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1.  หลกัการและเหตุผล 

 ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหนา้ท่ีในการด าเนินงาน
เก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของหน่วยงานใน
สังกดัส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยการพฒันา
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย รวมทั้งใหค้  าปรึกษา แนะน า และฝึกอบรมการใช้
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในสังกดั ซ่ึงภารกิจเหล่าน้ีตอ้งด าเนินการอยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งทัว่ถึง จึงไดน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือสนบัสนุนหน่วยงานในสังกดัเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสู์งสุดต่อประชาชน  
 ปัจจุบนักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มยงัไม่มีการจดัท า
ฐานขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นศนูยก์ลางการแลกเปล่ียนขอ้มูล หรือการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่ง
หน่วยงานท่ีเป็นรูปธรรม ท าใหก้ารน าขอ้มูลจากหน่วยงานภายใตส้ังกดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการบริหารจดัการทรัพยากรอาจท าไดไ้ม่เตม็
ประสิทธิภาพ ดงันั้นการบูรณาการเช่ือมโยงขอ้มูลจากหน่วยงานในสังกดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัจึงถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็นและเป็นภารกิจ
เร่งด่วนท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อการเขา้ถึง บริหารขอ้มูล และใชข้อ้มูลใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุด   
 การจดัท าฐานขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมีความส าคญัในการจดัเกบ็ 
สืบคน้และประมวลผลขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจส าหรับการปฏิบติังาน ฐานขอ้มูล
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มถือเป็นการพฒันาท่ีใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลกนัอยา่ง
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เป็นระบบ เพื่อใชเ้ป็นศนูยก์ลางการแลกเปล่ียนขอ้มูล สามารถแบ่งขอ้มูลกนัใชไ้ด้
ระหวา่งผูใ้ชห้ลายๆ คน รวมทั้งสามารถใชข้อ้มูลเดียวกนัในเวลาพร้อม ๆ กนั ช่วยลด
เวลาการปฏิบติังาน รวมทั้งรองรับการป้อนขอ้มูลจากหน่วยงาน และเพื่อหลีกเล่ียงความ
ขดัแยง้ของขอ้มูล ลดความซ ้ าซอ้นของการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีกระจายในแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
ลดค่าใชจ่้าย ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใหบ้ริการ และน าไปสู่การบริหาร
องคก์รแบบบูรณาการ  
 แนวคิดในการพฒันาฐานขอ้มูลในคร้ังน้ีเนน้เร่ืองการน าไปใชง้านส าหรับ
ผูบ้ริหาร โดยรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลใหก้บัผูบ้ริหารเพื่อน าไปใชง้านมีหลายรูปแบบ 
ไม่วา่เป็นรายงานในรูปแบบของแบบฟอร์ม ขอ้ความ กราฟ แผนภูมิ หรือแผนท่ี แต่
ผูจ้ดัท าไดเ้ลือกใช ้OPPM (One Page Project Management) เป็นตน้แบบในการวเิคราะห์ 
และน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจาก
เป็นการแสดงผลการรายงานขอ้มูลท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริหารกระทรวงฯ 
สามารถจดัท ารายงานในภาพรวมของขอ้มูลและรายละเอียดปลีกยอ่ยภายใน 1 
หนา้กระดาษ อยูใ่นรูปแบบท่ีง่ายต่อการเขา้ใจและการน าไปใชป้ระโยชน์ ช่วยให้
ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ปพิจารณาประกอบการตดัสินใจในการสั่งการและ
ก ากบัดูแลการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ โดยในระยะแรกไดพ้ิจารณาภารกิจทางดา้น
ทรัพยากรน ้าก่อน เน่ืองจากมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหลายหน่วยงาน และบางขอ้มูลท่ี
น ามาใชใ้นการจดัท า OPPM ยงัไม่มีการจดัเกบ็ในรูปแบบของฐานขอ้มูลและขอ้มูลกมี็
ความซบัซอ้นกนั ดงันั้นจึงเหมาะสมในการน ามายกเป็นตวัอยา่งของแนวคิดน้ี หลงัจาก
นั้นจึงค่อยจดัท าใหค้รบทุกภารกิจทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัภารกิจกระทรวงฯ ท่ีตอ้งด าเนินการบริหารจดัการทางดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ีหลากหลายของประเทศใหอ้ยูคู่่กบัสังคมไทย โดยการสงวน อนุรักษ ์และ
ฟ้ืนฟู และจดัการใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนื โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการเช่ือมโยงขอ้มูล หรือการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งระบบสารสนเทศใน
การใหบ้ริการขอ้มูล 
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2.  บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ 
2.1 บทวเิคราะห์  

ระยะแรกในการจดัท าขอ้มูลใหเ้ป็นภาพรวมของภารกิจดา้นทรัพยากรน ้าหรือ
ขอ้มูลดา้นบริหารจดัการน ้าใหเ้ป็น OPPM นั้น ไดพ้ิจารณาฐานขอ้มูลใน 2 เร่ือง คือ  
น ้าแลง้และคุณภาพน ้า โดยขอ้มูลน ้าแลง้มี 2 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คือ กรมทรัพยากรน ้า 
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล  และคุณภาพน ้าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คือ กรมควบคุมมลพิษ 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาวเิคราะห์ในการจดัท า OPPM แบ่งแยกในแต่ละหน่วยงานได ้ดงัน้ี 

2.1.1 กรมทรัพยากรน ้า   
มี OPPM 1 รายงาน คือ สรุปรายงานสาธารณภยัประจ าวนั โดยใชข้อ้มูลรายงาน

สถานการณ์สาธารณภยัจากกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ประกอบดว้ย ขอ้มูล
จงัหวดั  ภาค จ านวนอ าเภอท่ีประกาศภยัพิบติั  จ านวนอ าเภอท่ีประกาศภยัพิบติั  และช่ือ
อ าเภอท่ีประกาศภยัพิบติั 

2.1.2 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล  
มีการจดัท า OPPM 2 รายงาน คือ ขอ้มูลสถานการณ์ทรัพยากรน ้าบาดาล และ 

สรุปรายงานสถานการณ์ประจ าวนั 
 2.1.2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการจดัท า OPPM ขอ้มูลสถานการณ์ทรัพยากร

น ้าบาดาล ไดแ้ก่  
1) ฐานขอ้มูลพสุธารา ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป ระดบัน ้า   

สูบทดสอบ  คุณภาพน ้าชั้นดินและหิน  ขอ้มูลหลุมเจาะ 
2) ขอ้มูลแอ่งน ้าบาดาล 27 แอ่ง ประกอบดว้ยขอ้มูล ช่ือแอ่งน ้า

บาดาล ขนาดพื้นท่ี ปริมาณน ้าท่ีกกัเกบ็  ปริมาณน ้าเพิ่มเติม  ปริมาณการใชน้ ้าทั้งหมด 
3) ขอ้มูลศกัยภาพน ้าบาดาลในแต่ละแอ่งน ้าบาดาล ประกอบดว้ย

ขอ้มูล  ช่ือจงัหวดั  ขนาดพื้นท่ี  ปริมาณน ้าท่ีกกัเกบ็  ปริมาณน ้าเพิ่มเติม  ปริมาณการใช้
น ้าทั้งหมด  เขตรับผดิชอบ  สถานท่ีตั้ง 

4) ขอ้มูลส านกัทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 1-12 ประกอบดว้ย  
ขอ้มูลสถานท่ี เป็น shape file เพื่อแสดงผลในแผนท่ี 
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2.1.2.2 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการจดัท า OPPM สรุปรายงานสถานการณ์
ประจ าวนั 

1) ขอ้มูลพื้นท่ีประสบพิบติัภยั ภยัแลง้ - อุทกภยั (ขอ้มูลรายงาน
สถานการณ์สาธารณภยัจากกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) ประกอบดว้ย ขอ้มูล
จงัหวดั  ภาค  จ  านวนอ าเภอท่ีประกาศภยัพิบติั  จ านวนอ าเภอท่ีประกาศภยัพิบติั  และ 
ช่ืออ าเภอท่ีประกาศภยัพิบติั 

2) ขอ้มูลท่ีตั้งหน่วยเจาะ ประกอบดว้ย  ขอ้มูลสถานท่ีตั้งหน่วย
เจาะ  สถานภาพการขดุเจาะ และขอ้มูลโครงการตั้งหน่วยเจาะ 

3) ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2558 (เฉพาะผลการเจาะบ่อน ้า
บาดาล) ประกอบดว้ย ขอ้มูลโครงการ และผลการด าเนินงาน 

4) การใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบพิบติัภยั จาก สทบ.เขต 1 - 12 
ประกอบดว้ยขอ้มูลสถานท่ีตั้ง  พิกดัท่ีตั้ง การใหค้วามช่วยเหลือ เช่น การแจกจ่ายน ้า การ
เป่าลา้ง การซ่อม/เปล่ียนเคร่ืองสูบ และการซ่อมระบบประปา 

5) สรุปผลการรับเร่ืองร้องทุกข ์จาก ศนูยป์ฏิบติัการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติั ประกอบดว้ยขอ้มูลสถานท่ี  ปัญหา  และการด าเนินการ 

6) ขอ้มูลความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบพิบติัภยั 
ประกอบดว้ยขอ้มูลสมรรถนะความพร้อมของ สทบ. ในดา้นต่างๆ  สถานท่ีตั้ง พิกดั 
บ่อบาดาล และสถานภาพการใชง้าน 

7) ขอ้มูลสถานการณ์การปนเป้ือนในชั้นน ้าบาดาล (ถา้มี) 
8) ขอ้มูลท่ีตั้งจุดจ่ายน ้าถาวรในพื้นท่ีประสบภยั 

2.1.3 กรมควบคุมมลพิษ   
มีการจดัท า OPPM 1 รายงาน คือ สรุปรายงานสถานการณ์ประจ าวนัเป็นขอ้มูล

ตรวจวดัคุณภาพน ้า ประกอบดว้ย  ขอ้มูลตรวจวดัคุณภาพน ้า และขอ้มูล 
ความเคม็รวบรวมจากหนา้จอเคร่ืองแม่ข่ายสถานีตรวจวดัคุณภาพน ้าอตัโนมติัและ
เวบ็ไซตก์รมชลประทาน เช่น ต าแหน่ง  สถานีตรวจวดัแม่น ้า วนัท่ีล่าสุด  แหล่งขอ้มูล  
ค่าพารามิเตอร์การตรวจวดั และระดบัคุณภาพน ้า 
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 ซ่ึงจากขอ้มูลขา้งตน้หากไดมี้การพฒันาฐานขอ้มูลกลางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม (ภารกิจดา้นทรัพยากรน ้า) แลว้ จะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความเป็นปัจจุบนั 
(Current)  ทนัเวลา (Timely) มีความเท่ียงตรง (Relevant) มีความคงท่ี (Consistent) และมี
รูปแบบในการน าเสนอท่ีเขา้ใจง่าย เหมาะสม (Present in usable form) 

 
2.2  แนวความคดิ 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในเบ้ืองตน้ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นทรัพยากร
น ้าพบวา่ แต่ละหน่วยงานต่างกมี็การจดัเกบ็ขอ้มูลของตนเอง ซ่ึงอาจจะมีความซ ้ าซอ้น
กนั เช่นในส่วนรายงานสถานการณ์สาธารณภยัจากกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ดงันั้นในการรวบรวมขอ้มูลดา้นทรัพยากรน ้าท่ีมีหลายๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลน ้าแลง้
หรือคุณภาพน ้า ใหเ้ป็นภาพรวมของ OPPM ดา้นทรัพยากรน ้าเพียง 1 รายงานนั้น จ  าเป็น
จะตอ้งมีการบูรณาการขอ้มูลสรุปรายงานสถานการณ์ดา้นน ้า ดงัน้ี 

 2.2.1 ขอ้มูลสาธารณภยัประจ าวนั จาก กรมทรัพยากรน ้า และกรมทรัพยากรน ้า
บาดาล 

2.2.2 ขอ้มูลรายงานความช่วยเหลือจาก สทบ.เขต 1 – 12 จาก กรมทรัพยากรน ้า
บาดาล 

2.2.3 ขอ้มูลความพร้อมในการใหค้วามช่วยเหลือประชาชน จาก กรมทรัพยากรน ้า
บาดาล 

2.2.4 ขอ้มูลท่ีตั้งจุดจ่ายน ้าถาวรในพื้นท่ีประสบภยั จาก กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
2.2.5 ขอ้มูลศกัยภาพน ้าบาดาลในแต่ละแอ่งน ้าบาดาล จาก กรมทรัพยากรน ้า

บาดาล 
2.2.6 ขอ้มูลตรวจวดัคุณภาพน ้า จาก กรมควบคุมมลพิษ 

เพื่อใหไ้ดม้าของ OPPM ดา้นทรัพยากรน ้า จ  าเป็นตอ้งใชแ้หล่งขอ้มูลในท่ีไดจ้าก
รูปแบบการรายงาน OPPM ของกรมทรัพยากรน ้า กรมทรัพยากรน ้าบาดาล และกรม
ควบคุมมลพิษ ดงัภาพ  
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ภาพ 1  การรวม OPPM ดา้นทรัพยากรน ้า 
 
แนวคิดขั้นตอนในการไดม้าซ่ึงฐานขอ้มูลภารกิจดา้นทรัพยากรน ้า สามารถอธิบายไดด้ว้ย
แผนภาพขา้งล่าง ดงัน้ี 
 

 

ภาพ 2  ขั้นตอนในการไดม้าซ่ึงฐานขอ้มูลดา้นทรัพยากรน ้า 

 ในส่วนของการจดัท าฐานขอ้มูลกลางดา้นทรัพยากรน ้า จะตอ้งค านึงถึงการลด
ความซ ้ าซอ้นในการจดัเกบ็ขอ้มูล การลดความขดัแยง้ของขอ้มูล การขจดัปัญหารูปแบบ
การจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีไม่ตรงกนั การรักษาความปลอดภยัใหก้บัฐานขอ้มูล ซ่ึงเป็นพื้นฐาน

ทบ. ทบ. ทน. คพ. ด้านทรัพยากรน ้า 
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ในการออกแบบฐานขอ้มูล นอกจากนั้นขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการจดัท า OPPM อาจจะตอ้ง
มีการค านึงถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ีดว้ย คือ 

1. ความถูกตอ้งของขอ้มูล หมายถึง การเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
เป็นทางการและเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน สามารถน าไปใชอ้า้งอิงหรือใชป้ระโยชน ์
ท าใหก้ารตดัสินใจของผูบ้ริหารมีความแม่นย  า และมีโอกาสผดิพลาดไดน้อ้ย  

2. ความครบถว้นของขอ้มูล หมายถึง ความสมบูรณ์ของรายละเอียดขอ้มูล ตาม
จ านวน ช่วงเวลา และขอบเขตของขอ้มูล จากการจดัท ารูปแบบรายงานท่ีผูบ้ริหาร
เห็นชอบ ซ่ึงขอ้มูลจากรูปแบบรายงานในแต่ละดา้นจะมีรายละเอียดของขอ้มูลท่ีความ
แตกต่างกนัไป 

3. ความทนัสมยัของขอ้มูล หมายถึง ขอ้มูลท่ีมีความเป็นปัจจุบนั ตามระยะเวลา
ในการน ามาใชป้ระโยชน ์เพื่อการตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ 

4. เช่ือมโยงและน าเขา้ขอ้มูล หมายถึง มีการน าเขา้ขอ้มูลตามรูปแบบรายงานท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร ในระบบเวบ็ของ ทส. ท่ีก  าหนดไว ้การน าเขา้ตอ้ง
เป็นไปตามรูปแบบท่ีไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานในสังกดักระทรวงฯ ทั้ง รูปแบบ 
กลไกในการเช่ือมโยง ซ่ึงเทคโนโลยท่ีีเป็นไปไดใ้นการเช่ือมโยงขอ้มูล ไดแ้ก่ Web 
Service  แบบสอบถามออนไลน ์RSS feed การอพัโหลดไฟลต์ามระยะเวลา ทั้งน้ีการ
เช่ือมโยงของ ทส. ประกอบดว้ยหลายรูปแบบ ซ่ึงเป็นความตอ้งการในเบ้ืองตน้ของ ทส. 
เพื่อใหมี้ขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาระบบเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
ท  ั้้งน้ีควรมีการรายงานการด าเนินงานและการพฒันาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
เพื่อการจดัท าฐานขอ้มูลภายใน ทส. ใหเ้ป็นหน่ึงเดียวและเช่ือมต่อกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีการบูรณาการสารสนเทศภาพรวมทั้งกระทรวงฯ เพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบติังาน/การตดัสินใจท่ีถูกตอ้งในระยะยาว 

โดยสรุปการพฒันาฐานขอ้มูลดา้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เนน้การพฒันาจากระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูลเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้  โดยเนน้ความสะดวก
ในการใชง้านบน Web based Application และครอบคลุมถึง Mobile Application โดย
พฒันาเป็นกลุ่มของระบบสารสนเทศตามภารกิจหลกั ทั้งน้ีโดยเนน้ประสิทธิภาพใน 
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การเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  การมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัและความมัน่คงของขอ้มูล  

 
2.3  ข้อเสนอ 

2.3.1  ควรมีการจดัท าฐานขอ้มูลกลางในทุกภารกิจไม่วา่จะเป็นทางดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ (ดา้นป่าไม ้ดา้นพิบติัภยั และดา้น Climate Change) ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นขยะ) และดา้นทรัพยากรน ้า เพื่อน ามาสรุปเป็นภาพรวมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศ 

2.3.2  ควรมีการบูรณาการสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน และ
สนบัสนุนการจดัการขอ้มูลหน่วยงานภาครัฐใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ส่งเสริมใหมี้
การปรับปรุงช่องทางการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนใ์น
การน าไปใชใ้นการบริหารราชการอยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง ใหมี้ความครอบคลุมทั้ง
องคก์ร เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานในสังกดั ทส. ในการพฒันา
ระบบสารสนเทศภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และเป็นการวดั
ประสิทธิภาพของหน่วยงานในสังกดั ทส. ในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้
เกิดการเช่ือมโยงขอ้มูลของหน่วยงาน 

2.3.3  ควรมีการพฒันาระบบสารสนเทศในรูปแบบ Mobile Application เพิ่มเติม 
เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลไดใ้นทุกเวลา ทุกสถานท่ี  

2.3.4  ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญั  มีการสนบัสนุนงบประมาณหากจ าเป็นตอ้ง
ใชใ้นการพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

2.3.5  ควรมีการประชาสัมพนัธ์งานดา้นการใหบ้ริการขอ้มูลดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหก้ารบริการขอ้มูลเป็นท่ีรู้จกั และเสริมสร้างใหมี้การใช้
งานอยา่งกวา้งขวาง  ส่งเสริมใหเ้กิดการรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นเอกภาพ  ควรเนน้ใหง้าน
บริการเป็นท่ีรู้จกัแก่ผูใ้ชง้านทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ รวมทั้งบุคคลทัว่ไป  
เพื่อใหท้ราบวา่มีขอ้มูลอะไรบา้งและสามารถใหบ้ริการในรูปแบบใหนไดบ้า้ง  โดยอาจ
ออกส่ือประชาสัมพนัธ์ทางดา้นต่างๆ เช่น  แผน่พบั  โบรชวัร์ หรือทางวทิย ุ โทรทศัน ์ 
เป็นตน้ 
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2.3.6 ควรมีการจดัเตรียมบุคลากรใหมี้ความพร้อม มีการจดัเตรียมบุคลากรทางดา้น
คอมพิวเตอร์ใหมี้ความรู้ความสามารถในดา้นท่ีจ าเป็น โดยมีการจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเป็นประจ าและต่อเน่ือง  เพื่อใหบุ้คลากรมีความพร้อม
ในการปฏิบติังานและใหบ้ริการ  อีกทั้งจดับุคลากรท่ีมีอยูใ่หท้  างานในดา้นท่ีเหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถ  

3.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  3.1 มีฐานขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยในระยะแรกเป็น
ภารกิจทางดา้นทรัพยากรน ้าของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์  

3.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลกนัอยา่งเป็นระบบ  เพื่อใชเ้ป็น
ศนูยก์ลางการแลกเปล่ียนขอ้มูล คน้หาขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทนัต่อเวลา  

3.3 ผูบ้ริหารสามารถทราบขอ้มูลสรุปในภาพรวมทางดา้นทรัพยากรน ้าไดอ้ยา่ง
รวดเร็วจาก OPPM และสัง่การในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งทนัถ่วงที 

4.  ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 4.1 ผลผลิต (Output) 

4.1.1 มีฐานขอ้มูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ภารกิจด้าน
ทรัพยากรน ้า) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีขอ้มูลเป็นปัจจุบนั 
 4.2  ผลลพัธ์ (Outcome) 

4.2.1 ขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ภารกิจดา้นทรัพยากร
น ้ า) ถูกจดัเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจในการบริหาร
ราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.2.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (ภารกิจดา้นทรัพยากรน ้า) ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไดส้ะดวก 

 


