
 

ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ตย.2 ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร_นอยกวา 5 ลบ. (เพ่ือพิจารณา) อํานาจอนุมัติโดย ทส. 

 

หนา : ๑ /๑๒ 

ก. ขอมูลท่ัวไป 

 

๑. ชื่อโครงการ 

พัฒนา Mobile Application กรมทรัพยากรนํ้า 
 

 

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

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

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

ตําแหนง :            โปรดระบุ                      . e-mail:              โปรดระบุ                   .                     
 

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

๓.๑ งบประมาณรวม (ตัวเลข)        5,000,000 บาท 

(ตัวอักษร)     หาลานบาทถวน 

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

๓.๓ แหลงเงิน  งบประมาณประจําป                       เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจาย 

 เงินรายได                                    เงินชวยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ 

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

 

๔. วิธีการจัดหา 

  จัดซื้อ   การจาง   การจางท่ีปรึกษา  

  การจางออกแบบและควบคมุงาน   การแลกเปลี่ยน   การเชา 

 

๕. ลักษณะโครงการ 

๕.๑  พัฒนาระบบ  มีเอกสารแบบบัญชีราคากลาง 
 มีใบเสนอราคาจํานวน_______ผูประกอบการ 
 มีเหตผุลประกอบในขอ  12  (กรณีมีใบเสนอราคาไมครบ ๓ ผูประกอบการ) 
 

๕.๒  ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด    

           (CCTV) 

 มีเอกสารแบบฟอรมการพิจารณาคณุสมบัติกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
 ตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอรของ 
     กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 
 



 

ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
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ตย.2 ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร_นอยกวา 5 ลบ. (เพ่ือพิจารณา) อํานาจอนุมัติโดย ทส. 

 

หนา : ๒ /๑๒ 

 ไมตรงตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอรของ 
      กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
      มีใบเสนอราคาจํานวน_______ผลิตภัณฑ  (รายการท่ี.............) 
      มีใบเสนอราคาจํานวน_______ผลิตภัณฑ  (รายการท่ี.............) 
      มีใบเสนอราคาจํานวน_______ผูประกอบการ  (รายการท่ี.............) 

      มีใบเสนอราคาจํานวน_______ผูประกอบการ  (รายการท่ี.............) 
      มีเหตุผลประกอบในขอ  12  (กรณีมีใบเสนอราคาไมครบ ๓ ผลิตภัณฑ/ ๓ ผูประกอบการ) 

๕.๓  จัดซื้อครุภณัฑ / โปรแกรม  ตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอรของ 

     กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ไมตรงตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอรของ 

      กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

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

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

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

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

      มีเหตุผลประกอบในขอ ข. ขอ ๔.3  (กรณีมีใบเสนอราคาไมครบ ๓ ผลิตภัณฑ /  

           ๓ ผูประกอบการ) 

 

๖. การจัดหา 

๖.๑   ขยายระบบเดิม / ตอเน่ือง              จัดหาใหม 

๖.๒   โครงการตามแผนยุทธศาสตร/บูรณาการ        โครงการตามภารกิจพ้ืนฐาน      โครงการตามแนวพระราชดําริ    

        โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด    โครงการตามขอสั่งการ รมว.ทส./ปกท.ทส. 

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

 

๗. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ 

 7.๑ ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรฐับาล กระทรวง หรือหนวยงาน / แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ฯลฯ 
            นโยบายรัฐบาล 

 ขอ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   6.8 แกไขปญหานํ้าทวมในฤดูฝนท้ังท่ีทวมเปนบริเวณกวาง และทวมเฉพาะพ้ืนท่ี และแกไขปญหาขาดแคลนนํ้า 
         ในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาลฯ 

 ขอ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
   9.3 บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดใหมีแผน 
         บริหารนํ้าของประเทศ เพ่ือใหการจัดทําแผนงานไมเกิดความซ้ําซอนมีความเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ 

ยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) 
            ยุทธศาสตรท่ี 2 บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าท้ังผิวดินและนํ้าใตดินแบบมสีวนรวมเปนธรรมและเพียงพอ 
            ยุทธศาสตรกรมทรัพยากรนํ้า 
            ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ โดยการมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 
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หนา : ๓ /๑๒ 

7.2 ความสอดคลองกบัแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม/แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล/แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวง 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล 
7.3 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหนวยงาน 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลและใหงายตอบริการทุกภาคสวน 
 

๘. รายการท่ีจะจัดหาในโครงการ 

รายการ 
SPEC 

จํานวน 
ราคาตอ

หนวย 
รวม 

DE DEPT 

1. คาจางท่ีปรึกษาในการดําเนินหารศึกษา ออกแบบประชาสมัพันธ Mobile  
    Application กรมทรัพยากรนํ้า ประกอบดวย 
   1.1 ศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและ Mobile  
         Application ท่ีมีอยูเดิมของหนวยงานภายใตกรมทรัพยากรนํ้า  
         และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   1.2 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ การนําเสนอขอมลูผาน Mobile Application 
         1.2.1 ออกแบบและจัดทําเอกสารขอกําหนดการทํางานและขอมูล  
                   (Function and Data Specification) ของ Mobile Application 
                   - รายละเอียดของระบบ (System Description) 
                   - ขอกําหนดสําหรบัผูใชงานท่ีทําในระดับผูใช (Use Case   
                     Specification) ประกอบดวย คําอธิบายอยางสังเขป  
                       (Brief Specification) แผนผังกรณกีารใชงาน (Use Case Diagram)  
                     และตัวอยางหนาจอ (Use Interface)  
                    - แผนผังแสดงโครงสรางฐานขอมูล (E-R Diagram)  

- รายละเอียดของขอมูลในฐานขอมูล (Data Dictionary) ท้ังหมดโดย 
Mobile Application กรมทรัพยากรนํ้า จะตองสามารถแสดงผล
ดังตอไปน้ีไดเปนอยางนอย 
- สถานการณนํ้ารายวัน 
- สภาพภูมิอากาศ 
- ปริมาณนํ้าฝน 
- ระดับนํ้าในลํานํ้า 
- ระดับนํ้าในคลองกรุงเทพมหานคร 
- CCTV ลุมนํ้า 
- ปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้า 
- การเตือนภัยนํ้าหลากดินถลม 
- Application ท่ีกรมทรัพยากรนํ้าใหบริการ 

 
  
 
 

-  4 17,000 68,000 



 

ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ตย.2 ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร_นอยกวา 5 ลบ. (เพ่ือพิจารณา) อํานาจอนุมัติโดย ทส. 
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รายการ 
SPEC 

จํานวน 
ราคาตอ

หนวย 
รวม 

DE DEPT 

1.2.2 ออกแบบระบบและรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเก่ียวของและ
จัดเก็บไวใหเปนฐานขอมูล (Database Server) สําหรับนําไปแสดงผล
ในระบบ Mobile Application 
- ขอมูลสถานการณนํ้ารายวัน 
- สภาพภูมิอากาศ 
- ขอมูลระบบกลอง CCTV 
- ขอมูลปริมาณนํ้าฝน 
- ขอมูลระดับนํ้าในลํานํ้า 
- ขอมูลระดับนํ้าในคลองกรุงเทพมหานคร 
- ขอมูล CCTV ลุมนํ้า 
- ขอมูลปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้า 
- ขอมูลการเตือนภัยนํ้าหลากดินถลม 

1.2.3 ออกแบบวิธีการและแผนการจัดการขอมูลท่ีรวบรวมสําหรับนําไป 
         แสดงผลใน Mobile Application กรมทรัพยากรนํ้า เพ่ือใหการ 
         จัดเก็บขอมลูในฐานขอมูล (Database Server) มีคุณภาพ (Data Quality)  

1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นผูบริหาร และเจาหนาท่ี 
       กรมทรัพยากรนํ้า จํานวนไมนอยกวา 80 คน จํานวน 2 ครั้ง 
1.4 จัดฝกอบรมการใชงานกับเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรนํ้า จํานวนไมนอยกวา 30 คน 
1.5 จัดทําแผนพับเพ่ือประชาสัมพันธ Mobile Application กรมทรัพยากรนํ้า  
       จาํนวนไมนอยกวา 3,000 ชุด 
1.6 จัดทําคูมือการใชงาน Mobile Application กรมทรัพยากรนํ้า จํานวนไมนอย 
       กวา 30 ชุด 

-     

2. พัฒนาระบบ Mobile Application ของกรมทรัพยากรนํ้า 
2.1 พัฒนาระบบรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเก่ียวของและจัดเก็บเปน 
       ฐานขอมูล (Database Server) สําหรับนําไปแสดงผลในระบบ Mobile  
       Application กรมทรัพยากรนํ้า ซึ่งออกแบบไวตาม 1.2.2 

2.2 ทดสอบและปรบัปรุงประสทิธิภาพระบบรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท่ี 
      เก่ียวของและจัดเก็บเปนบานขอมูล (Database Server) สําหรับนําไปแสดงผล 
      ใน Mobile Application กรมทรัพยากรนํ้า  
2.3 พัฒนาแอพพลิเคช่ัน Mobile Application กรมทรัพยากรนํ้า โดยมีรายละเอียด 
      ดังตอไปน้ี 
      - พัฒนา Mobile Application กรมทรัพยากรนํ้าตามท่ีออกแบบในขอ 1.2.1 

         - พัฒนา Mobile Application กรมทรัพยากรนํ้าใหสามารถรองรับการทํางาน
บนคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) และบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Smart 
Phone) รวมท้ังสามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการไดไมนอยกวา 2 
ระบบปฏิบัติการ Android โดยจะมีคุณลักษณะดังตอไปน้ีหรือดีกวา 

- อุปกรณท่ีใชระบบปฏิบัติการ iOS :  แอพพลิเคช่ันท่ีพัฒนาตองสามารถ  
  รองรับอุปกรณท่ีมีระบบปฏิบัติการ iOS 7.0 ข้ึนไปและรองรับการ 
  ทํางานขออุปกรณ iPhone 4และ iPAD 2 ข้ึนไป 

 

  1 3,243,125 3,243,125 
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รายการ 
SPEC 

จํานวน 
ราคาตอ

หนวย 
รวม 

DE DEPT 

- อุปกรณท่ีใชระบบปฏิบัติการ Android : แอพพลิเคช่ันท่ีพัฒนาตอง
สามารถรองรับอุปกรณท่ีมีระบบปฏิบัติการ Android ฯฆ 4.2 ข้ึนไป 
และรองรับการทํางานของอุปกรณท่ีมีหนาจอขนาดเสนทแยงมุมใหญ
กวา 3.5 น้ิว 

- พัฒนา Mobile Application กรมทรัพยากรนํ้าใหสามารถแสดงผลไดท้ัง
ภาษาไทย และภาษอังกฤษ และสามารถรองรับการเพ่ิมภาษาอ่ืนๆ ในอนาคต  

2.4 ทําการทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 

     

3. นํา Mobile Application ท่ีจัดทําข้ึนเผยแพรบน Apple Store  
    และ Google Play Store หรอือ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

  1 5,500 5,500 

* หมายเหตุ  :   ในรายการท่ีจัดหาใหใชเครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ท่ีกําหนด  

                      (DE : กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม / DEPT : หนวยงานกําหนดเอง) 

 

๙. สถานท่ีติดต้ังอุปกรณ (ระบุชือ่หนวยงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
รายการ จํานวน ช่ือหนวยงานท่ีติดตั้ง 

Mobile Application ของกรมทรัพยากรนํ้า 1 กรมทรัพยากรนํ้าสวนกลาง 

 

๑๐.ระบบหรืออุปกรณคอมพิวเตอรท้ังหมดท่ีมีอยูในปจจุบัน (ของหนวยงานตามขอ ๙.) 
รายการ สถานท่ีติดตั้ง/ช่ือระบบงาน ติดตั้งเมื่อป พ.ศ. 

- ระบบปฏิบัติการเฝาระวังและเตอืนภัยลองหนานํ้าหลาก-ดินถลม  
  (Early Warning System) 

สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 2550 

- ระบบทะเบียนแหลงนํ้า สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้า 2550 

- ระบบโทรมาตร ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า 2550 

- ระบบฐานขอมูลลํานํ้าและการประเมินประสิทธิภาพการใชนํ้า ศูนยสารสนเทศทรัพยากรนํ้า 2557 

- ระบบฐานขอมูลกลางดานทรัพยากรนํ้า ศูนยสารสนเทศทรัพยากรนํ้า 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ตย.2 ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร_นอยกวา 5 ลบ. (เพ่ือพิจารณา) อํานาจอนุมัติโดย ทส. 

 

หนา : ๖ /๑๒ 

๑๑. ผังโครงสรางเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานและ/หรือแผนผังโครงการตามขอ ๑.  (ถามี) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ฐานขอมูล (Database Server) สาํหรับนําไปแสดงผลในระบบ 

Mobile Application 

ผูบริหาร/ประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบสารสนเทศดานทรัพยากรนํ้าของกรมทรัพยากรนํ้า 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Application ท่ีพัฒนาในระบบสารสนเทศ 

  

 



 

ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ตย.2 ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร_นอยกวา 5 ลบ. (เพ่ือพิจารณา) อํานาจอนุมัติโดย ทส. 

 

หนา : ๗ /๑๒ 

๑2. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจําเปนท่ีตองจัดหาครั้งน้ี 
 1. เพ่ือใหประชาชนสามารถติดตามขอมูล ขาวสารของกรมทรัพยากรนํ้า เขาถึงบริการอิเล็กทรอนิกส (e-server) ไดทุกท่ี ทุกเวลา 
          จากอุปกรณเคล ื่อนท่ี 

      2. เพ่ือใหกรมทรัพยากรนํ้ามแีอพพลิเคช่ันบนอุปกรณสื่อสาร (Mobile Devices) ท่ีใชสนับสนุนการติดตามสถานการณดานทรัพยากรนํ้า 
          ในปจจุบัน สําหรับผูบรหิารหรือผูปฏิบัติงานใชในการวิเคราะห เฝาระวัง และเตือนภยัสถานการณตางๆ ไดตรงตามความตองการและ 
          สามารถเขาถึงไดตลอดเวลา 
 
 

๑๓. ลักษณะงานหรือระบบงานท่ีจะใชกับอุปกรณท่ีจัดหาครั้งน้ี 

 - พัฒนา Mobile Application และใหบริการบน Apple Store และ Google Play Store 

 

๑๔. เปรียบเทียบอุปกรณท่ีจัดหาครั้งน้ีกับปริมาณงาน 

      - เพ่ือเปนการจัดการฐานขอมูลสาํหรับสนับสนุนการทํางานของกรมทรัพยากรนํ้า 

 

๑๕. บุคลากรของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการ (ตามขอ ๑.) 
ดาน / สาขา จํานวน (คน) 

1. นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ        2 
2. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ       1 
3. ขาราชการกรมทรัพยากรนํ้า 1,000 

รวม 1,003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
 

แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๑ 

 

 

ตย.2 ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร_นอยกวา 5 ลบ. (เพ่ือพิจารณา) อํานาจอนุมัติโดย ทส. 

 

หนา : ๘ /๑๒ 

ข. การลงนามรับรองโครงการ 

 

๑. ผูจัดทํา / ขออนุมัติโครงการ 
 
 
 ลงช่ือ                                                        .                        

                                                                    (                                                ) 
 ตําแหนง                                                    . 
 หนวยงาน             กรมทรัพยากรนํ้า                 . 

 

๒.  ผูตรวจสอบโครงการ 
 
  
 ลงช่ือ                                                        .                        

                                                                    (                                                ) 
 ตําแหนง                                                    . 
 หนวยงาน             กรมทรัพยากรนํ้า                 . 

 

3. ผูรับผิดชอบโครงการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ 

          
 
 ลงช่ือ .....................................................................................  
 ( ............................................................................................. ) 
 ตําแหนง ................................................................................  
 ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CIO) 
 หนวยงาน               กรมทรัพยากรนํ้า                       . 

 

๔.  ผูรับรองผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารประจํากระทรวง 

 โครงการฯ ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง

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

 

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

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

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

                                                                              ผูบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (CIO) ประจํากระทรวง 

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 


