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นายโอฬาร เวศอุไร
วิศวกรโยธาชานาญการ
นายสมพล สุนยั รัตนาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบต
ั ิการ

หลักการและเหตุผล
Project Information

Requirements
เพือ
่ การพัฒนาแหล่งน้าในภาพรวม ระดับ
ลุม
่ น้า ภาค ประเทศ

ให้บริการได้ฉบ
ั ไว ถูกต้อง ตรวจสอบได้

เห็นภาพ เข้าใจ ไร้ขอ
้ กังขา
รับทราบสถานภาพโครงการพร้อมกัน
เท่ากันทัง้ ระดับนโยบายและปฏิบตั ิ
Outcome

Process

การพัฒนาแหล่งน้า

• สืบค้นข้อมูล
• ลงตรวจสอบพื้นที่
• ตรวจสอบข้อมูล
• ลงแผนที่
• คานวณ
• ดาเนินการด้านวิศวกรรมวางโครงการ

• ข้อมูลและแผนทีโ่ ครงการพัฒนา
แหล่งน้า ทีช
่ ดั เจนเข้าใจง่าย เพือ
่
แก้ปญ
ั หาความเดือดร้อนของราษฎร

กรมชลประทาน

Input

• มอบหมายงาน
• วิชาการ ความรู ้
ประสบการณ์
• แผนที่ / ข้อมูลโครงการ
• ฐานข้อมูล ทีม
่ ี

วัตถุประสงค์
•เพือ
่ ใช้เป็ นข้อมูลศึกษาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้าเพิม
่ เติมและใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการวางแผนพัฒนาลุม
่ น้า ๒๕ ลุม
่ น้า ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหาร
จัดการน้าของกรมชลประทาน

• บูรณาการฐานข้อมูลแผนพัฒนาการชลประทาน ให้ทน
ั สมัย เชือ
่ มต่อ
ฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์(GIS) อย่างเป็ นระบบ
•รองรับการจัดการข้อมูล ผ่านระบบส่วนกลาง(เครือ
่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย)เพือ
่ ลดความ
ซา้ ซ้อน และรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ตามระดับสิทธิใ์ นการใช้งาน

ปัจจัยสู่
ความสาเร็จ

กระบวนการดาเนินการโครงการ

ข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้า

ข้อมูล GIS
SHP/KMZ/KML

Excel

ระบบฐานข้อมูล

Google Earth/Maps

ระบบสืบค้น ข้อมูลใน
รูปแบบภาพเสมือน 3 มิติ

จุดเด่นของระบบ
•สามารถค้นหาทีต
่ ง้ ั พร้อมแสดงรายละเอียดข้อมูลโครงการใน
รูปแบบตาราง แผนที่ มีสส
ี น
ั เป็ น International
• สืบค้นรายละเอียดข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ กรองฐานข้อมูล
แสดงเฉพาะข้อมูลทีส่ นใจ ได้อย่างรวดเร็วฉับไว

•แสดงแผนทีบ
่ นภาพสภาพภูมป
ิ ระเทศเสมือนจริง
• แสดงชัน
้ ข้อมูลซ้อนทับกันบนแผนที่ เป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา
โครงการ ตามยุคนวัตกรรม
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• สามารถแสดงแผนทีจ่ ากระบบฐานข้อมูล GIS ได้แบบทันที

เหตุใดระบบสืบค้นโครงการฯ จึงเป็ นนวัตกรรม
แก้ปญ
ั หา

Novelty
ผลงานใหม่

ลดปั ญหาความซ้ าซ้ อนของ
โครงการ
สามารถนาไปใช้ในการจัดลาดับ
ความส าคัญโครงการ ได้ เกิ น
ความคาดหมาย
มี ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ให้ ความ
ร่วมมือ อัพเดทโครงการ

กระบวนการ
ใหม่
เขียนโปรแกรม
ใหม่ทาเองโดย
ข้าราชการ

วัตถุประสงค์
และเป้ าหมาย

ทรัพยากรในการพัฒนา
ใช้server ของสานัก เป็ น ตัวแก็ บ
ข้อมูล
ใช้ทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นหลัก

เพื่อค้นข้อมูล / วางแผน
ด้ านโครงการพัฒ นา
แหล่งน้า ระดับประเทศ

หลักการ แนวคิด
สังเคราะห์ ทฤษฎี ทางสารสนเทศ
พิ ก ั ดบนแผนที่ เพื่ อลดความ
ซ้าซ้อนของโครงการ
การ update ข้อมูล real time

การออกแบบพัฒนา
ระบบ มีการเปิ ดใช้ สาธารณะ
ให้ สิทธิ การใช้ งานตามอ านาจ
หน้าทีห
่ รือตามนโยบายกรม

ความสะดวก

ส่วนร่วมในการพัฒนา

ความสาเร็จของการ
พัฒนา

จัดประชุม KM ในสานัก เพื่อ รับ
ฟังความคิดเห็นจากผูม
้ ีประสบการณ์

เสร็ จสิ้ น ไปเผยแพร่
สนับสนุนงานพัฒนาแหล่งน้า
อัพเดทสถานภาพทั่วประเทศ

ใช้งา่ ย ไม่ซบ
ั ซ้อน
ทดลองใช้แล้วกับเจ้าหน้าทีก
่ รม

ประโยชน์ ทไี่ ด้รบั
•แสดงรายละเอียดข้อมูลโครงการทัง้ ในรูปแบบตาราง และแผนที่
ได้อย่างรวดเร็ว สถานภาพโครงการที่ Update
• สืบค้นรายละเอียดข้อมูล กรองฐานข้อมูล ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่
สนใจ ตอบสนองความต้องการของทุกระดับ

•กาหนดการเข้าถึงข้อมูล ตามระดับหน้าทีก
่ ารใช้งาน หรือตาม
นโยบายกรม Data Security

การต่อยอด
โครงการ

ปรับปรุงให้เข้ากับเทคโนโลยีในอนาคต
แสดงผลลัพธ์ ตามความต้องการของผูบ
้ ริหาร

Integrate ข้อมูลทุกประเภท
จัดทาแผนงาน/ลาดับสาคัญโครงการ

ตัวอย่างการนาไปใช้งาน
สรุปสถานภาพโครงการขนาดกลาง ภาคเหนือ
ราคาค่า
ความจุ
จานวน
พื้นที่ ชป.
้
ก่
อ
สร้
า
ง
เพิ
ม
่
ขึ
น
สถานภาพโครงการ (แห่ง)
้ (ไร่)
เพิม
่ ขึน
(ล้านบาท) (ล้าน ลบ.ม.)
34

13,408

516

378,784

15

4,811

85

171,188

1.2 ติดปัญหาระเบียบ

4

1,387

46

26,960

1.3 ติดปัญหาสังคม

4

2,578

142

49,500

11

4,632

243

131,136

82

22,130

1,010

533,602

8

1,977

57

41,654

9

2,233

115

78,945

13

3,968

141

52,122

8

2,893

197

68,200

44

11,059

500

292,681
9

1.มีแบบแล้ว
1.1 พร้อมก่อสร้าง

2 ธันวาคม 2555

1.4 ติดปัญหาสิง่ แวดล้อม
2.เข้าแผนศึกษา สารวจ
ออกแบบ
2.1 ศึกษาความเหมาะสม
และศึกษาสิง่ แวดล้อม แล้วต้อง
ออกแบบ
2.2 ศึกษาความเหมาะสม
แล้ว และไม่เข้าข่ายศึกษา
สิง่ แวดล้อม ต้องออกแบบ
2.3 ศึกษาความเหมาะสม
แล้ว ต้องศึกษาสิง่ แวดล้อม
ต่อไป
2.4 ศึกษาเบือ
้ งต้นแล้ว มี
ผลสารวจภูมป
ิ ระเทศ และผล
สารวจธรณี แล้ว ต้องศึกษา
ความเหมาะสม
2.5 ศึกษาเบือ
้ งต้นแล้ว
ต้องส่งสารวจ กรมชลประทาน

