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บทนํา
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายไดเขามามีบทบาทการทํางานขององคกรเพิ่มมาก
ขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายเปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานและชวยลดคาใชจายในภาพรวมขององคกรลง สิ่งที่จะเห็นไดในอนาคตอันใกลคือหลาย องคกรจะมีการ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย มาชวยเพิ่ มประสิทธิภาพในการทํางาน เกิดการขยายตัวของ
รูปแบบการทํางานจากสถานที่ตาง ๆ โดยอาศัยการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต การทํางาน แบบไรกระดาษ
ตลอดจนการทําธุรกรรมผานทางอุปกรณ พกพา(Mobile Device) ที่จะมากขึ้นเรื่อย ๆ
ในอดีตการจัดเตรียมเครื่องแมขายและอุปกรณ ประกอบทางระบบเครือขาย เพื่อใชในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อใชงานอาจใชเวลาประมาณ 12 – 18 เดือน ตามขั้นตอนพัสดุ ซึ่งเปนระยะเวลา
ที่ยอมรับไดในอดีต แตสําหรับในปจจุบันมีความคาดหวังวาการจัดเตรียมเครื่องแมขายและอุปกรณประกอบ
ทางระบบเครือขาย ควรทําใหเร็วขึ้น แตการจัดเตรียมเครื่องแมขายและอุปกรณประกอบทางระบบเครือขายที่
มีคุณภาพและสามารถนําไปใชงานไดตามความตองการของผูใชนั้นตองมีการจัดเตรียมเครื่องมือและ ทรัพยากร
ที่เหมาะสมซึ่งจะพิจารณาแตความเร็วในการจัดเตรียมแตเพียงอยางเดียวไมได นอกจากนี้ยังมี ปจจัยอื่นที่ตอง
พิ จารณาประกอบด วยเชน ความน าเชื่อ ถื อ และความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบ (Information Security
รวมทั้ง การตรวจสอบติดตามขอมูล( Audit ability) และการรับประกันคุณ ภาพการใหบริการ ( Service
Level Agreement , SLA) ดวยเหตุนี้จึงทําใหรูปแบบของการจัดหาเครื่องแมขายและอุปกรณประกอบทาง
ระบบเครือขายขององคกรมีแนวโนมเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิม โดยสิ่งที่ตองตระหนักถึงและเตรียมรับมือให
พรอมคือ การลงทุน สําหรับ โครงสรางพื้น ฐานดาน เทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT Infrastructure) ที่ เกี่ยวกั บ
ระบบเครือขายสื่อสารความเร็วสูง ฮารดแวร( Hardware) โปรแกรมระบบปฏิบัติการ(Operating System)
ซอฟตแวร โปรแกรมประยุกต ( Application Software) รวมถึงการสรางบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย เพื่อดูแลงานในองคกร ทําใหประหยัดคาใชจายองคกรลง ลดขอจํากัด
ของทรัพยากรที่เครื่องคอมพิวเตอรใชในการ ประมวลผล จากเหตุดังกลาวจึงทําใหองคกรหลายแหง หันมาให
ความสนใจกับระบบประมวลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) ซึ่งสามารถแกปญหาทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดและชวยลดตนทุนคาใชจายในการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเครือขายสําหรับ
การ พัฒนาระบบสารสนเทศในองคกร หลักการพื้นฐานของระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ คือ การกระจาย
การประมวลผลไปยังคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอใน ระบบเครือขายโดยที่เครื่องคอมพิวเตอรเหลานั้นไม จําเปนตอง
อยู ในสถานที่เดียวกัน ทั้งนี้ ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆเปน แนวคิดการใหบริการโดยใชประโยชนจาก
โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทํางานเชื่อมโยงกัน โดยคอมพิวเตอรตางๆ ที่ ทํางานรวมกันนั้น
อาจอยูภายในหองเดียวกันหรือหางไกลกัน โดยระบบจะทํางานแบบสอดประสานกันแบบรวมศูนย ซึ่งมีขอดี
คือ ลดความซับซอน ยุงยาก อีกทั้งยังชวยประหยัดพลังงานและลดคาใชจาย สามารถรองรับความตองการที่
หลากหลาย มีความยืดหยุน ระบบจึงไมถูกจํากัดในเรื่องของสมรรถนะ และขีดความสามารถของคอมพิวเตอร
จากระบบตางๆ จึง ถือไดวาเปนนวัตกรรมรูปแบบใหมแหงอนาคต ดัง นั้นอาจกลาวไดวาการใหบริการของ
ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆจึง เปน การนําเสนอบริการทาง เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแตระดับโครงสราง
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พื้น ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศไปถึง ซอฟตแวรประยุกต จึง เสมือน วาเปน บริการที่ ผูใชสามารถเลือกรับ
บริการไดตามความตองการของตนเอง
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ทฤษฏี Cloud Computing
Cloud Computing หรื อ การประมวลผลแบบกลุ ม เมฆ เป น ลั ก ษณะการทํ า งานโดยใช
ทรัพ ยากรต าง ๆ ที่ มี อ ยู ม ากมายบนเครื อ ข ายอิ น เทอร เน็ ต เช น พื้ น ที่ เก็ บ ข อ มู ล แพลตฟอรม ทางธุ รกิ จ
แอปพลิเคชัน พาณิชย อิเล็กทรอนิกส การตลาดออนไลน ผูใชงานคอมพิวเตอรสามารถเลือกใชงานไดผานผู
ให บ ริ ก ารอิ น เทอร เน็ ต (Internet Service Provider : ISP) ที่ ใ ห บ ริ ก ารใดบริ ก ารหนึ่ ง กั บ ผู ใช โดยผู
ใหบริการจะแบงปนทรัพยากร ใหกับผูตองการใชงานนั้น และจายคาบริการตามการใชงานจริง หรือใหเขาใจ
งายๆ คือระบบโปรแกรม คอมพิวเตอรที่ประมวลผลบนเครือขายอินเทอรเน็ต และรับขอมูลแสดงผลผานเว็บ
เบราวเซอร ซึ่งเดิมการ ประมวลผลจะทําบนเครื่องคอมพิวเตอร ผูใชตองติดตั้ง โปรแกรมและเปดใชงานบน
เครื่องคอมพิวเตอร เชน การใชงานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint ฯลฯ) แต
Cloud Computing จะเรียกใชงานโปรแกรมตางๆ ผานทางอินเทอรเน็ต ตามแตผูใหบริการจะเตรียมไวให
เชน Google Docs, Office 365 โดยใชอุปกรณตางๆ ที่สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได
ประเภทของระบบประมวลผลแบบกลุ ม เมฆ การประมวลผลแบบกลุ มเมฆมีก ารแบ ง
ประเภท ตามลักษณะการติดตั้งระบบเพื่อใหบริการเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆสาธารณะ (Public Cloud) เปนการใหบริการสําหรับผูใช
ทั่วไปโดยไมจํากัดวาตองเปนบุคลากรในหนวยงานหรือไม การใหบริการประมวลผลแบบกลุมเมฆแบบนี้เปน
การ ใหบริการในระดับโครงสรางพื้นฐาน บริการจัดเก็บขอมูล บริการชุดคําสั่งสําหรับนําไปประยุกตใชงานตาม
ความตอ งการของผู ใช และบริก ารซอฟตแ วรป ระยุ กต ที่ ผานการ พั ฒ นามาแล วและในบางครั้ ง อาจอาศั ย
เทคโนโลยีเสมือน ในการทํางาน ทั้งนี้ผูใชบริการจายคาบริการตามปริมาณการใชงานที่เกิดขึ้นจริง

2. ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆภายในองคกร (Private Cloud) เปนระบบประมวลผล
แบบกลุมเมฆที่ติดตั้งบนระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในหนวยงาน (Private Network) ผูใชบริการตองเปน
บุคลากรหรือเปนผู ที่ผูดูแลระบบเครือขายไดรับสิทธิ์ใหเขาใชงานเทานั้น สวนใหญอาศัยเทคโนโลยีเสมือนใน
การใหบริการโดย ผูใชบริการสามารถควบคุมและจัดการระบบไดดวยตนเอง ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ
แบบนี้ ชว ยแกป ญ หาใน เรื่อ งความมั่ น คงปลอดภั ย และความน าเชื่ อ ถื อ ในการใช ง านให ดี ยิ่ ง ขึ้ น ส ง ผลให
หนวยงานที่มีความตองการใชง าน อุปกรณ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตางสภาพแวดลอม หรือตางรุน กัน
สามารถทํางานรวมกันไดโดยนําแนวคิดของระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ มาใชในการบริหาร จัดการอุปกรณ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของตนเอง โดยเปนการจัดสภาพแวดลอมใหเปนการทํางานบนระบบเสมือนที่
องคกรจัดทําขึ้น
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3. ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆผสม (Hybrid Cloud) เปนการประมวลผลแบบกลุมเมฆที่
เชื่อมโยงหรือ ผสมกันระหวาง Public Cloud และ Public Cloud เพื่อให เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประมวลผลในบางชวงเวลาใหสูงขึ้นแตยังคงอยูภายใตการควบคุมภายใน องคกรเชนเดิม

ประเภทบริการของระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ บริการของระบบประมวลผลแบบกลุม
เมฆ สามารถแบงรูปแบบการใหบริการออกเปน 3 แบบดังนี้
1.การใหบริการซอฟตแวร(Software as a Service : SaaS) เปนการใหบริการซอฟตแวร
หรือโปรแกรมประยุกตที่พรอมใชงานโดยทําการประมวลผลที่เครื่องของ ผูใหบริการ สามารถใชงานผานระบบ
เครือขาย อินเตอรเน็ตโดยไมจําเปนตองติดตั้งซอฟตแวรดังกลาวบน เครื่องของผูใชบริการ ซึ่งทําใหผูใชบริการ
ไม จําเป น ตอ งมี คาใชจ ายในการบํ ารุง รักษาโปรแกรมดั ง กล าว ตั วอย างของ ผู ให บ ริการแบบ SaaS ไดแ ก
Hotmail และ Google Docs เปนตน
2.การใหบริการแพลทฟอรม(Platform as a Service : PaaS) เปนการใหบริการประมวลผล
ซึ่ง ประกอบดวยระบบปฏิบัติการและชุดคําสั่งที่สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน
ผูใชบริการสามารถปรับขนาดการใชทรัพยากรที่ตองการ ไดอยางอัตโนมัติตามการเติบโตของการใชชุดคํา สั่ง
เชน ขนาดของหนวยความจํา ขนาดของพื้นที่จัดเก็บขอมูลตัวอยางของผูใหบริการแบบ PaaS เชน Google
Apps Engine , Microsoft Azure Service Platform เปนตน
3.การใหบริการโครงสรางพื้นฐาน(Infrastructure as a Service : IaaS) เปนการใหบริการ
โครงสรางพื้นฐาน เชน หนวยประมวลผล หนวยความจํา พื้นที่ในการจัดเก็บขอมูล โดยทรัพยากรเหลานี้จะอยู
บนระบบเสมือนที่ สามารถเขาถึงไดผานระบบอินเตอรเน็ต ผูใ ชบริการ สามารถกําหนดขนาดของทรัพยากรได
ตามความต อ งการที่ เปลี่ ย นแปลงไป การบริ ก ารดั ง กล าวมี ป ระโยชน ในการ ประมวลผลที่ จํ าเป น ต อ งใช
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ทรัพยากรจํานวนมากแตเปน การใชเพียงบางชวงเวลาไมได ใชเปนประจํา ตัวอยางของผู ใหบริการแบบ IaaS
เชน Amazon’s EC2 เปนตน

คุณลักษณะของการใหบริการบนระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยี
แหงชาติของ สหรัฐอเมริกา(National Institute of Standards and Technology : NIST) ไดกําหนด
คุณลักษณะของการใหบริการบนระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ ดังนี้
1.ปรับเปลี่ยนการใชงานไดตามความตองการ (On-demand self-service) หมายถึง ผูใชสามารถทํา
การปรับ เปลี่ ย นการใชง านความสามารถของหน วยประมวลผล(Processor) ขนาดหน ว ยความจํ า (Main
Memory) และ พื้นที่ในการบันทึกขอมูล(Data Storage) ได ตามความตองการของตนเอง
2.เข า ใช บ ริ ก ารจากระบบเครื อ ข า ยหลายรู ป แบบ (Broad Network Access) หมายถึ ง ระบบที่
สามารถเขาใชงานใหสูงขึ้น ซึ่งทําใหหนวยงานที่มีความตองการใชงาน อุปกรณหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตาง
สภาพแวดลอม หรือตางรุนกันใหสามารถทํางานรวมกันไดโดยใชแนวคิดของระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ มา
ใชในการบริห าร จัดการอุป กรณ ท างเทคโนโลยี สารสนเทศภายในของบริการไดจากระบบเครือ ขายที่ เป น
มาตรฐานโดยไม ส นใจ ว า อุ ป กรณ ที่ เ ชื่ อ มต อ เข า มาขอใช บ ริ ก ารจะอยู ในรู ป แบบใด เช น สมาร ท โฟน
(Smartphone) คอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือจะเปนแท็บเล็ต (Tablet) เปนตน
3.แบงปนทรัพยากรในระบบรวมกัน (Resource Pooling) หมายถึง ระบบที่มีการใชทรัพยากรการ
ประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอรรวมกัน
4.ยืดหยุดและปรับเปลี่ยนการใชทรัพยากรได อยางรวดเร็ว (Rapid Elasticity) หมายถึง ระบบที่มี
ความ ยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนการใชทรัพยากรตางๆ ในระบบไดอยางรวดเร็วทันตามความตองการของ
ผูใชบริการ
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5.สามารถวั ด และควบคุ ม ปริ ม าณการใช ง าน (Measured Service) หมายถึ ง ระบบที่ ส ามารถ
ตรวจสอบและควบคุมปริมาณการใชงานรวมถึงสามารถนําปริมาณ การใชงานที่ไดมาทําการคํานวณคิดคาการ
ใชบริการ ทั้งนี้ รูปแบบในการคิดคาบริการมีไดหลายรูปแบบแลวแต ขอตกลงระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการ
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การนําเทคโนโลยี Cloud Computing มาใชกับกรมชลประทาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดนําเทคโนโลยี Cloud Computing มาใชใหบริการแก
หนวยงานภายในกรมชลประทาน แบงประเภท ตามลักษณะการใหบริการ ดังนี้
Private Cloud ไดแก การใหบริการ RID CLOUD,RID-WEBHOSTING
Public Cloud ไดแก การขอใชบริการของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส คือ G-Cloud และ
Mail.go.th
๑. การติดตั้งระบบเพื่อใหบริการ Private Cloud โดยมีการเตรียมการจัดหา Hardware และ
Software ที่จําเปนตอการใหบริการดังนี้
๑.๑ จัดหาเครื่องแมขาย Blade Server และ SAN Storage ซึ่งมีความรวดเร็วในการรับสงขอมูลดวย
ไฟเบอรออฟติก โดยนําอุปกรณที่จัดเก็บขอมูลมาติดตั้งรวมกันเปนเครือขาย มีระบบจัดการขอมูลบนเครือขาย
ที่ทําใหรับสงขอมูลไดรวดเร็ว ทําใหขอมูลที่เก็บเสมือนเปนสวนกลางที่แบงใหกับซีพียูหลายเครื่องได มีความ
ยืดหยุนสูงในการกําหนด ขนาดหรือลดขนาดพื้นที่ โดยไมกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานลง นอกจากนี้ยัง
สามารถมีเซิรฟเวอรหลาย ๆ ตัว หรือเปนจํานวนมาก ที่สามารถเขามา Access ใชง านในกลุมของอุปกรณ
จัดเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
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๑.๒ จัดหาซอฟแวร Visualization Technology (VM WARE Version 5.5) เปนซอฟแวรที่สามารถ
จําลองเครื่องแมขายเสมือนจากเครื่องแมขายจริงเครื่องเดียว ออกเปนเครื่องแมขายเสมือนหลาย ๆ เครื่อง โดย
ที่แตละเครื่องสามารถทํางานภายใตสภาพแวดลอม ของระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชันของตัวเอง สามารถ
รันระบบปฏิบัติการหลายตัวไปพรอม ๆ กัน รวมทั้งการรันแอพพลิเคชันตาง ๆ อยางอิสระจากกันดวย ทําใหลด
คาใชจายในสวนของฮารดแวรลงไดมาก VM WARE เปนซอฟตแวรที่ทําตัวเปนดังฮารดแวรเสมือน ที่รันอยูบน
ระบบฮารดแวรจริง ทํางานอยูภายใตสภาพแวดลอมของอุปกรณที่มีอยูจริง เชน ซีพียู หนวยความจํา อุปกรณ
I/O ดวยเทคโนโลยี Virtual Machine ทําใหซอรฟแวรไมสนใจความแตกตางของระบบฮารดแวร ในสภาวะ
แวดลอมที่หลากหลายทํางานรวมกันไดภายในเครื่องแมขายเครื่องเดียว จะเขามาชวยระบบปฏิบัติการหลักบน
เครื่อง (HOST OS ) ในการรัน Guest OS หลาย ๆ ตัว แบบ Multiple Virtual Machine (VMs)

๑.๓ จัดทําขอตกลงการใหบริการ (Service Level Agreement Resource Allocator) ที่
เปรียบเสมือนสวนเชื่อม ประสานระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ ซึ่งหากมีหนวยงานภายในกรมชลประทาน
รองขอใชบริการ RID CLOUD สวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จะดําเนินการใหภายใน 3 วันทําการ (นับตั้งแตไดรับหนังสือใหปฏิบัติจากผูอํานวยการสวนระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย) พรอมทั้งจัดทําขอบเขตการใหบริการ RID-Cloud เพื่อกําหนดแนวทางในการรับผิดชอบและ
ปฏิบัติ รวมทั้งปองกันการเขาใจไมตรงกันระหวางผูใหบริการและผูข อใชบริการ

11

๑.๔ มีการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลใหกับหนวยงานภายในกรมชลประทาน ที่ตองการขอใชบริการ
รับทราบ และมีชองทางในการขอใชบริการ เพื่อสงเสริมความเขาใจใหหนวยงานภายในกรมชลประทาน ทราบ
ถึงวัตถุประสงคการดําเนินงาน และขอบเขตการใหบริการ โดยมีการประชาสัมพันธเชน กิจกรรม ICT DAY ,
หนังสือเวียน และเผยแพรทางเว็บไซต
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๒.การขอใหบริการ Public Cloud ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เพื่อมาใชกับงานของกรม
ชลประทาน ดังนี้
๒.๑ G-Cloud คือโครงสรางพื้นฐานบนอินเทอรเน็ตแบบใชทรัพยากรรวมกัน โดยสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ ใหบริการแกหนวยงานภาครัฐดวยเทคโนโลยี Cloud ซึ่ง
เก็บทรัพยากรไวบนอินเทอรเน็ต สามารถเรียกใชงานผานเครือขายไดตลอดเวลาจากระยะไกล ปรับขนาดได
ตามความตองการของผูใช มีการจัดสรรทรัพยากร ลดภาระการบริหารจัดการ และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง
การขอใชบริการ G-Cloud โดยกรมชลประทานนําเว็บไซตกรมชลประทาน rid.go.th ไปติดตั้ง มี
ความปลอดภัยสูง เพราะเปนระบบ Cloud Computing มาตรฐานสากล ใหบริการเฉพาะหนวยงานภาครัฐ
เทานั้น บริหารจัดการโดยหนวยงานกลางของภาครัฐ และมีเสถียรภาพ (SLA) ไมนอยกวา 99.5 %
วัตถุประสงค
- ลดความซ้ําซอนในการจัดซื้ออุปกรณหรือระบบ ลดภาระในการบริหารจัดการและบํารุงรักษา
อุปกรณหรือระบบของหนวยงาน
- สงเสริมการใชพลังงานและการใชพื้นที่ในหนวยงานอยางเหมาะสม เพื่อพัฒนา e-Government
ไปสูการเปน Green IT
- ขยายขอบเขตการใหบริการไปสูระดับ PaaS (Platform as a Service) และ Saas (Software as
a Service) ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยสอดคลองกับมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การใหบริการ
G-Cloud ใหบริการตามความตองการจริง โดยจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะกับความตองการของ
ผูใชง าน ซึ่งรวมถึง จํานวนเครื่องแมขายเสมือน ระบบปฏิบัติการ หนวยความจํา หนวยประมวลผลกลาง มี
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เจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญบริการใหคําปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ลดภาระในการบริหารจัดการ และดูแลรักษาระบบ
มีความปลอดภัยสูง เพราะเปนระบบ Cloud Computing มาตรฐานสากล ใชเฉพาะหนวยงานภาครัฐเทานั้น
บริหารจัดการโดยหนวยงานกลางของภาครัฐ และมีเสถียรภาพ (SLA) ไมนอยกวา 99.5 %ชวยหนวยงานลด
ความซ้ําซอนดานการลงทุน เชน อุปกรณ เครื่องแมขาย อุป กรณ เครือขาย รวมถึง Data Center สามารถ
เขา ถึง ได จากเครื อข าย GIN (เครือ ขายสื่ อสารข อ มูล เชื่ อ มโยงภาครัฐ) และอิ นเทอรเน็ ต รองรั บ ระบบงาน
สนั บ สนุ น Cloud ทุ กระดั บ ที่ อี จี เอพั ฒ นาเพื่ อให บ ริ การ รวมถึ ง บริ ก ารพื้ น ฐาน (Common Service) จาก
ภาครัฐสวนกลาง
๒.๒ MailGoThai คือ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารของหนวยงานภาครัฐ ที่มี
ความปลอดภัยของขอมูลสูง มีระบบปฏิบัติการตอเนื่อง มีการจัดการเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ และชวย
ประหยัดงบประมาณแกหนวยงานภาครัฐ โดยระบบไดรับการพัฒ นาดวยเทคโนโลยีลาสุดเพื่อยกระดับการ
ใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อความสะดวกและใชงานไดงาย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมอบหมายใหสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) หรืออีจีเอ เปนผูพัฒนา ดูแล
และจัดสรรการใชงานให แกหน วยงานราชการเท านั้ น เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปลายป 2550 ให
ขาราชการและพนักงานของรัฐยุติการใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของเอกชน ซึ่งอาจไมปลอดภัยจากการ
ถูกโจรกรรมขอมูลลับทางราชการ
วัตถุประสงค
- เพื่อใหขาราชการและพนักงานของรัฐใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เก็บขอมูลในประเทศและ
ดําเนินงานโดยหนวยงานภาครัฐ
- เพื่ อรักษาความปลอดภัยของขาวสารภาครัฐ และทําใหระบบปฏิบัติงานอยางตอเนื่องแมจะเกิดภั ย
พิบัติ
- เพื่อเปนศูนยรวมขอมูลจัดทํา Government ID สําหรับการใหบริการตาง ๆ แกภาครัฐ
การใหบริการ
ใหบริการ MailGoThai โดยจัดสรรขนาดพื้นที่เก็บขอมูล 10 GB ตอคน รองรับการใชง านผาน Email Clients เชน MS Outlook หรือ Thunderbird รองรับ การใช งานบนโทรศั พท มือถือ และแท็ บเล็ตที่ มี
ระบบปฎิ บัติ การ iOS, Android และ Windows มีระบบบริห ารจั ดการขอ มูลผู ใช สํ าหรับ ผูดูแลระบบของ
หนวยงาน
บทสรุปและประโยชนที่จะไดรับ
ระบบ Cloud Computing เปนหนึ่งในเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหมที่ไดรับการคาดหมายวา จะ
นํา ไปสูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใหบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีประโยชนของคลาวด ที่เห็นได
อยางชัดเจน ไดแก เพิ่มความคลองตัว ลดคาใชจาย เสริมความยืดหยุน มีความปลอดภัยและพรอมนําไปใชงาน
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อีกทั้งเปนการลดจํานวนฮารดแวรลงไดอยางมาก จากที่ตองมีเครื่องแมขายหลายเครื่องเชน ๑๐ เครื่อง ยุบให
เหลือเพียง ๑-๓ เครื่อง ดวยเทคโนโลยีเสมือน เปนการลดคาใชจายกับฮารดแวร รวมทั้งลดจํานวนอุปกรณตอ
พวงเน็ตเวิรค เชน ฮับ,สวิตช,เราเตอร , พอรต และ สายเคเบิ้ล อีกทั้งยังลดระยะเวลาในการจัดหาเครื่องแม
ขาย รวมทั้งลดคาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องแมขายอีกดวย
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ขอบเขตบริการเครื่องแมขายเสมือน RID-Cloud
RID-CLOUD
บริการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual Private Server : VPS) สําหรับหนวยงานในสังกัด
กรมชลประทาน ที่มีความจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในการพัฒนาระบบงานหรือติดตัง้ โปรแกรม
เฉพาะดาน ที่จําเปนสําหรับระบบงานนั้น ๆ
ขอกําหนดของการใหบริการ
1. ผูใชบริการจะดูแลรับผิดชอบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือนที่ไดจัดเตรียมไวให
2. ผูใชบริการจะเปนผูดูแลรับผิดชอบในสวนของระบบปฏิบัติการ และแอพพลิเคชั่นตาง ๆ ที่ใชงานบนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย
๓. ผูใชบริการจะเปนผูบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือนดวยตัวเองทั้งหมดเสมือนผูใชบริการเปน
เจาของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือนนั้นเอง
ขั้นตอนการขอใชเครื่องแมขายเสมือน (Rid-Cloud)
1. ผูขอใชบริการกรอกแบบคําขอใชบริการ และสั่งพิมพแบบฟอรม (ภาคผนวก ก )
2. ผูขอใชบริการจัดเตรียมบันทึกขอความ พรอมใบคําขอใชบริการ และลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม
๓. ผูขอใชบริการจัดสงบันทึกขอความ พรอมใบคําขอใชบริการ มายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร และแจงผลการพิจารณาตอผูขอใช
บริการ
๕. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจงรายละเอียดการเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน
พรอมใหคําปรึกษา แนะนํา การใชระบบ
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17
ขอบเขตบริการ RID-WebHosting
RID-WebHosting
บริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต (Web Site) สําหรับหนวยงานในสังกัด กรมชลประทาน ที่มีความประสงค
จะจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูลขาวสารตาง ๆ
ขอกําหนดของการใชบริการ
1. ผูใชบริการจะตองใชชื่อเว็บไซต ภายใตชื่อโดเมนเนม (Domain Name) RID.GO.TH เทานั้น
๒. ผูใหบริการจะเปนผูกําหนดชื่อเว็บไซต หรือ ซับโดเมนเนม (Sub-Domain) ใหกับ หนวยงานหลัก เพื่อให
เปนไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน เชน
- หนวยงานสวนกลาง จะใชชื่อเว็บไซตเปน อักษรยอ จากตัวภาษาอังกฤษ เปนหลัก
ชื่อไทย : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อภาษาอังกฤษ : Information and Communication Technology Center
ชื่อเว็บไซต : ict.rid.go.th
- สํานักงานชลประทานฯ จะใชชื่อเว็บไซตเปน
“rioตัวเลขสํานักฯ.rid.go.th” เชน rio๑.rid.go.th
- โครงการชลประทานจังหวัด จะใชชื่อเว็บไซตเปน
“ชื่อจังหวัด.rid.go.th” เชน chiangmai.rid.go.th
- โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา จะใชชื่อเว็บไซตเปน
“ชื่อโครงการ-omp.rid.go.th. เชน thaboat-omp.rid.go.th
๓. ผูใชบริการสามารถกําหนดชื่อที่อยูเว็บไซตไดเอง เฉพาะที่อยูภายใตซับโดเมนของหนวยงานหลักเทานั้น
ซึ่งเรียกวา ซับไดเรกทรอรี่ (Sub-Directory) เชน
- สวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ict.rid.go.th/network หรือ ict.rid.go.th/itsupport เปนตน
rid.go.th

หมายถึง โดเมนเนม (Domain Name)

18
ict

หมายถึง ซับโดเมนเนม (Sub-Domain)

network และ itsupport

หมายถึง ซับไดเรกทรอรี่ (Sub-Diretory)

ขั้นตอนการขอใชบริการ RID-WebHosting
1. ผูขอใชบริการกรอกแบบคําขอใชบริการ และสั่งพิมพแบบฟอรม (ภาคผนวก ข )
2. ผูขอใชบริการจัดเตรียมบันทึกขอความ พรอมใบคําขอใชบริการ และลงนามโดยผูมี อํานาจลงนาม
๓. ผูขอใชบริการจัดสงบันทึกขอความ พรอมใบคําขอใชบริการ มายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๔. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร และแจงผลการพิจารณาตอผูขอใช
บริการ
๕. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจงรายละเอียดการเขาใชงาน เชน บัญชีผูใชงาน และ รหัสผาน
เปนตน พรอมใหคําปรึกษาแนะนํา
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20
ขั้นตอนการใหบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสกรมชลประทาน
ขั้นตอนการใหบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสกรมชลประทาน ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1. รับบันทึก / E-mail คํา รองขอการใชงาน ระบุ เลขบัตรประชาชน ชื่อภาษาไทย และชื่อ
ภาษาอังกฤษ ของผูขอใช โดยแนบ เอกสารสําเนาบัตรประชาชน พรอมเซ็นรับรองจากผูบังคับบัญชา วาเปน
เจาหนาที่ของหนวยงานจริง
2. ตรวจสอบชื่อผูใชงานที่รองขอเขามา
3. จัดทําทะเบียนชื่อผูใชงานและรหัสผาน
4. แจงกลับผูรองขอการใชงานเปนบันทึก / E-mail
หมายเหตุ
1. กรณีผูใชงานจํา ชื่อผูใชงานได แตลืมรหัสผานและตองการเขาใชงาน หากไดรับแจงทาง
โทรศัพทจะดําเนินการใหสงสําเนาบัตรประชาชนพรอมระบุชื่อ E-mail,เบอรโทร เพื่อเปนการยืนยันตัวบุคคล
2. กระบวนการนีไ้ มรวมถึงการดูแลบํารุงรักษาเครื่องแมขาย เนื่องจากเครื่องแมขายเปนของ
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
หนาที่ความรับผิดชอบ
สวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ดําเนินการใหบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส กับ
เจาหนาที่ทุกระดับ ภายในกรมชลประทาน พรอมทั้งดูแลในการใหบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส

ปจจุบัน (ขอมูล ณ 5 ก.ค. 2560) มีการใหบริการแกผูใชงานกรมชลประทาน ดังนี้
- บัญชีที่ขอไวใชงานทั้งหมด 6,000 user
- ใชงานไปแลว 3,789 user
- คงเหลือใชงานไดอีก 2,211 user
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เริ่ มกระบวนการ

ผู้ขอใช้ บริการกรอกข้ อมูลตามแบบฟอร์ ม พร้ อมแนบเอกสารหลักฐาน

ตรวจสอบชื่อผู้ใช้ งาน

จัดทําทะเบียนชื่อผู้ใช้ งานและรหัสผ่าน

แจ้ งกลับผู้ร้องขอการใช้ งานเป็ นบันทึก
/ อีเมล์

ติดตามการใช้ งานและ
บํารุงรักษา

มี

เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
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ขั้นตอนการกรอกแบบคําขอใชบริการ และสั่งพิมพแบบฟอรม (Rid-CLoud)
๑. เขาสูหนาเว็บไซตโดยพิมพโดเมนเนม “http://network.rid.go.th”

ภาพที่ ๑ เขาสูหนาเว็บไซตของสวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
๒.ทําการเลือกเมนู ขอใชเครื่องแมขายเสมือน (VM)

ภาพที่ ๒ เลือกเมนูขอใชเครื่องแมขายเสมือน (VM)

24

จะปรากฏแบบฟอรมขอใชบริการ RID-Cloud

ภาพที่ ๓ แสดงแบบฟอรมขอใชบริการ RID-Cloud
๓. ทําการกรอกขอมูลที่ตองการ และทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล หากตองการแกไขขอมูล ให
ทําการคนหาขอมูลกดปุม”แวนขยาย”ดังภาพ

ภาพที่ ๔ ทําการคนหาขอมูลโดยกดปุมแวนขยาย

25

จะปรากฏปอปอัพดังรูป ทําการคนหาขอมูลจากเลขบัตรประชาชน

ภาพที่ ๕ ทําการคนหาขอมูลโดยกรอกขอมูลเลขบัตรประชาชน
กรอกเลขบัตรประชาชนเรียบรอยใหกดปุม “แวนขยาย”

ภาพที่ ๖ ทําการคนหาขอมูลโดยกรอกขอมูลเลขบัตรประชาชน

26

กรอกเลขบัตรประชาชนเรียบรอยใหกดปุมแวนขยาย จะปรากฏขอมูลที่ตองการคนหา ทําการกด
ปุม “เลือก” เพื่อเลือกขอมูลที่ตองการ

ภาพที่ ๗ ทําแสดงขอมูลที่คนหาจากเลขบัตรประชาชน
แสดงขอมูลที่ไดจากการคนหา ทําการแกไขขอมูลตามตองการและกดปุม”บันทึกขอมูล”

ภาพที่ ๘ แสดงขอมูลที่ไดจากการคนหาขอมูลจากเลขบัตรประชาชน
ทําการแกไขขอมูล และทําการบันทึกขอมูลโดยกดปุม”บันทึกขอมูล”

27

ภาพที่ ๙ แสดงการทําการแกไขขอมูลตามตองการ
พิมพรายงาน PDF โดยเลือกปุม”รายงาน PDF”

ภาพที่ ๑๐ แสดงการบันทึกและพิมพรายงาน PDF

28

ภาพที่ ๑๑ แสดงรายงาน PDF ที่ตองการ
หลังจากพิมพรายงานแลวใหผูบริหารระดับ ผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือ ระดับผูอํานวยการ
โครงการ ลงนาม ทําบันทึกขอความปะหนาสงมายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 2842,2952,๒๔๖๘
(ภายใน) 3333,3700, สายตรง โทร ๐-๒๒๔๓-๑096
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ขั้นตอนการกรอกแบบคําขอใชบริการ และสั่งพิมพแบบฟอรม (Rid-WebHosting)
๑. เขาสูหนาเว็บไซตโดยพิมพโดเมนเนม “http://network.rid.go.th”

ภาพที่ ๑๒ เขาสูหนาเว็บไซตของสวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
๒.ทําการเลือกเมนู เลือกเมนูดานซาย ขอใชพื้นที่จัดทําเว็บไซต

ภาพที่ ๑๓ เลือกเมนูขอใชเครื่องแมขายเสมือน (VM)
จะปรากฏแบบฟอรมขอใชบริการพื้นที่จัดทําเว็บไซต

31

ภาพที่ ๑๔ แบบฟอรมขอใชบริการพื้นที่จัดทําเว็บไซต
ทําการกรอกขอมูลที่ตองการ และทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล
หากตองการแกไขขอมูล ใหทําการคนหาขอมูลกดปุม”แวนขยาย”ดังภาพ

ภาพที่ ๑๕ ทําการคนหาขอมูลโดยกดปุมแวนขยาย
จะปรากฏปอปอัพดังรูป ทําการคนหาขอมูลจากเลขบัตรประชาชน
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ภาพที่ ๑๖ ทําการคนหาขอมูลโดยกรอกขอมูลเลขบัตรประชาชน
กรอกเลขบัตรประชาชนเรียบรอยใหกดปุมแวนขยาย จะปรากฏขอมูลที่ตองการคนหา ทําการกด
ปุม “เลือก” เพื่อเลือกขอมูลที่ตองการ

ภาพที่ ๑๗ ทําแสดงขอมูลที่คนหาจากเลขบัตรประชาชน
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แสดงขอมูลที่ไดจากการคนหา ทําการแกไขขอมูลตามตองการและกดปุม”บันทึกขอมูล”

ภาพที่ ๑๘ แสดงขอมูลที่ไดจากการคนหาขอมูลจากเลขบัตรประชาชน
ทําการแกไขขอมูล และทําการบันทึกขอมูลโดยกดปุม”บันทึกขอมูล”

ภาพที่ ๑๙ แสดงการทําการแกไขขอมูลตามตองการ
พิมพรายงาน PDF โดยเลือกปุม”รายงาน PDF”
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ภาพที่ ๒๐ แสดงการบันทึกและพิมพรายงาน PDF

ภาพที่ ๒๑ แสดงรายงาน PDF ที่ตองการ
หลังจากพิมพรายงานแลวใหผูบริหารระดับ ผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือ ระดับผูอํานวยการ
โครงการ ลงนาม ทําบันทึกขอความปะหนาสงมายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 2842,2952,๒๔๖๘
(ภายใน) 3333,3700, สายตรง โทร ๐-๒๒๔๓-๑096
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หนวยงานในกรมชลประทานทีข่ อใชบริการ RID-Cloud

(ขอมูล ณ 5 ก.ค. 2560)
1. ระบบใหบริการแผนที่ออนไลน (http://gis.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อสรางระบบใหบริการขอมูลเชิงพื้นที่ผานเครือขายอินเตอรเน็ต
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 2
vCPU
- RAM 4
GB
- HDD 500 GB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise (32-bit)
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
คุณณัชชา ศรีทองสุข
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
สวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ระบบฐานขอมูลครุภัณฑ (http://kurupan.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บและคนหาขอมูลครุภัณฑ
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 2
vCPU
- RAM 4
GB
- HDD 200 GB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise (32-bit)
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
วาที่ ร.ต.หญิงณฐมน อยูเลห
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
สวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ระบบฐานขอมูลการเกษตร (http://wuse.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อจัดเก็บขอมูลการเกษตร และแสดงผลสรุปสภาพการเพาะปลูกพืช
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 2
vCPU
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- RAM 2
GB
- HDD 100 GB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard (64-bit)
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
คุณรดา รุจิณรงค
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
สวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ระบบฐานขอมูลดานการพัฒนาแหลงน้ํา (http://wrdc.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
เพื่ อพั ฒนาระบบฐานขอมูลด านการพั ฒนาแหล งน้ํา ตามที่ คณะทํ างานยอยด านพั ฒนาระบบ
สารสนเทศดานการพัฒนาแหลงน้ํา กรมชลประทาน ไดมีการนําเสนอแผนการดําเนินงานเสนอตอกรมชลประทาน
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 2
vCPU
- RAM 2
GB
- HDD 100 GB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard (64-bit)
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
คุณอัจฉรา ดาหวัน
คุณศิรธิษณ วรวัฒนศุภรัฐ
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
5. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินทรัพย (http://ams.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย (ตนแบบ) และระบบฐานขอมูล
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 2
vCPU
- RAM 4
GB
- HDD 60 GB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Linux CentOS 6.6 (64-bit)
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1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
คุณอธิวัฒน โยอาศรี
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
กองพัสดุ
6. ระบบงานวิเคราะหอัตรากําลัง ดวยการวิเคราะหกิจกรรม (http://wam.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะหและบริหารอัตรากําลังขาราชการและพนักงานราชการที่เหมาะสม
สําหรับกรมชลประทาน โดยใชเทคนิควิเคราะหกิจกรรม (Activity Based Analysis)
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 4
vCPU
- RAM 8
GB
- HDD 50 GB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Linux Ubuntu 14.10 (64-bit)
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
คุณบุรินทร รัตนะ
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
7. http://sjd-sr.rid.go.th
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อใชสําหรับศึกษาแนวทางการใชงาน Rid-Cloud และ VM
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 2
vCPU
- RAM 4
GB
- HDD 500 GB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Microsoft Windows 8.1 Professional (64-bit)
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
คุณชนะชัย สุนทรศารทูล
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
8. ระบบฐานขอมูลดานระบบชลประทานและการปรับปรุงบํารุงรักษา (http://irrigationstructure.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
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- เพื่อใชจัดเก็บฐานขอมูล ลดขั้นตอนในการประสานงานขอขอมูล สนับสนุนขอมูลดานระบบ
ชลประทานและการปรับปรุงบํารุงรักษา ที่แสดงผลในรูปแบบสารสนเทศภูมศิ าสตรใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 2
vCPU
- RAM 4
GB
- HDD 100 GB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Linux CentOS 6.6 (64-bit)
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
คุณศิรธิษณ วรวัฒนศุภรัฐ
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
9. ระบบสืบคนแผนที่ระบบสารสนเทศ
1.1 วัตถุประสงค
- เพื่อจัดทําระบบสืบคนแผนที่ของหนวยงาน เพื่อใหบริการดานการสืบคนขอมูลแผนที่จาก
ฐานขอมูลกลางของสวนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 2
vCPU
- RAM 4
GB
- HDD 100 GB *** ขนาดพื้นที่เริ่มตน หากผูใชบริการไมไดกําหนด
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- ผูรองขออยูในขั้นตอนการดําเนินการจัดหา
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
คุณอภิศักดิ์ คายทอง
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
สวนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
10. ระบบฐานขอมูลกลางเพื่อการบริการสืบคนขอมูล รองรับขอมูลโครงการชลประทานขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ (http://gisdata.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
- เพื่ อ จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล กลางเพื่ อ การบริ ก ารสื บ ค น ด านสารสนเทศภู มิ ศ าสตร โครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก กลาง ใหญ
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 2
vCPU
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- RAM 4
GB
- HDD
GB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
คุณณัชชา ศรีทองสุข
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
สวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. ระบบโทรมาตร RIDIMIS (Royal Irrigation Department Irrigation Management Information
System) (http://imis.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อเปนโครงการนํารองประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชเปนเครื่องมือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานฝมือ ทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน ภายใตโครงการความรวมมือระหวาง กรมชลประทาน กับ
หนวยงาน KRC ประเทศสารธารณรัฐเกาหลี
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 2
vCPU
- RAM 4
GB
- HDD 1
TB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Linux Ubuntu 15.04 (64-bit)
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
ดร.วิชญ ศรีวงษา
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
ศูนยโทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน้ํา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
12. ระบบสํารองฐานขอมูลการเกษตร (http://wuse-mirror.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อใชเปน Backup ระบบจัดเก็บขอมูลการเกษตร และแสดงผลสรุปสภาพการเพาะปลูกพืช
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 2
vCPU
- RAM 2
GB
- HDD 100 GB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard (64-bit)
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
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คุณรดา รุจิณรงค
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
สวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13. ระบบโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (GEIS) พนักงานราชการ (http://geis.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อใชดําเนินการระบบโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (GEIS) พนักงานราชการ
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 2
vCPU
- RAM 2
GB
- HDD 100 GB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard (64-bit)
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
คุณบุรินทร รัตนะ
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
สวนทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
14. ระบบงานประกาศจัดซื้อจัดจางกรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อรองรับการเชื่อมโยงขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 2
vCPU
- RAM 4
GB
- HDD 120 GB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Linux CentOS 6.7 (64-bit)
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
คุณชุติมาศ สําแดงฤทธิ์
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
สวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

42
15. ระบบโทรมาตรตรวจวัดคุณภาพน้ํา แมน้ําทาจีน (http://telemetry-thacin.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดคุณภาพน้ํา แมน้ําทาจีน ภายใตโครงการความรวมมือระหวาง กรม
ชลประทาน กับหนวยงาน KRC ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเปนโครงการนํารองประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช
เปนเครื่องมือแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานฝมือ และทดแทนแรงงานฝมือที่ขาดแคลนเพื่อการตรวจวัดคุณภาพน้ําใน
แมน้ําทาจีน
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 2
vCPU
- RAM 4
GB
- HDD 500 GB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Linux Ubuntu 15.04 (64-bit)
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
ดร.วิชญ ศรีวงษา
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
ฝายติดตามและพยากรณสถานการณน้ํา สวนประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา สํานักบริหาร
จัดการน้ําและอุทกวิทยา
16. ระบบบริหารจัดการเว็บไซตคานิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน
(http://waterforall.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อบริหารจัดการระบบเว็บไซตคานิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 2
vCPU
- RAM 4
GB
- HDD 100 GB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Linux CentOS 6.7 (64-bit)
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
คุณบุรินทร รัตนะ
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
17. ระบบแมขายโทรมาตรสวนทองถิ่นอื่น ๆ (http://local-telemetry.rid.go.th)
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1.1 วัตถุประสงค
ใชเปนสถานีแมขายระบบโทรมาตรสวนทองถิ่น
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 2
vCPU
- RAM 4
GB
- HDD 300 GB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard (64-bit)
*** Microsoft Licensing ผูขอใชบริหารจะเปนผูดําเนินการจัดหา
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
ดร.วิชญ ศรีวงษา
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
ฝายติดตามและพยากรณสถานการณน้ํา สวนประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา สํานักบริหาร
จัดการน้ําและอุทกวิทยา
18. http://telemetry.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 2
vCPU
- RAM 4
GB
- HDD 1
TB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Windows 7 Professional (64-bit)
*** Microsoft Licensing ผูขอใชบริหารจะเปนผูดําเนินการจัดหา
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
ดร.วิชญ ศรีวงษา
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
ฝายติดตามและพยากรณสถานการณน้ํา สวนประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา สํานักบริหาร
จัดการน้ําและอุทกวิทยา
19. แมขายจัดเก็บขอมูลงานดานการบริหารจัดการน้ํา (http://cloud-owmh.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อสําหรับจัดเก็บขอมูลงานดานการบริหารจัดการน้ํา และขอมูลอื่นของสํานักบริหารจัดการ
น้ําและอุทกวิทยา ซึ่งมีความสําคัญและมีความจําเปนที่จะตองใชงาน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการดําเนินงาน
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
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1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 2
vCPU
- RAM 4
GB
- HDD 2
TB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard (64-bit)
*** Microsoft Licensing ผูขอใชบริหารจะเปนผูดําเนินการจัดหา
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
นายสมโชค ชัยสวัสดิ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
สวนบริหารจัดการน้ํา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
20. ฐานขอมูลกลางศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ (http://iwoc.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
เพื่ อ การพั ฒ นาคลั ง ฐานข อ มู ล กลางศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารน้ํ า อั จ ฉริ ย ะ (Intelligence water
operation center : IWOC) ใชสําหรับติดตาม รวบรวม วิเคราะห บริหารจัดการน้ํา คาดการณสถานการณน้ํา อยางเปน
ระบบ การแจงเตือนภัย ประชาสัมพันธ และประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 8
vCPU
- RAM 16 GB
- HDD 2
TB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Microsoft Windows Server 2016 Standard (64-bit)
*** Microsoft Licensing ผูขอใชบริหารจะเปนผูดําเนินการจัดหา
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
นายสมพล สุนัยรัตนาภรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
สวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
21. ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนเครื่องแมขายในสวนของการแสดงผลหนาเว็บไซตของระบบสารสนเทศโครงการ
พัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 4
vCPU
- RAM 8
GB
- HDD 1
TB
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1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Linux CentOS 7 (64-bit)
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
นายโรจนวัฒน อินทรทุง
ผอ.กปพ.
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
22. ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนเครื่องแมขายในสวนของการบริการจัดการระบบฐานขอมูลของระบบสารสนเทศ
โครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 4
vCPU
- RAM 8
GB
- HDD 1
TB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Linux CentOS 7 (64-bit)
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
นายโรจนวัฒน อินทรทุง
ผอ.กปพ.
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

23. เว็บไซตสําหรับ สํานักงานติดตามงานตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรม
ชลประทาน (http://doc.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อใชสําหรับเปนเว็บไซต สําหรับติดตามงานของสํานัก งานติดตามงานตามนโยบายของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมชลประทาน
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 4
vCPU
- RAM 8
GB
- HDD 500 GB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Microsoft Windows Server 2012 Standard (64-bit)
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*** Microsoft Licensing ผูขอใชบริหารจะเปนผูดําเนินการจัดหา
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
นายศิรธิษณ วรวัฒนศุภรัฐ
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
สวนบริหารจัดการน้ํา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
24. ระบบสารสนเทศเพื่ อ บริ ห ารจั ด การในรู ป แบบ Web Based ด า นวิ นั ย และระบบคุ ณ ธรรม
(http://dpm.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อใชเปน เครื่องแมขายในการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการในรูปแบบ Web
Based ในการดําเนินการดานวินัยและระบบคุณธรรม
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 2
vCPU
- RAM 4
GB
- HDD 100 GB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Linux CentOS 7 (64-bit)
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
นายอภิศักดิ์ คายทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
25. โครงขายตรวจวัดแผนดินไหว 7 โครงขาย 1 สถานี (http://earthquake.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อใชในการจัดเก็บไฟลขอมูลแผนดินไหวของกรมชลประทาน
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 4
vCPU
- RAM 4
GB
- HDD 2
TB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Linux Ubuntu 16.04.2 LTS (64-bit)
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
นางสุทธาสินี อนุสรหิรัญการ
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
สวนวิศวกรรมธรณี สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
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26. การบริหารการฝกอบรมในรูปแบบ online (http://person.rid.go.th)
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อใชในการจัดทําเว็บไซต การบริหารการฝกอบรมในรูปแบบ online
1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine)
1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware)
- CPU 4
vCPU
- RAM 8
GB
- HDD 500 GB
1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
- Microsoft Windows Server 2016 Standard (64-bit)
*** Microsoft Licensing ผูขอใชบริหารจะเปนผูดําเนินการจัดหา
1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ
นางสาวเพ็ญศิริ อิ่มอุดม
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ
สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
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หนวยงานในกรมชลประทานที่ขอใชบริการ RID-Webhosting (ขอมูล ณ 5 ก.ค. 2560)

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.

ชื่อหนวยงาน
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนขุนดานปราการ
ชล(ชคบ.เขื่อนขุนดานปราการชล)
สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ (สพญ.)
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปากพนังตอนลาง
(ชคบ.ปากพนังตอนลาง)
สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง (สจก.)
สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง (สจก.)

โดเมน
http://khundan-omp.rid.go.th

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาดอนเจดีย (ชคบ.ดอน
เจดีย)
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา(สบอ.)
โครงการชลประทานอุดรธานี
สวนเครื่องจักรกลสูบน้ํา สํานักเครื่องจักรกล
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาโบสถ
เว็บไซตเครือขายนานาชาติดานน้ําและระบบนิเวศ
ของนาขาว
ระบบกระบวนการบริหารโครงการฝกอบรมใน
รูปแบบ Online
โครงการกอสราง สํานักงานชลประทานที่ 11
เว็บสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
เว็บฝายบริหารทั่วไป สํานักสํารวจดานวิศวกรรม
และธรณีวิทยา
เว็บสวนวิศวกรรม สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา
เว็บสวนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน สํานักสํารวจ
ดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
เว็บสวนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สํานักสํารวจดาน
วิศวกรรมและธรณีวิทยา
เว็บสวนสํารวจกันเขตและประสานงานรังวัด สํานัก
สํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
เว็บสวนธรณีวิทยา สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา
เว็บสวนวิศวกรรมธรณี สํานักสํารวจดานวิศวกรรม
และธรณีวิทยา
เว็บสวนปฐพีกลศาสตร สํานักสํารวจดานวิศวกรรม
และธรณีวิทยา
เว็บคลังความรูสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสามชุก
สวนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กอง
แผนงาน

http://donjadee-omp.rid.go.th

http://lproject.rid.go.th
http://rid15.rid.go.th
http://consolidation.rid.go.th
http://consolidation.rid.go.th/km

http://www.imd-rid.com
http://udonthani.rid.go.th
http://ome.rid.go.th/pump
http://thaboat-omp.rid.go.th
http://inwepf.rid.go.th
http://hrd.rid.go.th
http://cp11.rid.go.th
http://survey.rid.go.th
http://survey.rid.go.th/general
http://survey.rid.go.th/engineer
http://survey.rid.go.th/map
http://survey.rid.go.th/gis
http://survey.rid.go.th/measure
http://survey.rid.go.th/geology
http://survey.rid.go.th/geotech
http://survey.rid.go.th/topograph
http://survey.rid.go.th/km
http://samchuk-omp.rid.go.th
http://budget.rid.go.th/fund
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หนวยงานในกรมชลประทานที่ขอใชบริการ RID-Webhosting (ขอมูล ณ 5 ก.ค. 2560)

ลําดับ
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

ชื่อหนวยงาน
โครงการชลประทานสุราษฎรธานี
สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 13 กอง
พัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
สวนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 สํานักเครื่องจักรกล
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเริงราง
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร
สวนติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดใหญ
ฝายบริหารทั่วไป สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
สวนยุทธศาสตร สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทก
วิทยา
สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและ
อุทกวิทยา
สวนวิศวกรรม สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
เว็บไซต กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
เว็บไซต ฝายบริหารทั่วไป
เว็บไซต สวนวิศวกรรม
เว็บไซต สวนติดตามและประเมินผล
สวนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สํานักเครื่องจักรกล
สวนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 สํานักเครื่องจักรกล
สวนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 สํานักเครื่องจักรกล
สวนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 สํานักเครื่องจักรกล
สวนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 สํานักเครื่องจักรกล
สวนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สํานักเครื่องจักรกล
สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 6 กอง
พัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
โครงการชลประทานกาฬสินธุ
โครงการชลประทานหนองบัวลําภู
สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1 สํานัก
พัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
สํานักงานชลประทานที่ 16
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชีบน
สํานักงานชลประทานที่ 15
คลังความรู สํานักงานชลประทานที่ 15
สวนเครื่องจักรกล สํานักงานชลประทานที่ 15
ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานชลประทานที่ 15
สวนแผนงาน สํานักงานชลประทานที่ 15
สวนวิศวกรรม สํานักงานชลประทานที่ 15
สวนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา สํานักงาน
ชลประทานที่ 15

โดเมน
http://suratthani.rid.go.th
http://msc13.rid.go.th

http://moc1.rid.go.th
http://roengrang-omp.rid.go.th
http://chanasute-omp.rid.go.th
http://lproject.rid.go.th/med
http://lproject.rid.go.th/ma
http://hydrology.rid.go.th/strategy
http://hydrology.rid.go.th/imd
http://lproject.rid.go.th/eng
http://mproject.rid.go.th
http://mproject.rid.go.th/administration
http://mproject.rid.go.th/eng
http://mproject.rid.go.th/med
http://moc7.rid.go.th
http://moc3.rid.go.th
http://moc2.rid.go.th
http://moc4.rid.go.th
http://moc5.rid.go.th
http://moc6.rid.go.th
http://msc6.rid.go.th
http://kalasin.rid.go.th
http://nongbualumphu.rid.go.th
http://lsc1.rid.go.th
http://msc16.rid.go.th
http://upperchi-omp.rid.go.th
http://rio15.rid.go.th
http://rio15.rid.go.th/km
http://rio15.rid.go.th/mechanical
http://rio15.rid.go.th/general
http://rio15.rid.go.th/budget
http://rio15.rid.go.th/engineering
http://rio15.rid.go.th/water
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ลําดับ
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

ชื่อหนวยงาน
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
โครงการชลประทานกระบี่
โครงการชลประทานพังงา
โครงการชลประทานภูเก็ต
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปากพนังบน
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปากพนังลาง
ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการชลประทานอุทัยธานี
โครงการชลประทานรอยเอ็ด
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สํานักบริหาร
โครงการ
โครงการชลประทานอางทอง
โครงการชลประทานนครราชสีมา
โครงการชลประทานชัยภูมิ
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาผักไห
สํานักงานชลประทานที่ 6
โครงการชลประทานนนทบุรี
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานฤบดินทรจินดา
โครงการชลประทานสมุทรปราการ
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเสียวใหญ
สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 5

โดเมน
http://nakhonsithammarat.rid.go.th
http://krabi.rid.go.th
http://phangnga.rid.go.th
http://phuket.rid.go.th
http://upperpakphanang-omp.rid.go.th
http://lowerpakphanang-omp.rid.go.th
http://ppncenter.rid.go.th
http://uthaithani.rid.go.th
http://roiet.rid.go.th
http://mis-opm.rid.go.th
http://angthong.rid.go.th
http://nakhonratchasima.rid.go.th
http://chaiyaphum.rid.go.th
http://phakhai-omp.rid.go.th
http://rio6.rid.go.th
http://nonthaburi.rid.go.th
http://naruebodindrachinta.rid.go.th
http://samutprakan.rid.go.th
http://seawyai-omp.rid.go.th
http://lsc5.rid.go.th

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมชลประทาน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

