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บทที่ 1 บทนำ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2558 ดังนี้
1. ICT และสารสนเทศ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบัน
2. พัฒนาและบูรณาการข้อมูล ระบบงาน และระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการ
ดำเนินงานของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
3. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภ าพเพิ่มขึ้น ทันสมัย มั่นคง
ปลอดภัย และคุ้มค่า พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันได้อย่างต่อเนื่อง
4. บริหารจัดการ ใช้งาน และ ให้บริการ ด้าน ICT อย่างโปร่งใส
5. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน ICT เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินงานของสถาบัน
โดยยุทธศาสตร์ ข้างต้น มุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและงานบริการด้าน ICT ที่มี
ประสิทธิภาพ ให้เป็นเครื่องมือหลักและกลไกสำคัญสำหรับการดำเนินกิจการของ สสน.
ปัจจุบัน โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของ สสน. มีความมั่นคง สามารถสนับสนุนภารกิจของ สสน.
ได้เต็มประสิทธิภาพ และสามารถรองรับ การเติบโตขององค์กรได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ด้ว ยการ
ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตามแนววิถีใหม่ สสน. จำเป็นต้องยกระดับการให้บริการ ICT ไปสู่ยุคดิจิทัลที่
ทันสมัย ยืดหยุ่น และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เพื่อให้ สสน. มีทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงต้องมีการ
จัดทำ สถาปัตยกรรมองค์กร ของ สสน. เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร

1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ สถาปัตยกรรมข้อมูลองค์กร
สถาปัตยกรรมระบบงาน สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ และการ
เฝ้าระวังและบริหารจัดการระบบ
2. เพื่อกำหนดกรอบเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ สสน.
3. เพื่อวิเคราะห์สถานภาพดิจิทัลในปัจจุบันของ สสน. ไปสู่สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต
4. เพื่อการวางแผนและดำเนินงานตามกรอบสถาปัตยกรรมองค์กร

1.2 ขอบเขตการดำเนินงาน
จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของ สสน. ให้ครอบคลุมพันธกิจ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และการดำเนินงานขององค์กร
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บทที่ 2 แนวคิดในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของ สสน.
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) หรือ EA คือแผนผังในภาพรวมขององค์กร เป็น
การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับกระบวนการการทำงาน (Business Process) หรือภารกิจ
ขององค์ กรอย่า งเป็น ระบบ ตั้งแต่ในระดับ ระดับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ นำไปสู่ ทิศทางการขับ เคลื ่ อ น
(Roadmap) ขององค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือให้องค์กรสามารถวางแผนกลยุทธ์ หรือกำหนดแผนงานให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้
1. สถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ (Business Architecture)
2. สถาปัตยกรรมด้านข้อมูล (Data Architecture)
3. สถาปัตยกรรมด้านระบบงาน (Application Architecture)
4. สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology Architecture)
5. สถาปัตยกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Architecture)
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เป็นการนำหลักการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
มาประยุกต์ใช้ ทั้งในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process) ระบบสารสนเทศ (Information
Systems) และเทคโนโลยี (Technology) เพือ่ ขับเคลื่อนนโนบายและยุทธศาสตร์ไปสู่ภาคปฏิบัติ (Strategic
Execution) ให้สัมฤทธิ์ผล ทั้งนีก้ ารดำเนินงานตามสถาปัตยกรรมองค์กร ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทการดำเนินงานที่สำคัญขององค์กร (Continuous Improvement)

2.1 แนวทางและกรอบของสถาปัตยกรรมองค์กร
แนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร ของ สสน. โดยคณะทำงานเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นตัวแทน
ในการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลพันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน กระบวนงาน ตลอดจนข้อมูล
องค์กรต่าง ๆ ให้ครบถ้วน มาพิจารณาร่วมกับระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ของ สสน.
เพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนาให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและรองรับการดำเนินงานใน
อนาคต
การดำเนินงานของ สสน. มุ่งเน้นในด้านงานวิจัยและการให้บริการเป็นหลัก โดยมีพันธกิจ ดังนี้
1. รวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลน้ำและภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อน้ำจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาให้เป็นระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ รวมทั้งให้บริการข้อมูล เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของประเทศ
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและระบบ
บริหารจัดการน้ำ
3. ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
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4. นำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของ
สถาบันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ทั้งในและต่างประเทศนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก
และเกิดประสิทธิผล
5. ดำเนินการอื่นเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
ทั้งนี้ สสน. ได้กำหนดงานบริการและงานสนับสนุนให้สอดรับกับพันธกิจข้างต้นไว้ดัง ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนผังบริการและงานสนับสนุนของ สสน.
3
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ในส่วนของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ให้บริการและใช้งานภายในของ สสน.
ในระยะแรก (แสดงดังภาพที่ 2) เน้นการสร้างระบบสนับสนุนระบบบริหารจัดการน้ำและการจัดทำคลังข้อมู
น้ำแห่งชาติซึ่งภารกิจหลักของ สสน. ประกอบด้วย
1. งานพัฒนาและวิจัย
2. งานบริหารองค์กร
3. งานบริการส่วนกลาง
4. งานระบบให้บริการและสนับสนุนทางเทคนิค
5. งานระบบเว็บไซต์
โดยมีประเด็นการพัฒนาหลัก ได้แก่
1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. การสร้างระบบทดแทนการใช้กระดาษและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถทำงานได้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบภายใน
4. ความปลอดภัยของระบบ

ภาพที่ 2 ระบบสารสนเทศของ สสน.
โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของ สสน. มีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน แสดงดังภาพที่ 3
1. Network Infrastructure มีระบบการเชื่อมต่อที่สามารถรองรับการให้บริการและสนับสนุน
งานวิจัยต่าง ๆ ของ สสน. โดยมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหลักสำหรับให้บริการต่าง ๆ ขนาด 100 Mbps
4
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(Fiber Optic) พร้อมระบบเชื่อมต่อสำรอง การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำหรับนักวิจัยขนาด 200 Mbps
(Fiber Optic) พร้อมระบบเชื่อมต่อสำรอง และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำหรับงานสนับสนุนอื่น ๆ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานทั่วไปอีก 400 Mbps (FTTx) นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูล เชื่อมโยงหน่ว ยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) และระบบเครื อข่ า ย
งานวิจัยไทยสาร (ThaiSarn) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานรัฐอื่น ๆ และใช้งานข้อมูลวิจัยต่าง ๆ
อีกด้วย ซึ่งการเชื่อมต่อทั้งหมดนี้ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยโดยอุปกรณ์และระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่ายที่ได้มาตรฐานสากล
2. Data Center Facilities เป็นศูนย์ข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่า ง
ต่อเนื่อง ตัวห้องกั้นด้วยผนังทนไฟ (Fire-proof Wall) มีระบบพื้นยกเพื่อป้องกันผลกระทบการการรั่วของ
น้ำและไฟฟ้าสถิต และมีระบบตรวจจับการรั่วของน้ำติดตั้งใต้พื้นยกอีกด้วย ระบบไฟฟ้ามีเครื่องสำรอง
ไฟฟ้าและปรับคุณภาพกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมด้วยระบบไฟฟ้าสำรองจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งจะ
ทำงานอัตโนมัติเมื่อการจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากการแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักเกิดการขัดข้อง มีระบบทำ
ความเย็นแบบใช้ระบบกักเก็บลมเย็น (Cold Aisle Containment) และเครื่องปรับอากาศแบบควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับควันความไวสูงเพื่อป้องกันการเกิด
เพลิงไหม้ ด้านระบบรักษาความปลอดภัยมีการควบคุมการเข้าออกด้วยระบบ Access Control และ
ระบบกล้องวงจรปิด โดยระบบทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถบริหารจัดการและเผ้าระวังจากระยะไกลผ่าน
ระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center Infrastructure Management) ได้ทั้งหมด
3. Data Center Infrastructure สามารถรองรับการติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ไ ด้
ทั้งหมด 20 ตู้ Rack ระบบเครือข่ายใช้เทคโนโลยี Software Defined Network โดยมี Core Network
ขนาด 40 Gbps และมี Distribution Network ที่กระจายไปตามตู้ Rack ต่าง ๆ ขนาด 10 Gbps อุปกรณ์
เครือข่ายทั้งหมดที่ใช้งานภายในศูนย์ข้อมูลได้รับการออกแบบติดตั้งเป็นแบบ Redundant ทั้งหมด เพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4. Computing Infrastructure แบ่ ง ออกเป็ น 4 ระบบใหญ่ ๆ คื อ ระบบ Model, ระบบ
Virtualization, ระบบ Big Data และระบบ GPU ซึ่งทั้งหมดติดตั้งใช้งานอยู่ในศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์
ข้อมูลสำรอง นอกจากนี้ยังมีการใช้บริการคลาวด์จากโครงการพัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐ (Government
Data Center and Cloud Service: GDCC) อีกส่วนนึง โดยมี Computing Capacity รวมดังนี้
- 154 Compute Node
- 3,528 CPU Core
- 13.328 PB Memory
- 1.8 PB Storage
ทั้งนี้ สสน. ได้ทำการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
และปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลที่อ้างอิงได้ตามมาตรฐานสากล
5
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ภาพที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการของ สสน.
สำหรับการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของ สสน. เลือกใช้แนวทาง
TOGAF Framework เป็นโมเดลจากการทำงานร่วมกันระหว่าง บริษัทมากกว่า 300 ราย ซึ่งเป็นสมาชิก
ของ Architecture Forum และนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร โดย
ขั้นตอนการพัฒนา TOGAF Framework แสดงดังภาพที่ 4
1. ขั้นต้น (Preliminary) อธิบายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง TOGAF เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบ
การดำเนินงานขององค์กร และระบุหลักการสถาปัตยกรรม (Architecture Principle) ซึ่งจะใช้เป็นโครงร่าง
การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร
2. วิสัยทัศน์สถาปัตยกรรม (Architecture Vision) อธิบายถึงกิจกรรมในขั้นต้นของการพัฒนา
สถาปัตยกรรมซึ่งประกอบไปด้วย การกำหนดขอบเขตของการพัฒนา (Scope) ระบุผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การพัฒนา (Stakeholders) การปรับปรุงหลักการสถาปัตยกรรมที่ได้รับมาจากขั้นต้น การจัดทำวิสัยทัศน์
สถาปัตยกรรม (Architecture Vision) ซึ่งเป็นการอธิบายแบบสังเขปของสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต
และบอกถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากความสำเร็จของการพัฒนาสถาปัตยกรรม
3. สถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) อธิบายการพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจเพื่อ
สนับสนุนวิสัยทัศน์สถาปัตยกรรมตามที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า
4. สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ (Information System Architecture) อธิบายการพั ฒ นา
สถาปัตยกรรมด้านระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์สถาปัตยกรรม
5. สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology Architecture) อธิบายการพัฒนาสถาปัตยกรรม
ด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์สถาปัตยกรรม
6. โอกาสและแนวทางการแก้ปัญหา (Opportunities and Solution) เป็นขั้นตอนการวางแผนใน
6
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การดำเนินการพัฒนาสถาปัตยกรรมในด้านต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ พร้อมทั้งกำหนดรอบหรือระยะเวลาการส่ง
มอบงานตามแผนงาน
7. การวางแผนการเปลี ่ ย นแปลง (Migration Planning) กำหนดรายละเอี ย ดในการพั ฒ นา
สถาปั ต ยกรรมเพื ่ อ เปลี ่ ย นจากสถาปั ต ยกรรมปั จ จุ บ ั น ( Baseline/Current Architecture) ไปสู่
สถาปัตยกรรมเป้าหมาย (Target/Future Architecture)
8. การกำกับดูแลการดำเนินการ (Implementation Governance) เป็นการกำกับดูแลการพัฒนา
โครงการหรือกิจ กรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ ระบุ
ทรัพยากร (Resources) และทักษะ (Skill) ที่จำเป็นต่อการพัฒนาโครงการ ให้แนวทางในการนำเอาวิธีการ
แก้ไขปัญหาไปใช้ (Guide for applying solution) ทบทวนความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่ก ำลังพัฒนากับ
สถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ (Compliance Review)
9. การจัดการการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม (Architecture Change Management) เป็นการ
บริหารจัดการเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสถาปัตยกรรมองค์กร

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ TOGAF

2.2 ประโยชน์ของสถาปัตยกรรมองค์กร
สถาปัตยกรรมองค์กรทำให้เกิดภาพแบบองค์รวมขององค์กรหรือภาพความสัมพันธ์ขององค์กร
นำไปสู่ความสอดคล้องในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานตามนโยบายขององค์กร
สถาปัตยกรรมองค์กรเป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่ช่วยอธิบายความซับซ้อนการเชื่อมโยงของกระบวนงานทาง
ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรเข้าด้วยกันให้เข้าใจได้ง่าย ถือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือใน
7
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การปรับเปลี่ยนแนวนโยบายหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคต ทั้งนี้ ประโยชน์ของสถาปัตยกรรมองค์กร สามารถแยกออกได้ ดังนี้
1. ประโยชน์ทางธุรกิจ
• ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
• ช่วยให้กระบวนงานขององค์กรทำงานเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน
• เพิ่มความน่าเชื่อถือขององค์กร
2. ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยี
• เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการดำเนินงาน
• เพิ่มความคุ้มค่า ไม่ซ้ำซ้อนและลดความเสี่ยงในการลงทุน

8
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บทที่ 3 สถาปัตยกรรมองค์กรของ สสน.
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน.
เป็นการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยง บูรณาการภาพองค์กรตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ แนวนโยบาย ไปถึงความสัมพันธ์
ของกระบวนงานในทุกฝ่าย ทุกระดับตามโครงสร้างองค์กร ดังภาพที่ 5 สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ได้
แผนผังสถาปัตยกรรมองค์กรของ สสน. ปัจจุบัน นำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต เริ่มต้น ด้วย
วิสัยทัศน์ ของ สสน. “เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการ
บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครื อข่าย”
และยุทธศาสตร์องค์กร 5 ด้าน ได้แก่
1. เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ด้านน้ำที่ทันสมัยของประเทศ จัดทำ บูรณาการและให้บริการ
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของประเทศ
2. เป็ น ผู้น ำด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารจัด การน้ำ วิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
4. นำเสนอและถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ประชาชน
นำไปใช้ พัฒนาความมั่นคงด้านน้ำและคุณภาพชีวิต
5. เป็นองค์กรดิจิทัลที่ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงานตามภาระกิจของ สสน. โดยจัดสรรและ
บริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
โครงสร้างหน่วยงานของ สสน.

ภาพที่ 5 โครงสร้างองค์กรของ สสน.
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ภาพที่ 6 กระบวนงานองค์กร ของ สสน.

3.1 สถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ (Business Architecture)
การวิเคราะห์พันธกิจ แผนงาน และโครงสร้างองค์กรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การ
มหาชน) รวมถึงความสัมพันธ์ของกระบวนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ 5 ยุทธศาสตร์และพันธกิจ
ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สามารถจัดทำสถาปัตยกรรมทางธุรกิจ (Business
Architecture) ตามกลุ่มภารกิจหลัก ขององค์กรเป็น 3 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ การบริการด้านหน้า (Front
Services) การบริการแกนหลัก (Core Services) การบริการด้านหลัง (Back Services) ดังภาพที่ 7 มี
รายละเอียดดังนี้
3.1.1. การบริการด้านหน้า (Front Services)
การบริการด้านหน้า (Front Services) เป็นส่วนงานที่เป็นด่านหน้าขององค์กรที่ จะต้อง
ติดต่อประสานงานและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย การบริการภายนอก และการ
ติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง คือ
1. งานเผยแพร่ ถ่ายทอด และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ำ
2. งานให้บริการงานวิจัยและเทคโนโลยี
3. งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
4. งานเครือข่ายความร่วมมือภายในและต่างประเทศ
3.1.2. การบริการแกนหลัก (Core Services)
การบริการแกนหลัก (Core Services) เป็นงานหลักเพื่อให้เกิดข้อมูล หรืองานวิจัยไป
10
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สนับสนุนงานบริการอื่น ๆ ประกอบด้วย
1. คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ Thaiwater Platform
2. งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. คลังข้อมูลและคลังความรู้ สสน.
3.1.3. การบริการด้านหลัง (Back Services)
การบริการด้านหลัง (Back Services) เป็นงานสนับสนุน ขับเคลื่อนงานหลักให้สามารถ
ทำงานได้อย่างราบรื่น ประกอบด้วย
1. บริการงานสนับสนุน (Operational Excellence)
• งานบริหารจัดการภายในองค์กร
• งานบริหารจัดการทรัพยากร
• งานบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
2. บริการงานตรวจสอบ กำกับ และกฎระเบียบ (Regulatory Compliance)
• งานนิติการ
• งานตรวจสอบภายใน
• งานบริหารความเสี่ยง

ภาพที่ 7 สถาปัตยกรรมด้านธุรกิจของ สสน.

3.2 สถาปัตยกรรมด้านข้อมูล (Data Architecture)
สถาปัตยกรรมด้านข้อมูลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เป็นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องว่าแต่ละกระบวนงานจะต้องใช้ข้อมูล ในการดำเนินงาน
และทำให้เกิด ผลลัพธ์ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลหลักเพื่องานบริการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
(องค์การมหาชน) แสดงดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ข้อมูลหลักของ สสน.
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ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลหลักของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้างต้น สามารถจัดเป็นกลุ่มข้อมูลหลักได้ตามภาพที่ 9 ดังนี้
1. คลังข้อมูลน้ำ รวบรวมข้อมูลด้านน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. คลังข้อมูล สสน. รวบรวมข้อมูลสานสนเทศทรัพยากรน้ำตามภารกิจ ข้อมูลวิจัยและนวัตกรรม
ของ สสน.
3. ข้อมูลบริหารงานองค์กร
4. ข้อมูลยุทธศาสตร์และแผนงาน
5. คลังความรู้ สสน. รวบรวมความรู้ แบบ Knowledge base ที่เกิดจากการดำเนินงาน

ภาพที่ 9 กลุ่มข้อมูลหลักของ สสน.

3.3 สถาปัตยกรรมด้านระบบงาน (Application Architecture)
สถาปัตยกรรมด้านระบบงาน (Application Architecture) เป็นการกำหนดระบบงานและข้อมูล
การดำเนินงานขององค์กรไปสู่ โครงสร้างด้านระบบสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์กระบวนการทำงานและ
ข้อมูลที่สนับสนุนภารกิจหลัก เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ กำหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ประเมินความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศขององค์กร รวมถึงกำหนดแนวทางในการ
พัฒนาให้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ขององค์กรให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ในอนาคต
โดยข้อมูลหลักขององค์กรและระบบงานทั้งหมดของ สสน. สามารถนำมาจัดทำในรูปแบบแพลท
ฟอร์มระบบงานหลักขององค์กร ดังภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 แพลตฟอร์มระบบงานหลักของ สสน.
3.3.1 Thaiwater Platform
แพลทฟอร์ม Thaiwater เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการคลังข้อมูลน้ำ (Thaiwater Platform)
พัฒนาขึ้นเพื่อปรับรูปแบบและโครงสร้างของระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ แก้ปัญหาที่เป็นข้อด้อยของ
ระบบเดิมที่เน้นการนำเข้าข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล โดยเพิ่มการพัฒนาด้านคุณภาพของระบบและข้อมูล ที่
ต้องสร้างมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล โครงสร้างการบริหารจัดการระบบที่สามารถรองรับจำนวนข้อมูลที่
เพิ่มมากขึ้น และเน้นการให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้ามาใช้บริการร่วมกันได้โดย
มีข้อจำกัดน้อยที่สุด นอกจากนี้ ในระยะยาวยังรองรับการจัดทำมาตรฐานข้อมูล และข้อมูลเปิด (Open
Data) ให้แก่ข้อมูลด้านน้ำของประเทศบนระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ รวมถึงการพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล และการใช้งานของระบบทั้งหมด ให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในแพลทฟอร์มที่ได้ใช้
งานร่วมกัน โดยมีแนวคิดในการพัฒนา ดังภาพที่ 11
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ภาพที่ 11 Thaiwater Platform
แพลทฟอร์ม Thaiwater ประกอบด้วย Components ต่าง ๆ ดังนี้
1. ระบบแกนหลักของแพลทฟอร์ม (Core System) เพิ่มศักยภาพของระบบคลังข้อมูลน้ำ
แห่งชาติ ให้สามารถรองรับข้อมูล และจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ฐานข้อมูลและบริหารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นมาตรฐานมากขึ้น รวมถึงการสำรองข้อมูลที่
รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ ได้หลากหลายรูปแบบ
2. การบริหารจัดการข้อมูล (Data Strategy & Management) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับ
การจัดการข้อมูล พัฒนามาตรฐานข้อมูล มีมาตรการการเปิดเผยข้อมูล (open data) ไปสู่ธรรมภิบาล
ข้อมูล (data governance) เตรียมพร้อมข้อมูลสำหรับใช้วิเคราะห์สถานการณ์ในหลากหลายกรณี
3. การนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Value-added services & applications)
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อน สามารถใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบข้ามชุดข้อมูลได้ และ
การแสดงผล Visualization ได้หลากหลายมิติ ในลักษณะ Application ได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่
เว็บไซต์ และ Mobile application เป็นต้น
4. ก า ร จ ั ด ก ล ุ ่ ม แ ล ะ แ บ ่ ง ป ร ะ เ ภ ท ข ้ อ ม ู ล แ ล ะ ก า ร จ ั ด ก า ร อ ง ค ์ ค ว า ม รู้
(KM/Taxonomy/Semantic) รวบรวมองค์ความรู้และความเชื่อมโยงกับชุดข้อมูลกำหนดโครงสร้าง
ความรู้ แบ่งชนิด ประเภท เพื่อให้สืบค้น เรียกคืน และใช้งานได้ง่าย พร้อมทั้งมีรูปแบบเอกสารที่ เป็น
มาตรฐานสำหรับการเผยแพร่
5. ระบบรักษาความปลอดภัย (Security) โดยกำหนดนโยบายการใช้งานระบบ และการ
14
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รักษาความปลอดภัยระบบที่เหมาะสม มีกลไกควบคุมการเข้าถึงระบบจากระบบเครือข่ายภายนอก มี
ระบบป้องกันและตรวจจับการบุกรุกจากระบบเครือข่ายภายนอก มีระบบบริหารจัดการช่องโหว่ ระบบ
บริหารจัดการและควบคุมสิทธิ์การใช้งานระบบและข้อมูลที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาความปลอดภัย
และตรวจสอบการเข้าถึง
6. ระบบให้บริการข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูล (Thaiwater Share) สำหรับการให้บริการ
ข้อมูลด้านน้ำในรูปแบบข้อมูลเปิด (open data) เพื่อให้ผู้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพได้ง่าย
รวดเร็วทันเวลา มีระบบ Visualization สำหรับข้อมูลที่ให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้เห็นภาพข้อมูล ให้บริการ
ข้อมูลแบบ Dataset และบริการลักษณะ Open APIs
3.3.2 Platform ด้านระบบบริหารจัดการองค์กร
สสน. ดำเนินการพัฒนาแพลทฟอร์มบริหารงานองค์กร โดยใช้ระบบสารสนเทศบริหารจัดการ
ทรัพยากรองค์กรที่เรียกว่า Enterprise Resource Planning หรือ ERP เป็นแกนกลางในการเชื่อมงานกับ
แพลทฟอร์ม และระบบงานอื่น ๆ ของ สสน. ได้แก่ แพลทฟอร์มบริหารโครงการ และระบบสนับสนุนอื่นๆ
ที่ใช้งานภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมภิบาลในการบริหารงาน ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 Platform ด้านระบบบริหารจัดการองค์กร
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โดยแพลทฟอร์มบริหารงานองค์กร ประกอบด้วยระบบงานสารสนเทศหลักของการให้บริการและใช้
งานภายในของ สสน. ประกอบด้วย
1. ระบบบริ ห ารโครงการ (Project Management Platform) เป็ น แพลทฟอร์ ม ที่
ออกแบบสำหรับการบริหารจัดการโครงการของ สสน. โดยหากดูจากกระบวนการองค์กร ในภาพที่ 6 จะ
เห็น ได้ว ่ากระบวนการบริห ารแผนงานและโครงการเป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมยุทธศาสตร์และแผนงาน
(strategic plans) เข้าสู่การปฏิบัติงานจริง (action plan) เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และได้ผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดในแต่ละปี
แพลทฟอร์มนี้ได้ออกแบบโดยใช้หลักการบริหารโครงการ (project management principles)
เชื่อมเข้ากับการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรของ สสน. เพื่อให้เข้ากันได้กับการดำเนินงานภายใน
(internal process) รวมถึงงานและโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก (external
projects) นอกจากนี้ยัง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการแผนงานโครงการ และ
ทรัพยากรต่างๆ ให้เชื่อมถึงกันในทุกระดับ โดยมีองค์ประกอบย่อย 4 ส่วน ดังนี้
1) PMO (Project Management Organization) Structure: วิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งการ
บริหารโครงการของ สสน. โดยเป็นรูปแบบ Composite Structure (โครงสร้างการบริหารโครงการของ
องค์กรในรูปแบบต่างๆ แสดงในภาคผนวก) ซึ่งเป็นการผสมผสานโครงสร้าง 3 รูปแบบเข้าด้วย (Functional,
Project-Oriented และ Matrix Structure)1 โดยโครงสร้างนี้ มักนิยมในองค์กรสมัยใหม่ในปัจจุบัน ซึ่งมี
ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการงาน ทั้งในแบบงานตามหน้าที่ โครงการเฉพาะทาง รวมถึงโครงการใหม่ๆ
ที่มีการทำงานร่วมกัน หลายฝ่ายได้ (cross-function project) และมี การรายงานผลสำเร็จ รวมถึงการ
ตัดสินใจสูงสุดที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
2) Portfolio-Programs-Projects Management: จากการวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งการ
บริหารจัดการโครงการขององค์กร สามารถนำมาใช้ในการออกแบบรูปแบบการบริหารโครงการของ สสน.
โดยถูกกำหนดจากกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ (Portfolio) และด้วยการขยายตัวขององค์กรและงาน
โครงการต่างๆ จำเป็นต้องมีการปรับการบริหารจัดการให้อยู่ในรูปแบบของโปรแกรม (Program) ซึ่งเชื่อม
โครงการย่อยๆ (Project) ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยจะทำให้การบริหารจัดการโครงการในชุดโปรแกรม
เดียวกันมีเป้าหมายชัดเจน มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สร้างคุณค่าให้กับโครงการในกลุ่มเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างดังภาพที่ 13

ศึกษาเพิ่มเติมเกีย่ วกับรูปแบบต่าง ๆ ของ PMO Structure ได้ที่ https://www.projectengineer.net/the-4-types-of-project-organizationalstructure/
1

16

สถาปัตยกรรมองค์กรของ สสน. ปี 2564

ภาพที่ 13 ตัวอย่างการบริหารจัดการในรูปแบบ Portfolio-Programs-Projects Management
จากภาพที่ 13 จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในการบริหารโครงการ และสามารถจัดทำ workflow การ
บริหารงานโครงการ (PM workflow) ขั้นตอนของเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documents) รูปแบบการสื่อสาร
ภายในที ม งาน (Communication) รวมถึ ง สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การจั ด สรรทรั พ ยากรอย่ า งเหมาะสม
(Resource sheet)
3) Technology: ประยุกต์ใช้โปรแกรมดิจิทัลในการออกแบบ และวางแผนงานโครงการ
เช่น Microsoft Project, Gantt Project, Excel sheet และดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบันทึกข้อมูลโครงการ ได้แก่ แผนงาน, งบประมาณ, ความก้าวหน้า, ทรัพยากรที่ใช้ เป็นต้น เพื่อให้ทีม
ปฏิบัติงานในโครงการ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องภายใน สสน. ได้รับทราบข้อมูลร่วมกันอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ระบบควร
จะต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ใช้ร่วมกันกับกระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ด้ วย เช่น ข้อมูลรหัสโครงการ,
ข้อมูลเงินงบประมาณ, ผลการใช้จ่ายเงินโครงการ เป็นต้น
4) Monitoring & Reporting: แสดงผลลั พ ธ์ จ ากการดำเนิ น งานโครงการในรู ป แบบ
รายงานสำหรับผู้บริหาร ได้แก่ สรุปเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของโครงการ/โปรแกรม, ผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ, ทรัพยากรที่ใช้ทั้งหมดของแต่ละโครงการ/โปรแกรม เป็นต้น
2. ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) สสน. ศึกษาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรองค์กร (ERP) สำหรับนำมาปรับใช้ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ เข้า
ด้ ว ยกั น และทำให้ ส ามารถบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร วิ เ คราะห์ วางแผน และตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยเป้าหมายในการพัฒนาระบบ ERP ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้
1) ระบบบริหารและควบคุมงบประมาณ เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมงบประมาณสำหรับ
หน่วยงานและโครงการ ผ่านหมวดค่าใช้จ่าย โดยระบบต้องมีการจัดเก็บข้อมูลแผนงบประมาณประจำปี
และสามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในองค์กรผ่านระบบพัสดุ การเงินบัญชี และมีการอนุมัติเบิกจ่าย
งบประมาณตามระเบียบภายใน สสน. รวมทั้งสามารถบริหารการโอนย้ายงบประมาณข้ามหน่วยงานได้
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เพื่อให้เกิดการยืดหยุ่นในการบริหารจัดการงบประมาณ และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว
แม่นยำมากยิ่งขึ้น
2) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุ เป็นระบบงานที่ใช้ในการบริหารการจัดซื้อ
จัดจ้างภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากระบบงานงบประมาณ และจัดเก็บข้อมูลการอนุมัติการ
สั่งซื้อจ้างเชื่อมโยงกั บระบบงานงบประมาณ รวมถึงกระบวนการตรวจรับงาน/พัสดุ และการจัดเก็บวัสดุ
สำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ วัตถุดิบรวมถึงครุภัณฑ์ของ สสน. พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลพัสดุกับระบบงาน
การเงินและบัญชี เพื่อลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงาน และลดเวลาการจัดทำ
รายงานวัสดุคงคลัง และครุภัณฑ์ที่ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน โดยใช้ประโยชน์จากรายงานร่วมกันจากระบบ
สารสนเทศบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP)
3) ระบบงานการเงินและบัญ ชี เป็นระบบงานที่ใช้ในการบริหารการบันทึกรายการทาง
บัญชี ในส่วนของการตั้งหนี้ ตัดจ่าย การรับเงินได้ และการอนุมัติเบิกจ่ายตามระเบียบการเงิน ซึ่งเชื่อมโยง
กับระบบงานพัสดุ งานบริหารพัสดุคงคลัง งานบริหารครุภัณฑ์ งานงบประมาณและงานบริหารรายได้
รวมถึงการบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งจัดทำรายงานภาษีทุกประเภทตามที่
กฎหมายภาษีอากรกำหนด และรายงานทางการเงินตามนโยบายและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกำหนด
และรวมถึงการออกรายงานเพื่อนำส่งระบบรายงาน GFMIS
4) ระบบงานรายได้ รั บ จ้ า ง และขาย เป็ น ระบบที ่ ใช้ ใ นการบริ ห ารงานด้ า นรายได้
กระบวนการทำงานเพื่อบริหารงานใบเสนอราคาขาย ตรวจสอบเอกสารใบส่งสินค้า เพื่อตัดจำหน่ายวัสดุ
วิทยาศาสตร์เพื่อจำหน่าย ระบบทำการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังงานบริหารพัสดุคงคลัง เพื่อบันทึกการเข้าออก
ของวัสดุวิทยาศาสตร์ในคลังสินค้า และการยืนยันใบส่งสินค้าในระบบการเงินและบัญชีรายได้เพื่อดำเนินการ
ตั้งหนี้และรั บ ชำระ โดยลดขั้น ตอนการทำงานที ่ ซ้ ำซ้ อน สนับสนุนการทำงานได้ อย่า งถู ก ต้ อ งและมี
ประสิทธิภาพ
5) ระบบบริหารสัญญา เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารงานด้านการบริหารพัสดุ กระบวนการ
ทำงานเพื่อบริหารสัญญา โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทำการเชื่อมโยงไปยัง งาน
งบประมาณเพื่อวางแผนงาน/จัดทำโครงการภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งานจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ และงานการเงินและบัญชี เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารสัญญาอย่างโปร่งใส ลดขั้นตอนและ
เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกำหนด
3. ระบบสนับสนุน เป็นระบบงานภายในที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงานหลักขององค์กรโดยมี
ระบบ intranet เป็นหน้าเว็บ Portal หลัก ในการเข้าสู่ระบบงานต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล,
งานบริหารอาคาร, งานสื่อสารองค์กร, เอกสารต่างๆ และ IT Support เป็นต้น
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3.3.3 Platform การจัดการน้ำชุมชน
แพลทฟอร์มการจัดการน้ำชุมชนเป็นการนำระบบงานจัดการน้ำชุมชนของ สสน. มาพัฒนาต่อยอด
เป็น Platform โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เมื่อชุมชนมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สามารถเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง วางแผน วิเคราะห์งานได้ พัฒนานำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง เกิดตัวอย่างความสำเร็จและขยายผล
เป็นเครือข่าย ผ่านระบบพี่เลี้ยง

ภาพที่ 14 Platform การจัดการน้ำชุมชน
ระบบงานจัดการน้ำชุมชน แบ่งเป็น
1. ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ได้แก่ แผนที่น้ำ ผังน้ำ สมดุลน้ำ ข้อมูลทางสังคม
และเศรษฐกิจของชุมชน และ ข้อมูลน้ำ
2. ระบบงาน เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนา แบ่งเป็นระบบย่อย คือ ระบบบริหารโครงการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบจัดการองค์ความรู้
3. เครือข่ายชุมชน จากการขยายผลผ่านชุมชนต้นแบบด้วยระบบพี่เลี้ยง
ซึ ่ ง ระบบงานจั ด การน้ ำ ชุ ม ชนมี ส ่ ว นเชื ่ อ มโยงกั บ Platform Thaiwater ด้ า นข้ อ มู ล น้ ำ และ
Platform การบริหารองค์กร ด้านบริหารโครงการ
ผลที่ได้จากระบบจัดการน้ำชุมชน ทำให้เกิด การทำงานที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ คือ งานสำรวจ
งานวิจัยพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากร ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงานจัดการน้ำชุมชน

3.4 สถาปัตยกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Technology Architecture)
สถาปัตยกรรมด้านดิจ ิทัล เทคโนโลยี (Digital Technology Architecture) เป็นโครงสร้างด้าน
พืน้ ฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล จากการศึกษาวิเคราะห์ สสน. มีเทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลาย
ด้านสำหรับ การดำเนิน งาน ได้แก่ เทคโนโลยีส ำหรับปฏิบัติงานพื้นฐาน เทคโนโลยีส ำหรับงานวิจัย
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เทคโนโลยีสำหรับการสำรวจและตรวจวัด เป็นต้น การออกแบบเทคโนโลยี จึงต้องรองรับการทำงาน
ทั้งหมด ร่วมถึงระบบสารสนเทศต่าง ๆ ขององค์กร เช่น ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่มีอยู่ในปัจจุบันและแผนพัฒนาในอนาคต
โดยสถาปัตยกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยีของ สสน. มีดังนี้
1. User Centric เป็นส่วนการใช้งานและให้บริการกับผู้ใช้งานทุกกลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยีใน
ส่วนนี้ ได้แก่ Web Technology, Mobile Application และ Social Media
2. Process Centric เป็นส่วนการประมวลผลข้อมูลและการดำเนินงานขององค์กร ได้แก่
ERP, Project Management, I Smart Service (HR), Email และ Reports
3. Data Centric เป็นเทคโนโลยีสำหรับการเก็บและจัดการข้อมู ลที่ใช้ในการดำเนินงานของ
องค์กรและสำหรับ การวิจ ัย ประกอบด้ว ย ERP, Winspeed (Finance), PostgreSQL, Unstructured
Data, MDM, Data Governance, Data Integration, API Gateway และ Big Data
4. Decision Engine Centric เป็ น เทคโนโลยี ท ี ่ เ น้ น สำหรั บ งานวิ จ ั ย ของ สสน. ได้ แ ก่
Tensorflow, Python, Jupyter และ R-Studio
5. Infrastructure เป็นเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการทำงานจากที่กล่าวมา
ข้างต้นทั้งหมด ประกอบด้วย Server Virtualization, Private Cloud, SDN, HPC, GPU, Data Center
และ DR Site

ภาพที่ 15 แผนผังสถาปัตยกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยี

3.5 สถาปัตยกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Architecture)
สถาปัตยกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย เป็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบโดยรวม
สร้างกลไกในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ไปสู่ความปลอดภัยของระบบต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล
โดยมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้
1. นโยบายความมั ่ น คงปลอดภั ย (Security Policy) กำหนดนโยบายที ่ ค รอบคลุม ความ
ปลอดภัยในทุกด้าน กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าถึงเครือข่ายภายใน (Internal Network) และการเข้าถึง
ข้อมูลในแต่ละชั้นข้อมูลที่ชัดเจน
2. การจัดการด้านการยืนยันตัวตน (Identity Management) มีการใช้ระบบยืนยันตัวตนใน
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การเข้าถึงระบบต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนวิธีการและการจัดการเข้ารหัสบุคคล
3. การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ (Security Monitoring)
4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่จะให้สิทธิในการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น
(Data Security)
5. การป้องกันการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลภายในโดยไม่ได้รับ
อนุญาต (Network Security)

ภาพที่ 16 ผังระบบรักษาความปลอดภัย

3.6 การเฝ้าระวังและบริหารจัดการระบบ (System Monitoring and Management)
การเฝ้าระวังและบริหารจัดการระบบ เป็นส่วนของการติดตามและเฝ้าระวังการใช้งานและการ
บริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการทำงานของระบบ
ตลอดจนการสำรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1. Service Level Management เป็นกระบวนงานบริหารจัดที่เสริมการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ เพื่อพร้อมให้บริการกับผู้ใช้งานทุกระดับ
2. System Monitoring การติดตามเฝ้าระวังระบบต่าง ๆ ของ สสน. พร้อมตรวจจับและสามารถ
แก้ปัญหาได้ทันและรวดเร็ว
3. Data Center Management เป็นการบริหารจัดการ Data Center ให้สามารถทำงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ มีการบำรุงรักษาเชิงรุกและเป็นมาตรฐาน
4. Network Management การบริห ารจัดการโครงข่าย มีระบบติดตามการทำงานเครื อ ข่ า ย
ตลอดเวลา
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ภาพที่ 17 ผังระบบติดตามและตรวจจับ

3.7 สถาปัตยกรรมองค์กรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ปี 2564
จากการทำงานศึกษาข้อมูล ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การ
มหาชน) ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็น ได้ว ่า สถาปัตยกรรมองค์กรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
(องค์การมหาชน) ปี 2564 ดังภาพที่ 18 จัดทำตามหลักการและแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ประกอบด้ ว ย สถาปั ต ยกรรมด้ า นธุ ร กิ จ สถาปั ต ยกรรมด้ า นข้ อ มู ล สถาปั ต ยกรรมด้ า นระบบงาน
สถาปัตยกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล และการเฝ้าระวัง
และบริหารจัดการระบบ ที่สามารถใช้เป็นกรอบหรือแผนกลยุทธ์ การกำหนดนโยบายและการดำเนินงาน
รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในอนาคต

ภาพที่ 18 สถาปัตยกรรมองค์กรของ สสน.
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บทที่ 4 การใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สสน.
การนำสถาปัตยกรรมองค์กรของ สสน. ไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดนั้น โดย
กำหนดรูปแบบการจัดการภายใต้กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร และนำมาใช้เป็นแนวทาง เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการทั้งด้านกระบวนงานทางธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย การกำกับ
ดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) กลไกการเชื่อมต่อ (Linkage Mechanism) เพื่อการนำ
สถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology Management) แผนการดำเนิ นงานพั ฒ นาและการนำระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ท ัล ไปใช้งาน
(Digital Development and Deployment) การประเมินผลการพัฒนาและการนำระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัล
ไปใช้งาน และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

4.1 การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Governance)
การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ ธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล เป็นกรอบอำนาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้งานขององค์กร โดยจะต้อง
มีนโยบายกำกับดูแลที่เหมาะสมและครอบคลุมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งองค์กร เพื่อนำไปเป็นกำหนด
แนวทางในการปฏิบัติในแต่ละด้าน ซึ่งหลักการกำกับมีประเด็นที่สำคัญ 3 ด้าน คือ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ทั้งนี้สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที่เชื่อมโยงโครงสร้าง
การจัดการด้านกระบวนงานทางธุรกิจและด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์ กร โดยมีกรอบแนวทาง
และความสอดคล้องในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการและการนำมาใช้ในการดำเนินโครงการด้าน
ดิจิทัลให้เกิดธรรมาภิบาล

4.2 การบริหารจัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Project
Management)
การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงาน/โครงการของ สสน. ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะ 3 ปี พ.ศ.2564 – 2566 โดยสอดรับกับแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ สสน. ใน
การดำเนินการตามกรอบในแผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ให้บรรลุถึงเป้าหมายของโครงการ (Project
Objectives) และเป้ า หมายทางธุร กิ จ (Business Objectives) ของ สสน. ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้น
จำเป็นต้องมีการบริหารงานโครงการและการติดตามและวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ลดความเสี่ยงและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด รวมถึงการมีข้อมูลและแนวทาง
เพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการและแผนงานต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ
ซึ่งการบริหารจัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Project Management) นำแนวคิด
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(Concept) วิธีการบริหารจัดการโครงการ (Project Methodology) ที่ สสน. ใช้ มี 2 วิธี ดังนี้
1 การบริหารจัดการโครงการโดยใช้ PDCA (Project Plan-Do-Check-Act Cycle) โดยเริ่มต้นการ
บริหารโครงการตั้งแต่ การวางแผนงาน (Plan) ดำเนินงานตามแผน (Do) ติดตามการดำเนินงานและ
ตรวจสอบ (Check) สุดท้ายประเมินและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเหมาะสม (Act)
2. การบริ ห ารจั ด การโครงการแบบ Agile (Agile Project Management) การบริ ห ารจั ด การ
โครงการในลักษณะของ Agile Method นั้น ได้แนวคิดมาจากการพัฒนา ระบบงานหรือซอฟต์แวร์แบบ
Agile ซึ่งลดประเด็น ข้อจำกัดของการพัฒ นาซอฟต์ แวร์แบบดั้งเดิ ม (Waterfall Process) ซึ่งจะเป็น
ดำเนินการตามกระบวนการทีละขั้นตอนทำให้ใช้ทรัพยากรจำนวนมากและระยะเวลาที่ยาวนานในการ
ดำเนินงานโครงการ เมื่อเกิดการผิดพลาดจะแก้ไขได้ยาก หรือต้องกลับไปแก้ไขตั้งแต่ต้น ในขณะที่ Agile
Method นั้นวิธีการทำงานที่เน้น ความคล่องแคล่ว ตอบสนองความต่อการเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยน
ที่รวดเร็ว
อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ สสน. จะเริ่มต้นจากแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรซึ่งได้
นำมาวิเคราะห์และจัดทำอยู่ในสถาปัตยกรรมองค์กร มาใช้เป็นแนวทางในการเริ่มโครงการให้เป็นไปตาม
กรอบของสถาปัตยกรรมองค์กร ของ สสน. โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ ในขณะเดียวกันช่วงการ
ดำเนินงานโครงการเมื่อต้องมีการระบุกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ก็จะพิจารณาตามกรอบสถาปัตยกรรม
องค์กรด้านอื่น ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมด้านข้อมูล สถาปัตยกรรมด้านระบบงาน และสถาปัตยกรรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มาประกอบในการดำเนินงานและลงกิจกรรมของโครงการ ดังตัวอย่าง โครงการ
พัฒนาระบบ Thaiwater Platform เป็นต้น

ภาพที่ 19 ผังระบบ Thaiwater Platform
24

สถาปัตยกรรมองค์กรของ สสน. ปี 2564

4.3 กลไกการนำสถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลไกการการนำสถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นกระบวนงานในการประสาน
ความเข้าใจที่จะทำให้เกิดการวางแนวทางที่สอดคล้องในด้านธุรกิจ การบริหารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล
รวมทั ้ ง ด้ า นการเชื ่ อ มโยงความต้ อ งการทางธุ ร กิ จ ไปสู ่ ก ารดำเนิ น โครงการเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ต้องมีกลไกทั้งด้านการประสานให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจและ
เป้าหมายรวมทั้งข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการประสานในด้านเป้าหมายทางธุรกิจสู่เป้าหมายของ
โครงการด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และการประสานด้านมาตรฐานและการควบคุมโครงการภายใต้การกำกับ
ดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) และสถาปัตยกรรมองค์กร
โดยกลไกการการนำสถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำได้ ดังนี้
1. จัดอบรมด้านสถาปัตยกรรม (Training) เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดใี น
ด้านที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของ สสน. ให้แก่ทีมงานบริหารจัดการโครงการและผู้ เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงสร้างและการบริหารจัดการตามกรอบสถาปัตยกรรมองค์กรของ สสน.
2. จัดลำดับความสำคัญโครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล และกรอบสถาปัตยกรรมองค์กร
โดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจสถาปัตยกรรมองค์กร
3. ประเมินผลการดำเนินโครงการตามเป้าหมายขององค์กร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
พัฒนา และการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้งาน จัดทำรายงานการประเมินผลลัพธ์ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพตามกรอบการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) หรือ ธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล
(Digital Governance)
ทั้งนี้ปัจจุบัน สสน. อยู่ในขั้นการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรระยะแรก ซึ่งมีกลไกจากคณะทำงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นทีมงานในการประสานและดำเนินงานการนำสถาปัตยกรรมองค์กรของ สสน. ไปใช้งาน
ตามแนวทางข้างต้น ต่อไป

4.4 แผนการดำเนินงานพัฒนาและการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ไปใช้งาน (Digital
Development and Deployment)
ปัจจุบัน สสน. ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ให้สอดรับ
กับกรอบการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ และรองรับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ สสน. ตลอดจนแนวทาง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลฯ และแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ฯ ดังกล่าว ได้ถือกรอบสถาปัตยกรรมองค์กรของ สสน ได้จัดทำขึ้นในเอกสารฉบับนี้ โดยให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับ แผนปฏิบ ัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ สสน. และบริบทความต้องการใช้
เทคโนโลยีในการดำเนิน งานขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสอดรับกับ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) โดยแผนการพัฒนาและการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้งาน (Digital
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Development and Deployment) สรุปได้ดังนี้
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าหมายยุทธศาสตร์

แผนงาน /
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้าหมายยุทธศาสตร์

แผนงาน /
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยกระดับ ขีดความสามารถการดำเนินงานขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อน
องค์กรดิจิทัลยุคใหม่
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถเชื่อมงานกันได้ในทุกระดับ มี
ความคล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใส และประหยัดทรัพยากร
2. สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ และในภาวะวิกฤตได้
3. บุคลากรมีความพร้อมในการปรับตัวสู่โลกดิจิทัล
4. องค์กรมุ่งสู่ Digital Transformation
1. ระบบงานการจัดการน้ำชุมชน
2. ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Data Catalog)
3. ระบบงานบริหารโครงการ (Project Management)
4. ระบบงานบริหารองค์กร (ERP)
5. ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ของ สสน. (KM)
6. ระบบประเมินสมรรถนะบุคลากร (Competency Assessment Online)
7. ระบบสรรหาบุคลากร
(e-Recruitment)
8. การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร
สนับสนุนให้เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำของประเทศที่มีธรรมาภิบาล และการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดแพลทฟอร์มดิจิทัลกลางในการให้บริการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำของประเทศ ที่อยู่บนระบบและมาตรฐานเดียวกัน สามารถต่อยอดไปสู่การใช้งาน
ในหลายมิติอย่างต่อเนื่อง
1. โครงการพัฒนาระบบ Thaiwater Platform
2. โครงการจัดทำต้นแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน้ำ
3. ระบบศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด (Advanced level)
4. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้เทคนิค Data Science
มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสรรค์สร้างงานวิจัยและพัฒนาที่นำสมัยอยู่เสมอ
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เป้าหมายยุทธศาสตร์

แผนงาน /
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เป้าหมายยุทธศาสตร์

แผนงาน /
โครงการ

มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ที่ทำให้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขององค์กรมีความรวดเร็วมากขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นยำ นำไปสู่ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นสูงทางด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง
1. โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมในเขตเมือง
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้ำ
3. จากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ ระยะที่ 2
4. ระบบประมวลผลและบูรณาการข้อมูลจากเทคโนโลยี MMS
5. ระบบสำรวจทางน้ำแบบหนึ่งระบบหลายรูปลักษณ์
6. ระบบสำรวจทางน้ำอย่างง่ายสำหรับใช้งานในศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด
7. โครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม
พัฒนากลไกที่ทันสมัย และการรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
เกิดกระบวนการมาตรฐานขององค์กร ในการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่
สามารถติดตาม ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และสร้างความมั่นคงของระบบข้อมูลให้มีการทำงาน
อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ
1. โครงการปรับปรุง DR Site (ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ)
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ประจำปี
3. การทดสอบ DR Plan ประจำปี
4. การประเมินทดสอบหาช่องโหว่เว็บไซต์ (OWASP) และปรับปรุงแก้ไข

4.5 การประเมินผลการพัฒนาและการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ไปใช้งาน (Digital
Technology Evaluation)
การประเมินผลการพัฒนาและการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้งาน (Digital Technology
Evaluation) เป็นส่วนสำคัญสำหรับวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินการด้านการ
พัฒนาและการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติและดำเนินการ
ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณาเป็น 2 ด้าน ดังนี้
4.6.1. การประเมินผลการดำเนินโครงการ การประเมินผลด้านนี้ สสน. จะใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จ
โดยแต่ล ะโครงการที่ดำเนิน การต้ องมีเ กณฑ์ และตัว ชี้ว ัด (Indicator) ระดับความสำเร็จของโครงการ
แบ่งเป็น
1. ตัวชี้วัดด้านผลผลิต (Output) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่ง ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินการโครงการสิ้นสุด เช่น ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ระบบงานที่เกิดขึ้น
2. ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ (Outcome) ตัวชี้วัดผลที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
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โครงการ เช่น บุคลากรมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
3. ตัวชี้วัดด้านผลกระทบ (Impact) ตัวชี้วัดผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต ประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากผลผลิตและผลลัพธ์ทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง
4.6.2. การประเมินผลด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ การประเมินผลด้านการบริหารจัดการ
สารสนเทศเป็นการประเมินในเชิงการบริหารจัดการ เทคโนโลยีเพื่อการบริการและการนำระบบงานและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นด้าน การบริหารจัดการข้อมูล (Data
Management) และการบริหารจัดการสารสนเทศ ทั้งนี้ต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน และวัดผล
พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคตต่อไป
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ภาคผนวก
โครงสร้างการบริหารโครงการขององค์กรในรูปแบบต่างๆ
โครงสร้ า งการบริ ห ารโครงการขององค์ ก ร หรื อ Project Organizational Structure เป็ น
องค์ประกอบที่สำคัญจำเป็นสำหรับกำหนดระบบในการบริหารโครงการในเชิงโครงสร้าง ทั้งในเรื่องของ
บุคลากร หน้าที่ของทีมงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจ กระบวนงาน และระดับขั้นในการรายงาน ทั้งนี้ โครงสร้า ง
การบริห ารโครงการขององค์กรมีห ลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการบริห ารจัดการภายใน และการ
ดำเนินงานธุรกิจของแต่ละองค์กร โดยหลักๆ จะมีอยู่ 4 รูปแบบ ดังนี้
1) Functional structure – เป็นรูปแบบโครงสร้างที่ออกแบบตามภาระหน้าที่ของงาน เช่น ฝ่าย
วิศวกรรม, ฝ่ายการผลิต, ฝ่ายขาย เป็นต้น โดยแต่ละฝ่าย จะแต่งตั้งหัวหน้าโครงการ (project
manager) เพื่อรับผิดชอบงานโครงการของแต่ละฝ่าย ซึง่ มุ่งเน้นโครงการเพื่อพัฒนาผลผลิตภายใน
งานบริการของตนเอง มากกว่าการบริหารโครงการทีต่ ้องส่งมอบผลงานสำเร็จที่เกิดจากการทำงาน
แบบ cross-function

ภาพที่ ก-1 โครงสร้างแบบ Functional structure
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2) Project-oriented structure – เป็นรูปแบบโครงสร้างที่ออกแบบตามรูปแบบธุรกิจขององค์กร ที่
หารายได้ หรือดำเนินธุรกิจจากการรับจ้างดำเนินงานโครงการต่างๆ เช่น งานก่อสร้าง, งาน
ออกแบบสถาปัตยกรรม, งานที่ปรึกษา เป็นต้น โดยมีหัวหน้าโครงการ (project manager) ทำงาน
เต็มเวลา มีอำนาจ และอิสระ ในการจัดหา และจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุดตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ องค์กรในรูปแบบนี้ ก็อาจมีฝ่ายงานตามหน้าที่หลักที่
สนับสนุนงานของทุกโครงการด้วย เช่น ฝ่ายงานสำรวจ, ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ภาพที่ ก-2 โครงสร้างแบบ Project-oriented structure
3) Matrix structure – เป็นรูปแบบโครงสร้างขององค์กรที่ดำเนินงานแบบ functional structure
โดยแต่ละฝ่ายมีการกำหนดหัวหน้าโครงการ (project manager) เพื่อรับผิดชอบโครงการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน โดยสามารถเรียกใช้งานทรัพยากรจากฝ่ายต่างๆ ได้ ซึ่งเน้นผลลัพธ์ของการ
พัฒนาโครงการ ไปพร้อมๆ กับภาระงานตามหน้าที่ของฝ่ายนั้นๆ

ภาพที่ ก-3 โครงสร้างแบบ Matrix structure (typical matrix)
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4) Composite structure – เป็นรูปแบบโครงสร้างขององค์กรที่ผสมผสานกันระหว่าง project
structure และ functional structure หรือในรูปแบบ matrix structure ที่มีการรายงานผล
หรือการตัดสินใจสูงสุดไปที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ซึ่งเป็นรูปแบบโครงสร้างการบริหาร
โครงการที่แพร่หลายมากที่สุด

ภาพที่ ก-4 โครงสร้างแบบ Composite structure
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