประเภทที่ ๑ :
และการ
โครงการเพิม่
จัดการความรู้ ประสิทธิภาพ และ/หรือ
กองบริหาร
ลดขั้นตอนการ
กองทุนพัฒนา ปฏิบัติงาน
น้ำบาดาล

โครงการจ้างบำรุงและซ่อมแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์

จัดซื้อ/จัดหา/จัด
จ้าง บำรุงรักษา
และซ่อมแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและ
อุปกรณ์

400,000 คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย สามารถ
รองรับการใช้
งานด้านบริหาร
จัดการข้อมูลได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรมีความ
พึงพอใจในการ
ใช้งานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ฝ่ายวิชาการ ***ปลานกลาง
โครงการประเภทที่ ๑ :
และการ
โครงการเพิม่
จัดการความรู้ ประสิทธิภาพ และ/หรือ
กองบริหาร
ลดขั้นตอนการ
กองทุนพัฒนา ปฏิบัติงาน
น้ำบาดาล

๕๔

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

ตารางที่ 6.2-4 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6
กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

ปีที่ดำเนินการ/งบ

2565 2566 2567

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม/ลำดับ
ความสำคัญ
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
กลยุ ท ธ์ ที่ 4 พั ฒ นา
บุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความเชี่ ย วชาญในการ
น ำ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 4 พั ฒ นา
บุคลากรด้านดิจิทัล

โครงการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพและทั กษะการเรียนรู้
ด้ า น เท ค โน โล ยี ดิ จิ ทั ล แ ก่
บุคลากรของกองบริหารกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

จัดฝึกอบรมด้าน
การใช้งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ด้านดิจิทัล สำหรับ
การปฏิบัติงาน

โครงการเพิม่ ทักษะดิจิทลั แก่
บุคลากรที่ปฏิบัติการด้าน
สารสนเทศ

ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรม/
ศึกษาดูงาน ด้าน
ดิจิทัล

(งบดำเนินงาน) บุคลากรของ

เชิงปริมาณ :
กองทุนได้รับ
จำนวนผู้ได้รับ
การพัฒนา
การอบรม
ศักยภาพจากกา เชิงคุณภาพ : ผู้
เข้าร่วมอบรม/ เข้าอบรมมีความ
ศึกษาดูงาน
พึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
(งบดำเนินงาน) บุคลากรที่ดแู ล ร้อยละ 100
ด้านดิจิทัลได้รับ เข้ารับการ
การพัฒนา
ฝึกอบรมและมี
ศักยภาพ
ผลการประเมิน
ทีร่ ะดับคะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

๕๕

ฝ่ายวิชาการ ***ปลานกลาง
โครงการประเภทที่ ๑ :
และการ
โครงการเพิม่
จัดการความรู้ ประสิทธิภาพ และ/หรือ
กองบริหาร
ลดขั้นตอนการ
กองทุนพัฒนา ปฏิบตั ิงาน
น้ำบาดาล
ฝ่ายวิชาการ ***ปลานกลาง
โครงการประเภทที่ ๑ :
และการ
โครงการเพิม่
จัดการความรู้ ประสิทธิภาพ และ/หรือ
กองบริหาร
ลดขั้นตอนการ
กองทุนพัฒนา ปฏิบัติงาน
น้ำบาดาล

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การสื่อสารและให้บริการข้อมูลด้าน
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 และการ
ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานทุน หมุ น เวีย น ประจำปีบั ญ ชี 2563 กรมบั ญ ชีกลางได้ก ำหนดให้ กองทุน พัฒ นา
น้ำบาดาล ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของทุน
หมุนเวียน ซึ่งกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้ดำเนินพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้วนั้น ทั้งนี้การที่จะนำข้อมูล
จากฐานข้อมูลที่มีอยู่เพื่อนำไปใช้งาน ประมวลผล หรือเผยแพร่ จะต้องมีการดำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลที่มีอยู่ จึงจำเป็นที่ จะต้องดำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยข้อมูล Web Services เพื่อสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย
2. วัตถุประสงค์
มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลและฐานข้อมูลที่ใช้ปฏิบัติงานภายในกองบริหารทุนพัฒนาน้ำบาดาล
3. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนแม่บท
3.1 พระราชบั ญญั ติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม ตามมาตรา 7 เบญจ (3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
3.2 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ สาร ของร่างแผนปฏิบัติการเพื่อ
การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงานที่ 2 : การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
3.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2565 - 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลหลักเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพดโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาศูนย์ปฏิบัติ การระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒ นา
น้ำบาดาล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ สำหรับ การปฏิ บั ติ งานและการ
ตัดสินใจและการสร้างนวัตกรรมงานบริการผ่านทางดิจทิ ัล
4. เป้าหมาย
เชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการบริหารจัดการและเผยแพร่
5. ขอบเขตของงาน
พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศ Web Services เพื่ อ สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย
๕๖

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

6. วิธีการดำเนินการ
จัดจ้างเพื่อจัดทำ/พัฒนาระบบฐานข้อมูล Web Services เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย
7. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน
8. พื้นที่ดำเนินการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
9. งบประมาณ
450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองบริหารกองกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ฝ่ายบริหารทั่วไป
11. ตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จในการจัดจ้างดำเนินการภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ฐานข้อมูลสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่าย รองรับการนำข้อมูลไปเผยแพร่
ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

๕๗

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการจัดหาทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับหน่วยงาน
(Hardware Software)
1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 และการ
สำรวจความต้องการการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
และจากการสำรวจพบว่ามีคอมพิ วเตอร์และอุป กรณ์ ต่อพ่ วง มีอายุการใช้งานที่ ยาวนานและชำรุดเสี ยหาย
ซึ่งหากไม่ดำเนินการจัดหาทดแทนอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้
กองทุ น พั ฒ นาน้ ำบาดาล จึ งมีความจำเป็น ที่จะต้องจัดหาครุภั ณฑ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วงสำหรับหน่วยงาน (Hardware Software) รวมทั้งการบำรุงรักษา เพือ่ รองรับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่ว งรองรับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
3. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนแม่บท
3.1 พระราชบั ญญั ติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม ตามมาตรา 7 เบญจ (3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
3.2 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ของร่างแผนปฏิบัติการเพื่อ
การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงานที่ 2 : การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
3.3 แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2565 - 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลหลักเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพดโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นาศูนย์ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒ นา
น้ำบาดาล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ สำหรับ การปฏิ บั ติ งานและการ
ตัดสินใจและการสร้างนวัตกรรมงานบริการผ่านทางดิจิทัล
4. เป้าหมาย
มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง Hardware Software ที่ทันสมัย พร้อมฮาร์ดดิสก์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการจัดการฐานข้อมูลภายในกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
5. ขอบเขตของงาน
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับหน่วยงาน (Hardware Software)
6. วิธีการดำเนินการ
จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๕๘

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จำนวน 17 ชุดๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 374,000 บาท
6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
เป็นเงิน จำนวน 44,000 บาท
6.3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 17 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท เป็นเงิน จำนวน 64,600 บาท
7. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน
8. พื้นที่ดำเนินการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
9. งบประมาณ
482,600 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
11. ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของจำนวนครุภัณฑ์ที่จัดหาในแผนปฏิบัติการประจำปี
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
คอมพิว เตอร์และอุป กรณ์ ต่อพ่วงที่ทัน สมั ยช่วยเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการบริห ารจัด การด้าน
ดิ จิ ทั ล ป้ อ งกั น การสู ญ หายของข้ อ มู ล และรองรั บ การเรีย กใช้ งานฐานข้ อ มู ล ของกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาล
ได้อย่างรวดเร็ว

๕๙

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบสื่อสาร
1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 และการ
สำรวจความต้องการใช้งานเครือข่ายเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และจากการสำรวจ
พบว่ามีระบบเครือข่ายสื่อสารและอุปกรณ์ต่อพ่ วง ระบบป้ องกันการบุรุกที่ต้องดำเนินการต่ออายุ การใช้งาน
ซึง่ หากไม่ดำเนินการจ้างบำรุงรักษาหรือจัดหาทดแทนอาจส่งผลต่อข้อมูลและการปฏิบัติงานได้
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จึงมีความจำเป็นที่จะต้อ งจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์
เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบสื่อสาร เพือ่ รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพือ่ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบสื่อสาร
3. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนแม่บท
3.1 พระราชบั ญญั ติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 7 เบญจ (3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
3.2 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ของร่างแผนปฏิบัติการเพื่อ
การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงานที่ 2 : การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
3.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2565 - 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลหลักเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นาศูนย์ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒ นา
น้ำบาดาล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ สำหรับ การปฏิ บั ติ งานและการ
ตัดสินใจและการสร้างนวัตกรรมงานบริการผ่านทางดิจิทัล
4. เป้าหมายโครงการ
ป้องกันการสุญหายของข้อมูล และเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการเชื่อมโยงระบบบเครือข่ายสื่อสาร
5. ขอบเขตของการดำเนินงาน
จัดหา/จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบสื่อสาร
6. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน
๖๐

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

7. สถานทีด่ ำเนินการ
กองบริหารกองทุนพัมนน้ำบาดาล
8. งบประมาณ
150,000 (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลล
10. การประเมินโครงการ
ประเมินผลโดยจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานด้ายเครือข่ายสื่อสาร
11. ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้งานเครือข่ายสื่อสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผู้ รั บ บริ ก ารของกองบริห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำบาดาลสามารถติด ต่ อสื่ อ สารได้ อย่ าง
รวดเร็ว
12.2 ลดการสูญหายของข้อมูล

๖๑

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการจ้างบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 และการ
สำรวจความต้องการใช้งานเครือข่ายเพื่อรองรับการปฏิบัตงิ านตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และจากการสำรวจ
พบว่ามี ระบบป้องกันการบุรุกเว็บไซต์และเครือข่าย ที่ต้องดำเนินการต่ออายุการใช้งานซึ่งหากไม่ดำเนินการจ้าง
บำรุงรักษาหรือจัดหาทดแทนอาจส่งผลต่อข้อมูลและการปฏิบัตงิ านได้
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย ระบบป้องกันการบุรุกเว็บไซต์และระบบเครือข่าย เพือ่ รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพือ่ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบสื่อสาร
3. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนแม่บท
3.1 พระราชบั ญญั ติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แ ก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 7 เบญจ (3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
3.2 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ของร่างแผนปฏิบัติการเพื่อ
การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงานที่ 2 : การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
3.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2565 - 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลหลักเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ยุท ธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นาศูนย์ปฏิบัติการระบบฐานข้อมู ลสารสนเทศของกองทุนพัฒ นา
น้ำบาดาล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ สำหรับ การปฏิ บั ติ งานและการ
ตัดสินใจและการสร้างนวัตกรรมงานบริการผ่านทางดิจิทลั
4. เป้าหมายโครงการ
ป้องกันการสุญหายของข้อมูล และเพิ่มประสิ ทธิภาพด้านระบบป้องกันการบุรุกเว็บไซต์และ
ระบบป้องกันเครือข่าย
5. ขอบเขตของการดำเนินงาน
จัดหา/จัดจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันการบุรุกเว็บไซต์และระบบป้องกันเครือข่าย
6. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน

๖๒

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

7. สถานทีด่ ำเนินการ
กองบริหารกองทุนพัมนน้ำบาดาล
8. งบประมาณ
400,000 (สี่แสนบาทถ้วน)
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
10. การประเมินโครงการ
ประเมินผลโดยจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร
11. ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้งานเครือข่ายสื่อสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผู้ รั บ บริ ก ารของกองบริห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำบาดาลสามารถติด ต่ อสื่ อ สารได้ อย่ าง
ปลอดภัยและรวดเร็ว
12.2 ลดการสูญหายของข้อมูล

๖๓

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรของ
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
1. หลักการและเหตุผล
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การเงิ น นอกงบประมาณโดยมี ร ายได้ จ ากการจั ด เก็ บ ค่ า ใช้ น้ ำ บาดาล
และค่าอนุ รักษ์น้ ำบาดาล ซึ่งการบริห ารกองทุนพั ฒ นาน้ำบาดาลให้ มีป ระสิ ทธิภ าพและประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมายนั้น จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนประกอบสำคัญในการดำเนินงาน และ
มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ น ซึ่ ง องค์ ก รต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ แ ละดำเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว
ตามกำหนดเวลา และปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ได้ เปลี่ ย นแปรงอย่ า งรวดเร็ ว รวมทั้ ง ระบบหรือ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยมากขึ้น ดังนั้น บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถมุ่งสู่ความเป็นเลิศนำมาปรับใช้กับองค์กร ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้
สูงสุด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนำเสนองาน ได้
อย่างรวดเร็วและแม่นย่ำ และได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพของงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
3. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนแม่บท
3.1 พระราชบั ญญั ติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แ ก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 7 เบญจ (3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
3.2 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสาร ของร่างแผนปฏิบัติการเพื่อ
การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
แผนงานที่ 2 : การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
3.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2565 - 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรของกองทุ นพัฒนาน้ำ
บาดาล4. เป้าหมายโครงการ
ส่งเสริมให้บุ คลากร มีความรู้ความเข้ าใจในด้านเทคโนโลยี และสามารถนำไปปรับใช้กับ การ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ขอบเขตของการดำเนินงาน
ดำเนิ น การจั ด หาหลั ก สู ต รและกำหนดจั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโดยให้ ค วามรู้ เฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖๔
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6. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน 2-๓ วัน
7. สถานทีด่ ำเนินการ
เอกชน/ต่างจังหวัด
8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาลรวมทั้งที่ปฏิบัติงานสำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง)
9. งบประมาณ
***โดยใช้งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนการพัฒนาบุคลากร***
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
11. การประเมินโครงการ
ประเมินผลโดยจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการอบรม
12. ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ บุคลากรทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 บุ คลากรได้น ำความรู้ที่ ได้รับไปปรับใช้กับงานที่รับผิ ดชอบ ทำให้ การทำงานรวดเร็ว
ถูกต้องตอบสนองผู้บริหารได้
13.2 ลดความผิดพลาดอันเกิ ดจากความไม่เข้าใจในการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรกแรม
คอมพิวเตอร์
13.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อ
นำไปปฏิบัติงานต่อไป

๖๕
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โครงการเพิ่มทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติการด้านสารสนเทศ
1. หลักการและเหตุผล
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสบความสำเร็ จ
ตามเป้าหมายนั้น จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นส่วนประกอบสำคัญในการดำเนินงาน และ
มีขั้น ตอนการปฏิบั ติงานที่ละเอีย ดอ่อน ซึ่งจะต้ องมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกั บ ระบบสารสนเทศและเครือข่าย
สื่อสารให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้ การบริห ารจัดการเป็น ไปอย่างมี ป ระสิทธิภ าพ ดังนั้น บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านสานเสนเทศและ
เครือข่าย จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะหรือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขีดความสามารถมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
นำมาปรับใช้กับองค์กร และนำมาพัฒนาระบบสารสนเทศภายในกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่ ป ฏิ บั ติ งานด้ านสารสนเทศและเครือ ข่ ายมี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจ สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขคอมพิวเตอร์หรือปรับปรุงระบบที่ดำเนินการในกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเบื้องต้นได้ และได้
เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
3. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนแม่บท
3.1 พระราชบั ญญั ติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 7 เบญจ (3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
3.2 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ของร่างแผนปฏิบัติการเพื่ อ
การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
แผนงานที่ 2 : การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
3.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2565 - 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจทิ ัล
3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒ นาศักยภาพและทั ก ษะด้านดิจิทัล แก่บุคลากรของกองทุ นพั ฒ นา
น้ำบาดาล
4. เป้าหมายโครงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ การปรับปรุงแก้ไข การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่
และสามารถนำไปปรับใช้กับ การบริหารจัดการสารสนเทศและเครือข่ายกองบริหารกองทุนพัฒ นาน้ำบาดาล
ให้มีประสิทธิภาพ
5. ขอบเขตของการดำเนินงาน
ดำเนิ น การจั ด หาหลั ก สู ต รและกำหนดจั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโดยให้ ค วามรู้ เฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖๖
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6. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน 1-3 วัน
7. สถานทีด่ ำเนินการ
เอกชน/ออนไลน์
8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
บุคลากรที่ปฏิบัติการด้านสารสนเทศของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
9. งบประมาณ
***โดยใช้งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนการพัฒนาบุคลากร***
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
11. การประเมินโครงการ
ประเมินผลโดยการทดสอบความรู้ความสามารถ
12. ตัวชี้วัด
ผู้ร้อยละ 100 เข้ารับการฝึกอบรมและมีผลการประเมินที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 บุ คลากรได้น ำความรู้ที่ได้รับไปปรั บใช้กับงานที่ รับผิ ดชอบ ทำให้ การทำงานรวดเร็ว
ถูกต้องตอบสนองผู้บริหารได้
13.2 ลดความผิดพลาดอันเกิดจากความไม่เข้าใจในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
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แผนปฏิบัติการดิจิทลั ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7
1. หลักการและเหตุผล
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และ
อนุ รั ก ษ์ แ หล่ งน้ ำ บาดาลและสิ่ งแวดล้ อ ม การบริห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำบาดาลให้ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์
จำเป็นต้องอาศั ยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนิ นงานให้บรรลุเป้าหมาย
จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ทันสมัยสอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลทั้งในด้าน ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์
2.2 เจ้าหน้ าที่สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็วและแม่นยำ เพิ่มประสบการณ์ทำให้การปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
2.3 บริหารจัดการและบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 มี ร ะบบสารสนเทศที่ ร องรั บ กาปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั ้ง ในด้า นฮาดร์แ วร์
ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย
3.2 บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและสามารถนำไปปรับใช้กบั งานที่ปฏิบัติได้
3.3 แผนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ทีค่ รอบคลุมและเหมาะสม
4. วิธีการดำเนินการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พ.ศ. 2567 ดำเนินการจัดหา อาจจะเป็นการจัดซื้อ
หรือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการ เช่น การตกลงราคาเพื่อซื้อ การ
สอบราคา และการประกวดราคาซื้อหรือว่าจ้างการจัดซื้อจัดจ้างทางระบบวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Market: e-market) และวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) ในส่วนบุคลากร
ดำเนินการจัดฝึกอบรมหรือส่งเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก
5. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)
6. พื้นที่ดำเนินการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือสถานทีเ่ อกชน
9. งบประมาณ จำนวน 2,221,400 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
8. ตัวชี้วัด
8.1 ระดับความสำเร็จของการกระบวนการสรรหาในการดำเนินตามแผนทุกกิจกรรม
8.2 ร้อยละของจำนวนบุคลากรกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ ำบาดาล เข้าร่วมฝึกทักษะพื้นฐาน
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
8.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งาน
๖๘

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

ตารางที่ 6.3-1 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7
กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

ปีที่ดำเนินการ

2565 2566 2567

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับ
ความสำคัญ
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการฐานข้อมูลหลักเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ฐานข้อมูล/จัดทำ/จัดหา
ระบบฐานข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการบริหารงาน
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล เพื่ออำนวย
ความสะดวก
กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชน
แผนงานที่ 1 พัฒนา/
จัดทำฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหารงานกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

โครงการออกแบบกราฟฟิก และ
ปรับปรุงเว็บไซต์แบบ
Interactive ของกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล(www.gdf.dgr.go.th)
ระยะที่ 2

๑. จ้างวิเคราะห์
ระบบและพัฒนา
เว็บไซต์
2. อบรมบุคลากร

300,000 มีรูปแบบที่
ทันสมัยรองรับ
การใช้งานของ
ผู้ใช้บริการและ
สามารถ
ตอบสนองได้

๖๙

เว็บไซต์กองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล
สามารถโต้ตอบ
กับผู้ใช้งานได้
แบบอัตโนมัตไิ ด้
ไม่น้อยกว่า 20
คำถาม

ฝ่ายวิชาการ *****สูงมาก
โครงการประเภทที่ ๒ :
และการ
โครงการ
จัดการความรู้ สาหรับประชาชน/
กองบริหาร
ผู้ใช้บริการได้รับ
กองทุนพัฒนา ความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความ
น้ำบาดาล
ต้องการ
โครงการประเภทที่ ๔ :
โครงการจัด
ให้มีระบบสารสนเทศ
และ/หรือ
ระบบดิจิทัล เพือ่ ช่วยใน
การสือ่ สาร
ภายในและภายนอกที่
เหมาะสมกับ
ทุนหมุนเวียน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

ตารางที่ 6.3-2 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7
กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

ปีที่ดำเนินการ/งบ

2565 2566 2567

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับ
ความสำคัญ
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน Hardware
Software ระบบ
เครือข่ายการสื่อสาร ที่
และระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทาง
ดิจิทัล ที่สามารถรองรับ
การบริหารงานกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล
แผนงานที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดิจิทัล Hardware
Software อุปกรณ์ต่อ
พ่วง ระบบเครือข่าย
การสื่อสาร เพื่อการ
บริหารงานกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง คอมพิวเตอร์และ
สำหรับหน่วยงาน (Hardware อุปกรณ์ต่อพ่วง
Software)

1,471,400 มีโครงสร้าง
พื้นฐาน ทั้งด้าน
Hardware และ
Software ที่
สามารถรองรับ
การดาเนินงาน
ของกองบริหาร
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลได้

๗๐

ร้อยละ 100
ของจำนวน
ครุภณ
ั ฑ์ที่จัดหา
ในแผนปฏิบัติ
การประจำปี

ฝ่ายวิชาการ
และการ
จัดการความรู้
กองบริหาร
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

****สูง
โครงการประเภทที่
๑ : โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และ/หรือ ลด
ขัน้ ตอน
การปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

ตารางที่ 6.3-3 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7
กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

ปีที่ดำเนินการ

2565 2566 2567

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับ
ความสำคัญ
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 3
โครงการจ้างบำรุงรักษาและ
บริหารจัดการข้อมูล
ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เชือ่ มโยง
ดิจิทัล ข้อมูลสารสนเทศ เครือข่ายและระบบสื่อสาร
และระบบบริการ เพื่อ
ตอบสนองลุ่มเป้าหมาย
และประชาชน
แผนงานที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดิจิทัล Hardware
Software อุปกรณ์ต่อ
พ่วง ระบบเครือข่าย
การสื่อสาร เพือ่ การ
บริหารงานกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

จัดซื้อ/จัดหา/จัด
จ้าง บำรุงรักษา
และซ่อมแซม
แก้ไขอุปกรณ์

150,000 รักษาความ
ต่อเนื่องในการ
ใช้งานเครือข่าย
แลระบบสื่อสาร

๗๑

บุคลากรมีความ
พึงพอใจในการ
ใช้งานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ฝ่ายวิชาการ ***ปลานกลาง
โครงการประเภทที่ ๑ :
และการ
โครงการเพิม่
จัดการความรู้ ประสิทธิภาพ และ/หรือ
กองบริหาร
ลดขั้นตอนการ
กองทุนพัฒนา ปฏิบัติงาน
น้ำบาดาล

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

ตารางที่ 6.3-4 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7
กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

ปีที่ดำเนินการ/งบ

2565 2566 2567

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับ
ความสำคัญ
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 3 บริหาร

จัดการข้อมูลดิจิทลั
ข้อมูลสารสนเทศ และ
ระบบบริการ เพือ่
ตอบสนองลุ่มเป้าหมาย
และประชาชน
แผนงานที่ 3 การบริหาร
จัดการข้อมูลดิจิทลั
ข้อมูลสารสนเทศ และ
ระบบริการ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
ความเชีย่ วชาญในการ
นำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 4 พั ฒ นา
บุคลากรด้านดิจิทัล

โครงการจัดทำแผนแผนปฏิบตั ิ
การดิจิทัลระยะ 3 ปี

1. ศึกษาวิเคราะห์
แผนเดิมและที่
เกี่ยวข้อง
2. จัดทำร่าง
3. เสนอ
คณะทำงาน
4.เสนอ
คณะกรรมการ
บริหารทุน

โครงการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพและทั กษะการเรียนรู้
ด้ า น เท ค โน โล ยี ดิ จิ ทั ล แ ก่
บุคลากรของกองบริหารกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

จัดฝึกอบรมด้าน
การใช้งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ด้านดิจิทลั สำหรับ
การปฏิบัติงาน

โครงการเพิม่ ทักษะดิจิทลั แก่
บุคลากรที่ปฏิบัติการด้าน
สารสนเทศ

ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรม/
ศึกษาดูงาน ด้าน
ดิจิทัล

300,000 แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะยาว
รองรับการ
บริหารจัดการ
กองทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(งบดำเนินงาน) บุคลากรของ

กองทุนได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพจาก
การเข้าร่วม
อบรม/
ศึกษาดูงาน
(งบดำเนินงาน) บุคลากรที่ดแู ล
ด้านดิจิทัลได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ

๗๒

เชิงปริมาณ :
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ 3
ปีและ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีที่มี
โครงการครบทัง้
4 ประเภท

ฝ่ายวิชาการ *****สูงมาก
โครงการประเภทที่ ๑ :
และการ
โครงการเพิม่
จัดการความรู้ ประสิทธิภาพ และ/หรือ
กองบริหาร
ลดขั้นตอนการ
กองทุนพัฒนา ปฏิบัติงาน
น้ำบาดาล

เชิงปริมาณ :
จำนวนผู้ได้รับ
การอบรม
เชิงคุณภาพ : ผู้
เข้าอบรมมีความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ฝ่ายวิชาการ ***ปลานกลาง
โครงการประเภทที่ ๑ :
และการ
โครงการเพิม่
จัดการความรู้ ประสิทธิภาพ และ/หรือ
กองบริหาร
ลดขั้นตอนการ
กองทุนพัฒนา ปฏิบัติงาน
น้ำบาดาล

ร้อยละ 100 เข้า
รับการฝึกอบรม
และมีผลการ
ประเมินที่ระดับ
คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ฝ่ายวิชาการและ
การจัดการ
ความรู้ กอง
บริหารกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

***ปลานกลาง
โครงการประเภทที่ ๑ :
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ และ/หรือ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการออกแบบกราฟฟิก และปรับปรุงเว็บไซต์แบบ Interactive
ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (www.gdf.dgr.go.th) ระยะที่ 2
1. หลักการและเหตุผล
กองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาล เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ในการติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการ
ตรวจสอบการใช้ จ่ ายเงิน ของโครงการ และตรวจสอบการจั ด เก็ บ เงิ น รายได้ เข้ า กองทุ น พั ฒ นาน้ ำบาดาล
งานด้ า น รั บ -ส่ ง เอกสาร งานด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ งานจั ด เก็ บ เอกสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ด้านกฎหมายและด้านวิชาการ และมีข้อมูลที่สำคัญ จำนวนมากที่จัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องมีการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนพัฒ นาน้ำบาดาล ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ผ่านเว็บไซต์
ซึ่งปัจจุบนั ไม่สามารถให้บริการผ่านสมาร์ทโฟนได้เต็มรูปแบบ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเว็บไซต์ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้สามารถรองรับการใช้งานได้หลาย
รูปแบบและเพิ่มพื้นทีใ่ นการบริหารจัดการข้อมูล
3. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนแม่บทฯ
3.1 พระราชบั ญญั ติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แ ก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 7 เบญจ (3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
3.2 แผนแมบทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษแหลงน้ำบาดาลและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
มาตรการ 1.3 : การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีอันจำเป็นให้เพียงพอ
และสอดคล้องกับภารกิจและระบบที่เปลี่ยนแปลงไป
3.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2565 - 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลหลักเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นาศูนย์ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒ นา
น้ำบาดาล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ สำหรับ การปฏิ บั ติ ง านและการ
ตัดสินใจและการสร้างนวัตกรรมงานบริการผ่านทางดิจิทลั
4. เป้าหมาย
มีเว็บไซต์กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ที่สามารถรองรับการใช้งานได้หลายรูปแบบ และมีการบริหาร
จัดการข้อมูลที่มีประสิ ทธิภาพ
5. ขอบเขตของงาน
จ้างปรับปรุงฐานข้อมูลเว็บไซต์กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
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6. วิธีการดำเนินการ
ดำเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติการดิจิทัลกองทุ นพั ฒนาน้ ำบาดาล พ.ศ. 2567 โดยจ้างปรับปรุง
ฐานข้อมูลเว็บไซต์กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
7. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน
8. พื้นที่ดำเนินการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
9. งบประมาณ
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
10. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
11. ตัวชี้วัด
ระดั บ ความพึ งพอใจในการเข้ าสู่ เว็บ ไซต์ ข องกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาล ผ่ านแบบสอบถาม
ออนไลน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
12. ผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
เว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้งานได้หลายรูปแบบ และมีพื้นที่ในการบริหาร
จัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และประชาชน
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โครงการจัดหาทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับหน่วยงาน
(Hardware Software)
1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 และการ
สำรวจความต้องการการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
และจากการสำรวจพบว่ ามีคอมพิ วเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่ วง มีอายุการใช้ งานที่ ยาวนานและชำรุดเสี ยหาย
ซึ่งหากไม่ดำเนินการจัดหาทดแทนอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ต่ อพ่ วงสำหรั บหน่ วยงาน (Hardware Software) รวมทั้ งการบำรุงรั กษา เพื่ อรองรับ ใช้ งานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่ว งรองรับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
3. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนแม่บท
3.1 พระราชบั ญญั ติน้ ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 7 เบญจ (3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
3.2 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ของร่างแผนปฏิบัติการเพื่อ
การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงานที่ 2 : การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
3.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2565 - 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลหลักเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นาศูนย์ปฏิ บัติการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุ นพัฒ นา
น้ำบาดาล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ สำหรับ การปฏิ บั ติ งานและการ
ตัดสินใจและการสร้างนวัตกรรมงานบริการผ่านทางดิจิทัล
4. เป้าหมาย
มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง Hardware Software ที่ทันสมัย พร้อมฮาร์ดดิสก์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการจัดการฐานข้อมูลภายในกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
5. ขอบเขตของงาน
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับหน่วยงาน (Hardware Software)
6. วิธีการดำเนินการ
จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
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6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จำนวน 18 ชุดๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 396,000 บาท
6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
เป็นเงิน จำนวน 110,000 บาท
6.3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 5
เครือ่ ง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 75,000 บาท
6.4 เครื่ อ งพิ ม พ์ เลเซอร์ ห รื อ LED สี ช นิ ด Network แบบที่ 2 (27 หน้ า/นาที ) จำนวน 2
เครื่องๆ ละ ราคา 27,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 54,000 บาท
6.5 คอมพิ ว เตอร์ แ ท็ ป เล็ ต แบบที่ 2 จำนวน 21 เครื่ อ ง ๆ ละ 20,000 บาท เป็ น เงิ น
จำนวน 420,000 บาท
6.6 เครื่ อ งสำรองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA จำนวน 60 เครื่ อ ง ๆ ละ 5,800 บาท เป็ น เงิ น
จำนวน 348,000 บาท
6.7 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิ วเตอร์โน้ ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 18 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท เป็นเงิน จำนวน 68,400 บาท
7. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน
8. พื้นที่ดำเนินการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
9. งบประมาณ
1,471,400 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
11. ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของจำนวนครุภัณฑ์ที่จัดหาในแผนปฏิบัติการประจำปี
12. ผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
คอมพิว เตอร์และอุป กรณ์ ต่อพ่วงที่ทัน สมัยช่วยเพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการบริห ารจัดการด้าน
ดิ จิ ทั ล ป้ อ งกั น การสู ญ หายของข้ อ มู ล และรองรั บ การเรีย กใช้ งานฐานข้ อ มู ล ของกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาล
ได้อย่างรวดเร็ว

๗๖

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบสื่อสาร
1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 และการ
สำรวจความต้องการใช้งานเครือข่ายเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และจากการสำรวจ
พบว่ามีระบบเครือข่ายสื่อสารและอุปกรณ์ ต่อพ่วง ระบบป้ องกันการบุรุกที่ต้องดำเนินการต่ออายุการใช้งาน
ซึ่งหากไม่ดำเนินการจ้างบำรุงรักษาหรือจัดหาทดแทนอาจส่งผลต่อข้อมูลและการปฏิบัติงานได้
กองบริห ารกองทุนพัฒ นาน้ำบาดาล จึงมีความจำเป็ น ที่จะต้องจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบสื่อสาร เพือ่ รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพือ่ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบสื่อสาร
3. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนแม่บท
3.1 พระราชบั ญญั ติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 7 เบญจ (3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
3.2 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ของร่างแผนปฏิบัติการเพื่อ
การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงานที่ 2 : การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
3.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2565 - 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลหลักเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาศูนย์ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒ นา
น้ำบาดาล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ สำหรั บ การปฏิ บั ติ งานและการ
ตัดสินใจและการสร้างนวัตกรรมงานบริการผ่านทางดิจิทัล
4. เป้าหมายโครงการ
ป้องกันการสุญหายของข้อมูล และเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการเชื่อมโยงระบบบเครือข่ายสื่อสาร
5. ขอบเขตของการดำเนินงาน
จัดหา/จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบสื่อสาร
6. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน
๗๗

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

7. สถานทีด่ ำเนินการ
กองบริหารกองทุนพัมนน้ำบาดาล
8. งบประมาณ
150,000 (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
10. การประเมินโครงการ
ประเมินผลโดยจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานด้ายเครือข่ายสื่อสาร
11. ตัวชี้วดั
เชิงคุณภาพ บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้งานเครือข่ายสื่อสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผู้ รั บ บริ ก ารของกองบริห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาลสามารถติด ต่ อสื่ อ สารได้ อย่ า ง
รวดเร็ว
12.2 ลดการสูญหายของข้อมูล

๗๘

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี
พ.ศ. 2565 - 2567
1. หลักการและเหตุผล
ตามการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้กองทุนพัฒ นา
น้ำบาดาลดำเนินการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อ
การบริการงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 จะสิ้นสุดลง
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อ
การบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2568 – 2570 เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2568 –
2570
3. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัตนิ ้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนแม่บท
3.1 พระราชบั ญญั ติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 7 เบญจ (3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
3.2 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ของร่างแผนปฏิบัติการเพื่ อ
การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
แผนงานที่ 2 : การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
3.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2565 - 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒ นาศักยภาพและทั กษะด้ านดิจิทัล แก่บุคลากรของกองทุ นพั ฒ นา
น้ำบาดาล
4. เป้าหมายโครงการ
แผนปฏิบัติการดิจิทั ลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2568 –
2570 ทีต่ อบสนองการบริหารจัดการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
5. ขอบเขตของการดำเนินงาน
ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศและ
ดิจทิ ัล
6. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน
7. สถานทีด่ ำเนินการ
เอกชน/ต่างจังหวัด
๗๙

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

8. กลุม่ เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาลรวมทั้งที่ปฏิบัติงานสำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง)
9. งบประมาณ
300,000 (สามแสนบาทถ้วน)
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
11. ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริการงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2568 –
2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีโครงการครบทั้ง 4 ประเภท
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 ได้กรอบแนวทางในการบริหารเทคโนโลยีและดิจิทัล
13.2 ได้โครงการที่ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน

๘๐

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากร
ของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
1. หลักการและเหตุผล
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การเงิ น นอกงบประมาณโดยมี ร ายได้ จ ากการจั ด เก็ บ ค่ า ใช้ น้ ำ บาดาล
และค่าอนุ รักษ์น้ ำบาดาล ซึ่งการบริห ารกองทุนพั ฒ นาน้ำบาดาลให้ มีป ระสิ ทธิภ าพและประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมายนั้น จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นส่วนประกอบสำคัญในการดำเนินงาน และ
มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ น ซึ่ ง องค์ ก รต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ แ ละดำเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว
ตามกำหนดเวลา และปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ได้ เปลี่ ย นแปรงอย่ า งรวดเร็ ว รวมทั้ ง ระบบหรือ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทั นสมัยมากขึ้น ดังนั้น บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถมุ่งสู่ความเป็นเลิศนำมาปรับใช้กับองค์กร ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้
สูงสุด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนำเสนองาน ได้
อย่างรวดเร็วและแม่นย่ำ และได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยี เพื่องานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนแม่บท
3.1 พระราชบั ญญั ติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 7 เบญจ (3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
3.2 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ของร่างแผนปฏิบัติการเพื่อ
การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาเพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากร
แผนงานที่ 2 : การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
3.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2565 - 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒ นาศักยภาพและทั กษะด้านดิจิทัล แก่บุคลากรของกองทุ นพั ฒ นา
น้ำบาดาล
4. เป้าหมายโครงการ
ส่งเสริมให้บุ ค ลากร มีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยี และสามารถนำไปปรับใช้กั บ การ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ขอบเขตของการดำเนินงาน
ดำเนิ น การจั ด หาหลั ก สู ต รและกำหนดจั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโดยให้ ค วามรู้ เฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘๑

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

6. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน 2-๓ วัน
7. สถานทีด่ ำเนินการ
เอกชน/ต่างจังหวัด
8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาลรวมทั้งที่ปฏิบัติงานสำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง)
9. งบประมาณ
***โดยใช้จากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนการพัฒนาบุคลากร***
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
11. การประเมินโครงการ
ประเมินผลโดยจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการอบรม
12. ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 บุ คลากรได้น ำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงานที่รั บผิ ดชอบ ทำให้ การทำงานรวดเร็ว
ถูกต้องตอบสนองผู้บริหารได้
13.2 ลดความผิดพลาดอันเกิดจากความไม่เข้าใจในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
13.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อ
นำไปปฏิบัติงานต่อไป

๘๒

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการเพิ่มทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติการด้านสารสนเทศ
1. หลักการและเหตุผล
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสบความสำเร็ จ
ตามเป้าหมายนั้น จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นส่วนประกอบสำคัญในการดำเนินงาน และ
มีขั้น ตอนการปฏิบั ติงานที่ ละเอีย ดอ่อน ซึ่งจะต้ องมีเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศและเครื อข่าย
สื่อสารให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิ ทัลได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้ การบริห ารจั ดการเป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ดังนั้ น บุคลากรหรือผู้ ป ฏิบั ติงานด้ านสารสนเทศและ
เครือข่าย จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะหรือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขีดความสามารถมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
นำมาปรับใช้กับองค์กร และนำมาพัฒนาระบบสารสนเทศภายในกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ าที่ ที่ ป ฏิ บั ติ งานด้ านสารสนเทศและเครือ ข่ ายมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจ สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขคอมพิวเตอร์หรือปรับปรุงระบบที่ดำเนินการในกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเบื้องต้นได้ และได้
เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานที่มคี ุณภาพยิ่งขึ้น
3. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนแม่บท
3.1 พระราชบั ญญั ติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 7 เบญจ (3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
3.2 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ของร่างแผนปฏิบัติการเพื่อ
การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
แผนงานที่ 2 : การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
3.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2565 - 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒ นาศั กยภาพและทั กษะด้านดิจิ ทัล แก่บุคลากรของกองทุ นพั ฒ นา
น้ำบาดาล
4. เป้าหมายโครงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ การปรับปรุงแก้ไข การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่
และสามารถนำไปปรับ ใช้กับ การบริหารจัดการสารสนเทศและเครือข่ายกองบริหารกองทุนพั ฒ นาน้ำบาดาล
ให้มีประสิทธิภาพ
5. ขอบเขตของการดำเนินงาน
ดำเนิ น การจั ด หาหลั ก สู ต รและกำหนดจั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโดยให้ ค วามรู้ เฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่ อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘๓

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567

6. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน 1-3 วัน
7. สถานทีด่ ำเนินการ
เอกชน/ออนไลน์
8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
บุคลากรที่ปฏิบัติการด้านสารสนเทศของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
9. งบประมาณ
***โดยใช้จากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนการพัฒนาบุคลากร***
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
11. การประเมินโครงการ
ประเมินผลโดยการทดสอบความรู้ความสามารถ
12. ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 เข้ารับการฝึกอบรมและมีผลการประเมินทีร่ ะดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 บุ คลากรได้น ำความรู้ที่ได้ รับ ไปปรับใช้กับงานที่รับผิ ดชอบ ทำให้ การทำงานรวดเร็ว
ถูกต้องตอบสนองผู้บริหารได้
13.2 ลดความผิดพลาดอันเกิดจากความไม่เข้าใจในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

๘๔

