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บทนํา 

 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายไดเขามามีบทบาทการทํางานขององคกรเพิ่มมาก

ข้ึนอยางหลีกเล่ียงไมได เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายเปนเครื่องมือท่ีชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานและชวยลดคาใชจายในภาพรวมขององคกรลง ส่ิงท่ีจะเห็นไดในอนาคตอันใกลคือหลาย องคกรจะมีการ

นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เกิดการขยายตัวของ

รูปแบบการทํางานจากสถานท่ีตาง ๆ โดยอาศัยการเช่ือมตอเครือขายอินเตอรเน็ต  การทํางาน แบบไรกระดาษ 

ตลอดจนการทําธุรกรรมผานทางอุปกรณ พกพา(Mobile Device) ท่ีจะมากข้ึนเรื่อย ๆ    

 ในอดีตการจัดเตรียมเครื่องแมขายและอุปกรณประกอบทางระบบเครือขาย เพื่อใชในการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อใชงานอาจใชเวลาประมาณ 12 – 18 เดือน ตามข้ันตอนพัสดุ ซึ่งเปนระยะเวลา

ท่ียอมรับไดในอดีต แตสําหรับในปจจุบันมีความคาดหวังวาการจัดเตรียมเครื่องแมขายและอุปกรณประกอบ

ทางระบบเครือขาย ควรทําใหเร็วข้ึน  แตการจัดเตรียมเครื่องแมขายและอุปกรณประกอบทางระบบเครือขายท่ี

มีคุณภาพและสามารถนําไปใชงานไดตามความตองการของผูใชนั้นตองมีการจัดเตรียมเครื่องมือและ ทรัพยากร

ท่ีเหมาะสมซึ่งจะพิจารณาแตความเร็วในการจัดเตรียมแตเพียงอยางเดียวไมได  นอกจากนี้ยังมี ปจจัยอื่นท่ีตอง

พิจารณาประกอบดวยเชน ความนาเช่ือถือ และความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (Information Security 

รวมท้ัง การตรวจสอบติดตามขอมูล( Audit ability)   และการรับประกันคุณภาพการใหบริการ ( Service 

Level Agreement , SLA)  ดวยเหตุนี้จึงทําใหรูปแบบของการจัดหาเครื่องแมขายและอุปกรณประกอบทาง

ระบบเครือขายขององคกรมีแนวโนมเปล่ียนไปจากรูปแบบเดิม โดยส่ิงท่ีตองตระหนักถึงและเตรียมรับมือให

พรอมคือ  การลงทุนสําหรับโครงสรางพื้นฐานดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT  Infrastructure) ท่ีเกี่ยวกับ

ระบบเครือขายส่ือสารความเร็วสูง   ฮารดแวร( Hardware) โปรแกรมระบบปฏิบัติการ(Operating System) 

ซอฟตแวร โปรแกรมประยุกต ( Application Software)  รวมถึงการสรางบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย เพื่อดูแลงานในองคกร ทําใหประหยัดคาใชจายองคกรลง ลดขอจํากัด

ของทรัพยากรท่ีเครื่องคอมพิวเตอรใชในการ ประมวลผล จากเหตุดังกลาวจึงทําใหองคกรหลายแหง หันมาให

ความสนใจกับระบบประมวลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing)  ซึ่งสามารถแกปญหาทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง

จํากัดและชวยลดตนทุนคาใชจายในการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเครือขายสําหรับ

การ พัฒนาระบบสารสนเทศในองคกร หลักการพื้นฐานของระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ คือ การกระจาย

การประมวลผลไปยังคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอใน ระบบเครือขายโดยท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเหลานั้นไม จําเปนตอง 

อยู ในสถานท่ีเดียวกัน ท้ังนี้ ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆเปนแนวคิดการใหบริการโดยใชประโยชนจาก

โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีทํางานเช่ือมโยงกัน โดยคอมพิวเตอรตางๆ ท่ี ทํางานรวมกันนั้น

อาจอยูภายในหองเดียวกันหรือหางไกลกัน  โดยระบบจะทํางานแบบสอดประสานกันแบบรวมศูนย ซึ่งมีขอดี

คือ ลดความซับซอน ยุงยาก อีกท้ังยังชวยประหยัดพลังงานและลดคาใชจาย สามารถรองรับความตองการท่ี

หลากหลาย มีความยืดหยุน ระบบจึงไมถูกจํากัดในเรื่องของสมรรถนะ และขีดความสามารถของคอมพิวเตอร

จากระบบตางๆ จึง ถือไดวาเปนนวัตกรรมรูปแบบใหมแหงอนาคต ดังนั้นอาจกลาวไดวาการใหบริการของ

ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆจึงเปนการนําเสนอบริการทาง เทคโนโลยีสารสนเทศต้ังแตระดับโครงสราง
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พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศไปถึงซอฟตแวรประยุกต จึงเสมือน วาเปนบริการท่ีผูใชสามารถเลือกรับ

บริการไดตามความตองการของตนเอง 
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ทฤษฏี Cloud Computing 

 Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบกลุมเมฆ เปนลักษณะการทํางานโดยใช

ทรัพยากรตาง ๆ ท่ีมีอยูมากมายบนเครือขายอินเทอรเน็ต เชน พื้นท่ีเก็บขอมูล  แพลตฟอรมทางธุรกิจ       

แอปพลิเคชัน  พาณิชย อิเล็กทรอนิกส   การตลาดออนไลน ผูใชงานคอมพิวเตอรสามารถเลือกใชงานไดผานผู

ใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet  Service  Provider  :  ISP)  ท่ีใหบริการใดบริการหนึ่งกับผูใช โดยผู

ใหบริการจะแบงปนทรัพยากร ใหกับผูตองการใชงานนั้น และจายคาบริการตามการใชงานจริง หรือใหเขาใจ

งายๆ คือระบบโปรแกรม คอมพิวเตอรท่ีประมวลผลบนเครือขายอินเทอรเน็ต และรับขอมูลแสดงผลผานเว็บ

เบราวเซอร ซึ่งเดิมการ ประมวลผลจะทําบนเครื่องคอมพิวเตอร ผูใชตองติดต้ังโปรแกรมและเปดใชงานบน

เครื่องคอมพิวเตอร เชน การใชงานโปรแกรม Microsoft  Office  (Word,  Excel,  PowerPoint  ฯลฯ) แต 

Cloud  Computing จะเรียกใชงานโปรแกรมตางๆ ผานทางอินเทอรเน็ต ตามแตผูใหบริการจะเตรียมไวให 

เชน Google   Docs, Office 365 โดยใชอุปกรณตางๆ ท่ีสามารถเช่ือมตออินเทอรเน็ตได 

 ประเภทของระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ   การประมวลผลแบบกลุมเมฆมีการแบง

ประเภท ตามลักษณะการติดต้ังระบบเพื่อใหบริการเปน 3 ประเภท ดังนี้  

 1. ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆสาธารณะ (Public Cloud) เปนการใหบริการสําหรับผูใช

ท่ัวไปโดยไมจํากัดวาตองเปนบุคลากรในหนวยงานหรือไม การใหบริการประมวลผลแบบกลุมเมฆแบบนี้เปน

การ ใหบริการในระดับโครงสรางพื้นฐาน บริการจัดเก็บขอมูล บริการชุดคําส่ังสําหรับนําไปประยุกตใชงานตาม

ความตองการของผูใช และบริการซอฟตแวรประยุกตท่ีผานการ พัฒนามาแลวและในบางครั้งอาจอาศัย

เทคโนโลยีเสมือน ในการทํางาน ท้ังนี้ผูใชบริการจายคาบริการตามปริมาณการใชงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

 2. ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆภายในองคกร (Private Cloud)   เปนระบบประมวลผล

แบบกลุมเมฆท่ีติดต้ังบนระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในหนวยงาน (Private Network) ผูใชบริการตองเปน

บุคลากรหรือเปนผู ท่ีผูดูแลระบบเครือขายไดรับสิทธิ์ใหเขาใชงานเทานั้น สวนใหญอาศัยเทคโนโลยีเสมือนใน

การใหบริการโดย ผูใชบริการสามารถควบคุมและจัดการระบบไดดวยตนเอง ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ

แบบนี้ชวยแกปญหาใน เรื่องความมั่นคงปลอดภัยและความนาเช่ือถือในการใชงานใหดียิ่งข้ึน  สงผลให

หนวยงานท่ีมีความตองการใชงาน อุปกรณหรือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตางสภาพแวดลอม หรือตางรุนกัน

สามารถทํางานรวมกันไดโดยนําแนวคิดของระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ มาใชในการบริหาร จัดการอุปกรณ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของตนเอง โดยเปนการจัดสภาพแวดลอมใหเปนการทํางานบนระบบเสมือนท่ี

องคกรจัดทําข้ึน 
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 3. ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆผสม (Hybrid Cloud) เปนการประมวลผลแบบกลุมเมฆท่ี

เช่ือมโยงหรือ ผสมกันระหวาง Public Cloud และ Public Cloud เพื่อให เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ประมวลผลในบางชวงเวลาใหสูงข้ึนแตยังคงอยูภายใตการควบคุมภายใน องคกรเชนเดิม 

 

 ประเภทบริการของระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ บริการของระบบประมวลผลแบบกลุม

เมฆ สามารถแบงรูปแบบการใหบริการออกเปน 3 แบบดังนี้  

 1.การใหบริการซอฟตแวร(Software as a Service : SaaS)  เปนการใหบริการซอฟตแวร

หรือโปรแกรมประยุกตท่ีพรอมใชงานโดยทําการประมวลผลท่ีเครื่องของ ผูใหบริการ  สามารถใชงานผานระบบ

เครือขาย อินเตอรเน็ตโดยไมจําเปนตองติดต้ังซอฟตแวรดังกลาวบน เครื่องของผูใชบริการ ซึ่งทําใหผูใชบริการ

ไมจําเปนตองมี คาใชจายในการบํารุงรักษาโปรแกรมดังกลาว ตัวอยางของ ผูใหบริการแบบ SaaS ไดแก 

Hotmail และ Google Docs เปนตน 

 2.การใหบริการแพลทฟอรม(Platform as a Service : PaaS) เปนการใหบริการประมวลผล 

ซึ่ง ประกอบดวยระบบปฏิบัติการและชุดคําส่ังท่ีสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน 

ผูใชบริการสามารถปรับขนาดการใชทรัพยากรท่ีตองการ ไดอยางอัตโนมัติตามการเติบโตของการใชชุดคํา ส่ัง 

เชน ขนาดของหนวยความจํา ขนาดของพื้นท่ีจัดเก็บขอมูลตัวอยางของผูใหบริการแบบ PaaS เชน Google 

Apps Engine ,  Microsoft Azure Service Platform เปนตน 

 3.การใหบริการโครงสรางพื้นฐาน(Infrastructure as a Service : IaaS) เปนการใหบริการ

โครงสรางพื้นฐาน เชน หนวยประมวลผล หนวยความจํา พื้นท่ีในการจัดเก็บขอมูล โดยทรัพยากรเหลานี้จะอยู

บนระบบเสมือนท่ี สามารถเขาถึงไดผานระบบอินเตอรเน็ต ผูใชบริการ สามารถกําหนดขนาดของทรัพยากรได

ตามความตองการท่ี เปล่ียนแปลงไป การบริการดังกลาวมีประโยชนในการ ประมวลผลท่ีจําเปนตองใช
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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.ปรับเปล่ียนการใชงานไดตามความตองการ (On-demand self-service) หมายถึง ผูใชสามารถทํา

การปรับเปล่ียนการใชงานความสามารถของหนวยประมวลผล(Processor) ขนาดหนวยความจํา (Main 

Memory) และ พื้นท่ีในการบันทึกขอมูล(Data Storage) ได ตามความตองการของตนเอง 

2.เขาใชบริการจากระบบเครือขายหลายรูปแบบ (Broad Network Access) หมายถึง ระบบท่ี

สามารถเขาใชงานใหสูงข้ึน  ซึ่งทําใหหนวยงานท่ีมีความตองการใชงาน อุปกรณหรือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตาง

สภาพแวดลอม หรือตางรุนกันใหสามารถทํางานรวมกันไดโดยใชแนวคิดของระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ มา

ใชในการบริหาร จัดการอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของบริการไดจากระบบเครือขายท่ีเปน

มาตรฐานโดยไมสนใจ วาอุปกรณ ท่ีเช่ือมตอเขามาขอใชบริการจะอยู ในรูปแบบใด เชน สมารทโฟน

(Smartphone) คอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือจะเปนแท็บเล็ต (Tablet) เปนตน 

3.แบงปนทรัพยากรในระบบรวมกนั (Resource Pooling) หมายถึง ระบบท่ีมีการใชทรัพยากรการ 

ประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอรรวมกัน 

4.ยืดหยุดและปรับเปล่ียนการใชทรัพยากรได อยางรวดเร็ว (Rapid Elasticity) หมายถึง ระบบท่ีมี

ความ ยืดหยุนในการปรับเปล่ียนการใชทรัพยากรตางๆ ในระบบไดอยางรวดเร็วทันตามความตองการของ

ผูใชบริการ  
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5.สามารถวัดและควบคุมปริมาณการใชงาน (Measured Service) หมายถึง ระบบท่ีสามารถ

ตรวจสอบและควบคุมปริมาณการใชงานรวมถึงสามารถนําปริมาณ การใชงานท่ีไดมาทําการคํานวณคิดคาการ

ใชบริการ ท้ังนี้ รูปแบบในการคิดคาบริการมีไดหลายรูปแบบแลวแต ขอตกลงระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการ 
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การนําเทคโนโลยี Cloud Computing มาใชกับกรมชลประทาน 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดนําเทคโนโลยี Cloud Computing มาใชใหบริการแก

หนวยงานภายในกรมชลประทาน แบงประเภท ตามลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 

Private Cloud ไดแก  การใหบรกิาร RID CLOUD,RID-WEBHOSTING 

Public Cloud ไดแก การขอใชบริการของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส คือ G-Cloud และ 

Mail.go.th 

๑. การติดต้ังระบบเพื่อใหบริการ Private Cloud โดยมีการเตรียมการจัดหา Hardware และ 

Software ท่ีจําเปนตอการใหบริการดังนี้  

๑.๑ จัดหาเครื่องแมขาย Blade Server และ SAN Storage ซึ่งมีความรวดเร็วในการรับสงขอมูลดวย 
ไฟเบอรออฟติก  โดยนําอุปกรณท่ีจัดเก็บขอมูลมาติดต้ังรวมกันเปนเครือขาย มีระบบจัดการขอมูลบนเครือขาย
ท่ีทําใหรับสงขอมูลไดรวดเร็ว ทําใหขอมูลท่ีเก็บเสมือนเปนสวนกลางท่ีแบงใหกับซีพียูหลายเครื่องได มีความ
ยืดหยุนสูงในการกําหนด ขนาดหรือลดขนาดพื้นท่ี โดยไมกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานลง นอกจากนี้ยัง 
สามารถมีเซิรฟเวอรหลาย ๆ ตัว หรือเปนจํานวนมาก ท่ีสามารถเขามา Access ใชงานในกลุมของอุปกรณ
จัดเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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๑.๒ จัดหาซอฟแวร Visualization Technology (VM WARE Version 5.5) เปนซอฟแวรท่ีสามารถ

จําลองเครื่องแมขายเสมือนจากเครื่องแมขายจริงเครื่องเดียว ออกเปนเครื่องแมขายเสมือนหลาย ๆ เครื่อง โดย

ท่ีแตละเครื่องสามารถทํางานภายใตสภาพแวดลอม ของระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชันของตัวเอง สามารถ

รันระบบปฏิบัติการหลายตัวไปพรอม ๆ กัน รวมท้ังการรันแอพพลิเคชันตาง ๆ อยางอิสระจากกันดวย ทําใหลด

คาใชจายในสวนของฮารดแวรลงไดมาก  VM WARE เปนซอฟตแวรท่ีทําตัวเปนดังฮารดแวรเสมือน ท่ีรันอยูบน

ระบบฮารดแวรจริง ทํางานอยูภายใตสภาพแวดลอมของอุปกรณท่ีมีอยูจริง เชน ซีพียู หนวยความจํา อุปกรณ 

I/O ดวยเทคโนโลยี Virtual Machine ทําใหซอรฟแวรไมสนใจความแตกตางของระบบฮารดแวร ในสภาวะ

แวดลอมท่ีหลากหลายทํางานรวมกันไดภายในเครื่องแมขายเครื่องเดียว จะเขามาชวยระบบปฏิบัติการหลักบน

เครื่อง (HOST OS ) ในการรัน Guest OS หลาย ๆ ตัว แบบ Multiple Virtual Machine (VMs) 

 

๑.๓ จัดทําขอตกลงการใหบริการ  (Service  Level Agreement Resource Allocator) ท่ี

เปรียบเสมือนสวนเช่ือม ประสานระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ ซึ่งหากมีหนวยงานภายในกรมชลประทาน 

รองขอใชบริการ RID CLOUD สวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

จะดําเนินการใหภายใน 3 วันทําการ (นับต้ังแตไดรับหนังสือใหปฏิบัติจากผูอํานวยการสวนระบบคอมพิวเตอร

และเครือขาย) พรอมท้ังจัดทําขอบเขตการใหบริการ RID-Cloud เพื่อกําหนดแนวทางในการรับผิดชอบและ

ปฏิบัติ รวมท้ังปองกันการเขาใจไมตรงกันระหวางผูใหบริการและผูขอใชบริการ 
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๑.๔ มีการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลใหกับหนวยงานภายในกรมชลประทาน ท่ีตองการขอใชบริการ

รับทราบ และมีชองทางในการขอใชบริการ เพื่อสงเสรมิความเขาใจใหหนวยงานภายในกรมชลประทาน ทราบ

ถึงวัตถุประสงคการดําเนินงาน และขอบเขตการใหบริการ โดยมีการประชาสัมพันธเชน กิจกรรม ICT DAY ,

หนังสือเวียน และเผยแพรทางเว็บไซต 
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๒.การขอใหบริการ Public Cloud ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  เพื่อมาใชกับงานของกรม

ชลประทาน ดังนี ้

๒.๑ G-Cloud คือโครงสรางพื้นฐานบนอินเทอรเน็ตแบบใชทรัพยากรรวมกัน โดยสํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ ใหบริการแกหนวยงานภาครัฐดวยเทคโนโลยี Cloud ซึ่ง

เก็บทรัพยากรไวบนอินเทอรเน็ต สามารถเรียกใชงานผานเครือขายไดตลอดเวลาจากระยะไกล ปรบัขนาดได

ตามความตองการของผูใช มีการจัดสรรทรัพยากร ลดภาระการบริหารจัดการ และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง 

การขอใชบริการ G-Cloud โดยกรมชลประทานนําเว็บไซตกรมชลประทาน rid.go.th ไปติดต้ัง มี

ความปลอดภัยสูง เพราะเปนระบบ Cloud Computing มาตรฐานสากล ใหบริการเฉพาะหนวยงานภาครัฐ

เทานั้น บริหารจัดการโดยหนวยงานกลางของภาครัฐ และมีเสถียรภาพ (SLA) ไมนอยกวา 99.5 % 

วัตถุประสงค 

- ลดความซ้ําซอนในการจัดซื้ออุปกรณหรือระบบ ลดภาระในการบริหารจัดการและบํารุงรักษา

อุปกรณหรือระบบของหนวยงาน 

- สงเสริมการใชพลังงานและการใชพื้นท่ีในหนวยงานอยางเหมาะสม เพื่อพัฒนา e-Government 

ไปสูการเปน Green IT 

- ขยายขอบเขตการใหบริการไปสูระดับ PaaS (Platform as a Service) และ Saas (Software as 

a Service) ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยสอดคลองกับมาตรฐาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
การใหบรกิาร 

    G-Cloud ใหบริการตามความตองการจริง โดยจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะกับความตองการของ

ผูใชงาน ซึ่งรวมถึง จํานวนเครื่องแมขายเสมือน ระบบปฏิบัติการ หนวยความจํา หนวยประมวลผลกลาง มี
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เจาหนาท่ีผูเช่ียวชาญบริการใหคําปรึกษาตลอด 24 ช่ัวโมง ลดภาระในการบริหารจัดการ และดูแลรักษาระบบ 

มีความปลอดภัยสูง เพราะเปนระบบ Cloud Computing มาตรฐานสากล ใชเฉพาะหนวยงานภาครัฐเทานั้น 

บริหารจัดการโดยหนวยงานกลางของภาครัฐ และมีเสถียรภาพ (SLA) ไมนอยกวา 99.5 %ชวยหนวยงานลด

ความซ้ําซอนดานการลงทุน เชน อุปกรณ เครื่องแมขาย อุปกรณเครือขาย รวมถึง Data Center สามารถ

เขาถึงไดจากเครือขาย GIN (เครือขายส่ือสารขอมูลเช่ือมโยงภาครัฐ) และอินเทอรเน็ต รองรับระบบงาน

สนับสนุน Cloud ทุกระดับท่ีอีจีเอพัฒนาเพื่อใหบริการ รวมถึงบริการพื้นฐาน (Common Service) จาก

ภาครัฐสวนกลาง 

๒.๒ MailGoThai คือ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการส่ือสารของหนวยงานภาครัฐ ท่ีมี

ความปลอดภัยของขอมูลสูง มีระบบปฏิบัติการตอเนื่อง มีการจัดการเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ และชวย

ประหยัดงบประมาณแกหนวยงานภาครัฐ โดยระบบไดรับการพัฒนาดวยเทคโนโลยีลาสุดเพื่อยกระดับการ

ใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อความสะดวกและใชงานไดงาย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารมอบหมายใหสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) หรืออีจีเอ เปนผูพัฒนา ดูแล 

และจัดสรรการใชงานใหแกหนวยงานราชการเทานั้น เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปลายป 2550 ให

ขาราชการและพนักงานของรัฐยุติการใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของเอกชน ซึ่งอาจไมปลอดภัยจากการ

ถูกโจรกรรมขอมูลลับทางราชการ  

วัตถุประสงค 

- เพื่อใหขาราชการและพนักงานของรัฐใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเก็บขอมูลในประเทศและ

ดําเนินงานโดยหนวยงานภาครัฐ 

- เพื่อรักษาความปลอดภัยของขาวสารภาครัฐ และทําใหระบบปฏิบัติงานอยางตอเนื่องแมจะเกิดภัย

พิบัติ 

- เพื่อเปนศูนยรวมขอมูลจัดทํา Government ID สําหรับการใหบริการตาง ๆ แกภาครัฐ 

 การใหบรกิาร  

ใหบริการ MailGoThai โดยจัดสรรขนาดพื้นท่ีเก็บขอมูล 10 GB ตอคน รองรับการใชงานผาน E-

mail Clients เชน MS Outlook หรือ Thunderbird รองรับการใชงานบนโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ตท่ีมี

ระบบปฎิบัติการ iOS, Android และ Windows มีระบบบริหารจัดการขอมูลผูใช สําหรับผูดูแลระบบของ

หนวยงาน 

บทสรุปและประโยชนท่ีจะไดรับ  

 ระบบ Cloud Computing  เปนหนึ่งในเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหมท่ีไดรับการคาดหมายวา จะ

นํา ไปสูการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใหบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีประโยชนของคลาวด ท่ีเห็นได

อยางชัดเจน ไดแก เพิ่มความคลองตัว ลดคาใชจาย เสริมความยืดหยุน มีความปลอดภัยและพรอมนําไปใชงาน
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อีกท้ังเปนการลดจํานวนฮารดแวรลงไดอยางมาก จากท่ีตองมีเครื่องแมขายหลายเครื่องเชน ๑๐ เครื่อง ยุบให

เหลือเพียง ๑-๓ เครื่อง ดวยเทคโนโลยีเสมือน เปนการลดคาใชจายกับฮารดแวร รวมท้ังลดจํานวนอุปกรณตอ

พวงเน็ตเวิรค เชน ฮับ,สวิตช,เราเตอร , พอรต และ สายเคเบ้ิล  อีกท้ังยังลดระยะเวลาในการจัดหาเครื่องแม

ขาย รวมท้ังลดคาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องแมขายอีกดวย  
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ขอบเขตบริการเคร่ืองแมขายเสมือน RID-Cloud 

RID-CLOUD  

บริการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual Private Server : VPS) สําหรับหนวยงานในสังกัด 

กรมชลประทาน ท่ีมีความจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในการพัฒนาระบบงานหรือติดต้ังโปรแกรม

เฉพาะดาน ท่ีจําเปนสําหรับระบบงานนั้น ๆ 

ขอกําหนดของการใหบริการ 

1. ผูใชบริการจะดูแลรับผิดชอบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือนท่ีไดจัดเตรียมไวให 

2. ผูใชบริการจะเปนผูดูแลรับผิดชอบในสวนของระบบปฏิบัติการ และแอพพลิเคช่ันตาง ๆ ท่ีใชงานบนเครื่อง    

    คอมพิวเตอรแมขาย 

๓. ผูใชบริการจะเปนผูบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือนดวยตัวเองท้ังหมดเสมือนผูใชบริการเปน 

     เจาของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือนนั้นเอง 

ข้ันตอนการขอใชเคร่ืองแมขายเสมือน (Rid-Cloud) 

1. ผูขอใชบริการกรอกแบบคําขอใชบริการ และส่ังพิมพแบบฟอรม (ภาคผนวก ก ) 

2. ผูขอใชบริการจัดเตรียมบันทึกขอความ พรอมใบคําขอใชบริการ และลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม 

๓. ผูขอใชบริการจัดสงบันทึกขอความ พรอมใบคําขอใชบริการ มายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๔. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร และแจงผลการพิจารณาตอผูขอใช 

    บริการ 

๕. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แจงรายละเอียดการเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน  

    พรอมใหคําปรึกษา แนะนํา การใชระบบ 
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WORK FLOW  RID CLOUD 
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ขอบเขตบริการ RID-WebHosting 

RID-WebHosting 

บริการพื้นท่ีจัดเก็บเว็บไซต (Web Site) สําหรับหนวยงานในสังกัด กรมชลประทาน ท่ีมีความประสงค

จะจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูลขาวสารตาง ๆ 

ขอกําหนดของการใชบริการ 

1. ผูใชบริการจะตองใชช่ือเว็บไซต ภายใตช่ือโดเมนเนม (Domain Name) RID.GO.TH เทานั้น 

๒. ผูใหบริการจะเปนผูกําหนดช่ือเว็บไซต หรือ ซับโดเมนเนม (Sub-Domain) ใหกับ หนวยงานหลัก เพื่อให 

    เปนไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน เชน 

     - หนวยงานสวนกลาง จะใชช่ือเว็บไซตเปน อักษรยอ จากตัวภาษาอังกฤษ เปนหลัก 

       ช่ือไทย : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

      ช่ือภาษาอังกฤษ : Information and Communication Technology Center 

       ช่ือเว็บไซต : ict.rid.go.th 

      - สํานักงานชลประทานฯ จะใชช่ือเว็บไซตเปน 

         “rioตัวเลขสํานักฯ.rid.go.th” เชน rio๑.rid.go.th 

       - โครงการชลประทานจังหวัด จะใชช่ือเว็บไซตเปน 

          “ช่ือจังหวัด.rid.go.th” เชน chiangmai.rid.go.th 

        - โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา จะใชช่ือเว็บไซตเปน 

          “ช่ือโครงการ-omp.rid.go.th. เชน thaboat-omp.rid.go.th 

๓. ผูใชบริการสามารถกําหนดช่ือท่ีอยูเว็บไซตไดเอง เฉพาะท่ีอยูภายใตซับโดเมนของหนวยงานหลักเทานั้น  

    ซึ่งเรียกวา ซับไดเรกทรอรี่ (Sub-Directory) เชน 

         - สวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

   ict.rid.go.th/network  หรือ  ict.rid.go.th/itsupport เปนตน 

   rid.go.th   หมายถึง โดเมนเนม (Domain Name) 
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   ict    หมายถึง ซับโดเมนเนม (Sub-Domain) 

   network และ itsupport หมายถึง ซับไดเรกทรอรี่ (Sub-Diretory) 

ข้ันตอนการขอใชบริการ RID-WebHosting  

1. ผูขอใชบริการกรอกแบบคําขอใชบริการ และส่ังพิมพแบบฟอรม (ภาคผนวก ข ) 

2. ผูขอใชบริการจัดเตรียมบันทึกขอความ พรอมใบคําขอใชบริการ และลงนามโดยผูมี อํานาจลงนาม 

๓. ผูขอใชบริการจัดสงบันทึกขอความ พรอมใบคําขอใชบริการ มายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

     ส่ือสาร 

๔. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร และแจงผลการพิจารณาตอผูขอใช 

    บริการ 

๕. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แจงรายละเอียดการเขาใชงาน เชน บัญชีผูใชงาน และ รหัสผาน  

    เปนตน พรอมใหคําปรึกษาแนะนํา 
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WORK FLOW  WEB HOSTING 
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ข้ันตอนการใหบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสกรมชลประทาน 

ข้ันตอนการใหบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสกรมชลประทาน ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ ดังนี้ 

 1. รับบันทึก / E-mail คํา รองขอการใชงาน ระบุ เลขบัตรประชาชน ช่ือภาษาไทย และช่ือ

ภาษาอังกฤษ ของผูขอใช โดยแนบ เอกสารสําเนาบัตรประชาชน พรอมเซ็นรับรองจากผูบังคับบัญชา วาเปน

เจาหนาท่ีของหนวยงานจริง  

 2. ตรวจสอบช่ือผูใชงานท่ีรองขอเขามา 

 3. จัดทําทะเบียนช่ือผูใชงานและรหัสผาน 

 4. แจงกลับผูรองขอการใชงานเปนบันทึก / E-mail 

 

หมายเหตุ  

 1. กรณีผูใชงานจํา ช่ือผูใชงานได แตลืมรหัสผานและตองการเขาใชงาน หากไดรับแจงทาง

โทรศัพทจะดําเนินการใหสงสําเนาบัตรประชาชนพรอมระบุช่ือ E-mail,เบอรโทร เพื่อเปนการยืนยันตัวบุคคล 

 2. กระบวนการนีไ้มรวมถึงการดูแลบํารุงรักษาเครื่องแมขาย เนื่องจากเครื่องแมขายเปนของ 

สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

  

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

  สวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ดําเนินการใหบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส กับ

เจาหนาท่ีทุกระดับ ภายในกรมชลประทาน พรอมท้ังดูแลในการใหบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 
 

ปจจุบัน (ขอมูล ณ 5 ก.ค. 2560) มีการใหบริการแกผูใชงานกรมชลประทาน ดังนี้  

- บัญชีท่ีขอไวใชงานท้ังหมด 6,000 user 

- ใชงานไปแลว 3,789 user 

- คงเหลือใชงานไดอีก 2,211 user 
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WORK FLOW  RID MAIL 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขอใช้บริการกรอกข้อมลูตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน 

ตรวจสอบช่ือผู้ใช้งาน 

เปล่ียนรหสัผา่นใหม ่
จดัทําทะเบียนช่ือผู้ใช้งานและรหสัผ่าน 

แจ้งกลบัผู้ ร้องขอการใช้งานเป็นบนัทึก 

/ อีเมล์ 

     เร่ิมกระบวนการ

 

ตดิตามการใช้งานและ

บํารุงรักษา 
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ภาคผนวก ก 
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ข้ันตอนการกรอกแบบคําขอใชบรกิาร และสั่งพมิพแบบฟอรม (Rid-CLoud) 

๑. เขาสูหนาเว็บไซตโดยพิมพโดเมนเนม “http://network.rid.go.th” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑  เขาสูหนาเว็บไซตของสวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

๒.ทําการเลือกเมนู ขอใชเครื่องแมขายเสมือน (VM) 

 

ภาพที่ ๒  เลือกเมนขูอใชเครื่องแมขายเสมือน (VM) 

http://network.rid.go.t/
http://cloudservice.rid.go.th/rid_cloud/form.php
http://cloudservice.rid.go.th/rid_cloud/form.php
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จะปรากฏแบบฟอรมขอใชบริการ RID-Cloud 

 

ภาพที่ ๓ แสดงแบบฟอรมขอใชบริการ RID-Cloud  

๓. ทําการกรอกขอมูลที่ตองการ และทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล หากตองการแกไขขอมูล ให 

    ทําการคนหาขอมูลกดปุม”แวนขยาย”ดังภาพ 

 

ภาพที่ ๔ ทําการคนหาขอมูลโดยกดปุมแวนขยาย 
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จะปรากฏปอปอัพดังรูป ทําการคนหาขอมูลจากเลขบัตรประชาชน  

 

ภาพที่ ๕ ทําการคนหาขอมูลโดยกรอกขอมูลเลขบัตรประชาชน 

กรอกเลขบัตรประชาชนเรียบรอยใหกดปุม “แวนขยาย” 

 

ภาพที่ ๖ ทําการคนหาขอมูลโดยกรอกขอมูลเลขบัตรประชาชน 
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กรอกเลขบัตรประชาชนเรียบรอยใหกดปุมแวนขยาย จะปรากฏขอมูลที่ตองการคนหา ทําการกด

ปุม “เลือก” เพ่ือเลือกขอมูลที่ตองการ 

 

ภาพที่ ๗ ทําแสดงขอมูลที่คนหาจากเลขบัตรประชาชน 

แสดงขอมูลที่ไดจากการคนหา ทําการแกไขขอมูลตามตองการและกดปุม”บันทกึขอมูล” 

 

ภาพที่ ๘  แสดงขอมูลที่ไดจากการคนหาขอมูลจากเลขบัตรประชาชน 

ทําการแกไขขอมูล และทําการบันทึกขอมูลโดยกดปุม”บันทกึขอมูล” 
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ภาพที่ ๙ แสดงการทําการแกไขขอมูลตามตองการ 

พิมพรายงาน PDF โดยเลือกปุม”รายงาน PDF” 

 

ภาพที่ ๑๐ แสดงการบันทึกและพิมพรายงาน PDF 
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ภาพที่ ๑๑ แสดงรายงาน PDF ที่ตองการ 

หลังจากพิมพรายงานแลวใหผูบริหารระดับ ผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือ ระดับผูอํานวยการ

โครงการ ลงนาม ทําบันทึกขอความปะหนาสงมายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ โทร. 2842,2952,๒๔๖๘ 

(ภายใน) 3333,3700, สายตรง โทร  ๐-๒๒๔๓-๑096  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
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ข้ันตอนการกรอกแบบคําขอใชบรกิาร และสั่งพมิพแบบฟอรม (Rid-WebHosting) 

๑. เขาสูหนาเว็บไซตโดยพิมพโดเมนเนม “http://network.rid.go.th” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๒  เขาสูหนาเว็บไซตของสวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

๒.ทําการเลือกเมนู เลือกเมนูดานซาย ขอใชพ้ืนที่จัดทําเว็บไซต

 

ภาพที่ ๑๓  เลือกเมนูขอใชเครื่องแมขายเสมือน (VM) 

จะปรากฏแบบฟอรมขอใชบริการพ้ืนที่จัดทําเว็บไซต  

http://network.rid.go.t/
http://cloudservice.rid.go.th/rid_cloud/form.php
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ภาพที่ ๑๔ แบบฟอรมขอใชบริการพ้ืนที่จัดทําเว็บไซต 

ทําการกรอกขอมูลที่ตองการ และทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล  

หากตองการแกไขขอมูล ใหทําการคนหาขอมูลกดปุม”แวนขยาย”ดังภาพ 

 
ภาพที่ ๑๕ ทําการคนหาขอมูลโดยกดปุมแวนขยาย 

จะปรากฏปอปอัพดังรูป ทําการคนหาขอมูลจากเลขบัตรประชาชน  
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ภาพที่ ๑๖ ทําการคนหาขอมูลโดยกรอกขอมูลเลขบัตรประชาชน 

กรอกเลขบัตรประชาชนเรียบรอยใหกดปุมแวนขยาย จะปรากฏขอมูลที่ตองการคนหา ทําการกด

ปุม “เลือก” เพ่ือเลือกขอมูลที่ตองการ 

 
 

ภาพที่ ๑๗ ทําแสดงขอมูลที่คนหาจากเลขบัตรประชาชน 
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แสดงขอมูลที่ไดจากการคนหา ทําการแกไขขอมูลตามตองการและกดปุม”บันทกึขอมูล” 

 

ภาพที่ ๑๘ แสดงขอมูลที่ไดจากการคนหาขอมูลจากเลขบัตรประชาชน 

ทําการแกไขขอมูล และทําการบันทึกขอมูลโดยกดปุม”บันทกึขอมูล” 

 

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 ทําบันทึกขอความปะหนาสงมายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ โทร. 2842,2952,๒๔๖๘ 

(ภายใน) 3333,3700, สายตรง โทร  ๐-๒๒๔๓-๑096 
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หนวยงานในกรมชลประทานทีข่อใชบรกิาร RID-Cloud 
(ขอมูล ณ 5 ก.ค. 2560) 

1. ระบบใหบริการแผนท่ีออนไลน (http://gis.rid.go.th) 
 1.1 วัตถุประสงค 
  เพื่อสรางระบบใหบริการขอมูลเชิงพื้นท่ีผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
 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 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
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 
  วาท่ี ร.ต.หญิงณฐมน อยูเลห 
 1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ 
  สวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
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 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
4. ระบบฐานขอมูลดานการพัฒนาแหลงน้ํา (http://wrdc.rid.go.th) 
 1.1 วัตถุประสงค 
  เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการพัฒนาแหลงน้ํา ตามท่ีคณะทํางานยอยดานพัฒนาระบบ
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 
  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  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 
  เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะหและบริหารอัตรากําลังขาราชการและพนักงานราชการท่ีเหมาะสม
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 
  สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดสุรินทร สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 
8. ระบบฐานขอมูลดานระบบชลประทานและการปรับปรุงบํารุงรักษา (http://irrigationstructure.rid.go.th) 
 1.1 วัตถุประสงค 
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  - เพื่อใชจัดเก็บฐานขอมูล ลดข้ันตอนในการประสานงานขอขอมูล สนับสนุนขอมูลดานระบบ
ชลประทานและการปรับปรุงบํารุงรักษา ท่ีแสดงผลในรูปแบบสารสนเทศภูมศิาสตรใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 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. ระบบสืบคนแผนท่ีระบบสารสนเทศ 
 1.1 วัตถุประสงค 
  - เพื่อจัดทําระบบสืบคนแผนท่ีของหนวยงาน เพื่อใหบริการดานการสืบคนขอมูลแผนท่ีจาก
ฐานขอมูลกลางของสวนสํารวจทําแผนท่ีภาคพื้นดิน 
 1.2 รายละเอียดเครื่องแมขายเสมือน (VM : Virtual Machine) 
  1.2.1 คุณสมบัติดานฮารดแวร (Hardware) 
   - CPU  2    vCPU 
   - RAM  4    GB 
   - HDD  100 GB *** ขนาดพื้นท่ีเริ่มตน หากผูใชบริการไมไดกําหนด 
  1.2.2 ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System) 
   - ผูรองขออยูในข้ันตอนการดําเนินการจัดหา 
 1.3 ผูรับผิดชอบ/ผูดูแลระบบ 
  คุณอภิศักด์ิ คายทอง 
 1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ 
  สวนสํารวจทําแผนท่ีภาคพื้นดิน สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
 
10. ระบบฐานขอมูลกลางเพื่อการบริการสืบคนขอมูล รองรับขอมูลโครงการชลประทานขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ (http://gisdata.rid.go.th) 
 1.1 วัตถุประสงค 
  - เพื่อจัดทําฐานขอมูลกลางเพื่อการบริการสืบคนดานสารสนเทศภูมิศาสตร 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 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
11. ระบบโทรมาตร RIDIMIS (Royal Irrigation Department Irrigation Management Information 
System) (http://imis.rid.go.th) 
 1.1 วัตถุประสงค 
  เพื่อเปนโครงการนํารองประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใชเปนเครื่องมือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานฝมือ ทดแทนแรงงานท่ีขาดแคลน 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 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
13. ระบบโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (GEIS) พนักงานราชการ (http://geis.rid.go.th) 
 1.1 วัตถุประสงค 
  เพื่อใชดําเนนิการระบบโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (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. ระบบงานประกาศจัดซ้ือจัดจางกรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th) 
 1.1 วัตถุประสงค 
  เพื่อรองรับการเช่ือมโยงขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 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  สําแดงฤทธิ ์
 1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ 
  สวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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15. ระบบโทรมาตรตรวจวัดคุณภาพน้ํา แมน้ําทาจีน (http://telemetry-thacin.rid.go.th) 
 1.1 วัตถุประสงค 
  เพื่อติดต้ังระบบโทรมาตรตรวจวัดคุณภาพน้ํา แมน้ําทาจีน ภายใตโครงการความรวมมือระหวาง กรม
ชลประทาน กับหนวยงาน KRC ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเปนโครงการนํารองประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช
เปนเครื่องมือแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานฝมือ และทดแทนแรงงานฝมือท่ีขาดแคลนเพื่อการตรวจวัดคุณภาพน้ําใน
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. ระบบแมขายโทรมาตรสวนทองถ่ินอื่น ๆ  (http://local-telemetry.rid.go.th) 
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 1.1 วัตถุประสงค 
  ใชเปนสถานีแมขายระบบโทรมาตรสวนทองถ่ิน 
 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 ซึ่งมีความสําคัญและมีความจําเปนท่ีจะตองใชงาน 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 ชัยสวัสด์ิ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 1.4 หนวยงานผูขอใชบริการ 
  สวนบริหารจัดการน้ํา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 
20. ฐานขอมูลกลางศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ (http://iwoc.rid.go.th) 
 1.1 วัตถุประสงค 
  เพื่อการพัฒนาคลังฐานขอมูลกลางศูนยปฏิ บั ติการน้ํ าอัจฉริยะ (Intelligence water 
operation center : IWOC) ใชสําหรับติดตาม รวบรวม วิเคราะห บริหารจัดการน้ํา คาดการณสถานการณน้ํา อยางเปน
ระบบ การแจงเตือนภัย ประชาสัมพันธ และประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 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 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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 
  กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 
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 
  กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 
 
 
 
23. เว็บไซตสําหรับ สํานักงานติดตามงานตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรม
ชลประทาน (http://doc.rid.go.th) 
 1.1 วัตถุประสงค 
  เพื่อใชสําหรับเปนเว็บไซต สําหรับติดตามงานของสํานักงานติดตามงานตามนโยบายของ
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 อบ ริหารจัดการในรูปแบบ Web Based ด านวินั ยและระบบคุณธรรม 
(http://dpm.rid.go.th) 
 1.1 วัตถุประสงค 
  เพื่อใชเปนเครื่องแมขายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการในรูปแบบ 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 
  นายอภิศักด์ิ 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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



48 
 

หนวยงานในกรมชลประทานที่ขอใชบรกิาร RID-Webhosting  (ขอมูล ณ 5 ก.ค. 2560) 
ลําดับ ชื่อหนวยงาน โดเมน 

1. โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการ
ชล(ชคบ.เข่ือนขุนดานปราการชล) 

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

2. สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ (สพญ.) http://lproject.rid.go.th 
3. โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาปากพนังตอนลาง

(ชคบ.ปากพนังตอนลาง)   
http://rid15.rid.go.th 

4. สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง (สจก.) http://consolidation.rid.go.th 
5. สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง (สจก.) http://consolidation.rid.go.th/km 

6. โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาดอนเจดีย (ชคบ.ดอน
เจดีย) 

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

7. สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา(สบอ.) http://www.imd-rid.com 
8. โครงการชลประทานอุดรธานี http://udonthani.rid.go.th 
9. สวนเครื่องจักรกลสูบนํ้า สํานักเครื่องจักรกล http://ome.rid.go.th/pump 
10. โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาทาโบสถ http://thaboat-omp.rid.go.th 
11. เว็บไซตเครือขายนานาชาติดานนํ้าและระบบนิเวศ

ของนาขาว 
http://inwepf.rid.go.th 

12. ระบบกระบวนการบริหารโครงการฝกอบรมใน
รูปแบบ Online 

http://hrd.rid.go.th 

13. โครงการกอสราง สํานักงานชลประทานท่ี 11 http://cp11.rid.go.th 
14. เว็บสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา http://survey.rid.go.th 
15. เว็บฝายบริหารท่ัวไป สํานักสํารวจดานวิศวกรรม

และธรณีวิทยา 
http://survey.rid.go.th/general 

16. เว็บสวนวิศวกรรม สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา 

http://survey.rid.go.th/engineer 

17. เว็บสวนสํารวจทําแผนท่ีภาคพ้ืนดิน สํานักสํารวจ
ดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

http://survey.rid.go.th/map 

18. เว็บสวนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สํานักสํารวจดาน
วิศวกรรมและธรณีวิทยา 

http://survey.rid.go.th/gis 

19. เว็บสวนสํารวจกันเขตและประสานงานรังวัด สํานัก
สํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

http://survey.rid.go.th/measure 

20 เว็บสวนธรณีวิทยา สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา 

http://survey.rid.go.th/geology 

21. เว็บสวนวิศวกรรมธรณี สํานักสํารวจดานวิศวกรรม
และธรณีวิทยา 

http://survey.rid.go.th/geotech 

22. เว็บสวนปฐพีกลศาสตร สํานักสํารวจดานวิศวกรรม
และธรณีวิทยา 

http://survey.rid.go.th/topograph 

23. เว็บคลังความรูสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา   

http://survey.rid.go.th/km 

24. โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาสามชุก http://samchuk-omp.rid.go.th 
25. สวนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน กอง

แผนงาน 
http://budget.rid.go.th/fund 



49 
 

หนวยงานในกรมชลประทานที่ขอใชบรกิาร RID-Webhosting  (ขอมูล ณ 5 ก.ค. 2560) 
ลําดับ ชื่อหนวยงาน โดเมน 
26. โครงการชลประทานสรุาษฎรธานี http://suratthani.rid.go.th 
27. สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางท่ี 13 กอง

พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 
http://msc13.rid.go.th 

28. สวนบริหารเครื่องจักรกลท่ี 1 สํานักเครื่องจักรกล http://moc1.rid.go.th 
29. โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเริงราง http://roengrang-omp.rid.go.th 
30. โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาชัณสูตร http://chanasute-omp.rid.go.th 
31. สวนติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหลงนํ้า

ขนาดใหญ 
http://lproject.rid.go.th/med 

32. ฝายบริหารท่ัวไป สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ http://lproject.rid.go.th/ma 
33. สวนยุทธศาสตร สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทก

วิทยา 
http://hydrology.rid.go.th/strategy 

34. สวนปรับปรุงบํารงุรักษา สํานักบริหารจัดการนํ้าและ
อุทกวิทยา 

http://hydrology.rid.go.th/imd 

35. สวนวิศวกรรม สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ http://lproject.rid.go.th/eng 
36. เว็บไซต กองพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง http://mproject.rid.go.th 
37. เว็บไซต ฝายบริหารท่ัวไป http://mproject.rid.go.th/administration 
38. เว็บไซต สวนวิศวกรรม http://mproject.rid.go.th/eng 
39. เว็บไซต สวนติดตามและประเมินผล http://mproject.rid.go.th/med 
40. สวนบริหารเครื่องจักรกลท่ี 7 สํานักเครื่องจักรกล http://moc7.rid.go.th 
41. สวนบริหารเครื่องจักรกลท่ี 3 สํานักเครื่องจักรกล http://moc3.rid.go.th 
42. สวนบริหารเครื่องจักรกลท่ี 2 สํานักเครื่องจักรกล http://moc2.rid.go.th 
43. สวนบริหารเครื่องจักรกลท่ี 4 สํานักเครื่องจักรกล http://moc4.rid.go.th 
44. สวนบริหารเครื่องจักรกลท่ี 5 สํานักเครื่องจักรกล http://moc5.rid.go.th 
45. สวนบริหารเครื่องจักรกลท่ี 6 สํานักเครื่องจักรกล http://moc6.rid.go.th 
46. สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางท่ี 6 กอง

พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 
http://msc6.rid.go.th 

47. โครงการชลประทานกาฬสินธุ http://kalasin.rid.go.th 
48. โครงการชลประทานหนองบัวลําภ ู http://nongbualumphu.rid.go.th 
49. สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 1 สํานัก

พัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ 
http://lsc1.rid.go.th 

50. สํานักงานชลประทานท่ี 16 http://msc16.rid.go.th 
51. โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาชีบน http://upperchi-omp.rid.go.th 
52. สํานักงานชลประทานท่ี 15 http://rio15.rid.go.th 
53. คลังความรู สํานักงานชลประทานท่ี 15 http://rio15.rid.go.th/km 
54. สวนเครื่องจักรกล สํานักงานชลประทานท่ี 15 http://rio15.rid.go.th/mechanical 
55. ฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานชลประทานท่ี 15 http://rio15.rid.go.th/general 
56. สวนแผนงาน สํานักงานชลประทานท่ี 15 http://rio15.rid.go.th/budget 
57. สวนวิศวกรรม สํานักงานชลประทานท่ี 15 http://rio15.rid.go.th/engineering 
58. สวนบริหารจัดการนํ้าและบํารุงรักษา สํานักงาน

ชลประทานท่ี 15 
http://rio15.rid.go.th/water 
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หนวยงานในกรมชลประทานที่ขอใชบรกิาร RID-Webhosting  (ขอมูล ณ 5 ก.ค. 2560) 
ลําดับ ชื่อหนวยงาน โดเมน 
59. โครงการชลประทานนครศรธีรรมราช http://nakhonsithammarat.rid.go.th 
60. โครงการชลประทานกระบี ่ http://krabi.rid.go.th 
61. โครงการชลประทานพังงา http://phangnga.rid.go.th 
62. โครงการชลประทานภูเก็ต http://phuket.rid.go.th 
63. โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาปากพนังบน http://upperpakphanang-omp.rid.go.th 
64. โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาปากพนังลาง http://lowerpakphanang-omp.rid.go.th 
65. ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํ้า

ปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
http://ppncenter.rid.go.th 

66. โครงการชลประทานอุทัยธานี http://uthaithani.rid.go.th 
67. โครงการชลประทานรอยเอ็ด http://roiet.rid.go.th 
68. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร สํานักบริหาร

โครงการ 
http://mis-opm.rid.go.th 

69. โครงการชลประทานอางทอง http://angthong.rid.go.th 
70. โครงการชลประทานนครราชสีมา http://nakhonratchasima.rid.go.th 
71. โครงการชลประทานชัยภูม ิ http://chaiyaphum.rid.go.th 
72. โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาผักไห http://phakhai-omp.rid.go.th 
73. สํานักงานชลประทานท่ี 6 http://rio6.rid.go.th 
74. โครงการชลประทานนนทบุรี http://nonthaburi.rid.go.th 
75. โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานฤบดินทรจินดา http://naruebodindrachinta.rid.go.th 
76. โครงการชลประทานสมุทรปราการ http://samutprakan.rid.go.th 
77. โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเสียวใหญ http://seawyai-omp.rid.go.th 
78. สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 5 http://lsc5.rid.go.th 
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