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บทที ่1 บทนาํ 

 
กรมชลประทานไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือใหผูมี

หนาที่รับผิดชอบใชเปนแนวปฏิบัติดานดิจิทัล โดยกระบวนการจัดทําแผนดังกลาวครอบคลุมตั้งแตการทบทวน
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับเดิม การศึกษานโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ การ
วิเคราะหสภาพแวดลอม จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนการวิเคราะหแนวโนมของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารปจจบุนัท่ีเหมาะสมตอกรมชลประทาน โดยรายละเอียดมีดงันี้ 
 

1.1 บทสรุปผูบริหาร 

จากนโยบายการขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศไดมีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาโดยนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือสําคัญของประเทศไทย และมุงเปาสู “Thailand 4.0” และเพือ่ใหทิศทางการพัฒนา
ดานดิจิทัลของประเทศไทยมีความชัดเจนจึงไดมีการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital 
Economy) และ(ราง)แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) จาก
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดิจิทัลระดับชาติไดถูกถายทอดลงสูระดับกระทรวงและกรมตามลําดับ โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณไดดําเนินการจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) ไวแลว  

กรมชลประทาน ตัง้เปาหมายเพ่ือใหกาวไปสู “องคกรอัจฉริยะ” ที่มุงสรางความมั่นคงดานน้ํา (Water 
Security) เพื่อเพิ่มคุณคาการบริการ ภายในป 2579 กรอบแนวทางการพัฒนาเพือ่ไปสูวิสัยทัศนทีกํ่าหนดไว 
กรมมีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจนท้ังระยะยาวและระยะสั้น ตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวคือ แผนยุทธศาสตร 
20 ป กรมชลประทาน และแผนยทุธศาสตรกรมชลประทาน พ.ศ.2560-2564 ตามลําดับ ซ่ึงแผนยุทธศาสตร
ทีกํ่าหนดเปนการกําหนดทิศทางและเปาหมายภายใตกรอบภารกิจหลักของกรม แตยังไมไดมีการวิเคราะหแนว
ทางการปฏิบัติโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ือใหไปสูเปาหมายองคกรอยางชัดเจน ดังนั้น กรมชลประทาน 
จึงจําเปนตองดําเนินการเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาดานดิจิทัลของกรม ใหสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกับการพัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และของชาติดวย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ซึง่เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการดําเนินการเพือ่ทบทวน และจัดทําแผนปฏิบัติดิจิทัล กรมชลประทาน 
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือให กรมชลประทาน“ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเปลี่ยน
ถายองคกรสูองคกรอัจฉริยะในการบริการ (RID 4.0) ที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย ตามแนวทางมาตรฐานสากล” 
ไดอยางแทจริง 

 

1.2 วัตถุประสงค 
1) เพ่ือศึกษา วิเคราะห นโยบาย แผนยุทธศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังระดับชาติ กระทรวง และของ

กรมชลประทานสูการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 
2) เพื่อทบทวนสถานภาพปจจุบัน สภาพแวดลอมทัง้ภายใน ภายนอกองคกร (SWOT) และรับทราบ

ขอเสนอแนะจากผูมีสวนเกีย่วของ ไดแก ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนหนวยงานในสังกัดกรมชลประทาน 
ตลอดจนที่ปรึกษานักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอกเพื่อการกําหนดทิศทางดานดิจิทัลของ
กรมชลประทาน 
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3) เพื่อกําหนดยุทธศาสตร ทิศทางการบริหารจัดการการพัฒนาดิจิทัลของกรมชลประทาน ให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของกรมชลประทาน และเปนไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และระดับกระทรวง 

4) เพื่อใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมชลประทานใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ในสวนงานท่ีรับผิดชอบใหเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังองคกร 
 

1.3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) มีสาระสําคัญดังนี้ 
บทท่ี 1  บทสรุปผูบริหาร 
บทท่ี 2 วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรดิจิทัล กรมชลประทาน ซึ่งทบทวนจากแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารของกรมชลประทาน (พ.ศ.2560-2564) และมีการกําหนด
ยุทธศาสตร กลยุทธ เพือ่ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว และ
ความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรดานดิจิทัลของชลประทานกับยุทธศาสตรตาง ๆ 

บทท่ี 3 นโยบายและยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ นโยบาย และแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของตอการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทาน 

บทท่ี 4 สถานภาพปจจุบันของกรมชลประทาน ผลการศึกษาสถานภาพปจจุบันของกรมชลประทาน 
ในดานตาง ๆ ไดแก โครงสรางหนวยงาน และภารกิจทีร่ับผิดชอบ สถานภาพปจจุบันดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของกรม
ชลประทาน ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบเครือขาย ระบบสํารองขอมูล (DR Site) 
ระบบการสื่อสาร และการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

บทท่ี 5 ผลการวิเคราะหสภาพจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพือ่นําไปสู
การวิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตรดิจิทัลของกรมชลประทาน 

บทท่ี 6 ดิจิทัลในอนาคตสําหรับกรมชลประทาน เปนการนําเสนอกรอบแนวทางการพัฒนา RID 4.0 
Digital Platform พรอมขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมของกรม
ชลประทาน 

บทท่ี 7 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมระหวางป 2560-2564  
บทท่ี 8 ขอเสนอแนะ 
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บทที ่2 วสิยัทศัน พนัธกจิ ยทุธศาสตรดจิทิลั กรมชลประทาน 

2.1 นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมชลประทาน 
  นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร กรมชลประทาน ใชกรอบแนวทางตามแผน
ยุทธศาสตร 20 ป กรมชลประทาน แผนยุทธศาสตรของกรมชลประทาน พ.ศ. 2560 -2564 วิสัยทัศนกรม
ชลประทานเปน “องคกรอัจฉริยะ” ท่ีมุงสรางความม่ันคงดานน้ํา (Water Security) เพื่อเพิม่คุณคาการบริการ
ภายในป 2579 โดยนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารนั ้น สามารถตอบสนองประเด็น
ยุทธศาสตรกรมชลประทานในทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นยุทธศาสตรที ่5 การปรับเปลี่ยนสูองคกร
อัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนาสูองคกรอัจฉริยะ คือ 
การสนธิพลังขององคกร (Synergy) คน องคความรู และวิธีการทํางานบนฐานดิจิทัล โดยใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยในเรื่องเทคโนโลยีนั้น องคกรจะตองมีการสรางสภาพแวดลอมท่ีรวมสนับสนุนให
สามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใชกับการทํางานทั้งหมดภายในองคกรได การจัดทําโครงสรางพื้นฐาน 
การพัฒนาบุคลากร การมีระบบฐานขอมูลทีทั่นสมัยเปนปจจุบัน และรวมศูนยเปนหนึง่เดียว รวมถึงระบบการ
สื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ การสงเสริมนวัตกรรม การบริหารจัดการองคความรู (KM) สงเสริมการ
ถายทอดและนํานวัตกรรมหรือองคความรู  ไปใชในทางปฏิบัติ การพัฒนารูปแบบการทํางานและสราง
วัฒนธรรมการทํางาน โดยใชระบบดิจิทัล (Digital Platform) การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ (MIS , GIS , Big Data) ตลอดจนการปรับปรุงการสื ่อสาร การเผยแพร การใหขอมูลตางๆแก
ประชาชนในรูปแบบดิจิทัล Internet , Social Media  
  ดังท่ีกลาวขางตน กรมชลประทานไดมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
โครงการด าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ให เปน ไปตามแผนปฏิบัติ การดิจิ ทัล  5 ป  
กรมชลประทาน โดยมีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน  
 

2.2 วิสัยทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  “ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเปลีย่นถายองคกรสูองคกรอัจฉริยะในการบริการ (RID 4.0) ท่ี
ทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัย ตามแนวทางมาตรฐานสากล” 
 

2.3 พันธกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑) สรางกลไกการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทานอยางมีธรรมาภิบาล ตาม

แนวทางมาตรฐานสากล 
๒) บริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหเพียงพอ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
๓) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ และระบบฐานขอมูลทีส่ามารถสนับสนุนภารกิจ

ขององคกรไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว  
๔) เปนศูนยกลางการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานน้าํของกรมชลประทานทีเ่ปนมาตรฐานแบบบูรณา

การ และสามารถใชขอมูลรวมกันไดท้ังองคกรอยางยั่งยืน 
๕) เพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและการบริการขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว แกประชาชน และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของผานชองทางตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 
๖) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหมีขีดสมรรถนะและทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน 
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2.4 ยุทธศาสตรดิจิทัลของกรมชลประทาน 
 
ยุทธศาสตรที่ 1: การเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลากร และยกระดับทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลแกผูใชงานทุกระดับ 
 

เปาประสงค ตวัชีว้ดั กลยทุธ 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกระดบัใหมี
สมรรถนะและขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางเหมาะสม 

- จํานวนหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
บุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ภายในกรมชลประทาน 

- รอยละของจํานวนบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล ท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละป 

- รอยละของจํานวนองคความรู
ท่ีเผยแพรภายในกรม
ชลประทานเพ่ิมข้ึนในแตละป 

- จัดทําหลักสูตรดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลสําหรับบุคลากร 3 กลุม 
คือ ผูบริหาร ผูใชงานท่ัวไป และ
นักวิชาการคอมพิวเตอร ในกรม
ชลประทาน 

- จัดการฝกอบรมเพ่ือใหความรู
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับ
บุคลากรท้ัง 3 กลุม โดยเนนท่ี
ขาราชการและพนักงานราชการ
เปนหลัก 

- จัดทําสื่อสําหรับถายทอดองค
ความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลแก
บุคลากรท้ัง 3 กลุม 

 
ยุทธศาสตรที่ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลและการสื่อสารใหสามารถใชงานไดสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย และมีมาตรฐาน 
 

เปาประสงค ตวัชีว้ดั กลยทุธ 
- เพื ่อใหมีระบบสือ่สารระหวาง 

บุ ค ล า ก ร ใ น หน ว ย ง า น แ ล ะ 
ระหวางอุปกรณ/เครื่องมือดิจิทัล 
ที ่สามารถใชสื ่อสารไดสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย  

- จํานวนผูใชงานระบบสื่อสาร
ภายในองคกรท่ีรองรับการ
ทํางานดิจิทัล 

- จํานวนแหลงขอมูลดิจิทัล
หรอืชองทาง ท่ีระบบ
สามารถบูรณาการขอมูลได
จากอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อสาร
ภายในองคกรท่ีรองรับการทํางาน
ในรูปแบบดิจิทัล และ
Collaborate 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบบูรณา
การขอมูลดิจิทัล จากแหลงขอมูล
ดิจิทัลในรูปแบบตางๆ เชน IoT, 
CCTV   

- เพื่อใหมีโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล
ที่เหมาะสม เพียงพอ พรอมใช
งาน และมีความม่ันคงปลอดภัย 

- รอยละของความสําเร็จใน
การปรับปรุงและพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล 

- รอยละของความสําเร็จใน
การปรับปรุงและพัฒนาดาน
ความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

- ปรับปรุงและพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดิจิทัลใหมีความพรอมใน
การใชงานและใชงานไดตอเนื่อง 

- ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
ดานความม่ันคงปลอดภัย
ทางดานสารสนเทศใหเกิดความ
นาเชื่อถือในการใชงาน 
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ยุทธศาสตรที่ 3: การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบขอมูลสารสนเทศของกรมชลประทาน เพื่อการ
บริหารการจัดการน้ํา และการปองกันและบรรเทาอุทกภัย แบบมีสวนรวม และเพิ่มคุณคา
การบริการแกประชาชน 

 
เปาประสงค ตวัชีว้ดั กลยทุธ 

- เพื่อพัฒนาระบบคลังขอมูลกลาง
ด านน้ ําของกรมชลประทาน 
ครอบคลุมขอมูลทั้ง MIS และ 
GIS ที ่เปนเอกภาพ และมี
คุณภาพ สามารถใชประโยชน
จากขอมูลรวมกันไดท้ังองคกร 

- รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบคลังขอมูลกลาง 

- รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบจัด เ ก็บและ
วิ เคราะหขอ มูลแบบ Big 
Data 

- รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) 

- รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนา ร ะบบข อ มู ล เ ป ด 
(Open Data) 

- ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ
คลังขอมูลกลางดานน้ําของกรม
ชลประทาน 

- ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ
วิเคราะหและจัดเก็บขอมูลแบบ 
Big Data 

- ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) 

- การพัฒนาการใหบริการขอมูล
เปด (Open Data) 

 

- เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศและ
การบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

- รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและ
การบู รณาการ เชื ่อมโยง
ขอ มูล เ พื ่อสนับสนุนการ
บริหารและการตัดสินใจ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศและ
การบูรณาการเชื ่อมโยงขอมูล
เพื ่อสนับสนุนการบริหารและ
การตัดสินใจ 

- เพือ่ใหบริการขอมูลแกหนวยงาน
ภายนอกและประชาชน ใหเกิด
การมีสวนรวม 

- รอยละความสําเร็จระบบ
สารสนเทศที่รองรับการเพิ่ม
โอกาสและชองทางในการมี
สวนรวมของประชาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
โอกาสและชองทางในการมีสวน
รวมของประชาชน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ยุทธศาสตรที่ 4: ยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉริยะดวยเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทาง

มาตรฐานสากล 
 

เปาประสงค ตวัชีว้ดั กลยทุธ 
- เพ่ือกําหนดทิศทาง และยกระดับ

การบริหารจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของ
กรมชลประทานใหมีความชัดเจน 
มีประสิทธิภาพ มีธรรมภิบาล 
ตามแนวทางมาตรฐานสากล  

- ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการจัดทําโครงการ
เพื ่อยกระดับการบริหาร
จั ด ก า ร ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื ่อสาร
ของกรมชลประทาน  

- จัดทําโครงการเพือ่ยกระดับการ
บริหารจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของ
กรมชลประทาน ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล 
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เปาประสงค ตวัชีว้ดั กลยทุธ 
- เพือ่ยกระดับการปฏิบัติงานของ

กรมในภารกิจสนับสนุนใหเปน
การทํางานบนพื้นฐานดิจิตอล ท่ี
สามารถลดขั ้นตอน เพิ ่มความ
รวดเร็ว และความสะดวกในการ
ทํางานทุกท่ี ทุกเวลา 

- รอยละของจํานวนผู ใชงาน
ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ภ า ย ใ น
องคกร (Back office)  

- ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการ
บริหารงานภายในองคกร (Back 
office) 

- เพื่อใหทรัพยากรดานเทคโนโลยี
ดิจิ ทัลของกรมชลประทานมี
เพียงพอ มีประสิทธิภาพสามารถ
ใชงานไดตอเนื ่อง และลดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

- รอยละของระบบสารสนเทศ
และระบบคอมพิวเตอร ที ่
ได รั บการบํ า รุ ง รั กษา ให
สามารถใชงานไดตอเนื่อง 

- บํารุ งรักษาระบบสารสนเทศ 
ระบบคอมพิวเตอร เครื่องมือและ
อุปกรณดานเทคโนโลยีดิจิทัลให
สามารถใชงานไดตอเนื่อง  
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บทที ่3 นโยบายและยทุธศาสตรทีเ่กีย่วของ 

 
ตามท่ีรัฐบาลมีการกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ และถายทอดนโยบายมาสูหนวยงานระดับ

กระทรวง และกรม เพ่ือใหมีการปฏิรูป พัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรในระดับตาง ๆ ใหสอดคลอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยตามทีไ่ดกําหนดไว สําหรับการดําเนินงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบัน ไดเปลี่ยนบทบาทจากหนวยงานสนับสนุน เปนหนวยงานสําคัญ
ขององคกรท่ีจะชวยในการขับเคลื่อนองคกรไปพรอมกับหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักขององคกรดวย 
อีกทั้งไดกําหนดใหทุกหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหนวยงานใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ดิจิทัลของประเทศ กรมชลประทานจึงตองมีการทบทวนนโยบาย และแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของตั้งแต
ระดับประเทศ มาระดับกระทรวง ตลอดจนยุทธศาสตรหลักของกรม เพ่ือใชกําหนดยุทธศาสตร และทิศทางการ
พัฒนาดานดิจิทัลของกรมใหสอดคลอง จากการทบทวนนโยบาย และแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ สามารถ
สรปุระยะเวลาของแผนท่ีเก่ียวของตลอดจนภาพสรปุความสมัพันธของแผน ไดดังรูปดานลาง 
 

2558 2580
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

2560 - 2579
 ะยะร ิ ตา ช์ร ตสาศธทุ ย20 ปี

2560 - 2564
มคง ั สะ ลแจิ กฐ ษร ศเ านฒั พนผแ

 � ทีบั บฉ ิ ตาชง ่หแ12

2560 - 2579
 ะยะร  ์ ณรกหสะ ลแร ตษกเ ์ รต สาศธทุ ย20 ปี

2560 - 2579
 ร์ ตสาศธทุย20 ปี กรมชลประทาน

2560 - 2564
นาทะ รปลชมร ก ร์ตสาศธทุ ยนผแ

2558 - 2569
า � ํ นรกายพั ร ทรากดั จรา หิ รบร าก์ ร ตสา ศธทุ ยนผแ

2559 - 2578
 มคง ัส ะ ลแจิ กฐ ษร ศเ อ�ื พเ ลั ทิ จิ ดานฒัพนผแ(DE)

2559 - 2561
ลั ทิ จิ ดลาบฐั รานฒั พนผแ

ของประเทศไทยระยะ 3 ปี

2560 - 2564
( งา่ ร) งอขลัท ิ จิ ดลาบฐั รานฒัพนผแ

ประเทศไทย

2560 - 2565
( งา่ ร)  ิ ตาชง่ หแ ราสอ� ื สรากนา้ ดทบ่ มแนผแ

ระยะ 5 ปี
2560 - 2564

( งา่ ร) นอ� ื ลคเ บั ขอ� ื พเ รากิ ตั บิ ฏปนผแ
งอข์ รต สาศธทุ ยยาร านฒั พร าก
จิ กฐษร ศเอ �ื พเ ลั ทิ จดิานฒั พนผแ

 ะ ยะ ร มคงั สะลแ5 ปี

2560 - 2564
มร กงอขลทิัจิ ดร ากติ บิั ฏปนผแ

ชลประทาน ระยะ 5 ปี

2558 - 2563
 ราสอ� ื สรากะ ลแศทเ นสร าสี ยลโ นโคทเ ยาบยโนบอรก

ของประเทศไทย (ICT2020)

2560 - 2564
( งา่ ร) ลั ทิ จิ ดรตษกเ บบะ ร านฒั พนผแ

 ์ ณร กหสะลแรตษกเงวรทะ ร กง อข
ระยะ 5 ปี (DA)

2561 - 2563
์ ร ตสาศธทุ ยนผแ

นุ ทนิ งเ ง อข
ร ากอ� ื พเ นยี วเนุ มห

ชลประทาน

 
รปู ภาพรวมแผนยทุธศาสตรตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ 
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รปู แผนปฏบิตัิการดจิิทลั กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

 
รปู แสดงความสอดคลองระหวางยทุธศาสตรดานดจิทิลัของกรมชลประทานกบัยทุธศาสตรระดบักระทรวงและกรม
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ตาราง แสดงความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรดานดจิทิลัของกรมชลประทานกบัยุทธศาสตรระดบัประเทศ 

แผนปฏบิตักิารดจิทิลั  
กรมชลประทาน  

พ.ศ. 2560-2564 

แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
พ.ศ.2559-2578 

(ราง) แผนแมบทดานการสื่อสาร
แหงชาต ิระยะ 5 ป  
(พ.ศ.2560-2565) 

(ราง) แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตรที ่1: การเพ่ิมขีด
สมรรถนะบุคลากร และยกระดับ
ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลแก
ผูใชงานทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที ่5: พัฒนากําลังคนใหพรอม
เขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตรที ่3: เสริมสรางองคความรู
ใหแกผูใชระบบสื่อสารและสารสนเทศ
และการมีสวนรวมตลอดจนภาค
ประชาชน 
ยุทธศาสตรที ่4: พัฒนาองคกรและ
บุคลากรไปสูองคกรท่ีมีขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ระบบสื่อสารของประเทศ 

ยุทธศาสตรที ่5: การบูรณาการและ
ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตรที ่2: การเพ่ิม
ประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐาน
ดิจิทัลและการสื่อสารใหสามารถ
ใชงานไดสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรที ่1: พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัว
ประเทศ 
ยุทธศาสตรที ่4: ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการ
เปนรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที ่6: สรางความเชื่อม่ันในการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที ่1: เพ่ิมศักยภาพ
ระบบสื่อสารและสารสนเทศ 
ยุทธศาสตรที ่2: บูรณาการ
ระบบสื่อสารสารสนเทศระหวาง
หนวยงานใหเปนเอกภาพ 

ยุทธศาสตรที ่3: การยกระดับความ
ม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของ
ประชาชน 
ยุทธศาสตรที ่5: การบูรณาการและ
ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที ่3: การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบูรณาการ
ระบบขอมูลสารสนเทศของกรม
ชลประทาน เพ่ือการบริหารการ

ยุทธศาสตรที ่2: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที ่3: สรางสังคมคุณภาพท่ี
ท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที ่1: เพ่ิมศักยภาพ
ระบบสื่อสารและสารสนเทศ 
ยุทธศาสตรที ่2: บูรณาการ
ระบบสื่อสารสารสนเทศระหวาง

ยุทธศาสตรที ่2: การยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาค
ธุรกิจ 
ยุทธศาสตรที ่3: การยกระดับความ
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แผนปฏบิตักิารดจิทิลั  
กรมชลประทาน  

พ.ศ. 2560-2564 

แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
พ.ศ.2559-2578 

(ราง) แผนแมบทดานการสื่อสาร
แหงชาต ิระยะ 5 ป  
(พ.ศ.2560-2565) 

(ราง) แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 

จัดการน้ํา และการปองกันและ
บรรเทาอุทกภัย แบบมีสวนรวม 
และเพ่ิมคุณคาการบริการแก
ประชาชน 

ยุทธศาสตรที ่4: ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการ
เปนรัฐบาลดิจิทัล 

หนวยงานใหเปนเอกภาพ 
ยุทธศาสตรที ่3: เสริมสรางองคความรู
ใหแกผูใชระบบสื่อสารและสารสนเทศ
และการมีสวนรวมตลอดจนภาค
ประชาชน 

ม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของ
ประชาชน 
ยุทธศาสตรที ่5: การบูรณาการและ
ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที ่4: ยกระดับการ
บริหารจัดการเพ่ือปรับเปลี่ยนสู
องคกรอัจฉริยะดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัลตามแนวทาง
มาตรฐานสากล 

ยทุธศาสตรที ่3: สรางสังคมคุณภาพท่ี
ท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที ่4: ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการ
เปนรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที ่6: สรางความเชื่อม่ันในการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที ่4: พัฒนาองคกรและ
บุคลากรไปสูองคกรท่ีมีขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ระบบสื่อสารของประเทศ 

ยุทธศาสตรที ่4: การยกระดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
ยุทธศาสตรที ่5: การบูรณาการและ
ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 
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ตาราง แสดงความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรดานดจิทิลัของกรมชลประทานกบัยุทธศาสตรระดบักระทรวงและกรม 
แผนปฏบิตัิการดจิิทลั กรมชลประทาน  

พ.ศ. 2560-2564 
(ราง) แผนพฒันาระบบเกษตรดจิิทลัของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ระยะป พ.ศ. 2560-2564 

แผนยทุธศาสตรกรมชลประทาน  
พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตรที ่1: การเพ่ิมขีดสมรรถนะ
บุคลากร และยกระดับทักษะดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลแกผูใชงานทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที ่1 Knowledge and Dissemination 
Society: การยกระดับการสราง การเชื่อมโยง และ
เผยแพรขอมูลเกษตรในยุคดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที ่5 Digital Transform: เปลี่ยนถายการ
บริหารจัดการสูองคกรดิจิทัลท่ีพรอมสําหรับการทํา
ระบบเกษตรดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที ่5: การปรบัเปลีย่นสูองคกรอัจฉริยะ (Turn 
Around to Intelligence Organization) 
 

ยุทธศาสตรที ่2: การเพ่ิมประสิทธิภาพ
โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลและการสื่อสารให
สามารถใชงานไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
และมีมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรที ่2 Digital Farming: การทําเกษตรยุค
ใหมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที ่3 Farmer Care System: ยกระดับ
การชวยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตรที ่5 Digital Transform: เปลี่ยนถายการ
บริหารจัดการสูองคกรดิจิทัลท่ีพรอมสําหรับการทํา
ระบบเกษตรดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที ่5: การปรับเปลีย่นสูองคกรอัจฉริยะ (Turn 
Around to Intelligence Organization) 
 

ยุทธศาสตรที ่3: การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบูรณาการระบบขอมูลสารสนเทศของ
กรมชลประทาน เพ่ือการบริหารการจัดการ
น้ํา และการปองกันและบรรเทาอุทกภัย 
แบบมีสวนรวม และเพ่ิมคุณคาการบริการ
แกประชาชน 

ยุทธศาสตรที ่1 Knowledge and Dissemination 
Society: การยกระดับการสราง การเชื่อมโยง และ
เผยแพรขอมูลเกษตรในยุคดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที ่2 Digital Farming: การทําเกษตรยุค
ใหมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที ่3 Farmer Care System: ยกระดับ
การชวยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร 

ยุทธศาสตรที ่2: การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา
อยางบูรณาการตามวัตถุประสงคการใชน้ํา 
ยุทธศาสตรที ่3: การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการ
บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 
ยุทธศาสตรที ่5: การปรับเปลีย่นสูองคกรอัจฉริยะ (Turn 
Around to Intelligence Organization) 
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ยุทธศาสตรที ่4: ยกระดับการบริหารจัดการ
เพ่ือปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉริยะดวย
เทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทาง
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที ่5 Digital Transform: เปลี่ยนถายการ
บริหารจัดการสูองคกรดิจิทัลท่ีพรอมสําหรับการทํา
ระบบเกษตรดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที ่2: การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา
อยางบูรณาการตามวัตถุประสงคการใชน้ํา 
ยุทธศาสตรที ่3: การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการ
บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 
ยุทธศาสตรที ่4: การเสริมอํานาจประชาชนในพ้ืนท่ี 
(Empowering) การสรางเครือขาย และการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในงานบริหารงานจัดการน้ําชลประทาน 
(Networking Collaboration Participation) 
ยุทธศาสตรที ่5: การปรับเปลีย่นสูองคกรอัจฉริยะ (Turn 
Around to Intelligence Organization) 
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3.1 นโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) 
 ประเทศไทย ๔.๐ เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศนที่วา “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” ที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดาน
ตาง ๆ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา สามารถรับมือกับ
โอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรง ในศตวรรษที่ ๒๑ ได 
  ประเทศไทย ๔.๐ ประกอบดวย ๒ แนวคิดสําคัญ 

๑) Strength from Within คือการสรางความเขมแข็งจากภายใน มีกลไกในการขับเคลือ่น
หลักอยู ๓ ตัว ซ่ึงตองขับเคลื่อนไปพรอมกัน คือ 

• การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคสวนใน
ประเทศ 

• การสรางสังคมทีมี่จิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur Driven 
Proposition) 

• การสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย (Community Driven 
Proposition) 

๒) Connect to the World เมือ่ภายในเขมแข็งแลวก็ตองเชือ่มโยงเศรษฐกิจภายในกับ
เศรษฐกิจโลก ประเทศไทยในอดีตท่ีผานมามีการพัฒนาเศรษฐกิจเปนไปอยางตอเนื่อง 

• ประเทศไทย ๑.๐  เนนการเกษตรเปนหลัก เชน ผลิตและขายพืชไร พืชสวน เลีย้ง
สัตว เปนตน 

• ประเทศไทย ๒.๐ เนนอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิตและขายรองเทา เครื่องหนัง 
เครื่องประดับ เครื่องนุงหม 

• ประเทศไทย ๓.๐ คือยุคปจจุบัน เนนอุตสาหกรรมหนักและการสงออก เชน การ
ผลิตและขาย สงออกเหล็กกลา รถยนต กลั่นน้ํามัน ปูนซีเมนต เปนตน 

   ภายใตโมเดล ประเทศไทย ๓.๐ นอกจากตองเผชิญกับกับดักรายไดปานกลาง แลว ประเทศไทยยังตอง
เผชิญกับกับดักความเหลื่อมล้ําของความม่ังค่ัง และ กับดักความไมสมดุลในการพัฒนา กับดักเหลานีเ้ปนประเด็นที่
ทาทายรฐับาลในการปฏริปูโครงสรางเศรษฐกิจ เพ่ือกาวขาม ประเทศไทย ๓.๐ ไปสู ประเทศไทย ๔.๐ 
  ประเทศไทย ๔.๐ เปนความมุงมัน่ของรัฐบาล ที่ตองการปรับเปลีย่นโครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-
Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม กลาวคือ ในปจจุบันประเทศไทยยังติดอยูใน
โมเดลเศรษฐกิจแบบ ทํามาก ไดนอย ตองการปรับเปลี่ยนเปน ทํานอย ไดมาก นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางนอยใน ๓ มิติสําคัญคือ 

๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 

ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม 
๓) เปลี่ยนจากเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 
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  ประเทศไทย ๔.๐ จึงเปนการเปลี่ยนผานทั้งระบบใน ๔ องคประกอบสําคัญคือ 
๑) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปจจุบันไปสูการเกษตร

สมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยขึ้น และเปน
เกษตรกรแบบผูประกอบการ (Entrepreneur) 

๒) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูท่ีรัฐตองใหความชวยเหลืออยู
ตลอดเวลา ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง 

๓) เปลีย่นจาก Traditional Services ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู High Value 
Services 

๔) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
 

3.2 แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน พ.ศ.2560-2564 
  ประเด็นยุทธศาสตรกรมชลประทาน พ.ศ.2560-2564 ประกอบดวย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร โดย
ประเด็นยุทธศาสตร ๑-๓ เปนการปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตรเดิม ใหมีความหมายครอบคลุมการทํางานที่
สอดคลองกับสภาพแวดลอมปจจุบันที่เปลี ่ยนแปลงไป และในประเด็นยุทธศาสตรที ่ ๔-๕ เปนประเด็น
ยุทธศาสตรใหม  
 
  วิสัยทัศน  
 “กรมชลประทานเปน องคกรอัจฉริยะ ที่มุงสรางความม่ันคงดานน้ํา(Water Security) เพื่อเพิม่คุณคา
การบริการ ภายในป 2579” 
 

พันธกิจ 
1) พัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานตามศักยภาพของลุมน้ําใหเกิดความสมดุล 
2) บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหเพียงพอ ท่ัวถึง และเปนธรรม 
3) ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอยางเหมาะสม 
4) เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ํา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 
๑) การพัฒนาแหลงน้ ําและเพิ ่มพื ้นที ่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ มน้ ํา (Basin-based 

Approach) 
๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบรูณาการ ตามวัตถุประสงคการใชน้ํา 
๓) การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 
๔) การเสริมอํานาจประชาชนในระดับพืน้ที ่(Empowering) การสรางเครือขาย และการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนในงานบริหารงานจัดการน้ําชลประทาน (Networking Collaboration Participation) 
๕) การปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉริยะ(Turn Around to Intelligence Organization) 
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คานิยมองคกร 
WATER for all 

Work Smart   เกงงาน เกงคิด 
Accountability   รับผิดชอบงาน 
Teamwork & Networking รวมมือรวมประสาน 
Expertise   เชี่ยวชาญงานท่ีทํา 
Responsiveness  นําประโยชนสูประชาชน 

 
เปาประสงค 
กรมชลประทาน ไดกําหนดเปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ดาน คือ ดาน

ประสิทธิผลตามพันธกิจ ดานคุณภาพการใหบริการ ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และดานการพัฒนา
องคกร มีจํานวน 14 เปาประสงค คือ 

๑) ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
(1) มีแหลงเก็บ กักน้ํา และมีปริมาณน้ําท่ีจัดการไดเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 
(2)  การบริหารจัดการน้ําโดยใหทุกภาคสวนไดรับน้าํทีมี่คุณภาพอยางทั่วถึง และเปน

ธรรมตามปริมาณน้ําตนทุนท่ีมีในแตละป  
(3)  ความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีลดลง อันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแลง  
(4)  ยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน และชุมชนในพืน้ที ่ไปสูระดับการเสริมอํานาจ

การบริหารจัดการการชลประทาน 
(5)  เปนองคกรอัจฉริยะดานน้ํา 

2) ดานคุณภาพการใหบริการ 
(6)  การคาดการสถานการณน้าํมีความทันสมัยและเขาถึงกลุมเปาหมายของชลประทาน

ท่ีทันตอเหตุการณ 
(7)  เพิ่มเครือขายใหครอบคลุมทุกกลุมผูใชน้ํา (เครือขายผูใชน้าํ เกษตร อุปโภค-บริโภค 

อุตสาหกรรม อ่ืนๆ)  
3) ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

(8)  การปรับเปลี่ยนการใชน้ําภาคเกษตรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(9)  เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจทางการเกษตรในพ้ืนท่ีชลประทาน  
(10) ไดรับการสนับสนุนจากทองถ่ินและจังหวัดในการพัฒนาโครงการ 

4) ดานการพัฒนาองคกร 
(11) มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศและองคความรูท่ีเหมาะสมในงานชลประทาน 
(12) กระบวนงานท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการทํางาน บนฐานดิจิทัล เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 
(13) บุคลากรมีสมรรถนะสูง 
(14) มีผลงานการวิจัยและพัฒนาท่ีใชประโยชนในงานชลประทาน 
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ตาราง ประเดน็ยทุธศาสตรแผนยทุธศาสตรกรมชลประทาน พ.ศ.2560-2564 ทีเ่กีย่วของตอการพฒันาดจิิทลัของกรมชลประทาน 

ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

 
ยุทธศาสตรที ่๓ 

ดานการพฒันาระบบ และบรูณา
การขอมลู 

 
ยุทธศาสตรที ่๔ 

ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี 1:  
การพัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิม
พ้ืนท่ีชลประทานตาม
ศักยภาพลักษณะลุมน้ํา 
(Basin-based Approach) 

- - - - 

ยุทธศาสตรท่ี 2:  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ําอยางบูรณา
การตามวัตถุประสงคการใช
น้ํา 

- - • กลยุทธท่ี 2.8 ทบทวน 
ประเมินผลโครงการลงทุนของ
กรมชลประทานเดิม ตาม
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

- 

ยุทธศาสตรท่ี 3:  
การปองกันความเสียหาย
และสนับสนุนการบรรเทาภัย
อันเกิดจากน้ํา 

- - • กลยุทธท่ี 3.4 ปรับปรุงระบบ
จัดการขอมูลดานน้ําและ
ระบบชลประทานใหทันสมัย
เปนแบบ Real time  

• กลยุทธท่ี 3.5 พัฒนา
แบบจําลองพยากรณการ 
บริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 

- 
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ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

 
ยุทธศาสตรที ่๓ 

ดานการพฒันาระบบ และบรูณา
การขอมลู 

 
ยุทธศาสตรที ่๔ 

ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

(RID Model) แบบบูรณาการ
ท้ังภายใน-ภายนอก  

• กลยุทธท่ี 3.6 ปรับปรุงระบบ
แจงเตือนภัย / คาดการณ
สถานการณน้ํา 

ยุทธศาสตรท่ี 4: 
การเสริมอํานาจประชาชนใน
พ้ืนท่ี (Empowering) การ
สรางเครือขาย และการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนใน
งานบริหารงานจัดการน้ํา
ชลประทาน (Networking 
Collaboration 
Participation) 

• กลยุทธ 4.4.3 เสริมสราง
ความเขาใจใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยการให
คําปรึกษาและความรูแก 
ผูดูแลรักษาโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก 
(โครงการถายโอน) และการ
กอสรางแหลงน้ําท่ีเชื่อมโยง
กับโครงการของชลประทาน 

- - • กลยุทธ 4.3 จัดตั้งกลุมผูใช
น้ําใหครอบคลุมพ้ืนท่ี 
ชลประทานท่ีพัฒนาแลว  

• กลยุทธ 4.4.1 พัฒนา
หนวยงานชลประทานใน
ระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสราง
เครือขายกับหนวยงานใน
ระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ี 5: 
การปรับเปลี่ยนสูองคกร
อัจฉริยะ (Turn Around to 
Intelligence Organization) 

• กลยุทธ 5.1 พัฒนาบุคลากร
ใหมีความรู ทักษะ กรอบ
แนวคิดและความสามารถ 
(Knowledge Worker)  

 • กลยุทธ 5.2 ขับเคลื่อนใหเปน
องคกรอัตโนมัติ 

• กลยุทธ 5.3 พัฒนาการ
ทํางานโดยระบบดิจิทัล  

• กลยุทธ 5.2 ขับเคลื่อนให
เปนองคกรอัตโนมัติ 

• กลยุทธ 5.3 พัฒนาการ
ทํางานโดยระบบดิจิทัล 
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3.3 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 
  วิสัยทัศน 
 “ปฏิรูปประเทศไทยสูดิจิทัลไทยแลนด” 
 

 ดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยสามารถสรางสรรค และใชประโยชน
จากเทคโนโลยีดิจิ ทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสราง พื ้นฐาน นวัตกรรม ขอมูล  
ทุนมนุษย และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสูความม่ันคง 
ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
เปาหมาย 

1) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล เปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิต การบริการ 

2) สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียม ดวยขอมูลขาวสารและบริการ ผานสื่อดิจิทัล
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) พัฒนาทุนมนุษยสูยุคดิจิทัล ดวยการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุม มีความรู
และทักษะท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

4) ปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของภาครัฐ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
และการใชประโยชนจากขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
   

เพือ่ใหวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงไดกําหนดภูมิทัศนดิจิทัลของประเทศเปนระยะเวลา 20 ป 
และมีการแบงชวงระยะเวลาการพัฒนาของแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคมเปน 4 ระยะ พรอม
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ๖ ดานโดยแตละยุทธศาสตรประกอบดวยแผนงานเพื ่อขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร ดังรูป 

 
รปู ภมูทิศันดจิทิลัของไทยในระยะเวลา 20 ป 
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รปู ยุทธศาสตรการพฒันา ๖ ดาน ของแผนพัฒนาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑: พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ  
 1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมทัว่ประเทศ มีความทันสมัย มี
เสถียรภาพ ตอบสนองความตองการใชงานของทุกภาคสวน ดวยราคาท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 
 2) ผลักดันใหประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการเชือ่มตอและแลกเปลี่ยนขอมูลของอาเซียน โดย
เปนเสนทางผานการจราจรของขอมูลในภูมิภาค และเปนท่ีตั้งของผูประกอบการเนื้อหารายใหญของโลก 
 3) จัดใหมีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน คลื่นความถ่ี และการหลอมรวมของ
เทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรของประเทศอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 4) ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมใหเหมาะสมกับสถานการณและความกาวหนาของอุตสาหกรรม
ดิจิทัลใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
ยุทธศาสตรที่ ๒: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  
 1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจตลอดหวงโซคุณคา โดยผลักดันธุรกิจใหเขาสู
ระบบการคาดิจิทัลสูสากล และใหเกิดการใชเทคโนโลยีและขอมูลเพ่ือปฏิรูปการผลิตสินคาและบริการ 
 2) เรงสรางธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) ใหเปนฟนเฟองสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 3) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยใหมีความเขมแข็งและสามารถแขงขันเชิง
นวัตกรรมไดในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมท่ีไทยมีศักยภาพและเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคต 
 4) เพิ ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการคาขายสินคาของชุมชนผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดย
ดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงานจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
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ยุทธศาสตรที่ ๓: สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  
 1) สรางโอกาสและความเทาเทียมในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับ
ประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ กลุมผูท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกล 
 2) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค 
รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห และแยกแยะขอมูลขาวสารในสังคมดิจิทัลท่ีเปดกวางและเสรี 
 3) สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัลเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตที่ประชาชนเขาถึงไดอยาง
สะดวกผานท้ังระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม 
 4) เพิ่มโอกาสการไดรับการศึกษาทีมี่มาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่  
ทุกเวลา ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 5) เพิ่มโอกาสการไดรับบริการทางการแพทย และสุขภาพทีทั่นสมัยทัว่ถึง และเทาเทียม สูสังคม
สูงวัย ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
ยุทธศาสตรที่ ๔: ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล  
 1) จัดใหมีบริการอัจฉริยะท่ีขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบริการท่ีอํานวยความสะดวกตอประชาชน นักธุรกิจ และนักทองเท่ียว 
 2) ปรับเปลีย่นการทํางานภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ใหมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล โดย
เนนบูรณาการลงทุนในทรัพยากร การเชื่อมโยงขอมูล และการทํางานของหนวยงานรัฐเขาดวยกัน 
 3) สนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนตามมาตรฐาน open data และสงเสริมใหเกิด
การมีสวนรวมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการทํางานของรัฐ 
 4) พัฒนาแพลตฟอรมบริการพื้นฐานภาครัฐ (government service platform) เพื่อรองรับการ
พัฒนาตอยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม 
 
ยุทธศาสตรที่ ๕: พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
 1) พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกชวงวัย 
 2) สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชีย่วชาญเทคโนโลยีเฉพาะดาน ใหกับบุคลากรในสายวิชาชีพ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความตองการในอนาคต 
 3) พัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถวางแผนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา
ภารกิจ ตลอดจนสามารถสรางคุณคาจากขอมูลขององคกร 
  
ยุทธศาสตรที่ ๖: สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  
 1) กําหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาดานดิจิทัลใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ืออํานวยความสะดวกดานการคาและการใชประโยชนในภาคเศรษฐกิจและสังคม 
 2) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจและดิจิทัลใหมีความทันสมัย สอดคลองตอพลวัต
ของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม 
 3) สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการทําธุรกรรมออนไลน ดวยการสรางความ
ม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การคุมครองขอมูลสวนบุคคล การคุมครองผูบริโภค 
  



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 3-21 

ตาราง ประเดน็ยทุธศาสตรแผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่กีย่วของตอการพฒันาดจิทิลัของกรมชลประทาน 

ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณา

การขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี ๑:  
พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงให
ครอบคลุมท่ัว
ประเทศ 

- • วางแผนรองรับความเร็ว
อินเทอรเน็ต 
- เขตชุมชน: ความเรว็ไม

ต่ํากวา 30 Mbps 
(พ.ศ.2563) 

- เขตเทศบาลเมืองทุก
จังหวัด และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ ความเร็วไม
ต่ํากวา 100 Mbps 
(พ.ศ.2561) 

 
 
 
 
 
 

- - 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 3-22 

ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณา

การขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี ๒:  
ขับเคลือ่นเศรษฐกิจ
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

- - • สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
และการใชประโยชนจากขอมูล 
: ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart 
Agriculture), ระบบการ
วิเคราะหและประมวลผลขนาด
ใหญ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ลดตนทุนการผลิต 

• เรงบูรณาการการทําเทคโนโลยี
ดิจิทัลเขาสูชุมชนเกษตรกร: 
การบริหารจัดการระบบน้ําและ
การใชน้ํา 
 

- 

ยุทธศาสตรท่ี ๓:  
สรางสังคมคุณภาพท่ี
ท่ัวถึงเทาเทียมดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

- - • พัฒนาแพลตฟอรมสําหรับ
รวบรวมขอมูล องคความรู ให
เปนเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ เรียนรูรวมกัน 
และถายทอดองคความรูและ
ประสบการณจากรุนสูรุน 

• ใหหนวยงานเจาของขอมูล 
เชน เอกสารสําคัญของ
ราชการ ขอมูล สถิติ เปน
ตน เรงผลิตหรือแปลง
ขอมูลขาวสาร องคความรู
ของหนวยงานใหอยูใน
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หนา 3-23 

ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณา

การขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

นําไปสูเศรษฐกิจและสังคมแหง
การแบงปน 

รูปแบบดิจิทัล เปดให
ประชาชนเขาถึง สืบคนได 

ยุทธศาสตรท่ี ๔:  
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู
การเปนรัฐบาลดิจิทัล 

• ยกระดับความรูและทักษะ
บุคลากรภาครัฐ เพ่ือสอดรับ
การทํางานในรูปแบบรัฐบาล
ดิจิทัล โดยปรับเปลี่ยนจากผูใช
เปนผูท่ีมีความสามารถในการ
พัฒนานวัตกรรม 

• เตรียมความพรอมสําหรับ
การเพ่ิมข้ึนของขอมูล
จํานวนมหาศาลในระบบ 
ท้ังดานการจัดเก็บและการ
วิเคราะหขอมูล โดย
สงเสริมใหนําเทคโนโลยีมา
ใชวิเคราะหขอมูลขนนาด
ใหญ ตลอดจนจัดใหมี
มาตรการจัดการความ
ปลอดภัยไซเบอรและความ
ม่ันคงปลอดภัยของขอมูล  

• พัฒนาบริการอัจฉริยะ (Smart 
Service) แปรสภาพบริการ
ของรัฐจากรูปแบบเดิมสูบริการ
ดิจิทัล ใชบริการผานอุปกรณท่ี
หลากหลาย พัฒนาบริการ
ดิจิทัลในลักษณะอัตโนมัติ  

• เชื่อมโยงการทํางานของ
หนวยงานภาครัฐ บูรณาการ
การทํางานและขอมูลท้ังภายใน
และขามหนวยงาน สําหรับการ
พัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการและการบริการท่ี
ขับเคลื่อนโดยความตองการ
ของประชาชนหรือผูใชบริการ 
(Citizen Driven) 
 

• พัฒนาแพลตฟอรมการ
บริหารจัดการภายใน
องคกร (Back Office 
Platform) เพ่ือรองรับการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารจัดการทุกอยางให
อยูในรูปแบบดิจิทัล อยาง
เปนระบบ ระบบ Back 
Office ของสวนราชการ
ตองรองรับการแลกเปลี่ยน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดโดย
สมบูรณ 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 3-24 

ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณา

การขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

• สนับสนุนใหมีการเปดเผย
ขอมูลท่ีเปนประโยชน (Open 
Data) และใหประชาชนมีสวน
รวมในกระบวนการทํางานของ
รัฐ (Open Government) 
เพ่ือนําไปสูการเปนดิจิทัลไทย
แลนด 

• พัฒนาแพลตฟอรมบริการ
พ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนา
แอปพลิเคชันหรือบริการ
รูปแบบใหมท่ีเปนบริการ
พ้ืนฐานของทุกหนวยงาน
ภาครัฐ 

• ใชทรัพยากรดิจิทัลรวมกันอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความ
ซํ้าซอนในการลงทุน ดวยการ
ลงทุนตามกรอบของแบบ
สถาปตยกรรมองคกร บูรณา



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 3-25 

ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณา

การขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

การขอมูลและทรพัยากร
รวมกัน 

ยุทธศาสตรท่ี ๕:  
พัฒนากําลังคนให
พรอมเขาสูยุค
เศรษฐกิจและสงัคม
ดิจิทัล 

• พัฒนาทักษะและทัศนคติของ
บุคลากรภาครัฐใหสามารถใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล
ไดอยางรอบรู เทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
เพ่ือนําไปสูการเปนองคกรท่ี
ทันสมัย สามารถใหบริการได
อยางรวดเร็วและถูกตอง  

• สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีรองรับ
เทคโนโลยใีหมในอนาคต ใหกับ
บุคลากรในสายวิชาชีพดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีปฏิบัติงานใน
ภาครัฐ 

• พัฒนาผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - - 
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หนา 3-26 

ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณา

การขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี ๖: 
สรางความเชื่อม่ันใน
การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- • กําหนดมาตรการการเฝา
ระวังและรับมือภัยคุกคาม
ไซเบอรท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองตาม
มาตรฐานสากล 

- • จัดใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินการ
ดิจิทัลท่ีเหมาะสม เชน 
การกําหนดกฎระเบียบท่ี
เก่ียวของกับการประยุกต
และนํา IoT มาใช 
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หนา 3-27 

3.4 (ราง) แผนแมบทดานการสื่อสารแหงชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2565) 

  วิสัยทัศน 

  “มุงเนนการพัฒนาสูการเปลี่ยนผานดานการสือ่สารเพือ่สนับสนุนภารกิจปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (PPDR)” 
 

พันธกิจ 
1) เพิม่ประสิทธิภาพของประเทศในการบริหารจัดการภัยพิบัติตาง ๆ ผานการรวมศูนย

ดานการจัดการสื่อสาร และการบูรณาการระบบสื่อสารและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจ PPDR 
2) ปรับปรุงระบบสือ่สาร และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ PPDR ใหทันสมัย 

สอดคลองกับทิศทางของเทคโนโลยีดานการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนภารกิจ PPDR ของโลก 
3) อํานวยความสะดวกในการทํางานและรับมือกับสาธารณภัยตาง ๆ อยางมี

ประสิทธิภาพใหแกผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (First Responders) ผานระบบสือ่สารทีเ่ปนเอกภาพและ
ตอบกับความตองการใชงาน 

4) ทําใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดของขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ PPDR ท่ีมี
อยูในปจจุบัน ผานระบบบูรณาการขอมูลสารสนเทศที่เปนเอกภาพ และการกระจายขอมูลไปยังหนวยงาน
หรือบุคคลตาง ๆ ผานระบบการแจงเหตุแบบบูรณาการ 

5) พัฒนาระดับการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการรวมใหขอมูลทีจ่ําเปนแกการ
รับมือกับภาวะไมปกติตาง ๆ ผานระบบการแจงเหตุแบบบูรณาการ 

6) เชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมในการรับมือกับภาวะไมปกติผานการสรางกรอบความ
รวมมือรวมกัน 
 
ยุทธศาสตร 

 
รปู ยุทธศาสตรการพฒันา(ราง) แผนแมบทดานการสื่อสารแหงชาต ิระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 2560-2565) 
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ยุทธศาสตร กลยทุธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1: เพ่ิมศักยภาพ
ระบบสื่อสารและสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย และกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ 

กลยุทธท่ี 1.1: พัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยีสื่อสารความเร็ว
สูงเพ่ือสนับสนุนภารกิจหองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
กลยุทธท่ี 1.2: พัฒนาระบบสื่อสารใหรองรับเทคโนโลยีแหง
อนาคต 
กลยุทธท่ี 1.3: เตรียมความพรอมระบบสื่อสารสํารองสําหรับใช
ในกรณีฉุกเฉิน 
กลยุทธท่ี 1.4: พัฒนาเครื่องมือท่ีชวยสนับสนุนการทํางานของ
ผูใชงานระบบสื่อสารท่ีมีภารกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

ยุทธศาสตรท่ี 2: บูรณาการ
ระบบสื่อสารและสารสนเทศระหวาง
หนวยงานใหมีความเปนเอกภาพ 

กลยุทธท่ี 2.1: พัฒนาการเชื่อมโยงระบบสื่อสารตาง ๆ ให
สามารถทํางานรวมกันได (Interworkable) 
กลยุทธท่ี 2.2: บูรณาการระบบการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่น
ขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสนับสนุน
ภารกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรณีท่ีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
กลยุทธท่ี 2.3: บูรณาการความรวมมือดานเครือขายสื่อสาร
และสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
กลยุทธท่ี 2.4: บูรณาการขอมูลสารสนเทศท่ีใชเพ่ือสนับสนุน
ภารกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรณีท่ีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
กลยุทธท่ี 2.5: มีมาตรฐานการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศท่ีเปน
เอกภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 3: เสริมสรางองคความรู
ใหกับผูใชระบบสื่อสารและสารสนเทศ 
และการมีสวนรวมในทุกภาคสวน 

กลยุทธท่ี 3.1: เผยแพรและถายทอดองคความรูดานการ
สื่อสารและสารสนเทศ และสรางความตระหนักถึงการมีสวน
รวมในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
กลยุทธท่ี 3.2: พัฒนาชองทางการรับ/สงขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับสาธารณภัย เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

ยุทธศาสตรท่ี 4: พัฒนาองคกรสูความ
เปนเลิศดานการบริหารจัดการ
ระบบสื่อสารและสารสนเทศของ
ประเทศ 

กลยุทธท่ี 4.1: สรางทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนาของ
หนวยงานกลางดานการสื่อสาร 
กลยุทธท่ี 4.2: พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 
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ตาราง ประเดน็ยทุธศาสตร(ราง) แผนแมบทดานการสือ่สารแหงชาต ิระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2565) ทีเ่กีย่วของตอการพฒันาดจิิทลัของกรมชลประทาน 

ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณา

การขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT 
และบรหิารจดัการภายใน

องคกร 
ยุทธศาสตรท่ี 1:  
เพ่ิมศักยภาพ
ระบบสื่อสารและ
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย และ
กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ 

- • แนวทางท่ี 1.2.1 การเตรียม
ความพรอมของระบบสือ่สาร
เพ่ือรองรับการเชื่อมตอเขากับ
ระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) และ Internet of Things 
(IoT) 

• แนวทางท่ี 1.3.1 การจัดเตรียม
อุปกรณโครงขายสื่อสารสํารอง
เพ่ือสนับสนุนภารกิจปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และ
กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัย
พิบัติ 

• แนวทางท่ี 1.4.1 พัฒนา
ซอฟตแวรเพ่ือสนับสนุนการ
ทํางานของผูใชงาน
ระบบสื่อสารในภารกิจ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และกรณีท่ีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

- 

ยุทธศาสตรท่ี 2:  
บูรณาการ
ระบบสื่อสาร
สารสนเทศระหวาง
หนวยงานใหเปน

- • แนวทางท่ี 2.1.1 เชื่อมตอ
โครงขายบรอดแบนด 4G-LTE 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และ
กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัย

• แนวทางท่ี 2.2.1 สนับสนุน
ใหเกิดคลังขอมูลกลาง
สําหรับการรวบรวมขอมูล
สารสนเทศของหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับภารกิจปองกัน

- 
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ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณา

การขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT 
และบรหิารจดัการภายใน

องคกร 
เอกภาพ พิบัติ ใหสามารรองรับและ

ทํางานรวมกันได 
(Interworkable) กับระบบวิทยุ
สื่อสารระบบทรั้งคแบบดิจิทัล 
(Digital Trunked Radio) 

• แนวทางท่ี 2.1.2 เชื่อมตอ
โครงขายบรอดแบนด 4G-LTE 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และ
กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัย
พิบัติ ใหสามารถรองรับและ
ทํางานรวมกันได 
(Interworkable) กับโครงขาย
สื่อสารไรสายอ่ืน ๆ 

และบรรเทาสาธารณภัย และ
กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัย
พิบัติ 

• แนวทางท่ี 2.4.1 รวบรวม
ขอมูลสารสนเทศและจัดทํา
การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
แบบเบ็ดเสร็จ 

ยุทธศาสตรท่ี 3:  
เสริมสรางองคความรู
ใหแกผูใช
ระบบสื่อสารและ

• แนวทางท่ี 3.1.2 
ประชาสัมพันธและใหความรู
แกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสงัคม และภาค

- • แนวทางท่ี 3.2.2 จัดทํา 
Interface ใหแกภาค
ประชาชนและภาคประชา
สงัคมในการ 

- 
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ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณา

การขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT 
และบรหิารจดัการภายใน

องคกร 
สารสนเทศและการมี
สวนรวมตลอดจน
ภาคประชาชน 

ประชาชน แจงเหตุ/รับขาวสารเก่ียวกับ 
สาธารณภัย เหตุฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติตาง ๆ 

• แนวทางท่ี 3.2.3 สนับสนุน
ชองทางเรงดวนในการเตือน
ภัยไปยังประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 4:  
พัฒนาองคกรและ
บคุลากรไปสูองคกรท่ี
มีขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการ
ระบบสื่อสารของ
ประเทศ 

• แนวทางท่ี 4.2.2 พัฒนา
ความรู ความสามารถ และ
ทักษะของบคุลากรให
สอดคลองกับความตองการ
ทางดานสมรรถนะของแตละ
สายงาน 

- - • แนวทางท่ี 4.1.1 
กําหนดกรอบการ
พัฒนาองคกร 
(Competency Model) 

• แนวทางท่ี 4.2.3 สราง
บุคลากรใหมีจิตสํานึก
ในการปฏิบัติงานอยาง
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 3-32 

3.5 (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 

  วิสัยทัศน 

  “ยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหวางหนวยงาน มีการทํางาน
แบบอัจฉริยะ ใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และขับเคลือ่นใหเกิดการเปลีย่นแปลงไดอยาง
แทจรงิ” 

 

รปู วสิยัทศันรฐับาลดจิทิลั 

 
รปู (ราง) แผนพฒันารฐับาลดจิิทลัประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 
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ยุทธศาสตรที่ 1: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

รูป ยุทธศาสตรที ่ 1: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ 

 

รูป ยทุธศาสตรที ่2: การยกระดบัขดีความสามารถในการแขงขนัของภาคธรุกจิ 
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ยุทธศาสตรที่ 3: การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน 

 

รูป ยทุธศาสตรที ่3: การยกระดบัความมัน่คงและเพิม่ความปลอดภยัของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ 

 

รูป ยุทธศาสตรที ่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ 
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ยุทธศาสตรที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 

 

รูป ยทุธศาสตรที ่5: การบรูณาการและยกระดบัโครงสรางพืน้ฐานรฐับาลดจิทิลั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 3-36 

จากยุทธศาสตรท่ีแสดงขางตน เม่ือนํามาพิจารณาจะพบประเด็นท่ีกรมชลประทานตองนํามาพิจารณาเพ่ือประกอบการกําหนดยุทธศาสตรในงานท่ีเก่ียวของดาน
ตาง ๆ ดังนี้ 

ตาราง ประเดน็ยทุธศาสตร (ราง) แผนพฒันารฐับาลดจิิทัลประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ที่เกีย่วของตอการพัฒนาดจิิทลัของกรมชลประทาน 

ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณา

การขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี 1:  
การยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

- - - - 

ยุทธศาสตรท่ี 2:  
การยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แขงขันของภาคธรุกิจ 

- - • การเพ่ิมประสิทธิภาพภาค
การเกษตร: พัฒนาระบบ
บูรณาการขอมูลและบริการ
ดานธุรกิจ โดยลดความ
ซํ้าซอนหรือกระบวนการท่ี
ลาชา ลดการใชเอกสารและ
เพ่ิมชองทางการใหบริการ
ทางดิจิทัล 

- 

ยุทธศาสตรท่ี 3: 
การยกระดับความ
ม่ันคงและเพ่ิมความ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

- • การรักษาความปลอดภัย
สาธารณะในเชิงรุกโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก 

• การบูรณาการขอมูลเพ่ือ
ปองกันภัยธรรมชาติ: การ
บริหารจัดการภัยพิบัติดาน
น้ําในระดับพ้ืนท่ี 

• การบูรณาการขอมูลระหวาง

- 
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ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณา

การขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ: เพ่ือ
ประเมินความเสี่ยง จัดลําดับ
ความสําคัญ ปองกันและ
คาดการณเหตุหรือภาวะ
วิกฤตลวงหนา 

• การพัฒนาระบบ เชน ระบบ
รายงาน 
สาธารณภัยผาน Mobile 
Application และระบบแจง
เตือนภัย เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 4: 
การยกระดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

- - - • การบริหารการเงินและการ
ใชจายภาครัฐผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสแบบรวมศูนย 
เพ่ือประสิทธิภาพ โปรงใส 
และเกิดประโยชนสูงสุด 

• การจัดซ้ือจัดจางแบบ
อิเล็กทรอนิกสทุกข้ันตอน 
เพ่ือความโปรงใส มี
ประสิทธิภาพ สะดวก และ
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ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณา

การขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

ท่ัวถึงอยางเทาเทียม 

• การบรหิารสินทรัพยกลาง
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส
เพ่ือความมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส และใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

• การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลท่ีเชื่อมโยง
และไดมาตรฐาน 

• ปรับปรุงกฎหมายให
เอ้ืออํานวยตอการยกระดับ
รัฐบาลดิจิทัลในดานตาง ๆ 

ยุทธศาสตรท่ี 5:  
การบูรณาการและ
ยกระดับโครงสราง
พ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 

• การเพ่ิมทักษะความ
เชี่ยวชาญเชิงดิจิทัลแก
บุคลากรภาครัฐ 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานของหนวยงานภาครัฐ
ดวยการสนับสนุนการทํางาน
บนโครงสรางพ้ืนฐานกลาง 

• การยืนยันตัวตนโดยใช Smart 
Card หรือผานบัญชีผูใช
อิเล็กทรอนิกสกลาง 

• การบูรณาการขอมูลภาครัฐ
ผานระบบเชื่อมโยงขอมูล
กลาง 

• การใหทุกขอมูลงานบริการ
ผานจุดเดียวโดยมี
ผูรับบบริการเปนศูนยกลาง 

• การแกไขเรื่องรองเรียนและ
การเขาถึงความตองการใน
เชิงรุก 

• ปรับปรุงกฎหมายให
เอ้ืออํานวยตอการยกระดับ
รัฐบาลดิจิทัล 
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3.6 (ราง) แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-
2564) 

  วิสัยทัศน 
  “กระบวนทัศนการทํางานและการใหบรกิารภาคการเกษตรท่ีขบัเคลือ่นดวยระบบเกษตรดจิทิลั” 
 
  พันธกิจ 
   1) พัฒนาระบบขอมูลเกษตร การสรางสารสนเทศการเกษตรท่ีเปนเอกภาพ มีการบูรณา
การขอมูลและกระบวนการทํางานจากแหลงขอมูลทีส่ําคัญทั้งจากภายในและภายนอกองคกร เพื่อสราง
คลังขอมูลดานการเกษตรที่มีมาตรฐาน สามารถแลกเปลี่ยนและสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณา
การรวมกันเพ่ือตอบสนองกับความตองการของเกษตรกรแบบเชิงรุก 
    2) ประยุกตการเกษตรดิจิทัล การทําเกษตรยุคใหม โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน
ใหเกิดการทําการเกษตรแบบอัตโนมัติ เชน ระบบฟารมอัจฉริยะ (Smart Farm) ท่ีมีการควบคุมการ
ทํางานแบบอัตโนมัติเชื ่อมโยงขอมูลจากอุปกรณตรวจวัดตาง ๆ เพื ่อการสัง่การ การตัดสินใจ การ
คาดการณสถานการณตาง ๆ เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการทําการเกษตร ทัง้การเพาะปลูก 
การเลีย้งสัตว การทําประมง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความแมนยําและประสิทธิภาพในกระบวนการทํา
การเกษตร เพ่ือลดตนทุนการผลิตและสรางผลกําไรสูงสุด 
   3) สงเสริมการเกษตรยั ่งยิน การนําเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อสนับสนุนการทําระบบ
เกษตรกรรมทีเ่กี่ยวของกับการผสมผสานและเชือ่มโยงระหวางทรัพยากรธรรมชาติ และกรรมวิธีการทํา
การเกษตร เพ่ือนําไปสูการลดตนทุนการผลิต เชน ลดการใชทรัพยากรท่ีเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม และ/
หรือสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค รวมถึงสงเสริมใหมีการใชภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
  วัฒนธรรม (Culture) ของระบบเกษตรดิจิทัล 

SMART 
 Speed    สะดวก รวดเร็ว 
 Modernization   ทันสมัย ประหยัด (เวลา เงิน ข้ันตอน) 
 Accuracy   นาเชื่อถือ ปลอดภัย 
 Responsiveness  ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 Transparency   โปรงใส ตรวจสอบได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัล 
ยุทธศาสตร แผนงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
Knowledge and 
Dissemination Society: 
การยกระดับการสราง การ
เชื่อมโยง และเผยแพรขอมูล
เกษตรในยุคดิจิทัล 

แผนงานท่ี 1: การพัฒนาคลังความรูเกษตรดิจิทัล 
แผนงานท่ี 2: ยกระดับเว็บไซตใหเปนชองทางในการสื่อสารกับเกษตรกร

แบบ One-Stop-Service 
แผนงานท่ี 3: เพ่ิมความสามารถแอพพลิเคชั่นเพ่ือใหบริการความรู ขาว

ประชาสัมพันธและชองทางรับบริการของกระทรวงเกษตร
และสหกรณไปสูเกษตรกรแบบรายบุคคลเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
Digital Farming: การทํา
เกษตรยุคใหมดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

แผนงานท่ี 4: การทําการเกษตรดวยระบบอัตโนมัติ 
แผนงานท่ี 5: การวิเคราะหและประมวลผลขอมูลขนาดใหญเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
Farmer Care System: 
ยกระดับการชวยเหลือ
เกษตรกรแบบครบวงจร 

แผนงานท่ี 6: พัฒนาระบบขอมูลเกษตรดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการทํา
การเกษตรแบบครบวงจร 

แผนงานท่ี 7: ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหความชวยเหลือเกษตรกรใน
การทําการเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
Agricultural Goods: สราง
มูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรดวย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
จําหนาย 

แผนงานท่ี 8: เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรดวยธุรกิจออนไลน 
แผนงานท่ี 9: ยกระดับศักยภาพการทําธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกร/

วิสาหกิจชุมชนดวยเทคโนโลยดีิจิทัล 
แผนงานท่ี 10: พัฒนาระบบบริการนําเขา-สงออกสินคาเกษตรแบบ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
แผนงานท่ี 11: การสรางความไดเปรียบในการเจรจาตอรองและการกําหนด

ทาทีตอประเทศคูคา 
ยุทธศาสตรท่ี 5  
Digital Transform: เปลี่ยน
ถายการบริหารจัดการสู
องคกรดิจิทัลท่ีพรอมสําหรับ
การทําระบบเกษตรดิจิทัล 

แผนงานท่ี 12: การจัดทําสถาปตยกรรมองคกรภาคการเกษตร 
แผนงานท่ี 13: เตรียมความพรอมโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลสําหรับขับเคลื่อน

เกษตรดิจิทัล 
แผนงานท่ี 14: ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานและการบริหารจัดการ

ภาครัฐใหอยูในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงานท่ี 15: เพ่ิมทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลแกบุคลากรภาครัฐเพ่ือ

สนับสนุนการชวยเหลือเกษตรกร 
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ตารางประเดน็ยทุธศาสตร (ราง) แผนพฒันาระบบเกษตรดจิิทลัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564)  
ที่เกีย่วของตอการพฒันาดจิิทลัของกรมชลประทาน 

ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณาการ

ขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : 
Knowledge and 
Dissemination Society: 
การยกระดับการสราง การ
เชื่อมโยง และเผยแพร
ขอมูลเกษตรในยุคดิจิทัล 

• แผนงานท่ี 1 : 
พัฒนาคลังความรู
เกษตรดิจิทัล 

 
โครงการกรมฯตามแผน 
1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศองคความรู 
2. ปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
จัดการ 
3. พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบคลัง
ความรูกรมชลประทาน
ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 
4. พัฒนาระบบ
หองสมุด 

- • แผนงานท่ี 2 : ยกระดับเว็บไซต
ใหเปนชองทางในการสื่อสารกับ
เกษตรกรแบบ One-stop-
service 
 

โครงการกรมฯตามแผน 
1. พัฒนาเว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึงได 
(RID Accessibility Website) 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเว็บไซต
กรมชลประทาน 
3. ปรับปรุง Web Page เงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน 
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลการบริการ
ประชาชน กรมชลประทาน (One-
Stop-Service 
5. พัฒนาระบบการรายงานขอมูลน้ํา
ทางอินเทอรเน็ต 

- 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 3-42 

ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณาการ

ขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

6. พัฒนาระบบการรายงานขอมูลน้ํา
ทางอินเทอรเน็ตโดยผานทาง 
Website ศูนยขอมูลน้ําสํานักงาน
ชลประทาน 
 

• แผนงานท่ี 3 : เพ่ิมความสามารถ
แอพพลิเคชั่นเพ่ือใหบริการ
ความรู ขาวประชาสัมพันธและ
ชองทางรบับริการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณไปสูเกษตรกร
แบบรายบุคคลเชิงรุก 

 
โครงการกรมฯตามแผน 
1. การติดตามสถานการณน้ําผาน 
Smart Device WMSC. V.2 (water 
watch and monitoring system 
for warning center) 
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หนา 3-43 

ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณาการ

ขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : Digital 
Farming: การทําเกษตร
ยุคใหมดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- • แผนงานท่ี 4 : การทํา
การเกษตรดวยระบบ
อัตโนมัติ 
 

โครงการกรมฯตามแผน 
1. ประยุกตใชเทคโนโลยี
ทันสมัยในการควบคุม
ระยะไกลเพ่ือการพัฒนาแหลง
น้ํา และการบริหารจัดการน้ํา
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ยกระดับประสิทธิภาพ
เครื่องมือและขยายพ้ืนท่ีใน
การตรวจสอบคุณภาพน้ําดวย
เทคโนโลยีควบคุมระยะไกล 
(Remote Sensing) 
3. พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
สํารวจพรอมระบบสารสนเทศ
แบบบูรณาการดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

• แผนงานท่ี 5 : การวิเคราะหและ
ประมวลผลขอมูลขนาดใหญเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุน
การผลิต 

 
โครงการกรมฯตามแผน 
1. จัดทําระบบขอมูล Big Data 
Analytic Platform สําหรับการเปน
ศูนยขอมูลกลาง รองรับขอมูลท้ังท่ีมี
โครงสรางและไมมีโครงสราง 
2. พัฒนาระบบเพ่ือการวิเคราะห
ขอมูลขนาดใหญ (Big data 
analysis) 

- 
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หนา 3-44 

ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณาการ

ขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

4. ติดตั้งระบบเทคโนโลยี 
(เชน IOT/bot และอ่ืน ๆ) 
เพ่ือการบริหารจัดการน้ํา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 Farmer 
Care System: ยกระดับ
การชวยเหลือเกษตรกร
แบบครบวงจร 

-  • แผนงานท่ี 6: พัฒนาระบบขอมูล
เกษตรดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการทํา
การเกษตรแบบครบวงจร 
 

โครงการกรมฯตามแผน 
1. ปรับปรุงฐานขอมูลน้ําใหเปนระบบ
เดียวกันท่ีมีความถูกตองและแมนยํา 
2. บูรณาการและสรางมาตรฐาน
ขอมูลภายในกรมชลประทาน 
 

• แผนงานท่ี 7: ประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหความ
ชวยเหลือเกษตรกรในการทํา
การเกษตร 
 

โครงการกรมฯตามแผน 
1. พัฒนาระบบคลังขอมูลกลาง
สําหรับศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ
(Smart Water Operation) 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการลุมน้ําและการใชน้ําเพ่ือ
การเกษตรเชิงพ้ืนท่ี 
3. พัฒนาระบบการใหบริการขอมูล
ภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารผาน 
Web Site 
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หนา 3-45 

ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณาการ

ขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี
อางเก็บน้ํา ขนาดใหญ/ขนาดกลาง 
5. พัฒนาระบบฐานขอมูลน้ํา และ 
Data Center กรมชลประทาน 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพ่ือการวิเคราะห (GIS 
analytic) 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เครื่องจักรกล กรมชลประทาน 
8. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานภายใน
แบบอิเล็กทรอนิกส 
9. จัดทําระบบขอมูลกลางของ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน 
10. ปรับปรุงระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ และฐานขอมูลเพ่ือการ
จัดเก็บคาชลประทาน 
11. ระบบโทรมาตรลุมน้ํา 
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หนา 3-46 

ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณาการ

ขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

12. พัฒนาการใหบริการขอมูลเปด 
(Open Data) 
13. พัฒนาระบบคาดการณและการ
แจงเตือนสถานการณน้ําระดับ
ครัวเรือน 
14. ปรับปรุงระบบประมวลผล 
รายงานผล และประเมินความเสี่ยง
ระดับพ้ืนท่ี 
15. พัฒนาระบบขอมูลน้ําและ
พยากรณเตือนภัยใหเปนระบบเดียว 
และเปนปจจุบัน(Real Time) ท่ี
สามารถเชื่อมโยงกับระบบ Internet 
และ SMS 
16. ประเมินความปลอดภัยเข่ือน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ
น้ําเพ่ิมความจุอางเก็บน้ํา 
17. พัฒนาระบบเตือนภัยระดับ
ครัวเรือน (ระบบรับสง SMS) 
18. บริการขอมูลสารสนเทศ 
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หนา 3-47 

ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณาการ

ขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

19. พัฒนาระบบการมีสวนรวมภาค
ประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
Agricultural Goods: 
สรางมูลคาเพ่ิมสินคา
เกษตรดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการจําหนาย 

- - - - 

ยุทธศาสตรท่ี 5  
Digital Transform: 
เปลี่ยนถายการบริหาร
จัดการสูองคกรดิจิทัลท่ี
พรอมสําหรับการทําระบบ
เกษตรดิจิทัล 

• แผนงานท่ี 15: เพ่ิม
ทักษะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลแก
บุคลากรภาครัฐเพ่ือ
สนับสนุนการ
ชวยเหลือเกษตรกร 
 

โครงการกรมฯตามแผน 
1. ปรับปรุงสมรรถนะ
องคกรและบุคลากรเพ่ือ
ขับเคลื่อนสูองคกร
อัจฉริยะ 

• แผนงานท่ี 13: เตรียม
ความพรอมโครงสราง
พ้ืนฐานดิจิทัลสําหรับ
ขับเคลื่อนเกษตรดิจิทัล 
 

โครงการกรมฯตามแผน 
1. จัดหาครุภัณฑเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. คลินิกคอมพิวเตอร 
 

- • แผนงานท่ี 14: ปรับเปลี่ยน
กระบวนการทํางานและการ
บริหารจัดการภาครัฐใหอยูใน
รูปแบบดิจิทัล 
 

โครงการกรมฯตามแผน 
1. จัดทําโมบายแพลตฟอรม
(Mobile Platform) สําหรับการ
เขาถึงระบบงานดวยโมบายท้ัง
ภายในและภายนอก 
2. พัฒนา Application เพ่ือให
ผูปฏิบัติงานสามารถทํางานบน
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หนา 3-48 

ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณาการ

ขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

2.  Smart Officer 
3. จัดระบบการทํางาน
บนพ้ืนฐานดิจิทัล 
(Digital Organization) 
- เชน ระบบ IT 
(Hardware/Software) 
พัฒนาการใชงาน 
Cloud Computing 
ฐานขอมูลดานน้ําและ
องคกร ระบบงานการ
พัสดุ งานบริหารบุคคล 
งานสารบรรณ การ
รายงาน เปนตน 
4. จัดทําแผนงานการ
ยกระดับการทํางานบน
ฐานดิจิทัล (Digital 
Workplace) 
5. จัดทําแผนพัฒนา
สมรรถนะ และทักษะ

4. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
VDO Conference กรม
ชลประทาน 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
Video Streaming ของกรม
ชลประทาน 
6. พัฒนาระบบวิทยุสื่อสาร
ผาน VPN โดยใช Software 
7. พัฒนาเครือขายการสื่อสาร 
8. ปรับปรุงระบบเครือขาย
สื่อสารโทรคมนาคม 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสําหรับงานชลประทาน 
ระยะท่ี2 
10. จัดทําระบบ Cloud 
สําหรับเปนโครงสรางพ้ืนฐาน
สําหรับระบบงานดิจิทัล 

พ้ืนฐานของดิจิทัล (Digital 
Organization) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3. จัดทําแผนท่ี Google Earth 
สํานักงาน 
4. จัดทําแผนท่ีแนบทาย
กฎกระทรวง 
5. ปรับปรุงระบบการสงขอมูลแบบ 
Real Time บนฐาน Digital 
6. จัดทําระบบงาน วิธีการ และ
ฐานขอมูลสําหรับการประเมินผล
โครงการ EIRR / ผลตอบแทนทาง
การเงิน FIRR และประสิทธิภาพการ
ชลประทาน DPR 
7. งานจางพัฒนาระบบตาม
โครงการจัดทําระบบฐานขอมูล
โครงการ ของกรมชลประทาน 
8. การพัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนและ
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หนา 3-49 

ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณาการ

ขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

ความรูดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลแกบคุลากรกรม
ชลประทาน 
6. พัฒนาบุคลากรดาน 
ICT 
7. เพ่ิมสมรรถนะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลแก
บคุลากรกรม
ชลประทาน 

11. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายในองคกรโดยใช 
Collaboration 
Technology 
12. พัฒนาแพลตฟอรม
สําหรับสายขอมูล IoT และ
กลองวงจรปด (Streaming 
Platform for IoT & CCTV) 
13. ปรับปรุงโครงสรางดาน
สารสนเทศแบบ Cloud 
Services 
14. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ระบบเครือขายเพ่ือเชื่อมโยง
แบบ Intranet ท้ังสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และระหวาง
หนวยงาน (Intranet) ดวย
ระบบเครือขาย VPN 
 
 

อํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานในลักษณะ Window 
Base, Web Base และ 
Aapplication 
9. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน 
10. พัฒนาระบบบริหารสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส กรมชลประทาน (e-
Office) 
11. จัดทําระบบติดตามสถานะการ
ทํางานของระบบดิจิทัลแบบ
ศูนยกลาง (Monitoring System) 
12. ประเมินผลสัมฤทธิ์ดาน ICT 
13. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
องคกร (ERP: Enterprise 
Resource Planning) เพ่ือสนับสนุน
การบริหารทุนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
การชลประทาน 
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ยุทธศาสตร 

ประเด็นทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรดจิทิลักรมชลประทาน 

ยุทธศาสตรที ่1 
ดานการพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที ่2 
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
และความปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
ดานการพฒันาระบบ และบรูณาการ

ขอมลู 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
ดานการบรหิารจัดการ IT และ
บรหิารจดัการภายในองคกร 

15. พัฒนาระบบโครงสราง
คอมพิวเตอรเพ่ือใหบริการ 
(เครื่องแมขาย Server) ใน
ลกัษณะ RID Private Cloud 
รวมท้ังการใหบริการ Co-
Location 
16. พัฒนาระบบปองกัน
ความปลอดภัยขอมูล และไซ
เบอร (Data and Cyber 
Security) 
17. พัฒนาแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง (Risk 
Management) และการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
(Business Continuity Plan) 
18. ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ดานความม่ันคงปลอดภัย
ทางดานสารสนเทศกรม
ชลประทาน  

14. จางท่ีปรึกษาศึกษาและจัดทําส
ถาปตยกรรรมองคกร (Enterprise 
Architecture) ดานการบริหาร
จัดการน้ํา 
15. จางท่ีปรึกษาในการบริหาร
จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในกรมชลประทาน 
16.ประชาสัมพันธเงินทุนฯ ผานสื่อ
และผลิตสื่อประชาสัมพันธ 
17. อบรมเก่ียวกับสารสนเทศ
สําหรับระบบบุคลากร (Human 
Resource) 
18. ปรับปรุงระบบงานสารบรรณ 
และระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส 
19. บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 
และอุปกรณ 
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บทที ่4 สถานภาพปจจบุนัของกรมชลประทาน 

  

4.1 โครงสรางหนวยงาน 
 จากกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2557 ให
แบงสวนราชการกรมชลประทาน ดังตอไปนี้ 

(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองการเงินและบัญชี 
(๓) กองแผนงาน 
(๔) กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง 
(๕) กองพัสดุ 
(๖) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๗) สํานักกฎหมายและท่ีดิน 
(๘) สํานักเครื่องจักรกล 
(๙) สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
(๑๐) –(๒๖) สํานักงานชลประทานท่ี 1–17 
(๒๗) สํานักบริหารโครงการ 
(๒๘) สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
(๒๙) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๓๐) สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
(๓๑) สํานักวิจัยและพัฒนา 
(๓๒) สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
(๓๓) สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 
(๓๔) กลุมตรวจสอบภายใน 
(๓๕) กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
สวนราชการกรมชลประทาน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

4.1.1 สํานักงานเลขานุการกรม  

   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณ และอาคารสถานที่

ของกรม 
(2) ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(3) ดําเนินการเกี ่ยวกับงานประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร กิจกรรม ความรู  

ความกาวหนา และผลงานของกรม 
(4) ดําเนินการเก่ียวกับงานโรงพิมพของกรม 
(5) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใดของกรม 
(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 4-52 

4.1.2 กองการเงินและบัญชี  

  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณของกรม 
(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

4.1.3 กองแผนงาน  

   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
(1) จัดทําและประสานแผนปฏิบัติงานของกรมใหสอดคลองกับนโยบายและแผนแมบท

ของกระทรวง รวมท้ังเรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด 
(2) ดําเนินการเกี ่ยวกับการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป และจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปของกรม 
(3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

4.1.4 กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง  

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง การ
ปองกัน และบรรเทาภัยจากน้ํา และการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการชลประทานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของกรม 

(๒) ควบคุมและดําเนินการโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง โครงการปองกัน 
และบรรเทาภัยจากน้ํา การเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
โครงการอ่ืนตามท่ีกรมมอบหมาย 

(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางใน 
ข้ันตอนการเตรียมความพรอมของโครงการและข้ันตอนการกอสรางโครงการใหเปนไปตามแผน 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

4.1.5 กองพัสดุ  

   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) ดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุของกรม 
(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

4.1.6 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม

รวมท้ังการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
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(2) ดําเนินการเกี ่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ระบบงาน
คอมพิวเตอร และเปนศูนยกลางเครือขายขอมูลสารสนเทศของกรม 

(3) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร และ
ระบบงานคอมพิวเตอรของกรม 

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย 

4.1.7 สํานักกฎหมายและที่ดิน  

   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) ดําเนินการเก่ียวกับงานดานกฎหมายวาดวยการชลประทาน กฎหมายวาดวยคันและ

คูน้ํา กฎหมายวาดวยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง และ

อาญา คดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม รวมทั้งการใหคําปรึกษา และแนะนํา
เก่ียวกับการดําเนินงานดานกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

(3) ศึกษาและวิเคราะหเพ่ือยกราง และพัฒนากฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรม 
(4) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินเพ่ือการชลประทาน 
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

4.1.8 สํานักเครือ่งจักรกล  

   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) วางแผน ควบคุม และบํารุงรักษาเครือ่งจักรกล ระบบไฟฟา สําหรับดําเนินการ

กอสรางไดแก เครื่องจักรกลกอสราง เครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องจักรกลสูบน้ํา รถนาค รถขุด รถแทรกเตอร
ชนิดตาง ๆ เรือนาค เรือขุด เรือกําจัดวัชพืช ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลอ่ืน ๆ 

(2) ซอมแซมเครื่องจักรกลและระบบไฟฟา ไดแก เครือ่งจักรกลกอสราง เครื่องจักรกล
ไฟฟา เครื ่องจักรกลสูบน้ ํา รถนาค รถขุด รถแทรกเตอรชนิดตาง ๆ เรือนาค เรือขุด เรือกําจัดวัชพืช
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลอ่ืน ๆ 

(3) ออกแบบ จัดทํามาตรฐาน กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และใหคําปรึกษา
ดานเครื่องจักรกล เครื่องกล และระบบไฟฟา 

(4) ดําเนินการผลิต ติดตัง้ ซอมแซม เครือ่งกวาน บานระบาย อุปกรณบังคับน้าํ อะไหล
เครื่องจักรกล เครื่องทุนแรง และอุปกรณอ่ืน ๆ 

(5) ใหบริการดานยานพาหนะและขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา 
(6) ศึกษา คนควา วิจัย และประกอบเครื่องจักรและเครื่องทุนแรง รวมท้ังพัฒนาอะไหล

อุปกรณ เครื่องกลไฟฟา และประยุกตใชพลังงานทดแทนในงานชลประทาน 
(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 
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4.1.9 สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง  

   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) ดําเนินการจัดรูปท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(2) ดําเนินการกอสรางคันและคูน้ําตากฎหมายวาดวยคันและคูน้ํา 
(3) ดําเนินการพัฒนาระบบชลประทานในไรนาในรูปแบบอ่ืน ๆ 
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

4.1.10 สาํนักงานชลประทานที ่1–17  

   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) ดําเนินการบริหารจัดการน้ ําเพื ่อการเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค การ

อุตสาหกรรม การคมนาคมทางนํ้า การพลังงาน และการรักษาระบบนิเวศน 
(2) ควบคุมและดําเนินการโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก โครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ และโครงการอ่ืนตามพ้ืนท่ีลุมน้ําท่ีกรมมอบหมาย 
(3) วางแผน ควบคุม และประเมินผลการบริหารจัดการน้ํา 
(4) ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุงโครงสรางพืน้ฐานที่เกีย่วกับงานชลประทาน

และดําเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยของเข่ือนและอาคารประกอบ 
(5) สงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรและพัฒนาเสริมสรางองคกรผูใชน้าํชลประทาน

ใหมีความเขมแข็ง 
(6) ดําเนินการเก่ียวกับการปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา 
(7) ศึกษา จัดทํารายงานเบื ้องตน สํารวจและออกแบบโครงการชลประทาน และ

โครงการอ่ืนตามพ้ืนท่ีลุมน้ําตามท่ีกรมมอบหมาย 
(8) ควบคุมและกํากับดูแลการใชทีร่าชพัสดุในสวนทีก่รมรับผิดชอบ ทางน้าํชลประทาน

และการบริหารสินทรัพยของกรม 
(9) บูรณาการแผนงานและยุทธศาสตรรวมกับจังหวัดและสวนราชการท่ีเก่ียวของ 
(10) ใหคําปรึกษาในการบํารุงรักษาอาคารชลประทานและภารกิจท่ีถายโอน 
(11) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ทีเ่กี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

4.1.11 สํานักบริหารโครงการ  

   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห และวางแผนการพัฒนาแหลงน้ําและการชลประทานในระดับลุมน้ํา

ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกรม 
(2) ดําเนินการศึกษาเพือ่จัดทํารายงานความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ดานตาง ๆ ผลกระทบทางสุขภาพ และผลกระทบดานอ่ืน ๆ ท้ังในระดับลุมน้ํา โครงการชลประทาน และ
โครงการอ่ืนของกรม 
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(3) วิเคราะห ติดตาม และประเมินผลดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และดานอ่ืนๆ รวมท้ัง
ผลสมัฤทธิข์องโครงการชลประทาน 

(4) บริหารโครงการและความรวมมือดานการชลประทานกับตางประเทศ 
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

4.1.12 สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา  

   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย และจัดทําแผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการน้ําเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ํา การพลังงาน และ
การรักษาระบบนิเวศน ตลอดจนการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา รวมทั้งกําหนดแผน มาตรการ
มาตรฐานและหลักเกณฑทางวิชาการเกีย่วกับอุทกวิทยา การปรับปรุงบํารุงรักษาอาคารชลประทานและ
ความปลอดภัยของเข่ือนและอาคารประกอบ 

(2) ศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุทกวิทยา การบริหาร
จัดการน้ ํา การปรับปรุงบํารุงรักษาอาคารชลประทาน เกษตรชลประทาน และวิศวกรรมเพื่อใหได
นวัตกรรม 

(3) สํารวจ วิเคราะห รวบรวม เก็บขอมูลและสถิติตาง ๆ ดานอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา 
การบริหารจัดการน้ํา เกษตรชลประทาน และการปรับปรุงบํารุงรักษาอาคารชลประทาน รวมทั้งการ
พัฒนาฐานขอมูลของกรม 

(4) เฝาระวัง วิเคราะห พยากรณ กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
จัดการน้ํา ในระดับลุมน้ําและโครงการชลประทานของกรม 

(5) เผยแพร ใหการสนับสนุนและคําแนะนําดานเทคนิควิชาการเกี่ยวกับเรื ่องน้าํและ
วิศวกรรมชลประทานแกหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชน 

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย 

4.1.13 สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  

   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) จัดระบบงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม และบุคคลภายนอกที่

เก่ียวของกับงานของกรม 
(3) ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบการจัดการความรูของกรม 
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสรางวินัย พัฒนาระบบคุณธรรมและคุณภาพชีวิตของ

บคุลากรของกรม 
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 
 
 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 4-56 

4.1.14 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ  

   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาแหลงน้าํขนาดใหญให

สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรม 
(2) ควบคุมและดําเนินการโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ โครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ และโครงการอ่ืนตามท่ีกรมมอบหมาย 
(3) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ ในข้ันตอน

การเตรียมความพรอมของโครงการ และข้ันตอนการกอสรางโครงการใหเปนไปตามแผน 
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

4.1.15 สํานักวิจัยและพัฒนา  

   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และเผยแพรงานดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร

ของกรม 
(2) ดําเนินการเกีย่วกับงานทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพวัสดุและอุปกรณทีเ่กี่ยวของ

กับงานของกรมใหเปนไปตามหลักวิชาการ 
(3) ถายทอดและประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม รวมทัง้ผลงานวิจัยดานการชลประทาน

เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรม และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของกับงานของกรม 
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

4.1.16 สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา  

   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) สํารวจและจัดทําแผนทีภู่มิประเทศ แผนทีภ่าพถาย และแผนทีภ่าพดาวเทียม ไดแก

การสํารวจวางโครงขายหมุดหลักฐาน การสํารวจระบบสงน้ําและระบบระบายน้าํ การสํารวจจัดทําแผนที่
ภาคพ้ืนดิน แผนท่ีภาพถายและแผนท่ีภาพดาวเทียม 

(2) สํารวจกันเขตชลประทาน และประสานงานรังวัดเพื่อจัดหาทีด่ิน ออกหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวง และการระวังชี้แนวเขตชลประทาน 

(3) สํารวจธรณีวิทยา ธรณีฟสิกส และปฐพีกลศาสตร เพือ่วิเคราะห ประเมินสภาพ
ธรณีวิทยาฐานราก สําหรับใชเปนขอมูลในการพิจารณาความเหมาะสมและออกแบบ พิจารณาปรับปรุง
ฐานรากและแกไขปญหาอันเนื่องมาจากสภาพธรณีวิทยา สํารวจหาแหลงและปริมาณสํารองวัสดุกอสราง
ศึกษาและประเมินผลกระทบจากแผนดินไหวและรอยเลื่อน สํารวจและพัฒนาแหลงน้าํใตดินเพื่อการ
พัฒนาแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําชลประทาน 

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย 
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4.1.17 สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม  

   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและคํานวณงานดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม

เพือ่การพัฒนาแหลงน้ํา เขื่อนเก็บกักน้าํ เขือ่นทดน้าํ ระบบชลประทาน ระบบระบายน้ํา และงานดาน
โยธาอ่ืน ๆ 

(2) ดําเนินการเก่ียวกับการใหคําปรึกษา กํากับดูแล และกําหนดมาตรฐานงานออกแบบ 
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารประกอบการจางงานกอสราง งานจางสํารวจ

ออกแบบ คํานวณปริมาณและราคางานกอสราง และกําหนดรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ 
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

4.1.18 กลุมตรวจสอบภายใน  

   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 1) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
 2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 

4.1.19 กลุมพัฒนาระบบบริหาร  

   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 1) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ

ภายในกรม 
 2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
 3) ประสานและดําเนินการเกีย่วกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลาง

ตางๆ และหนวยงานภายในกรม 
  4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นทีเ่กีย่วของหรือที่
ไดรับมอบหมาย 
 

4.2  อัตรากําลังและการบรรจุของกรมชลประทาน 
   บุคลากรของกรมชลประทานในปจจุบัน สามารถแสดงรายละเอียดจํานวนของบุคลากร ไดดัง
ตาราง 
 

ตาราง จาํนวนอัตรากาํลงัและการบรรจุของกรมชลประทาน 
ลําดับที่ ประเภทบุคลากร อัตรากําลัง รอยละ 
1 ขาราชการ 6,o95 24.41 
2 ลูกจางประจํา 12,403 49.67 
3 พนักงานราชการ 6,471 25.92 
 รวม (อัตรา) 24,969 100.00 

  หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
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4.3 สภาพการปจจุบันดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กรมชลประทานกําลังพัฒนาไปสูการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่
ตอบสนองนโยบายรัฐบาล เพ่ือกาวสูประเทศไทย 4.0 โดยมุงเนนการปรับเปลี่ยนไปสูองคกรอัจฉริยะ ตาม
กรอบแนวทางยุทธศาสตร กรมชลประทาน 20 ป โดยยุทธศาสตรมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบาย
ภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 สําหรับสภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารนั ้น กรมชลประทานมี ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนวยงานหลัก ดานการวางโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร จากเดิมกรมชลประทานมีระบบเครือขาย VPN ทําการเชื ่อมโยงระบบ
เครือขายทัว่ประเทศครอบคลุมทุกสํานัก/กอง มีระบบเครือขายแบบ Cloud นอกจากนี ้ยังมีการพัฒนา
บริหารจัดการดานการสื ่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย โดยมีระบบการประชุมทางไกลภายใน (VDO 
Conference) ระบบ VDO Streaming ระบบโทรศัพทแบบ VOIP และกําลังพัฒนาสูระบบ IP Phone  
 นอกเหนือจากการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน กรมชลประทานไดตระหนักถึงเรื่องการบริหาร
จัดการเรือ่งขอมูลตามภารกิจหลักซึ่งจะตอบสนองการบริการประชาชน โดยมุงเนนการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลกลาง รวมไปถึงการจัดตัง้ศูนยปฏิบัติการน้าํอัจฉริยะ โดยมีการเชื่อมโยงขอมูลมาจากหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของหลายหนวยงาน ในขณะเดียวกัน ก็มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 
 แตอยางไรก็ตาม ขอมูลทีมี่อยูยังคงกระจัดกระจาย ไมเปน Real Time ยังไมมีระบบการจัดสง
ขอมูลแบบอัตโนมัติ ประกอบกับอุปกรณและเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารยังไมได
รองรับกับการเดินหนาสูระบบอัจฉริยะอยางสมบูรณได สําหรับรายละเอียดสถานภาพปจจุบันดานตาง ๆ 
สามารถแสดงไดดังนี้ 
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4.3.1 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของกรมชลประทาน 

   กรมชลประทานไดมีการจัดทําระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงานของกรมชลประทาน ดังนี้ 
 

ตาราง ระบบสารสนเทศสนบัสนนุกระบวนงานพฒันาแหลงน้ําและการบรหิารจดัการน้าํของกรมชลประทานในปจจบุนั 
ที ่ ชื่อระบบ หนวยงานที่

รบัผดิชอบ 
รายละเอยีดลักษณะระบบงาน 

1 ศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ (Smart Water 
Operation Center: SWOC) 

ศทส./สบอ. เปนระบบฐานขอมูลกลาง รวมท้ังการรับสง Service กับหนวยงานตางๆ 

2 ระบบฐานขอมูลการเพาะปลูกพืชดวยระบบ 
Online  

ศทส. เปนระบบที่สนับสนุนภารกิจกรมชลประทาน ดานการสงน้ํา และบริหารจัดการน้ํา เปนการ
บันทึกขอมูลการเพาะปลูกพืชในเขตชลประทานของพ้ืนท่ีโครงการชลประทานท่ัวประเทศผาน
ระบบอินเตอรเน็ต ตามรายงวดของแตละรายสัปดาห สามารถแสดงรายงานการเพาะปลูกพืช 
รายสํานัก รายโครงการ และรายลุมน้ํา เพ่ือนํารายงานท่ีไดมาสรุปผลเพ่ือนําเสนอผูบริหาร
กรมฯและผูบริหารกระทรวงฯ ตามลําดับ ทุกสัปดาหตามท่ีกําหนด 

3 ระบบฐานขอมูลน้ําฝน Online  ศทส. เปนระบบจัดเก็บขอมูลน้ําฝนรายวันของกรมชลประทานและเชื่อมโยงขอมูลกับกรม
อุตุนิยมวิทยา ตามขอตกลงสองฝาย เพ่ือรายงานสรุปและนําไปสูการวิเคราะหขอมูลและ
คาดการณขอมูลท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือนําไปสูการประเมินสถานการณน้ํา 

4 ระบบฐานขอมูลน้ําทา Online  ศทส. เปนระบบจัดเก็บขอมูลน้ําทารายชั่วโมง ท่ีสถานีตรวจวัดน้ําตามศูนยอุทกวิทยาท่ัวประเทศ 
ของกรมชลประทานเพ่ือออกรายงานสรุปสูการวิเคราะหขอมูล ออกรายงาน ระดับน้ํา 
คํานวณปริมาณน้ําในแตละพ้ืนท่ี พรอมคํานวณปริมาณการไหลของน้ําเพ่ือนําเสนอผูบริหาร
กรมชลประทานนําไปสูการวิเคราะหและประเมินสถานการณน้ํา 

5 ระบบฐานขอมูลตะกอน ศทส. เปนระบบท่ีคํานวณคาตะกอนจากระดับน้ํารายวัน 
6 ระบบฐานขอมูลน้ําในเข่ือนขนาดใหญ  ศทส. เปนระบบบันทึกขอมูลปริมาณน้ําในเข่ือน-อาง ท่ัวประเทศ ของกรมชลประทาน พรอม
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รายละเอยีดลักษณะระบบงาน 

นําเสนอในรูปแบบรายงาน สามารถนําไปวิเคราะห ประมวลผลตอไป เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
กรมชลประทาน 

7 ระบบฐานขอมูลองคกรผูใชน้ํา  สบอ. เปนระบบจัดเก็บขอมูลเกษตรกร ท่ีเขารวมโครงการองคกรผูใชน้ํา ของกรมชลประทาน 
8 ระบบฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในรูปแบบ Digital 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ํา 
สบอ. เปนระบบท่ีนําภาพแผนท่ีภาพถายทางอากาศ MOAC และแผนท่ีเชิงเสน แสดงคา Dem เพ่ือ

วิเคราะหผลการกระจายตัวของน้ํา เปนตน 
9 ระบบสืบคนขอมูลโครงการในรูปแบบ

ภาพเสมือน 3 มิติ  
สบก. เปนระบบท่ีใชสืบคนขอมูล 

โครงการที่อยูในแผนพัฒนาการชลประทานระดับลุมน้ําอยางเปนระบบ (กรอบน้ํา ๖๐ ลานไร) 
และโครงการท่ีกอสราง แลวเสร็จ ผานเทคโนโลยีภาพถายดิจิทัลจากดาวเทียม (Google 
Maps/Google Earth Integration) เพ่ือใชเปนขอมูล ศึกษาวางโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
เพ่ิมเติมและใชเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผนพัฒนาลุมน้ํา ๒๕ ลุมน้ํา ใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน ของโครงการตางๆ 
ลักษณะ ท่ีตั้ง พิกัด สถานะใชงาน และสามารถแสดงตําแหนง พิกัดบนแผนท่ี Google map 

10 ระบบบริการขอบเขตพ้ืนที่ชลประทาน (GIS 
Web Service) 

ศทส. เปนระบบสําหรับบริการขอมูลในรูปแบบ GIS Data โดยมี Data type เปน shape file, kml 
, kmz หรือ picture เพ่ือบริการผาน Web Service 

11 Application WMSC (iOS) ศทส./สบอ. เปน Application ท่ีใชงานผาน Mobile Device ท่ีใช OS ของ Apple (iOS Ver.6 ข้ึนไป) 
เปน Application ของกรมชลประทานท่ีจัดทําข้ึน เพ่ือประโยชนตอผูบริหารและประชาชน
ท่ัวไป ในการติดตามสถานการณน้ํา และเพ่ือประกอบการประเมินวิเคราะหสถานการณน้ํา 
สําหรับผูบริหาร สามารถนําขอมูลมาใชประกอบการบริหารจัดการน้ํา มีรายละเอียดขอมูล
ตางๆเชน น้ําในเข่ือน อาง ขนาดใหญ ขนาดกลางท่ัวประเทศ แสดงผังการไหลของน้ํา ตามลุม
น้ําเจาพระยาตอนบน ตอนลาง พรอมท้ังจัดเก็บขอมูลลงฐานขอมูล และนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบตาราง กราฟเปรียบเทียบ สามารถสืบคนขอมูลและแสดงรายงานยอนหลังได รวมท้ัง 
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สามารถดูระดับน้ําจากกลอง CCTV ณ.จุดวัดของกรมชลประทาน ตามลําน้ําท่ีสําคัญ 
12 ระบบการตรวจวัดขอมูลระยะไกลแบบ

อัตโนมัติ  
สพก. เปนระบบการตรวจวัดและสงขอมูลจากสถานีสนาม มายังสถานีหลัก(กรมชลฯสามเสน) โดยมี

การตรวจวัด ทุก 15 นาที แบบอัตโนมัติ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํา
ของ กรมชลประทาน ขอมูลท่ีมีการตรวจวัด เชน ระดับน้ํา ระดับตลิ่ง ปริมาณน้ํา ปริมาณฝน 
อัตราการไหล คาความเค็ม หรือคาออกซิเจนในน้ํา ขอมูลการเปด-ปดบานระบายน้ําเพ่ือ
จัดเก็บลงฐานขอมูลใน Server ท่ีตั้งอยูท่ีสถานีหลัก สามเสน สามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังได 
ท้ังสามารถนําระบบพยากรณ น้ําลวงหนา ระบบ DSS มาชวยตัดสินใจในการบริหารน้ําใน
พ้ืนท่ีลุมน้ําตางๆ ระบบโทรมาตรสามารถจับภาพระดับน้ํา ของสถานีตรวจวัดมาแสดงท่ีสถานี
หลัก ท้ังสามารถนํา ระบบการสงขอความสั้น (short message) มาใชรวมกับระบบโทรมาตร 
เพ่ือรายงานขอมูลท่ีตองการใหแกเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหสถานีหลัก ไดรับขอมูลท่ีรวดเร็วทันตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง (Real-
Time data) 

13 ระบบกลองวงจรปด เพ่ือติดตามสถานการณ
น้ํา 

สบอ. เปนระบบท่ีใชจับภาพระดับน้ํา และสงขอมูลแบบ Real Time เขาสู Server ท่ีติดตั้งอยูท่ี
สถานีหลัก สามเสน เพ่ือใชในการติดตามเฝาระวังระดับน้ําตามลุมน้ําเจาพระยา ประกอบการ
บริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

14 ระบบการตรวจวัดคุณภาพน้ําแมน้ํา
เจาพระยา 

สบอ. เปนระบบฐานขอมูลเพ่ือบันทึกขอมูลคุณภาพน้ําตามลุมเจาพระยา ตามพระราชเสาวนีย ตาม
จุดวัดคุณภาพน้ํา เพ่ือวิเคราะหและเฝาระวัง คุณภาพความเค็มของน้ํา 

15 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี 

ศทส./สบก./
สสธ. 

เปนระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี สําหรับผูบริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจ สามารถนําเสนอ
ขอมูล ในรูปแบบเชิงพ้ืนท่ีภูมิศาสตร (แผนท่ี) ในลักษณะของ Line Polygon และ Point 
สามารถแสดงรายงานสรุป ท้ังดานพัฒนาแหลงน้ํา ดานบริหารจัดการน้ํา และการเบิกจาย
งบประมาณ แสดงรายงานเชิงเปรียบเทียบ รายงานสรุปสภาพการใชงานเครื่องจักรกลขนาด



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 4-62 

ที ่ ชื่อระบบ หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

รายละเอยีดลักษณะระบบงาน 

ใหญ แสดงขอมูลโครงการพระราชดําริ ขอมูลดานอัตรากําลัง รายงานขอรองเรียน พรอมท้ัง
แสดงจุดพิกัดสํานักงาน หรือโครงการชลประทานตางๆของกรมชลประทานท่ัวประเทศ และ
สามารถแสดงรายงานในรูปแบบตาราง หรือกราฟ พรอมท้ังสามารถเชื่อมโยงกับระบบขอ
รองเรียน ของกรมชลประทานได 

16 ฐานขอมูลสารสนเทศเข่ือนเชิงพ้ืนท่ี กรม
ชลประทาน 

ศทส. เปนระบบจัดเก็บขอมูลเข่ือนเชิงพ้ืนท่ี 

17 โครงการพัฒนา Base Map ของกรม
ชลประทาน 

ศทส. เปนระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร 

18 ฐานขอมูลอางเก็บน้ําขนาดกลาง ศทส. เปนระบบจัดเก็บขอมูลอางเก็บน้ําขนาดกลาง 
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒560 
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รายละเอยีดลักษณะระบบงาน 

1 ระบบงานธุรการ   
1.1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ศทส./สลก. เปนระบบงานสารบรรณที่ใช รับ-สง งานเอกสารการจัดเก็บ และคนหาเอกสารท่ีใชงาน

ภายในกรมชลประทาน 
1.2 ระบบอิเล็กทรอนิกสฟอรม (E-Form)  ศทส. (E-Form) เปนแบบฟอรมตางๆ ท่ีใชงานภายในกรมชลประทาน 
1.3 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส ศทส./สลก. เปนระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส สืบคนขอมูล ของหนวยงานภายในกรมชลประทาน 
2 ระบบงานบุคลากร   
2.1 ระบบฐานขอมูลขาราชการ (DPIS)  สํานักงาน ก.พ. เปนระบบฐานขอมูลที่จัดเก็บประวัติ และรายละเอียดการเขาบรรจุ การอบรม รายบุคคล

ของขาราชการ (เปน Intranet ไมสามารถใชในสวนท่ีใช ADSL ได ตองใช Internet หรอื 
VPN ของกรมเทานั้น) 

2.2 ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP) สบค. เปนเครื่องมือท่ีชวยใหบุคลากรสามารถประเมินขีดความสามารถของตนเองในเบื้องตน รวม
ไปถึงผูบริหารยังสามารถใชขอมูลในการวางแผนและตัดสินใจดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับเปาหมาย ทิศทาง และกลยุทธขององคกร เพ่ือนําไปสูการ
เพ่ิมขีดสมรรถนะในการแขงขันขององคกรและการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน 

2.3 ระบบบริหารการฝกอบรมแบบออนไลน ศทส. เปนระบบที่ชวยในงานบริหารการฝกอบรม  
3 ระบบงานพัสดุ   
3.1 ระบบฐานขอมูลครุภัณฑ  ศทส. เปนระบบท่ีใชบันทึกขอมูลครุภัณฑของกรมชลประทานเพ่ือจัดเก็บ และจัดทํารายงาน พัสดุ

ในรูปแบบตางๆ 
3.2 ระบบจัดซ้ือจัดจาง กรมชลประทาน ศทส. เปนระบบการประกาศจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือทํางานควบคูกับระบบของกรมบัญชีกลาง 
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4 ระบบงานการเงิน   
4.1 การจายเงินดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแบบ 

Online – Real time  

กงบ. เปนระบบที่พัฒนาข้ึนมาเพ่ือจายเงินผานธนาคารใหกับผูมีสิทธิรับเงิน เพ่ือลดตนทุน
คาใชจายใหกับหนวยงานและผูรับเงิน การจายเงินเร็วข้ึน มีประสิทธิภาพ มีความคลองตัว
สูง ปลอดภัย สามารถควบคุมไดทุกข้ันตอน ลดข้ันตอนในสวนกระบวนงานของธนาคาร 

4.2 ระบบการจายเงิน การรับเงิน และการนําสง

คลังของสวนราชการผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) 

กงบ. เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมชองทางอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนและ
ภาคเอกชนท่ีจะชําระเงินใหแกหนวยงานภาครัฐไดอยางสะดวก รวดเร็ว ยิ่งข้ึน ตลอดจน
ชวยลดภาระของหนวยงานภาครัฐในการจัดการเงินสด เช็ค ดราฟท 

4.3 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการจัด

การเงินนอกงบประมาณ ระบบทุนหมุนเวียน

(CFO) 

กรม 
บัญชีกลาง 

เปนระบบท่ีดําเนินการภายใตระบบฐานขอมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (CFO) โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐตางๆ ในการ
รวบรวมขอมูลการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ และจัดทํารายงานการรับและการใช
จายเงินนอกงบประมาณประเภทตางๆ เสนอตอคระรัฐมนตรีดวยความสะดวก รวดเร็ว และ
เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

4.4 ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรม 
บัญชีกลาง 

เปนระบบงานท่ีถูกพัฒนาข้ึน เพ่ือใหรองรับการจัดเก็บขอมูลรายงานการเงินประจําปของ
หนวยงานภาครัฐ ซ่ึงประกอบดวยขอมูลจาก 4 กลุมหนวยงาน คือ รัฐบาลกลางและ
หนวยงานภาครัฐ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.) เพ่ือแสดงขอมูลสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายไดและคาใชจายของหนวยงานภาครัฐใน
ภาพรวม สําหรับนําเสนอตอผูบริหารและรัฐบาลเพ่ือนําไปใชประกอบการวิเคราะหและ
ตัดสินใจเชิงนโยบายดานการเงินการคลังของประเทศ 

4.5 ระบบสารสนเทศการออกใบรับรองการจาย

เงินเดือนและคาจางประจํา Online 

ศทส./กงบ.  
 

เปนระบบใหบริการแกขาราชการและลูกจางประจํา ดานใบรับรองการจายเงินเดือนและ
คาใชจายประจํา ประจําเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย ประจําป และหนังสือ
แจงผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ประจํารอบการเลื่อนเงินเดือน 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 4-65 

ที ่ ชื่อระบบ หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

รายละเอยีดลักษณะระบบงาน 

4.6 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

กรม 
บัญชีกลาง 

เปนการดําเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการดานการเงินการคลังของภาครัฐใหมีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช เพ่ือปรับ
กระบวนการดําเนินงานและการจัดการภาครัฐดานการงบประมาณ การบัญชี การจัดซ้ือจัด
จาง การเบิกจาย และการบริหารทรัพยากร ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูป
ราชการท่ีเนนประสิทธิภาพและความคลองตัวในการดําเนินงาน รวมท้ังมุงหวังใหเกิดการใช
ทรัพยากรภายในองคกรอยางคุมคาเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลสถานภาพการคลังภาครัฐท่ีถูกตอง
รวดเร็ว สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ 

4.7 ระบบทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ  กงบ./ศทส. เปนระบบทะเบียนลูกหนี้เงินยืมสวนราชการ เปนระบบท่ีใชงานเฉพาะภายในของกอง
การเงินและบัญชี เพ่ือควบคุมเงินยืมของสวนราชการ 

4.8 ระบบสาธารณูปโภค ศทส. เปนระบบท่ีจัดทําเพ่ือติดตามรายงาน และ ตรวจสอบการใชจาย การจัดเก็บคา
สาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท ของกรมชลประทานสามารถตรวจสอบยอดหนี้
คงคางชําระของแตละหนวยงาน 

4.9 ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและการ
ใชจายงบประมาณ  

กผง. เปนระบบติดตามการใชจายงบประมาณของกรมชลประทาน มีขอมูลตอเนื่องถึงปจจุบัน ท้ัง
รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามสํานัก กอง หรือหนวยงานตางๆ ของกรม
ชลประทาน 

4.10 ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน 
(Budget Information System: BIS) 
 
 
 
 

สํานัก
งบประมาณ 

เปนระบบบริหารเงินงบประมาณและเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ใชงานผานระบบเครือขาย 
Intranet ของกรมชลประทาน 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 4-66 

ที ่ ชื่อระบบ หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

รายละเอยีดลักษณะระบบงาน 

5 ระบบงานสนับสนุนทั่วไป   
5.1 ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน ระดับ

สํานัก/กอง 
ศทส. เปนระบบติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดระดับสํานักกอง 

5.2 ระบบฐานขอมูลกองทุนจัดรูปท่ีดินกลาง  ศทส. เปนระบบการจัดเก็บคาการใชประโยชนท่ีดินท่ีจัดรูปแลว ของกรมชลประทาน 
5.3 ระบบฐานขอมูลดานตางประเทศ  ศทส. ระบบฐานขอมูล เพ่ือใชจัดเก็บขอมูล ผูเขาฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ตางประเทศ 
5.4 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  ศทส. เปนระบบ Email ของกรมชลประทาน ท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการตอ

เจาหนาท่ีของกรม 
5.5 ระบบฐานขอมูลทะเบียนนักวิจัย กรม

ชลประทาน  
สวพ. เปนระบบจัดเก็บรายชื่อนักวิจัยท้ังหมดของกรมชลประทาน รวมถึงผลงานวิจัยท้ังหมด 

5.6 ระบบจัดการขอรองเรียน  กสช. เปนระบบจัดเก็บ และบันทึกขอรองเรียนตางๆ ของกรมชลประทาน 
5.7 Web Mobile สมุดโทรศัพทอิเล็กทรอนิกส ศทส. เปนระบบท่ีเปดใชงานเพ่ือใหสามารถสืบคนเบอรโทรศัพท เสมือนสมุดโทรศัพท กรม

ชลประทาน 
5.8 ระบบปฏิทินผูบริหาร  ศทส. เปนระบบท่ีใชบันทึกภารกิจ ของผูบริหาร กรมชลประทาน ในแตละวันสามารถดูขอมูล

ยอนหลังได 
5.9 ระบบสารสนเทศดานกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ

ชลประทาน 
สมด. เปนระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับ กฎ ระเบียบปฏิบัติ พรบ. กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของและใช

งานในกรมชลประทานหรือท่ีเก่ียวของ 
5.10 ระบบบริการขอมูลอินทราเน็ตและ

อินเตอรเน็ต (Internet and Intranet) 
ศทส. เปนระบบบริการและเผยแพรขอมูลขาวสาร ท้ังภายในและภายนอกกรมชลประทาน 

รวมท้ังการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอกกรมชลประทาน พรอมดวยระบบ 
Electronic Mail เปนตน 

5.11 ระบบประชุมทางไกลผานเครือขาย (VDO 
Conference) 

ศทส. เปนระบบประชุมทางไกลผานระบบเครือขาย VPN ซ่ึงสามารถประชุมระหวางสวนกลาง
และสวนภูมิภาค หรือหนวยงานภายนอก 
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5.12 ระบบถายทอดสัญญาณ (VDO Streaming) ศทส. เปนระบบถายทอดสัญญาณผานระบบเครือขาย VPN 
5.13 Voice over IP ศทส. ระบบบริการโทรศัพททางไกลเลขหมาย 4 ตัวระหวางสํานักงานชลประทานโดยไมเสีย

คาใชจาย 
5.14 IP Phone ศทส. ระบบตูสาขาโทรศัพท IP-Phone รองรับเทคโนโลยีเครือขาย 
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕60  
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4.3.2 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

   ปจจุบันกรมชลประทานมีเครื ่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบตาง ๆ ตาม
รายละเอียดดังตาราง 

 

ตาราง สถานภาพเครือ่งคอมพิวเตอรและอปุกรณประกอบทั้งหมด ของกรมชลประทาน 
ลาํดับ

ที ่
รายการ จาํนวนรวม อายุการใชงาน 

      <๕ ป >๕ ป 

๑ ระบบคอมพิวเตอรแมขาย 1   1 

๒ ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอรแมขายและระบบเครือขาย 1   1 

๓ ระบบเครือขายและอุปกรณประกอบ 1   1 

๔ ระบบจัดการฐานขอมูลและระบบงานสารสนเทศ 1   1 

๕ ระบบจัดเก็บและบันทึกขอมูล 1   1 

๖ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 300 122 178 

๗ เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลท่ัวไป 6,760 3,603 3,157 

๘ เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง 2,665 1,080 1,585 

๙ เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา 2,697 1,691 1,078 

๑๐ เครื่องพิมพ Dot Matrix 496 14 482 

๑๑ เครื่องพิมพ Inkjet สีขนาด A๓/A๔ 1,003 362 641 

๑๒ เครื่องพิมพเลเซอร ขนาด A๓/A๔ 3,604 1,152 2,452 

๑๓ เครื่องพิมพเลเซอรสี ขนาด A๓/A๔ 874 666 208 

๑๔ เครื่องพิมพ Multifunction ขนาด A๓/A๔ 198 99 99 

๑๕ เครื่อง Scanner สี ขนาด A๐/A๔ 535 324 211 

๑๖ เครื่อง Plotter สี ขนาด A๐/A1 237 80 157 

๑๗ เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา(UPS) 1,800 237 1,563 

๑๘ อุปกรณสลับสัญญาณ(สาย/ไรสาย) 400 189 211 

๑๙ อุปกรณเชื่อมตอและเลือกเสนทาง(สาย/ไรสาย) 587 121 466 

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
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4.3.3 ระบบเครือขาย 

   ระบบเครือขายปจจุบันของกรมชลประทานเปนระบบเครือขายแบบ Local Area 
Network ของหนวยงานในสวนกลาง และสวนภูมิภาค (สํานักงานชลประทาน โครงการชลประทานตางๆ) 
โดยมีการเชื่อมโยงระบบระหวางสวนกลางกับภูมิภาค ดวยระบบเครือขายอินทราเน็ตและอินเตอรเน็ต 
(VPN: Virtual Private Network) มี Home Page อยู 2 สวน คือเครือขายในโครงการกาญจนาภิเษกที่
เชื่อมตอจาก Internet Node (Home Page RID.GO.TH) ซึง่ติดตั้งทีศู่นยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร กรมชลประทานกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ และเครือขายบริการ
อินเตอรเน็ต Kromchol.com ท่ีมีการเชื่อมโยงสื่อสารภายในกรมชลประทานสวนกลาง ตามรูปขางลาง 
 

 
รปู การเชื่อมโยงสือ่สารภายในกรมชลประทานสวนกลาง 
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รูป ระบบเครือขายอนิเตอรเนต็และระบบเครือขาย VPN กรมชลประทาน 

สาํหรบัหนวยงานสวนกลางและสวนภมูภิาค ระบบที ่1 

 
รูป ระบบเครือขายอนิเตอรเนต็และระบบเครือขาย VPN กรมชลประทาน 

สาํหรบัหนวยงานสวนกลางและสวนภมูภิาค ระบบที ่2 
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4.3.4 ระบบสํารองขอมูล (DR Site) 

   การดําเนินการดานการพัฒนาระบบสํารองขอมูลนั้น เปนสวนหนึ่งของการดําเนินการ
ภายใตโครงการบริหารความเสีย่งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน ปจจุบัน DR Site มีการ
ติดตั้ง 2 จุด คือ กรมชลประทานปากเกร็ด และสํานักงานชลประทานที่ 13 จ.กาญจนบุรี ซ่ึงสามารถ
แสดงภาพความเชื่อมโยงและการดําเนินงานของระบบสํารองขอมูลได ดังรูปขางลาง 

 
 

รปู ความเชื่อมโยงระหวางระบบเครือขายหลกัและระบบสาํรองขอมลู 2 จดุ 

 
รปู การทาํงานรวมระหวาง Primary Site และ DR Site 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 4-72 

 

4.3.5 ระบบการสื่อสาร 

การติดตอสื่อสารวิทยุปจจุบันของกรมชลประทาน มีการจัดสรรความถ่ีใหใชติดตอสื่อสาร
กันครอบคลุมทัง้ในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยความถี่ที่ใชงานในระบบ VHF/FM จํานวน 8 ความถ่ี 
และระบบ HF/SSB จํานวน 14 ความถ่ี ตามรูปขางลาง 

 
ระบบเครือขายสือ่สารวทิยรุะบบ VHF/FM ภายในเขตสํานกัชลประทาน 

 
ระบบเครือขายสือ่สารวทิยรุะบบ HF/SSB ภายในเขตสาํนกัชลประทาน 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 4-73 

4.3.6 การบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงสรางการบริหารงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบัน มีดังนี้ 
 

 
รปู แสดงโครงสรางศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กรมชลประทาน 

 
   หนาท่ีความรับผิดชอบของแตละฝาย มีดังนี้ 

1) ฝายบริหารทั่วไป 
    ฝายบริหารทัว่ไป แบงออกเปน 4 งาน คือ งานธุรการ งานบริหารบุคคลและ
สวัสดิการ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ มีหนาท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจ ดังนี้ 

1.1) ศึกษา วิเคราะห พัฒนา การบริหารจัดการภายในสักนักงานหรือการ
บริหารราชการท่ัวไป งานสารบรรณ รับ-สง บริการคนหา จัดเก็บ รวบรวมขอมูล ราง-พิมพหนังสือเอกสาร
ราชการเพ่ือให การปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานขอกําหนด และระเบียบในการบริหารสํานักงาน  

1.2) ศึกษา กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบงานการเงินบัญชี การจัดทําบัญชี 
การเบิกจายเงิน การควบคุมงบประมาณ การจัดทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินและการบริหารตนทุน
ผลผลิต เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานขอกําหนด และระเบียบท่ีเก่ียวของ  

1.3) ศึกษา วิเคราะห กํากับ ดูแล ความคุม ตรวจสอบ งานพัสดุ การจัดซื้อ 
จัดจาง การบริหารสัญญา การจัดทําบัญชีพัสดุ การจัดทําทะเบียนควบคุมครุภัณฑในฐานะกองผูควบคุม 
การเบิกจาย การจัดการคลังพัสดุ การจําหนาย การบริหารสินทรัพย เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐาน กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ  

1.4) ศึกษา วิเคราะห วางแผน กํากับ ดูแล การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
วิเคราะหโครงสรางและอัตรากําลังการจัดทําโครงสรางภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาบุคลากร การพิจารณากลัน่กรองผลงาน การประเมินบุคคลการ
เลื ่อนระดับใหสูงขึ ้น และรับเงินประจําตําแหนงเพือ่ใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนธรรมและตรงตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

1.5) ศึกษา วิเคราะห กํากับ ดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.6) ศึกษา วางแผน กํากับ ดูแล การจัดสวัสดิการภายในศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการเสริมสรางความผาสุก เพ่ือใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
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1.7) กํากับ ดูแล การจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการ โดยมีการ
เตรียมเอกสารการนําเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานตางๆ ติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.8) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู  การบริหารงานทั่วไปใหแก
บุคลากรในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.9) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
 

2) สวนยุทธศาสตรและมาตรฐานเทคโนโลยี 
   สวนยุทธศาสตรและมาตรฐานเทคโนโลยี มีหนาท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจ 
ดังนี้ 

2.1) ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และเผยแพร แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สารของกรมชลประทาน เพือ่ใหสอดคลองกับแนวนโยบายยุทธศาสตร และแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2.2) ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานโครงการ คํา
รับรองการปฏิบัติราชการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร และติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมและแผนปฏิบัติงานของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

2.3) ศึกษา ติดตาม กําหนด และเผยแพร มาตรฐานเทคโนโลยี จัดทํา
โครงการระบบสารสนเทศและการสือ่สาร รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่อสาร เพื่อใหการนํามาใชในการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ขอกําหนด 
หลักเกณฑ ระเบียบ และกฏหมายท่ีเก่ียวของ 

2.4) ศึกษา ติดตาม กําหนด และเผยแพร แนวนโยบายมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ แผนบริหารความเสีย่งระบบสารสนเทศ แผนบริหารความตอเนือ่งและ
กอบกูกระบวนการดานระบบสารสนเทศ เพือ่ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื ่องและบรรลุตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 

2.5) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ดานสารสนเทศและการสือ่สาร
ของกรมชลประทาน การบริหารงานใหแกบุคลากร เพื่อใหมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

2.6) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่
เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 

3) สวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
   สวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย มีหนาท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจ ดังนี้ 
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3.1) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผน พัฒนา กํากับดูแล ใหคําแนะนํา 
ติดตั ้ง ปรับปรุง และบํารุงรักษาคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครือขาย อุปกรณประกอบและระบบที่
เก่ียวของ บริหารจัดการเพ่ือใหบริการระบบคอมพิวเตอรแมขายไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

3.2) บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล แกไขปญหาการใชงาน ซอมบํารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ เพ่ือแกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีชํารุด บกพรอง 
ใชงานไมได ใหสามารถกลับมาใชในการพัฒนางานของกรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผน พัฒนา กํากับดูแล บริหารจัดการ
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกับบุคลากรภายในกรม สําหรับติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลการปฏิบัติงาน
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

3.4) บริหารจัดการความเสีย่งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้กับระบบเครือขายและเครื่องแมขายอันทําใหการใหบริการระบบเครือขาย
สารสนเทศหยุดชะงัก 

3.5) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู  ดานระบบคอมพิวเตอรผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตใหแกบุคลากร เพื่อใหมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองสมบูรณ
และมีประสิทธิภาพ 
 

4) สวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ 
    สวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ แบงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร และฝายระบบสารสนเทศภูมิศาตร มีหนาท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจ ดังนี้ 

4.1) ฝายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
4.1.1) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา กํากับ ดูแล บํารุงรักษา 

ระบบงานคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานใน
หนวยงานตางๆ ของกรม 

4.1.2) ออกแบบ พัฒนา บํารุงรักษา เว็บไซตกรมชลประทานและ
หนวยงานตางๆ ของกรมเพ่ือสนับสนุนเผยแพรขอมูล 

4.1.3) บริการ เชื่อโยง แลกเปลีย่นขอมูลกับหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกกรมชลประทานเพือ่สนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการ การทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
ดานสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

4.1.4) ให คําปรึกษา แนะนํา  ถายทอดความรู เ กี ่ยวกับระบบ
สารสนเทศเพือ่การบริหารและเทคโนโลยีใหมๆ เพือ่ใหมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.1.5) ปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือไดรับมอบหมายเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

4.2)  ฝายระบบสารสนเทศภูมิศาตร มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
4.2.1) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา กํากับ ดูแล บํารุงรักษา

ระบบฐานขอมูลดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ของกรม 
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4.2.2) พัฒนา ประยุกตใชขอมูลดานสารสนเทศภูมิศาสตร เพื ่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม 

4.2.3) บริการ เชื่อมโยง แลกเปลีย่นขอมูลกับหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกกรมชลประทาน เพือ่สนับสนุนการเชือ่มโยงและบูรณาการ การทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานดานภูมิสารสนเทศ 

4.2.4) ให คําปรึกษา แนะนํา  ถ ายทอกความรู เ กี ่ยวกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร และเทคโนโลยีใหมๆ เพื ่อใหมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.2.5) ปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือไดรับมอบหมายเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 
5) สวนสื่อสารโทรคมนาคม  

    สวนสื่อสารโทรคมนาคม แบงออกเปน 3 ฝาย คือ ฝายโทรคมนาคม ฝายติดตัง้
และปฏิบัติการสือ่สารที ่1 (สามเสน) และฝายติดตัง้และปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 (ปากเกร็ด) มีหนาทีค่วาม
รับผิดชอบตามภารกิจ ดังนี้ 

5.1) ฝายโทรคมนาคม มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
5.1.1) ศึ กษา  วิ เ คราะห  ออกแบบ จั ด ทํ า  ว า งแผน  พัฒนา

ระบบสื ่อสารโทรคมนาคม เพือ่ใหระบบสื ่อสารโทรคมนาคม มีการพัฒนาตามเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเปนไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

5.1.2) ศึกษา วิเคราะห คํานวณ ประมาณการและออกแบบงาน
ระบบวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร เพือ่ใหงานระบบสือ่สารโทรคมนาคม สามารถใชอุปกรณสือ่สารทีเ่หมาะสม 
สนับสนุนภารกิจและเปนไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

5.1.3) ศึกษา วิเคราะห วางแผนโครงขายสื่อสารโทรคมนาคม ขยาย
ขายและนําเขาระบบวิทยุสือ่สารโทรคมนาคม เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

5.1.4) อํานวยการ ควบคุมงาน ตรวจสอบ ทดสอบ ปรับแตง ติดตาม
ประเมินผล บํารุงรักษาระบบสื่อสารขอมูล และระบบวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

5.1.5) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ใหแกบุคลากร เพ่ือใหมี
ความเขาใจหลักวิชาการดานระบบสื่อสารโทรคมนาคม และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองสมบูรณ
และมีประสิทธิภาพ 

5.1.6) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 4-77 

5.2) ฝายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารท่ี 1 (สามเสน) มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

5.2.1) ควบคุม ติดตัง้ ซอมแซม บํารุงรักษา อุปกรณสือ่สาร ระบบ
โทรศัพทพ้ืนฐาน ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบภาพและเสียง ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพ่ือใหอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมมีประสิทธิภาพ สามารถใชงานสนับสนุนการปฏิบัติใหภารกิจบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

5.2.2) วางแผน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซอม ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบ
สายสัญญาณสือ่สารโทรคมนาคม เพือ่ใหรับสายสัญญาณสือ่สารโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพ สามารถใช
งานสนับสนุนการปฏิบัติใหภารกิจบรรลุตามเปาหมาย 

5.2.3) บริการรับ – สงขาวสารทางโทรสาร วิทยุโทรคมนาคม และ
ระบบสือ่สารที่เกี่ยวของตามภารกิจ เพือ่ใหการบริการดานสื่อสารโทรคมนาคม สามารถใชงานสนับสนุน
การปฏิบัติงานใหภารกิจบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

5.2.4) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ใหแกบุคลากร เพ่ือใหมี
ความเขาใจหลักวิชาการดานระบบสื่อสารโทรคมนาคม และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองสมบูรณ
และมีประสิทธิภาพ 

5.2.5) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

5.3) ฝายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารท่ี 2 (ปากเกร็ด) มีหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

5.3.1) ควบคุม ติดตัง้ ซอมแซม บํารุงรักษา อุปกรณสือ่สาร ระบบ
โทรศัพทพืน้ฐาน ระบบวิทยุสือ่สาร ระบบภาพและเสียงระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพือ่ใหอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมมีประสิทธิภาพ สามารถใชงานสนับสนุนการปฏิบัติใหภารกิจบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

5.3.2) วางแผน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซอม ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบ
สายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อใหรับสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมมรประสิทธิภาพ สามารถใช
งานสนับสนุนการปฏิบัติใหภารกิจบรรลุตามเปาหมาย 

5.3.3) บริการรับ – สงขาวสารทางโทรสาร วิทยุโทรคมนาคม และ
ระบบสือ่สารที่เกี่ยวของตามภารกิจ เพือ่ใหการบริการดานสื่อสารโทรคมนาคม สามารถใชงานสนับสนุน
การปฏิบัติงานใหภารกิจบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

5.3.4) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ใหแกบุคลากร เพ่ือใหมี
ความเขาใจหลักวิชาการดานระบบสื่อสารโทรคมนาคม และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองสมบูรณ
และมีประสิทธิภาพ 

5.3.5) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 
   ปจจุบันอัตรากําลังบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีจํานวน
ท้ังสิ้น 111 อัตรา ดังนี้ 
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ตาราง จาํนวนอัตรากาํลงับุคลากรศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ลําดับ รายละเอียด จํานวน (อัตรา) 
1 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 1 
2 ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร (ขาราชการ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร (พนักงานราชการ) 
25 
18 

4 วิศวกรไฟฟาสื่อสาร 5 
5 เจาหนาท่ีสนับสนุน 61 
 จํานวนรวมทั้งสิ้น 111 

  หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 
 
    นอกจากนี้ เพือ่ใหการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย และ
ลดความเสี่ยง ศูนยฯ มีการจัดทําแนวนโยบายบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศ และ
แผนบริหารความเสีย่ง เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน และมีการประกาศใหผูที่เกีย่วของทราบและ
ถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
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บทที ่5 บทวเิคราะห จุดแขง็ จดุออน โอกาส และอปุสรรค 
ในงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (SWOT Analysis) 

 
ในการวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือใหเกิดความสําเร็จเปนไปตามวิสัยทัศนและเปาประสงคขององคกร

นัน้ จําเปนตองมีการวิเคราะหเพือ่คนหายุทธศาตรและกลยุทธที่เหมาะสม เครื่องมือทีน่ิยมใชคือ การ
คนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ที่เรียกวา SWOT อันเกิดจากระดมสมองจากบุคลากรใน
หนวยงาน หรือ นอกหนวยงาน ผลการวิเคราะห SWOT ของกรมฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

5.1 จุดแข็ง (Strength) 
1) ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญในการนําICT มาใชชวยปฏิบัติงานอยางจริงจังและตอเนือ่ง 

และมีนโยบายในการนําระบบ ICT มาใชชวยในการปฏิบัติงาน 
2) มีศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ (SWOC) เปนหนวยงานในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจาก

หลากหลายสื่อ หลากหลายชองทาง เพ่ือการบริหารจัดการน้ํา 
3) มีระบบโทรมาตรจํานวนมากที่ใชในการเก็บขอมูลที่มีปริมาณจํานวนมาก และตอเนื ่อง 

สามารถนํามาใชวิเคราะหเพ่ือการบริหารจัดการน้ําได 
4) มีโครงสรางของหนวยงานที่รับผิดชอบดานขอมูล และการวิเคราะหขอมูลกระจายตัวอยูทั่ว

ประเทศ 
5) มีบุคลากรที่มีความเชี ่ยวชาญในงานภารกิจหลักของกรม และการดําเนินงานของศูนย

ปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ (SWOC) 
6) มีหนวยงานที่รับผิดชอบดาน ICT โดยตรง และมีบุคลากรดาน ICT ที่มุงมัน่ตอความสําเร็จ

และความยั่งยืนของระบบ ICT 
7) มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพพรอมรับการพัฒนาดาน ICT 
8) มีระบบเครือขายท่ีครอบคลุมเชื่อมโยงทุกหนวยงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 
9) มีการจัดหา พัฒนา เครื่องมือ ระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูล และระบบสนับสนุนการ

ดําเนินงานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานตามภารกิจของหนวยงานในระยะท่ีผานมา  
 

5.2 จุดออน (Weakness) 
1) ขาดแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการไปสูองคกรอัจฉริยะ  
2) ขาดการบังคับใชระเบียบท่ีไดประกาศใชอยางจริงจัง 
3) ระบบสารสนเทศยังไมรองรับการปฏิบัติงานทุกกระบวนงานขององคกร 
4) มีขอมูลกระจัดกระจายอยูหลายแหลง หลายระบบ ยังไมเปน Real-time ขาดการยืนยัน

ความถูกตอง ความสมบูรณ และการเชื่อมโยงกันเปนระบบเดียว  
5) ศูนยปฏิบัติการน้าํอัจฉริยะขาดระบบวิเคราะหขอมูลแบบบูรณาการขอมูลทัว่ประเทศ และ

ระบบแจงเตือนอัตโนมัติเพื่อการบริหารจัดการน้ํา ไมเปนทีรู่จักในสาธารณะเทาทีค่วร ขาด
การประชาสัมพันธงานหรือผลงานเพ่ือนําไปใชงานจริง 
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6) การประชาสัมพันธและใหขอมูลผการวิเคราะหสถานการณแกประชาชน เกษตรกร และ
โรงงาน ยังไมรวดเร็ว ไมทัว่ถึง ไมตรงกลุมเปาหมาย ไมตรงตามความตองการการบริโภค
ขอมูลขาวสาร 

7) มีระบบ VDO Conference ที่ใชในการสื่อสารภายในองคกร แตไมสามารถเห็นผูใชทุก 
Node ไดพรอมกัน ทําใหการสื่อสารยังไมเต็มประสิทธิภาพ 

8) มีฮารดแวร ซอฟแวร และเครือขาย หลายระบบ หลายรุน และบางสวนในปจจุบันใชงานได
ไมดีเทาท่ีควร และการบํารุงรักษาไมครบถวนท้ังหมด 

9) บุคลากรดาน ICT มีจํานวนนอย ขาดแรงจูงใจและความกาวหนา 
 

5.3 โอกาส (Opportunity) 
1) มีนโยบายและแผนยุทธศาสตรระดับชาติ และกระทรวงสนับสนุนการพัฒนาและการนํา ICT 

เขามาใชในกรมชลประทาน รวมถึงการพัฒนาบุคลกาการใหมีทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
2) รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา 
3) ความกาวหนาและแนวโนมของเทคโนโลยีท่ีเอ้ือตอการนํามาใชในหนวยงาน 
4) มีเครือขายพันธมิตรในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และหนวยงานในตางประเทศใน

สงเสริมการปฏิบัติงานภารกิจหลัก และดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
5) มีผู เชี ่ยวชาญจากภายนอกใหคําปรึกษาและรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการ

ดําเนินงานของกรมชลประทาน 
 

5.4 อุปสรรค (Threat) 
1) ระเบียบราชการไมเอ้ืออํานวยในการปฏิบัติงานในการจัดหาอุปกรณ ICT ท่ีทันสมัย เขามาใชงาน 
2) นวัตกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอยางรวดเร็วสงผลใหระบบหรืออุปกรณลาสมัย

อยางรวดเร็ว 
 

5.5 การวิเคราะห SWOT ดวย TOWS Matrix 

  ผลลัพธจากการวิเคราะห SWOT สามารถนํามาพิจารณารวมกันเพื่อกําหนดกลยุทธและ
ยุทธศาสตรได 4 ดาน โดย  

  1) การนําจุดแข็งขององคกรมาสรางโอกาส (SO) นําไปสูกลยุทธเชิงรุก  

  2) การนําจุดแข็งขององคกรมาปองกันอุปสรรค (ST) นําไปสูกลยุทธเชิงปองกัน  

  3) การนําโอกาสมากําจัดจุดออนขององคกร (WO) นําไปสูกลยุทธเชิงแกไข  

  4) การกําจัดจุดออนพรอมท้ังปองกันอุปสรรค (WT) นําไปสูกลยุทธเชิงรับ  
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 ผลการวิเคราะหศักยภาพของกรมชลประทาน โดย TOWS Matrix สามารถแสดงไดดังตาราง 
 ปจจยัภายนอกองคกร 

โอกาส (Opportunity) 
ปจจยัภายนอกองคกร 
อุปสรรค (Threat) 

ปจจยัภายใน
องคกร 
จดุแขง็ 
(Strength) 

SO: กลยุทธเชงิรุก 
- ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล

ใหมีประสิทธิภาพใชงานไดตอเนื่อง 
- พัฒนาระบบสารสนเทศ และอุปกรณเพ่ือ

รองรับการบริการอัจฉริยะของกรม
ชลประทาน 

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสและ
ชองทางในการมีสวนรวมของประชาชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เสริมสรางสมรรถนะ และทักษะงานดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากรทุกระดับ 

ST: กลยทุธเชงิปองกนั 
- บํารุงรักษาระบบสารสนเทศ ระบบ

คอมพิวเตอร เครื่องมือและ
อุปกรณดานเทคโนโลยีดิจิทัลให
สามารถใชงานไดตอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ 

ปจจยัภายใน
องคกร 
จดุออน 
(Weakness) 

WO: กลยทุธเชงิแกไข 
- ทบทวน และปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัล

ของกรมชลประทาน ตลอดจนกฎ ระเบียบ 
นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลใหเอ้ือตอการนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาประยกุตใชในองคกร 

- บูรณาการการจัดเก็บขอมูลหลากหลายสื่อ 
ใหเปนมาตรฐานเขาสูระบบคลังขอมูลกลาง
กรมชลประทาน  

- ปรับปรุงประสิทธิภาพดานความม่ันคง
ปลอดภัยทางดานสารสนเทศใหเกิดความ
นาเชื่อถือในการใชงาน 

- พัฒนาสื่อและถายทอดองคความรูดานน้ํา แก
ผูใชทุกระดับท้ังภายในและภายนอกองคกร 

WT: กลยทุธเชงิรบั 
- จัดหาและพัฒนาะระบบ

สารสนเทศและอุปกรณเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารงานภายใน
องคกรใหมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่6 ดจิิทลัในอนาคตสาํหรบักรมชลประทาน 

 

6.1 แนวโนมเทคโนโลยีในอนาคต (Technology Trends) 
  เนื ่องจากปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว 
ดังนั ้น การศึกษาแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในอนาคต (Technology 
Trends) จึงจําเปนอยางยิ ่งเพิ ่มใหเกิดการเพิม่ประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการของกรม
ชลประทาน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรใหมีความทันสมัย อีกทัง้เพื่อใหรองรับการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูลภายในและระหวางประเทศไดตอไปในอนาคต จากการศึกษา พบวา ณ เดือนกรกฎาคม 
ค.ศ.2016 (พ.ศ. 2559) บริษัท การดเนอร (Gartner) ซึ่งเปนบริษัทชัน้นําทีใ่หคําปรึกษาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดทําการคาดการณทิศทางและแนวโนมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารพรอมทั้งนําเสนอขอมูลวัฏจักรการพัฒนาของเทคโนโลยี (HYPE Cycle) และมีเทคโนโลยีที่
นาสนใจและควรนํามาประยุกตใชสําหรับกรมชลประทานซ่ึงสามารถแสดงไดดังรูป 

 
รปู ทศิทางแนวโนมเทคโนโลย ีของ Gartner ณ เดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 2016 

 
  จากรูปสามารถสรุปรายชื่อเทคโนโลยีท่ีนาสนใจและนํามาประยุกตใชสําหรับกรมชลประทาน ดังนี้ 

1) Conversation User Interface  
2) Smart Data Discovery 
3) IoT Platform 
4) Blockchain 
5) Machine Learning 
6) Software-Define Anything (SDX) 
7) Natural-Language Question Answering 
8) Enterprise Technology and Ontology Management 
9) Augments Reality 
10) Virtual Reality
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6.2 เทคโนโลยีสําหรับ RID 4.0 Digital Platform 
  ตามท่ีวิสัยทัศนกําหนดไว คือ “ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเปลีย่นถายองคกรสูองคกรอัจฉริยะ
ในการบริการ (RID 4.0) ที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย ตามแนวทางมาตรฐานสากล” กรมชลประทาน 
จะสามารถพัฒนาไดจําเปนตองมีแนวทางการพัฒนาที่เปนกรอบการพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อการขับเคลื่อนทั้ง
องคกร แนวทางนี้ เรียกวา “แนวทางการพัฒนา RID 4.0 Digital Platform” กลาวคือ “ผูใหบริการดิจิทัล
แพลตฟอรมกลางดานการบริหารจัดการน้ํา สําหรับการจัดเก็บขอมูล ประมวลผลและใหบริการขอมูลกับทุก
ภาคสวน”  

 

บ  
 

รปู ความสัมพันธระหวางพันธกิจกบัเทคโนโลยทีีใ่ชในการพฒันา RID 4.0 Digital Platform ระยะ 5 ป 
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จากรูปขางตน คือ แนวทาง RID 4.0 Digital Platform จะเนนการนําไปประยุกตใชเพื่อภารกิจการบริหาร
จัดการน้ําเปนลําดับแรก ในระยะ 5 ป และผลประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาจะสามารถขยายตอเนือ่งตอไป
ยังภารกิจการพัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน และการปองกันและบรรเทาอุทกภัยไดในระยะตอไป 
 

 
รปู RID 4.0 Digital Platform 

 
 การพัฒนาเปลีย่นแปลงองคกรไปสู การเปนองคกรที่มีความเปนดิจิทัล ในรูปแบบการใหบริการ
แพลตฟอรมกลางดานการบริหารจัดการน้ํา สําหรับการจัดเก็บขอมูล ประมวลผลและใหบริการขอมูลกับทุก
ภาคสวน จําเปนตองมีการออกแบบโครงสรางของแพลตฟอรม ในการนําเขาขอมูลจากรูปแบบทีห่ลากหลาย 
การจัดเก็บ วิเคราะห และการใหบริการขอมูลไปยังชองทางตางๆ โดยคํานึงถึงผูใชงานในทุกภาคสวน ไดแก 
ภาคเกษตร ภาคอุตสหกรรม ผูใชน้ําภาคครัวเรือน ผูใชน้ําอ่ืนๆ นักทองเทียว ผูบริหารในกรม ผูบริหารทองถิน่ 
ฯ และหนวยงานตางๆ ทีเ่กีย่วของ ในรูปแบบการใหบริการขอมูลดิจิทัล อันจะนําไปสู การบริหารจัดการ การ
ตัดสินใจ การแจงเหตุ แจงเตือน และการเผยแพรขาวสาร โดยการมีสวนรวมจากภาคประชาชน และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 จากรูปขางตนแสดงขอมูลจากแหลงตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ํา ทีมี่อยูและมีแนวโนม
จะมีเกิดข้ึนในอนาคต โดยรอยเรียงการกําเนิดของขอมูล จากตนน้ําไปยังปลายน้ํา ไดแก  

ระบบ SCADA เปนขอมูลแบบ Real-time ท่ีมีจัดสงขอมูลเกีย่วกับระดับน้ําในลุมน้ําขนาดใหญ ไดแก 
เข่ือน และอางเก็บน้ํา ขอมูลเกีย่วกับปริมาณน้ําฝนท่ีตกในพ้ืนท่ี ในการนําเขาขอมูล SCADA เขาสูระบบฐาน
ขอมุล จําเปนตองทราบวิธีในการแปลงขอมูล การคัดเลือกขอมูล และการนําเขาขอมูล เนือ่งจาก ระบบมีความ
หลากหลายตามผูใหบริการ  
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ขอมูลจากระบบโทรมาตร จากลุมน้ํา เปนขอมูล Real-time ในภาวะปกติจะสงขอมูลทุก 15 นาที ใน
รูปแบบขอความ ท่ีมีรูปแบบเฉพาะ ตามชนิดของอุปกรณ และผูผลิต 

ขอมูลจากอุปกรณ IoT หรอื smart device ตางๆ เนื่องจากปจจุบันมีการนํามาใชกันอยางกวางขวาง 
สามารถสงขอมูลไดแบบ Real-time ไดขอมูลรวดเร็ว แมนยํา และมีความถูกตองสูง มีโอกาสที่จะมีการใชงาน
เพ่ือการตรวจวัดระดับน้ํา น้ําฝน น้ําทา คุณภาพน้ํา และ ขอมูลลําน้ําไดในอนาคต 

ขอมูลจาก CCTV เปนขอมูลที่เห็นได และมีความถูกตองทีสุ่ด สามารถเห็นไดดวยสายตา มีความเปน
ปจจุบันสูง แตตองการชองทางการสื่อสารที่รวดเร็ว และมีปริมาณขอมูลมาก ซึ่งปจจุบันมีการใชงานอยูบาง 
สวนใหญนํามาใชเพ่ือตรวจสภาพลุมน้ํา ยืนยันความถูกตองของเหตุการณ ตองอาศัยบุคลากรในการตรวจสอบ
ภาพจากกลอง CCTV อีกที ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานการสงสัญญาณจากกลอง CCTV มึความคมชัดสูง และ
มีการเขารหัสทําใหสามารถสือ่สารไดดีขึ้นไมติดขัด อีกทัง้มีเทคโนโลยีทีส่ามารถวิเคราะหภาพจาก CCTV ได 
ทําใหสามารถตรวจจับเหตุการณผิดปกติและแจงเตือนไดทันที ลดข้ันตอนในการตรวจสอบขอมูลได 

ขอมูลที่มาจาก โทรศัพท smart phone tablet ตางๆ โดยผานโปรแกรมทีไ่ดรับการติดตั้ง ปจจุบัน
โปรแกรมที่ใชงานมีหลากหลายโปรแกรมทั้งที่มีอยูและที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ขอมูลเหลานี้ สามารถ
นําเขาจากเครื่องแมขาย ที่ทําหนาที่รับขอมูลมาอีกทอด หรือสงโดยตรงมายังระบบโดยผานการกําหนดใน
โปรแกรมการทํางาน เชน เมล ไลน เฟสบุค โดยระบบจะตองจัดเตรียมการรองรับขอมูลในสวนนีทั้ง้ที่มีอยูและ
รองรับท่ีกําลังจะเกิดในอนาคต 

ขอมูลจาก Social

ขอมูลที่สําคัญมากและขาดไมไดคือขอมูลที่มาจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่อยู ในรูปแบบ
บริการ 

 ดวยปจจุบันผูใชสวนใหญปรับตัวหันไปใชงานสื่อสังคมออนไลนมากข้ึน และอนาคต
คาดวาจะยังเพิ่มขึ้นตอไปอีก การใชงานระบบแบบเดิม จะลดลง ผูคนเขียนขอความและนําเสนอเหตุการณใน
สื่อสังคมออนไลน หรือโลกโซเซียลมากกวา หลายครั้งพบวาโลกโซเซียลใหขอมูลท่ีเปนปจจุบันและยืนยันไดจริง
อยางรวดเร็ว การรับฟงขอมูลจากโลกโซเซียล จะชวยใหรับทราบขอมูลที่หลากหลายมุมมอง เปนปจจุบัน ทํา
ใหสามารถบริหารจัดการไดทันทวงที อยางไรก็ตามสื่อสังคมออนไลน มักมีผูไมหวังดี และมีผูกอกวน ทําให
บางครั้งความนาเชื่อถือของขอมูลจะนอยลง อยางไรก็ตาม ดวยเทคโนโลยีในปจจุบัน มีการนําการวิเคราะห
ขอมูล แบบ Big Data มาชวยทําใหการวิเคราะหขอมูลจากโซเซียล มีความรวดเร็วข้ึน นาเชื่อถือข้ึน จึงมีความ
เปนไปไดสูงท่ีจะไดขอมูลจากชองทางนี้ในอนาคต 

(Services) หรือ API

ขอมูลที่กลาวมาทั้งหมดมีความหลากหลาย มีความแตกตางทัง้รูปแบบและปริมาณ เปนการยากที่จะ
ทําการแปลงทั้งหมดใหอยูในรูปแบบที่สามารถเอาไปวิเคราะหรวมกันได จึงจําเปนตองมีระบบกลางในการ
แปลงขอมูล เชื่อมโยงขอมูล และพิสูจน ยืนยันความถูกตอง ที่ใชรวมกันได เรียกวา Data integration 
Platform และ Big Data Platform สําหรับขอมูลท้ังแบบ Structures และ Unstructure เพื่อนําเขา จัดเก็บ 
และวิเคราะห นําไปสูบริการใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด ไดแก เกษตรกร ผูบริหารโรงงานอุตสาหกรรม 
และผูบริโภคน้าํในภาคครัวเรือน นอกจากผูบริโภคน้าํโดยตรง ยังมีผู เกีย่วของในฐานะผูใชขอมูลน้ํา ไดแก 
หนวยงานภาครัฐทีมี่การนําขอมูลน้ําไปใชในกระบวนการทํางาน การวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปสูบริการอื่นๆ 
ไดแก หนวยงานการเกษตรนําขอมูลไปใชเพื่อการสงเสริมการเกษตร และแจงเหตุการณสถานการณน้ําท่ี
เกิดขึ ้น หนวยงานอุตสาหกรรมเพื ่อวางแผนการใชน้ ําและเฝาระวังคุณภาพน้ ํา อันจะมีผลกระทบตอ
กระบวนการผลิต  

 การเชื ่อมตอที่สมบูรณทําใหเขาถึงขอมูลไดเปนปจจุบัน มีมาตรฐาน ลด
กระบวนการในการนําเขาขอมูล สามารถไดขอมูลท่ีรวดเร็ว ลดการจัดเก็บซํ้าซอน ไดขอมูลท่ีไมเปนปจจุบัน 
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ขอมูลเหลานี ้เมือ่มีการบริหารจัดการทีด่ี มีการจัดเก็บ ยืนยันความถูกตอง มีคุณภาพขอมูลที่ดี การ
เครื่องมือการวิเคราะหที่เหมาะสม จะนําไปสูการขับเคลื่อนการทํางาน กระบวนการงาน ธุรกิจ และเศรษฐกิจ
ได เปนแนวทางในการขับเคลื่อนสูองคกรดิจิทัลอยางแทจริง 

 

 
รปู RID 4.0 Digital Platform: เทคโนโลยทีีน่ํามาประยกุตใช 

 
 จากรูป แสดงหนวยบริการท่ีจําเปนตองมีเพื่อรองรับปริมาณขอมูล ความหลากหลายของขอมูล ความ
รวดเร็วของขอมูล อันประกอบดวย หนวยจัดเก็บ หนวยวิแคราะห และหนวยแสดงผล โดยโครงสรางหนวย
บริการสําหรับ RID 4.0 Digital Platform มีรายละเอียดดังนี้ 
 

หนวยบริการ เครื่องมือ รายละเอยีด 
Data Integration &  
Big data management 

Customized บริการเพื่อการจัดเก็บขอมูล การรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล ไปจนถึงการขับเคลื่อนขอมูลไปยังผูมี
สวนไดสวนเสียตามท่ีตองการ 

Data Acquisition Customized สวนใหบริการในการจัดเก็บขอมูลท่ีมาจากแหลงตางๆ มี
รูปแบบตางกัน โดยจัดทําเปนรูปแบบบริการทีร่องรับ
การนําเขา ทําใหผูใชสามารถนําเขาขอมูลไดรวดเร็ว  

Data management 
Data Quality 

Customized บริ ก าร ในการบริ หารจั ดการข อ มูล  ทั ้ง รู ปแบบ 
Structure และ Unstructrue การจัดทําคุณภาพขอมูล 
การจัดเก็บ การเรียกใชขอมูล จัดการปรับปรุง แกไข 
พัฒนาคุณภาพขอมูลกอนเขาสูระบบ 
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หนวยบริการ เครื่องมือ รายละเอยีด 
Big Data management 
Data Lake 

Customized บริการในการบริหารจัดการขอมูล Big Data การทํา 
Data Lake การบริการการจัดเก็บ การนําเขาและการ
นํามาใช 

Operation data Store 
(ODS), EDW, OLAP  

RDBMS บริการเพือ่รองรับการจัดเก็บขอมูล transaction ท่ี
เ กิด ขึ ้นในกระบวนการทํางาน และกระบวนการ
วิ เคราะห การบริหารจัดการคลังขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

Data Governance 
Information security 

Customized บริการดานมาตรฐานขอมูล การทําคุณภาพขอมูล และ
บริการดานความปลอดภัยของขอมูล 

Location Intelligent Customized สวนใหบริการในการวิเคราะหขอมูลเชิงภูมิสารสนเทศ 
เชน การวิเคราะหโครงขาย การวิเคราะหพ้ืนท่ีใหบริการ 
เปนตน 

Business Intelligent Customized สวนวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือนําเสนอ
ในรูปแบบ Dashboard 

Virtual Reality (VR) Customized เทคโนโลยีในการแสดงผลในรูปแบบเสมือนจริง 
Augmented Reality 
(AR) 

Customized เทคโนโลยีในการแสดงผลสามารถปฎิสัมพันธระหวาง
โลกจริงและโลกเสมือน 

Advance Analytic 
 

Customized บริการวิเคราะหขอมูลขั้นสูง ไดแก การวิเคราะหดวย
โมเดล R, การวิเคราะหดวยระบบเรียนรู เครือขาย
ประสาทเทียม เพื่อวิเคราะหขอมูลที่มาจากขอมูล Big 
Data และขอมูลท่ีมีโมเดลซับซอน 

Streaming analytic Customized เปนบริการเพ่ือการวิเคราะห ขอมูล Streamingไดแก
ขอมูลจาก CCTV กระบวนการวิเคราะหภาพเคลือ่นไหว 

Open Data API Customized ใหบริการในการเชื่อมตอขอมูลกับระบบหรือผูใหบริการ  
Open Data ท่ีเปด API ใหใชงาน เชน การเชื่อมตอกับ  
Government Open Data เปนตน 

Open Data Customized บริการขอมูลเพื ่อใหภาครัฐสามารถใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

Notify Service Customized บรกิารแจงเตือนไปยังผูใช ประชาชน และผูท่ีเก่ียวของ 
Social Enterprise & 
Collaborate 

Customized บริการเพื ่อการเขาถึงขอมูลจากสังคมออนไลน การ
เชือ่มโยง การนําเขา และการจัดเก็บ การวิเคราะหและ
นําเสนอขอมุล บริการติดตอประสานงานผานโปรแกรม
การสื่อสารเพ่ือใหเกิดการสื่อสารระหวางหนวยงาน  

Public Internet portal 
Services 

customized บริการสวนประตูสําหรับภายนอก การเขาถึงระบบจาก
หนาบริการจากภายนอก ท้ังนี้เพ่ือเปนการปองการโจมตี 
การจัดแบงผูใชงานภายนอก 

Privated intranet customized บริการสวนประตูสําหรับภายใน การเขาถึงระบบจาก
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หนวยบริการ เครื่องมือ รายละเอยีด 
Services  หนาบริการจากสวนภายใน ทัง้นี้เพื่อการบริหารจัดการ 

ผูใชภายใน 
Omni channel service 
Platform 
Information driven 

Customized แพลตฟอรมสําหรับการใหบริการขอมูลแกระบบ 
หนวยงาน ผานชองทางตางๆ ท้ังหมด 
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บทที ่7 โครงการสนบัสนนุแผนปฎบิตักิารดจิทิลั 5 ป กรมชลประทาน 

 
โครงการสนับสนุนแผนปฎิบัติการดิจิทัล 5 ป แบงเปน แผนปฏิบัติการจํานวน 2 ชุด ไดแก 

1. แผนเรงดวนที่ตองเรงดาํเนนิการ 
เปนแผนที่มีความจําเปนตองดําเนินการโดยทันที เพื ่อรองรับนโยบายและยุทธศาสตรที ่มีการ

เปลีย่นแปลงไปตามเทคโนโลยี และนโยบายกรม กระทรวงและประเทศ เนนการวางโครงสรางพื้นฐานดาน
สารสนเทศ ตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อตอบสนองความตองการดานขอมูลทีเ่ปนปจจุบัน มีหลากหลาย มีการวิเคราะห และเผยแพร
ไปสูหนวยงานและภาคประชาชนไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา 

 
2. แผนการปฏบิตักิารดจิทิลั 5 ป 

เปนแผนปฏิบัติการเพ่ือใหเกิดการปฏบิตัแิละบรรลุเปาหมายของกรม ตอบโจทยแผนยุทธศาสตร 20 ป 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-90 

7.1 แผนปฏบิตักิารดจิทิลักรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) (แผนเรงดวนที่ตองเรงดาํเนนิการ) 
 

ยุทธศาสตรที่ 1: การเพิ่มขดีสมรรถนะบคุลากร และยกระดบัทกัษะดานเทคโนโลยดีจิทิลัแกผูใชงานทกุระดบั 
เปาประสงค 

กลยทุธ 
ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 

ปงบประมาณ หมายเหต ุ
2560 2561 2562 2563 2564  

เปาประสงค

เพ่ือพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับใหมีสมรรถนะ 
และขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานโดย
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
อยางเหมาะสม 

  

กลยุทธท่ี 1.1
จัดทําหลักสูตรดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
สําหรับบุคลากร 3 
กลุม คือ ผูบริหาร 
ผูใชงานท่ัวไป และ
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร ในกรม
ชลประทาน 

  

 

จํานวนหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลภายในกรม
ชลประทาน 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลแกบุคคลากรภายใน
กรมชลประทาน 

ศทส./สบค./
สํานัก/กอง 

 

     

1.1.1  โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาสมรรถนะ และ
ทักษะความรูดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลแกบุคลากรกรม
ชลประทาน 

ศทส./สบค.  X       หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-91 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปงบประมาณ หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  

จัดการฝกอบรมเพ่ือให
ความรูดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลสําหรับบุคลากร
ท้ัง 3 กลุม โดยเนนท่ี
ขาราชการและ
พนักงานราชการเปน
หลัก 

กลยุทธท่ี 1.2  

 
 
 
 
 
 

รอยละของจํานวน
บุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล ท่ี
เพ่ิมข้ึนในแตละป 

1.2.1 โครงการเพ่ิม
สมรรถนะดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลแกบุคลากรกรม
ชลประทาน 

ศทส./
สํานัก/กอง 

X X X X X หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป 

จัดทําสื่อสําหรับ
ถายทอดองคความรู
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล
แกบุคลากรท้ัง 3 กลุม 

กลยุทธท่ี 1.3  รอยละของจํานวน
องคความรูท่ี
เผยแพรภายในกรม
ชลประทานเพ่ิมข้ึน
ในแตละป 

โครงการพัฒนาสื ่อ  คลั ง
ความรู  และระบบจัดการ
ความรู  และถายทอดองค
ความรูดานน้ํา แกผูใช 

ศทส./สบค./
สํานัก/กอง 

      

1.3.1 โครงการพัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคลัง
ความรูกรมชลประทานดวย
เทคโนโลยสีมัยใหม 

ศทส./
สํานัก/กอง 

X  X   หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-92 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปงบประมาณ หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  

1.3.2 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบจัดการ
ความรูภายในกรม
ชลประทาน 

ศทส./สบค.  X     อางอิง: แผน DA 
กระทรวง, แผนงานท่ี 1 
/หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-93 

ยุทธศาสตรที่ 2: การเพิ่มประสทิธภิาพโครงสรางพื้นฐานดจิทิลัและการสื่อสารใหสามารถใชงานไดสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั และมมีาตรฐาน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  
เปาประสงค
เพ่ือใหมีระบบสื่อสารระหวาง 
บุคลากรในหนวยงานและ 
ระหวางอุปกรณ/เครื่องมือ
ดิจิทัล ท่ีสามารถใชสื่อสารได
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

  

กลยุทธท่ี 2.1
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสื่อสารภายในองคกรที่
รองรับการทํางานในรูปแบบ
ดิจิทัล และCollaborate 

  

 

จํานวนผูใชงาน
ระบบสื่อสาร
ภายในองคกรท่ี
รองรับการทํางาน
ดิจิทัล 

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
โค ร งสร า งพื ้น ฐ านดิ จิ ทั ล 
ระบบสื อ่ ส า ร  และระบบ
บูรณาการขอมูลใหมีความ
มั่นคงปลอดภัย 

ศทส. 
สํานัก/กอง 

      

2.1.1 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในองคกรโดยใช 
Collaboration 
Technology 

ศทส.     X     หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บูรณาการขอมูลดิจิทัล จาก
แหลงขอมูลดิจิทัลในรูปแบบ
ตางๆ เชน IoT, CCTV   

กลยุทธท่ี 2.2  จํานวนแหลงขอมูล
ดิจิทัลหรือชองทาง 
ท่ีระบบสามารถ
บูรณาการขอมูลได
จากอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส 

 

2.2.1 โครงการพัฒนา
แพลตฟอรมสําหรับสายขอมูล 
IoT และกลองวงจรปด 
(Streaming Platform for 
IoT & CCTV) 

ศทส.   X X X หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-94 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  
เปาประสงค
เพ่ือใหมีโครงสรางพ้ืนฐาน
ดิจิทัลท่ีเหมาะสม เพียงพอ 
พรอมใชงาน และมีความม่ันคง
ปลอดภัย 

  

กลยุทธท่ี 2.3
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดิจิทัลใหมีความพรอม
ในการใชงานและใชงานได
ตอเนื่อง 

  

รอยละของ
ความสําเร็จในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน
ดิจิทัล 

2.3.1 โครงการปรับปรุง
โครงสรางดานสารสนเทศ
แบบ Cloud Services 

ศทส.     X     หากไมไดงบประมาณ
สนับสนนุในปนั้น ให 
ของบในปถดัไป 

ปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพดานความม่ันคง
ปลอดภัยทางดานสารสนเทศ
ใหเกิดความนาเชื่อถือในการใช
งาน 

กลยุทธท่ี 2.4 รอยละของ
ความสําเร็จในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ดานความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2.4.1 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพดานความม่ันคง
ปลอดภัยทางดานสารสนเทศ
กรมชลประทาน 
(ความปลอดภัยท้ังหมด) 

ศทส.   X X X   หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-95 

ยุทธศาสตรที่ 3: การเพิม่ประสทิธภิาพการบรูณาการระบบขอมลูสารสนเทศของกรมชลประทาน เพือ่การบรหิารการจดัการน้ํา และการปองกนัและ
บรรเทาอทุกภยั แบบมสีวนรวม และเพิม่คณุคาการบรกิารแกประชาชน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  

เพ่ือพัฒนาระบบคลังขอมูล
กลางดานน้ําของกรม
ชลประทาน ครอบคลุมขอมูล
ท้ัง MIS และ GIS ท่ีเปน
เอกภาพ และมีคุณภาพ 
สามารถใชประโยชนจากขอมูล
รวมกันไดท้ังองคกร 

เปาประสงค 

กลยุทธท่ี 3.1
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
คลังขอมูลกลางดานน้ําของ
กรมชลประทาน 

  

รอยละความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
คลังขอมูลกลาง 

โครงการพัฒนาคลังขอมูล
กลางดานน้ ํา สําหรับขอมูล 
MIS GIS Big Data เพือ่การ
ใชงานรวมกันในกรม และ
ระหวางกรมในรูปแบบ Open 
Data 

ศทส./
สบอ.

สํานัก/กอง 

      

3.1.1 โครงการปรับปรุง
ฐานขอมูลน้ําใหเปนระบบ
เดียวกันท่ีมีความถูกตองและ
แมนยาํ 

ศทส./
สบอ. 

X   X X X X หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป/ 
อางอิง: แผน DA 
กระทรวง, แผนงานท่ี 6 
/ยุทธศาสตร 20 ป 
  

กลยุทธท่ี 3.2
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
วิเคราะหและจัดเก็บขอมูล
แบบ Big Data 

  รอยละความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
จัดเก็บและ
วิเคราะหขอมูล
แบบ Big Data 

3.2.1 โครงการพัฒนาระบบ
เพ่ือการวิเคราะหขอมูลขนาด
ใหญ (Big data analysis) 

ศทส./
สบอ. 

      X   หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-96 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  

กลยุทธท่ี 3.3
ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า ร ะ บ บ

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  

  รอยละความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) 

3.3.1 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการ
วิเคราะห (GIS analytic) 

ศทส./
สชป. 

      X X หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป 

กลยุทธท่ี 3.4
การพัฒนาการใหบริการขอมูล
เปด (Open Data) 

  รอยละความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
ขอมูลเปด (Open 
Data) 

3.4.1 การพัฒนาการ
ใหบริการขอมูลเปด (Open 
Data) 

ศทส.       X X หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป 

เปาประสงค
เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ
และการบูรณาการเชื่อมโยง
ขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
และการตัดสินใจ 

  

กลยุทธท่ี 3.5
พัฒนาระบบสารสนเทศและ
การบูรณาการเชื่อมโยงขอมูล
เพ่ือสนับสนุนการบริหารและ
การตัดสินใจ 

  

รอยละความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
การบรูณาการ
เชื่อมโยงขอมูลเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
และการตัดสินใจ 

3.5.1 โครงการการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
เครื่องจักรกล กรม
ชลประทาน 

ศทส./
สคก. 

  X       หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนัน้ ให
ของบในปถดัไป 

3.5.2 โครงการการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพ่ือการ
จัดการลุมน้ํา และการใชน้ํา
เพ่ือการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี  

ศทส./
สชป. 

 X    หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป/ 
อางอิง: แผน DA 
กระทรวง, แผนงานท่ี 7 
/ทําเปนโครงการนํารอง
โดย สชป. 8  
 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-97 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  

เปาประสงค
เพ่ือใหบริการขอมูลแก
หนวยงานภายนอก และ
ประชาชนใหเกิดการมีสวนรวม 

  

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสและชองทางในการ
มีสวนรวมของประชาชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กลุยุทธท่ี 3.6 

รอยละความสําเร็จ
ระบบสารสนเทศที่
รองรับการเพ่ิม
โอกาสและชองทาง
ในการมีสวนรวมของ
ประชาชนและ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

3.6.1 โครงการพัฒนาระบบ
การมีสวนรวมภาคประชาชน 

ศทส./
สชป./

สํานัก/กอง 

  X       หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป 

3.6.2 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบเว็บไซต
กรมชลประทาน 

ศทส.   X  X X X หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-98 

 

ยุทธศาสตรที่ 4: ยกระดบัการบรหิารจดัการเพือ่ปรบัเปลีย่นสูองคกรอจัฉริยะดวยเทคโนโลยดีจิิทลัตามแนวทางมาตรฐานสากล 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  

 เพ่ือกําหนดทิศทาง และ
ยกระดับการบริหารจัดการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรม
ชลประทานใหมีความชัดเจน  
มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
ตามแนวทางมาตรฐานสากล 

เปาประสงค 

กลยุทธท่ี 4.1
จัดทําโครงการเพ่ือยกระดับ
การบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมชลประทาน 
ตามแนวทางมาตรฐานสากล 

  

 
 

ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินการ
จัดทําโครงการเพ่ือ
ยกระดับการบริหาร
จัดการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของกรม
ชลประทาน 

4.1.1 โครงการบรูณาการ
และสรางมาตรฐานขอมูล
ภายในกรมชลประทาน 

ศทส.   X X X X หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป 

4.1.2 โครงการจางท่ีปรึกษา
ศึกษาและจดัทํา
สถาปตยกรรมองคกร 
(Enterprise Architecture) 
ดานการบริหารจัดการน้ํา 

ศทส.   X       หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป 

4.1.3 โครงการจางท่ีปรึกษา
ในการบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
กรมชลประทาน 

ศทส.   X   หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-99 

ยุทธศาสตรที่ 4: ยกระดบัการบรหิารจดัการเพือ่ปรบัเปลีย่นสูองคกรอจัฉริยะดวยเทคโนโลยดีจิิทลัตามแนวทางมาตรฐานสากล 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  

เปาประสงค
เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงาน
ของกรมในภารกิจสนับสนุนให
เปนการทํางานบนพ้ืนฐาน
ดิจิทัล ท่ีสามารถลดข้ันตอน 
เพ่ิมความรวดเร็ว และความ
สะดวกในการทํางานทุกท่ี ทุก
เวลา 

  

กลยุทธท่ี 4.2
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารงานภายในองคกร 
(Back office) 

  

รอยละของจํานวน
ผูใชงานระบบ
สารสนเทศท่ี
สนับสนุนการ
บริหารงานภายใน
องคกร (Back 
office) 

โครงการพฒันาและปรบัปรงุ
การบรหิารงานภายในองคกร
ใหมปีระสทิธภิาพ ดวย
เทคโนโลยดีจิทิลั 

ศทส. 
สํานัก/กอง 

       

4.2.1 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภายในแบบอิเล็กทรอนิกส  

ศทส.     X X X หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป 

4.2.2 โครงการปรับปรุง
ระบบเครือขายสื่อสาร
โทรคมนาคม 

ศทส.  X    หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป/ 
อางอิง: แผน DA 
กระทรวง, แผนงานท่ี 
13  
 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-100 

ยุทธศาสตรที่ 4: ยกระดบัการบรหิารจดัการเพือ่ปรบัเปลีย่นสูองคกรอจัฉริยะดวยเทคโนโลยดีจิิทลัตามแนวทางมาตรฐานสากล 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  

4.2.3 โครงการปรับปรุง
ระบบงานสารบรรณ และ
ระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส 

ศทส.  X    หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป/
อางอิง: แผน DA 
กระทรวง, แผนงานท่ี 
14  

เปาประสงค
เพ่ือใหทรัพยากรดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของกรม
ชลประทานมีเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพสามารถใชงานได
ตอเนื่อง และลดความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน 

  

บํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
ระบบคอมพิวเตอร เครื่องมือ
และอุปกรณดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล ใหสามารถใชงานได
ตอเนื่อง 

กลยุทธท่ี 4.3 

รอยละของระบบ
สารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร
ท่ีไดรับการ
บํารุงรักษาให
สามารถใชงานได
ตอเนื่อง 

4.3.1 โครงการบํารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร และ
อุปกรณ 

ศทส. X X X X X หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป 

4.3.2 โครงการบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ 

ศทส. X X X X X หากไมไดงบประมาณ
สนับสนุนในปนั้น ให
ของบในปถดัไป 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-101 

 

7.2 แผนปฏบิตักิารดจิทิลักรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

7.2.1 ยุทธศาสตรที่ 1 : การเพิม่ขดีสมรรถนะบคุลากร และยกระดบัทกัษะดานเทคโนโลยดีจิิทลัแกผูใชงานทกุระดบั 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  

เปาประสงค

เพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ใหมีสมรรถนะ และขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางเหมาะสม 

  

กลยุทธท่ี 1.1
จัดทําหลักสูตรดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลสําหรับบุคลากร 3 กลุม 
คือ ผูบริหาร ผูใชงานท่ัวไป 
และนักวิชาการคอมพิวเตอร 
ในกรมชลประทาน 

  

จํานวนหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ภายในกรม
ชลประทาน 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลแกบุคคลากรภายใน
กรมชลประทาน 

ศทส./
สบค./

สํานัก/กอง 

 

     

1.1.1 โครงการปรับปรุง
สมรรถนะองคกรและ
บุคลากรเพ่ือขับเคลื่อน
องคกรอัจฉริยะ 

สบค./
ศทส./

สํานัก/กอง 
 

X  
 

   อางอิง: แผน 
DA กระทรวง, 
แผนงานท่ี 15 
/ 
ยทุธ: 20 ปกรม 
/ 
ยทุธ: 5 ปกรม, 
กลยุทธ: 5.1,  
ลําดับ: 5.1.1 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-102 

7.2.1 ยุทธศาสตรที่ 1 : การเพิม่ขดีสมรรถนะบคุลากร และยกระดบัทกัษะดานเทคโนโลยดีจิิทลัแกผูใชงานทกุระดบั 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  

จัดการฝกอบรมเพ่ือใหความรู
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับ
บุคลากรท้ัง 3 กลุม โดยเนนท่ี
ขาราชการและพนักงาน
ราชการเปนหลัก 

กลยุทธท่ี 1.2  รอยละของจํานวน
บุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล ท่ี
เพ่ิมข้ึนในแตละป 

1.2.1 โครงการ Smart 
Officer 

สบค./
ศทส./

สํานัก/กอง 
 

   X X อางอิง: แผน 
DA กระทรวง, 
แผนงานท่ี 15 
/ยทุธ: 5 ปกรม  
 
/ยทุธศาสตรท่ี: 
4 และ 5 , 
กลยุทธ: 4.2 
และ 5.1 , 
ลําดับ:Flagship 

1.2.2 โครงการอบรม
เก่ียวกับสารสนเทศสําหรับ
ระบบบุคลากร (Human 
Resource) 

สบค./
ศทส./

สํานัก/กอง 
 

  X X X อางอิง: 
ยุทธศาสตร
เงินทุน / 
ยทุธ: มิติ 4 / 
กลยุทธ: / 
ลําดับ: 26 

1.2.3 โครงการพัฒนา
บุคลากรดาน ICT  

สบค./
ศทส./

สํานัก/กอง 

X X X X X อางอิง: แผน 
DA กระทรวง, 
แผนงานท่ี 15 
 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-103 

7.2.1 ยุทธศาสตรที่ 1 : การเพิม่ขดีสมรรถนะบคุลากร และยกระดบัทกัษะดานเทคโนโลยดีจิิทลัแกผูใชงานทกุระดบั 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  

  

จัดทําสื่อสําหรับถายทอดองค
ความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลแก
บุคลากรท้ัง 3 กลุม 

กลยุทธท่ี 1.3  รอยละของจํานวน
องคความรูท่ี
เผยแพรภายในกรม
ชลประทานเพ่ิมข้ึน
ในแตละป 

โคร งการพัฒนาสื ่อ  คลั ง
ความรู และระบบจัดการ
ความรู  และถายทอดองค
ความรูดานน้ํา แกผูใช 

ศทส./
สบค./

สํานัก/กอง 
 
 

      

1.3.1 โครงการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย 

ศทส.   X   อางอิง: แผนเม
บท ICT/  
ยทุธ: 2 

1.3.2 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศองคความรู 

ศทส. 
 

  X X X อางอิง: แผน 
DA กระทรวง, 
แผนงานท่ี 1  

1.3.3 โครงการ
ประชาสัมพันธเงินทุนฯ ผาน
สื่อและผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ 

ศทส./กผง.   X X X อางอิง: 
ยุทธศาสตร
เงินทุนฯ / 
ยทุธ: มิติ 3 / 
กลยุทธ: / 
ลําดับ: 19 
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หนา 7-104 

7.2.1 ยุทธศาสตรที่ 1 : การเพิม่ขดีสมรรถนะบคุลากร และยกระดบัทกัษะดานเทคโนโลยดีจิิทลัแกผูใชงานทกุระดบั 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  

1.3.4 โครงการพัฒนา
เว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึงได 
(RID Accessibility 
Website) 

ศทส.   X   อางอิง : แผน 
DA กระทรวง 
แผนงานท่ี 2 

1.3.5 โครงการพัฒนาระบบ
หองสมุด 

สบค. X     อางอิง: แผน 
DA กระทรวง 
แผนงานท่ี 1  
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7.2.2 ยุทธศาสตรที่ 2: การเพิ่มประสทิธภิาพโครงสรางพื้นฐานดจิิทลัและการสื่อสารใหสามารถใชงานไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และมมีาตรฐาน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564 

เปาประสงค
เพ่ือใหมีระบบสื่อสาร
ระหวาง บุคลากรใน
หนวยงานและ ระหวาง
อุปกรณ/เครื่องมือ
ดิจิทัล ท่ีสามารถใช
สื่อสารไดสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

  

กลยุทธท่ี 2.1
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสื่อสารภายใน
องคกรท่ีรองรับการ
ทํางานในรปูแบบ
ดิจิทัล และ
Collaborate 

  

จํานวนผูใชงาน
ระบบสื่อสารภายใน
องคกรท่ีรองรับการทํางาน
ดิจิทัล 

โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พัฒนาโครงสรางพื ้นฐาน
ดิจิทัล ระบบสือ่สาร และ
ระบบบูรณาการขอมูลใหมี
ความมั่นคงปลอดภัย 

ศทส. 
สํานัก/กอง 

      

2.1.1 โครงการยกระดับ
ประสิทธิภาพเครื่องมือและ
ขยายพ้ืนที่ในการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําดวยเทคโนโลยี
ควบคุมระยะไกล (Remote 
Sensing) 

สบก./สบอ./
สชป./ศทส./

สวพ. 

  X X X อางอิง : แผน DA 
กระทรวง, 
แผนงานท่ี 4 / 
ยุทธ : 20 ปกรม 
ยทุธศาสตรท่ี: 2 , 
กลยุทธ: 2.4 , 
ลําดับ: 2.4.2 

2.1.2 โครงการพัฒนา
เครือขายการสื่อสาร 
(Communication 
Network) 

ศทส.  X X X X อางอิง : แผน DA 
กระทรวง, 
แผนงานท่ี 13 / 
ยุทธ : 20 ปกรม, 
ยทุธศาสตรท่ี : 3 , 
กลยุทธ: 3.3 , 
ลําดับ: 3.3.2 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-106 

7.2.2 ยุทธศาสตรที่ 2: การเพิ่มประสทิธภิาพโครงสรางพื้นฐานดจิิทลัและการสื่อสารใหสามารถใชงานไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และมมีาตรฐาน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564 

2.1.3 โครงการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานระบบ
เครือขายเพ่ือเชื่อมโยงแบบ 
Intranet ท้ังสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และระหวาง
หนวยงาน (Intranet) ดวย
ระบบเครือขาย VPN 

ศทส. X X X X X อางอิง : ยุทธ 5 ป
กรม, 
ยุทธศาสตรท่ี : 5 , 
กลยุทธ: 5.2 

2.1.4 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ VDO 
Conference กรม
ชลประทาน 

ศทส. X X X X X อางอิง: แผน DA 
กระทรวง, 
แผนงานท่ี 13  

2.1.5 โครงการเชื่อมโยง
และบริการขอมูลสารสนเทศ
และอินเตอรเน็ต 

ศทส. X X X X X อางอิง: แผนแมบท 
ICT+แผนปฏิบัติ
การป61/ยทุธ:3 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-107 

7.2.2 ยุทธศาสตรที่ 2: การเพิ่มประสทิธภิาพโครงสรางพื้นฐานดจิิทลัและการสื่อสารใหสามารถใชงานไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และมมีาตรฐาน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564 

2.1.6 โครงการปรับปรุง
โทรศัพทพ้ืนฐานภายในกรม
ชลประทานปากเกร็ด 

ศทส.   X   อางอิง: แผนแมบท 
ICT และ
แผนปฏิบัติการป 
61 / 
ยทุธศาสตรท่ี : 2 

2.1.7 โครงการพัฒนา
โครงขายวิทยุ 

ศทส.   X   อางอิง: แผนแมบท 
ICT / 
ยทุธ: 2 

2.1.8 โครงการพัฒนา
ระบบวิทยุสื่อสารผาน VPN 
โดยใช Software 
 
 

ศทส.   X   อางอิง: แผน DA 
กระทรวง, 
แผนงานท่ี 13 / 
แผนแมบท ICT , 
ยทุธศาสตรท่ี: 2 

2.1.9 โครงการพัฒนา
อุปกรณสําหรับใหบริการ
ติดตั้งซอมแซมโครงขาย
สายใยแกวนําแสง 

ศทส.   X   อางอิง: แผนแมบท 
ICT / 
ยทุธศาสตรท่ี : 2 

 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-108 

7.2.2 ยุทธศาสตรที่ 2: การเพิ่มประสทิธภิาพโครงสรางพื้นฐานดจิิทลัและการสื่อสารใหสามารถใชงานไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และมมีาตรฐาน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564 

2.1.10 โครงการพัฒนา
และเชื่อมโยงการสื่อสาร
อุปกรณระบบโทรคมนาคม 
กรมชลประทาน 

ศทส.   X X X อางอิง: แผนแมบท 
ICT / 
ยทุธศาสตรท่ี : 2 

 

2.1.11 โครงการ
พัฒนาการบริการ
ระบบสื่อสารติดตาม
สถานการณน้ํากรม
ชลประทาน 

ศทส.   X   อางอิง : แผน
แมบท ICT , 
ยุทธศาสตรท่ี : 2 

2.1.12โครงการจัดทํา
ระบบติดตามสถานะการ
ทํางานของระบบดิจิทัลแบบ
ศูนยกลาง (Monitoring 
System) 

ศทส./กผง./
ทุกสํานัก 

กอง 
 

  X X X อางอิง : แผน DA 
กระทรวง, 
แผนงานท่ี 14 / 
ยุทธศาสตรเงินทุน
ฯ  
ยทุธ: มิติ 4 , 
กลยุทธ: , 
ลําดับ: 35 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-109 

7.2.2 ยุทธศาสตรที่ 2: การเพิ่มประสทิธภิาพโครงสรางพื้นฐานดจิิทลัและการสื่อสารใหสามารถใชงานไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และมมีาตรฐาน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารสาํหรบังาน
ชลประทาน  

ศทส. 
สํานัก/กอง 

      

2.1.13 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับงานชลประทาน 
(ระยะที่………..) 

ศทส. X X X X X อางอิง: แผน DA 
กระทรวง, 
แผนงานท่ี 13 

ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบูรณาการขอมูล
ดิจิทัล จากแหลงขอมูล
ดิจิทัลในรูปแบบตางๆ 
เชน IoT, CCTV  

กลยุทธท่ี 2.2  

 
  

จํานวนแหลงขอมูลดิจิทัล
หรอืชองทาง ท่ีระบบ
สามารถบูรณาการขอมูล
ไดจากอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส 

2.2.1 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ Video 
Streaming ของกรม
ชลประทาน 

ศทส.   X X X อางอิง: แผน DA 
กระทรวง, 
แผนงานท่ี 13  

2.2.2 โครงการปรับปรุง
ระบบการสงขอมูลแบบ 
Real Time บนฐาน Digital 

สบอ./ศทส.  X X X X อางอิง : แผน DA 
กระทรวง, 
แผนงานท่ี 14 / 
ยทุธ 20 ปกรม / 
ยทุธศาสตรท่ี : 3, 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-110 

7.2.2 ยุทธศาสตรที่ 2: การเพิ่มประสทิธภิาพโครงสรางพื้นฐานดจิิทลัและการสื่อสารใหสามารถใชงานไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และมมีาตรฐาน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ: 3.3, 
ลําดับ: 3.3.3 

เปาประสงค
เพ่ือใหมีโครงการ
พ้ืนฐานดิจิทัลท่ี
เหมาะสม เพียงพอ 
พรอมใชงาน และมี
ความม่ันคงปลอดภัย 

  

กลยุทธท่ี 2.3
ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน
ดิจิทัลใหมีความพรอม
ในการใชงานและใช
งานไดตอเนื่อง 

  

รอยละของความสําเร็จใน
การปรับปรุงและพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล 

2.3.1 โครงการจัดหา
ครภุณัฑเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศทส.  X X X X อางอิง : แผน DA 
กระทรวง, 
แผนงานท่ี 13 

2.3.2 โครงการติดตั้งระบบ
เทคโนโลยี (เชน IOT/bot 
และอ่ืน ๆ) เพ่ือการบริหาร
จัดการน้ํา 
- ยกระดับการบริหาร
จัดการน้ําดวย IOT/bot 
และอ่ืน ๆ 
- ตอยอดนวัตกรรม และ
องคความรูเพ่ือการจัดสงน้ํา 

สบอ./สชป./
สวพ./ศทส. 

  X X X อางอิง : แผน DA 
กระทรวง, 
แผนงานท่ี 4 / 
ยุทธ : 20 ปกรม, 
ยทุธศาสตรท่ี: 2 , 
กลยุทธ: 2.2 , 
ลําดับ: 2.2.3 

2.3.3 โครงการพัฒนา
ระบบปองกันความปลอดภัย
ขอมูล และไซเบอร (Data 
and Cyber Security) 

ศทส. X X X X X อางอิง: แผน DA 
กระทรวง, 
แผนงานท่ี 13 / 
20 ปกรม / 
ยทุธศาสตรท่ี : 5 , 
กลยุทธ: 5.5 , 
ลําดับ: 5.5.3 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-111 

7.2.2 ยุทธศาสตรที่ 2: การเพิ่มประสทิธภิาพโครงสรางพื้นฐานดจิิทลัและการสื่อสารใหสามารถใชงานไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และมมีาตรฐาน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564 

2.3.4 โครงการพัฒนา
ระบบโครงสราง
คอมพิวเตอรเพ่ือใหบริการ 
(เครื่องแมขาย Server) ใน
ลกัษณะ RID Private 
Cloud รวมท้ังการใหบริการ 
Co-Location 

ศทส. X   X X อางอิง: 5 ป / 
ยทุธ: 5 / 
กลยุทธ: 5.2 

2.3.5 โครงการจัดทําระบบ 
Cloud สําหรับเปน
โครงสรางพ้ืนฐานสําหรับ
ระบบงานดิจิทัล 

ศทส./ กผง./
ทุกสํานัก/ 

กอง 
 

   X X อางอิง: แผน DA 
กระทรวง, 
แผนงานท่ี 13 / 
ยุทธศาสตรเงินทุน
ฯ 
ยทุธ: มิติ 4 , 
ลําดับ: 34 

2.3.6 โครงการพัฒนาแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) และ
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
(Business Continuity 
Plan) 
  

ศทส./ทุก
สํานัก / กอง 

X X X X X อางอิง: แผน DA 
กระทรวง, 
แผนงานท่ี 13 / 
ยทุธ : 20 ปกรม , 
ยทุธศาสตรท่ี : 5 , 
กลยุทธ : 5.5 , 
ลําดับ : 5.5.4 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-112 

7.2.2 ยุทธศาสตรที่ 2: การเพิ่มประสทิธภิาพโครงสรางพื้นฐานดจิิทลัและการสื่อสารใหสามารถใชงานไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และมมีาตรฐาน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564 

2.3.7 โครงการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศทส. X X X X X อางอิง: แผน DA 
กระทรวง 
แผนงานท่ี 13  
 

2.3.8 โครงการคลินิก
คอมพิวเตอร 

ศทส.  X X X X อางอิง: แผนแมบท 
ICT+แผนปฏิบัติ
การป 61  



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-113 

 

7.2.3 0ยุทธศาสตรที่ 3: การเพิม่ประสทิธภิาพการบรูณาการระบบขอมลูสารสนเทศของกรมชลประทาน เพื่อการบรหิารการจดัการน้ํา และการปองกนัและ
บรรเทาอทุกภยั แบบมสีวนรวม และเพิม่คณุคาการบรกิารแกประชาชน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  
เปาประสงค
 เพ่ือพัฒนาระบบ
คลังขอมูลกลางดาน
น้ําของกรม
ชลประทาน 
ครอบคลุมขอมูลท้ัง 
MIS และ GIS ท่ีเปน
เอกภาพ และมี
คุณภาพ สามารถใช
ประโยชนจากขอมูล
รวมกันไดท้ังองคกร 

  

กลยุทธท่ี 3.1
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบคลงัขอมูลกลาง
ดานน้ําของกรม
ชลประทาน 

  

รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบคลังขอมูล
กลาง 

โครงการพฒันาคลังขอมลู
กลางดานน้าํ สาํหรบัขอมลู 
MIS GIS Big Data เพื่อการ
ใชงานรวมกนัในกรม และ
ระหวางกรมในรปูแบบ 
Open Data 

ศทส./สบอ. 
สํานัก/กอง 

      

3.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบคลงัขอมูลกลาง 
สําหรับศูนยปฏิบัติการน้ํา
อัจฉริยะ (Smart Water 
Operation) 

ศทส. X X X X X อางอิง: แผน DA 
กระทรวง 
แผนงานท่ี 7 / 
5 ป / 
ยทุธ: 3 / 
กลยุทธ: 3.5 / 
ลําดับ: Flagship / 

3.1.2 โครงการจัดทําระบบ
ขอมูลกลางของเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือการ
ชลประทาน 

ศทส./กผง.   X X X อางอิง: ยุทธศาสตร
เงินทุนฯ  
ยทุธ: มิติ 1 / 
กลยุทธ: / 
ลําดับ: 1 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-114 

7.2.3 0ยุทธศาสตรที่ 3: การเพิม่ประสทิธภิาพการบรูณาการระบบขอมลูสารสนเทศของกรมชลประทาน เพื่อการบรหิารการจดัการน้ํา และการปองกนัและ
บรรเทาอทุกภยั แบบมสีวนรวม และเพิม่คณุคาการบรกิารแกประชาชน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  
3.1.3 โครงการปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
และฐานขอมูลเพ่ือการ
จัดเก็บคาชลประทาน 

ศทส.   X X X อางอิง: ยุทธศาสตร
เงินทุนฯ  
ยทุธ: มิติ 4 / 
กลยุทธ: / 
ลําดับ: 30 

3.1.4 โครงการงานจาง
พัฒนาระบบตามโครงการ
จัดทําระบบฐานขอมูล
โครงการ ของกรม
ชลประทาน 

ศทส. X X    อางอิง: แผน DA 
กระทรวง, แผนงานท่ี 
14  
 

3.1.5 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือการ
ชลประทาน 

ศทส./กผง.   X   อางอิง: แผน DA 
กระทรวง, 
แผนงานท่ี 14 

3.1.6 โครงการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลน้ํา และ 
Data Center กรม
ชลประทาน 

ศทส. X X X X X อางอิง : แผน DA 
กระทรวง, แผนงานท่ี 
7 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-115 

7.2.3 0ยุทธศาสตรที่ 3: การเพิม่ประสทิธภิาพการบรูณาการระบบขอมลูสารสนเทศของกรมชลประทาน เพื่อการบรหิารการจดัการน้ํา และการปองกนัและ
บรรเทาอทุกภยั แบบมสีวนรวม และเพิม่คณุคาการบรกิารแกประชาชน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  
3.1.7 โครงการพัฒนา
นวัตกรรมเครื่องมือสํารวจ
พรอมระบบสารสนเทศแบบ
บูรณาการดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ศทส./สสธ    X X อางอิง: ยุทธศาสตร
เงินทุนฯ / 
ยทุธ: มิติ 3 / 
กลยุทธ: / ลําดับ: 13 

3.1.8 โครงการพัฒนา
ระบบขอมูลน้ําและ
พยากรณเตือนภัยใหเปน
ระบบเดียว และเปน
ปจจุบัน (Real Time) ท่ี
สามารถเชื่อมโยงกับระบบ 
Internet และ SMS  
 - แบงเฟสการทําตามลุมน้ํา 
เริ่มจากลุมน้ําเจาพระยา
โครงการพัฒนาโมเดลการ
คาดการณน้ําของลุมน้ํา 
(RID Model) 
 
 

ศทส./สบอ./
สชป. 

X X X X X อางอิง: แผน DA 
กระทรวง 
แผนงานท่ี 7 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-116 

7.2.3 0ยุทธศาสตรที่ 3: การเพิม่ประสทิธภิาพการบรูณาการระบบขอมลูสารสนเทศของกรมชลประทาน เพื่อการบรหิารการจดัการน้ํา และการปองกนัและ
บรรเทาอทุกภยั แบบมสีวนรวม และเพิม่คณุคาการบรกิารแกประชาชน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  
3.1.9 โครงการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
และอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานในลักษณะ 
Window Base, Web 
Base และ Aapplication 

ศทส.   X X X อางอิง: แผน DA 
กระทรวง 
แผนงานท่ี 14 / 
5 ป / 
ยทุธ: 5 / 
กลยุทธ: 5.2 / 
ลําดับ:  
แผนงานท่ี 14 

3.1.10 โครงการระบบโทร
มาตรลุมน้ํา 

ศทส./สบอ. X X X X X อางอิง: 5 ป / 
ยทุธ: 3 / 
กลยุทธ: 3.4 

กลยุทธท่ี 3.2
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบวิเคราะหและ
จัดเก็บขอมูลแบบ Big 
Data 

  รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบจัดเก็บและ
วิเคราะหขอมูลแบบ Big 
Data 

3.2.1 โครงการจัดทําระบบ
ขอมูล Big Data Analytic 
Platform สําหรับการเปน
ศูนยขอมูลกลาง รองรับ
ขอมูลท้ังท่ีมโีครงสรางและ
ไมมีโครงสราง 

ศทส.   X X X อางอิง: แผน DA 
กระทรวง 
แผนงานท่ี 5 / 
ยุทธศาสตรเงินทุนฯ  
ยทุธ: มิติ 4 / 
กลยุทธ: / 
ลําดับ: 33 
 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-117 

7.2.3 0ยุทธศาสตรที่ 3: การเพิม่ประสทิธภิาพการบรูณาการระบบขอมลูสารสนเทศของกรมชลประทาน เพื่อการบรหิารการจดัการน้ํา และการปองกนัและ
บรรเทาอทุกภยั แบบมสีวนรวม และเพิม่คณุคาการบรกิารแกประชาชน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  
3.2.2 โครงการพัฒนา
ระบบการรายงานขอมูลน้ํา
ทางอินเทอรเน็ต 

ศทส. X  X X X อางอิง: 5 ป / 
ยทุธ: 3 / 
กลยุทธ: 3.4 

3.2.3 โครงการปรับปรุง
ระบบประมวลผล รายงาน
ผล และประเมินความเสี่ยง
ระดับพ้ืนท่ี 

สบอ./ศทส./
สชป. 

 X X X X อางอิง: แผน DA 
กระทรวง 
แผนงานท่ี 7 / 
20 ป / 
ยทุธ: 3 / 
กลยุทธ: 3.3 / 
ลําดับ: 3.3.5 
 

3.2.4 โครงการพัฒนา
ระบบคาดการณและการ
แจงเตือนสถานการณน้ํา
ระดับครัวเรือน (ระบบ
รับสง Application / 
Internet / SMS) 

สบอ./ศทส./
สชป. 

 X X X X อางอิง: แผน DA 
กระทรวง 
แผนงานท่ี 7 / 
20 ป / 
ยทุธ: 3 / 
กลยุทธ: 3.3 / 
ลําดับ: 3.3.6 
 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-118 

7.2.3 0ยุทธศาสตรที่ 3: การเพิม่ประสทิธภิาพการบรูณาการระบบขอมลูสารสนเทศของกรมชลประทาน เพื่อการบรหิารการจดัการน้ํา และการปองกนัและ
บรรเทาอทุกภยั แบบมสีวนรวม และเพิม่คณุคาการบรกิารแกประชาชน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  
3.2.5 โครงการปรับปรุง 
Web Page เงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือการ
ชลประทาน 

ศทส./กผง. X X X X X อางอิง: แผนปฏิบัติการ
ป 61 / 
ยทุธ: 2 

3.2.6 โครงการจดัทาํโมบาย

แพลตฟอรม (Mobile 
Platform) สําหรับการ
เขาถึงระบบงานดวยโมบาย
ท้ังภายในและภายนอก 

ศทส./กผง.   X X X อางอิง: แผน DA 
กระทรวง 
แผนงานท่ี 14 / 
ยุทธศาสตรเงินทุนฯ  
ยทุธ: มิติ 4 / 
กลยุทธ: / 
ลําดับ: 32 
แผนงานท่ี 14 

3.2.7 โครงการประยุกตใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ
ควบคุมระยะไกลเพ่ือการ
พัฒนาแหลงน้ํา และการ
บริหารจัดการน้ําท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สวพ./ศทส. X X X X X อางอิง: แผน DA 
กระทรวง 
แผนงานท่ี 4 
 20 ป / 
ยทุธ: 5 / 
กลยุทธ: 5.4 / 
ลําดับ: 5.4.3 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-119 

7.2.3 0ยุทธศาสตรที่ 3: การเพิม่ประสทิธภิาพการบรูณาการระบบขอมลูสารสนเทศของกรมชลประทาน เพื่อการบรหิารการจดัการน้ํา และการปองกนัและ
บรรเทาอทุกภยั แบบมสีวนรวม และเพิม่คณุคาการบรกิารแกประชาชน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  
3.2.8 โครงการประเมิน
ความปลอดภัยเข่ือน เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการบริหาร
จัดการน้ําเพ่ิมความจุอาง
เก็บน้ํา 

ศทส./สบอ.   X X X อางอิง: ยุทธศาสตร
เงินทุนฯ / 
ยทุธ: มิติ 3 / 
กลยุทธ: / 
ลําดับ: 17 

3.2.9 โครงการพัฒนา 
Application เพ่ือให
ผูปฏิบัติงานสามารถทํางาน
บนพ้ืนฐานของดิจิทัล 
(Digital Organization) ได
อยางมีประสิทธิภาพ - 
MIS/Big Data/GIS 

ศทส./ทุก
สํานัก/ กอง 

 X   X   X   X   X  อางอิง: แผน DA 
กระทรวง 
แผนงานท่ี 14 / 
20 ป / 
ยทุธ: 5 / 
กลยุทธ: 5.5 / 
ลําดับ: 5.5.2 
แผนงานท่ี 14 

กลยุทธท่ี 3.3
ปรับปรุงพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) 

  

 

รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) 

3.3.1 โครงการพัฒนา
ระบบการใหบริการขอมูล
ภูมิสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารผาน Web Site 
 
 

ศทส.  X X   อางอิง: แผน DA 
กระทรวง 
แผนงานท่ี 7  
 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-120 

7.2.3 0ยุทธศาสตรที่ 3: การเพิม่ประสทิธภิาพการบรูณาการระบบขอมลูสารสนเทศของกรมชลประทาน เพื่อการบรหิารการจดัการน้ํา และการปองกนัและ
บรรเทาอทุกภยั แบบมสีวนรวม และเพิม่คณุคาการบรกิารแกประชาชน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  
3.3.2 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี
อางเก็บน้ํา ขนาดใหญ/
ขนาดกลาง 

ศทส.   X  X อางอิง : แผน DA 
กระทรวง 
แผนงานท่ี 7 

3.3.3 โครงการจัดทําแผน
ท่ีแนบทายกฎกระทรวง 

ศทส./กผง.  X X X X อางอิง: แผน DA 
กระทรวง 
แผนงานท่ี 14 / 
ยุทธศาสตรเงินทุนฯ  
ยทุธ: มิติ 3 /ลําดับ: 
10/แผนงานท่ี 14 

3.3.4  โครงการจัดทําแผน
ท่ี Google Earth 
สํานักงาน 

ศทส./สชป.   X X X อางอิง: แผน DA 
กระทรวง 
แผนงานท่ี 14 / 
5 ป / 
ยทุธ: 5 / 
กลยุทธ: 5.3 
แผนงานท่ี 14 
 
 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

หนา 7-121 

7.2.3 0ยุทธศาสตรที่ 3: การเพิม่ประสทิธภิาพการบรูณาการระบบขอมลูสารสนเทศของกรมชลประทาน เพื่อการบรหิารการจดัการน้ํา และการปองกนัและ
บรรเทาอทุกภยั แบบมสีวนรวม และเพิม่คณุคาการบรกิารแกประชาชน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  
กลยุทธท่ี 3.4
การพัฒนาการ
ใหบริการขอมูลเปด 
(Open Data) 

  รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบขอมูลเปด 
(Open Data) 

3.4.1 โครงการบริการ
ขอมูลสารสนเทศ 

ศทส.  X X X X อางอิง: ยุทธศาสตร
เงินทุนฯ  
ยทุธ: มิติ 4 / 
กลยุทธ: /ลําดับ: 29 

เปาประสงค
เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการบูร
ณาการเชื่อมโยงขอมูล
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ 

  

กลยุทธท่ี 3.5
พัฒนาระบบ
สารสนเทศและการบูร
ณาการเชื่อมโยงขอมูล
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ 

  

 

รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
และการบูรณาการ
เชื่อมโยงขอมูลเพ่ือ
สนับสนุน   การบริหาร
และการตัดสินใจ 

3.5.1 โครงการพัฒนา
ระบบการรายงานขอมูลน้ํา
ทางอินเทอรเน็ตโดยผาน
ทาง Website ศูนยขอมูล
น้ําสํานักงานชลประทาน 

ศทส./สชป.   X X X อางอิง: 5 ป / 
ยทุธ: 5 / 
กลยุทธ: 5.3 

3.5.2 โครงการพัฒนา
ระบบเตือนภัยระดับ
ครัวเรือน (ระบบรับสง 
SMS) 

ศทส./สบอ./
สชป. 

   X X อางอิง: 5 ป / 
ยทุธ: 3 / 
กลยุทธ: 3.3 / 
ลําดับ: Flagship 
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7.2.3 0ยุทธศาสตรที่ 3: การเพิม่ประสทิธภิาพการบรูณาการระบบขอมลูสารสนเทศของกรมชลประทาน เพื่อการบรหิารการจดัการน้ํา และการปองกนัและ
บรรเทาอทุกภยั แบบมสีวนรวม และเพิม่คณุคาการบรกิารแกประชาชน 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  
เปาประสงค
เพ่ือใหบริการขอมูลแก
หนวยงานภายนอก
และประชาชน ใหเกิด
การมีสวนรวม 

  

 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
โอกาสและชองทางใน
การมีสวนรวมของ
ประชาชน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

กลุยุทธท่ี 3.6 

รอยละความสําเร็จระบบ
สารสนเทศท่ีรองรับการ
เพ่ิมโอกาสและชองทางใน
การมีสวนรวมของ
ประชาชนและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

3.6.1 โครงการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลการบริการ
ประชาชน กรมชลประทาน 
(One-Stop-Service) 

ศทส.   X   อางอิง : แผน DA 
กระทรวง 
แผนงานท่ี 2 
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7.2.4 ยทุธศาสตรที่ 4: ยกระดบัการบรหิารจดัการเพือ่ปรับเปลีย่นสูองคกรอจัฉรยิะดวยเทคโนโลยดีจิทิลัตามแนวทาง
มาตรฐานสากล 

เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  

เพ่ือกําหนดทิศทาง 
และยกระดับการ
บริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรม
ชลประทานใหมีความ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
มีธรรมาภิบาล ตาม
แนวทางมาตรฐานสากล 

เปาประสงค 

กลยุทธท่ี 4.1
จัดทําโครงการเพ่ือ
ยกระดับการบริหาร
จัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของกรม
ชลประทาน ตาม
แนวทางมาตรฐานสากล 

  

ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินการ
จัดทําโครงการเพ่ือ
ยกระดับการบริหาร
จัดการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของกรม
ชลประทาน 

4.1.1 โครงการจัดทํา
ระบบงาน วิธีการ และ
ฐานขอมูลสําหรับการ
ประเมินผลโครงการ EIRR / 
ผลตอบแทนทางการเงิน 
FIRR และประสิทธิภาพการ
ชลประทาน DPR 

สบอ./
สชป./

สบก./กผง./
ศทส. 

X X X X X อางอิง: แผน DA กระทรวง 
แผนงานท่ี 14 / 
20 ป+5 ป / 
ยทุธ: 2 / 
กลยุทธ: 2.1+2.8 / 
ลําดับ: 2.1.1+Flagship 
แผนงานท่ี 14 

4.1.2 โครงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ดาน ICT 

ศทส. / 
กผง. 

 X X X X อางอิง : แผน DA กระทรวง 
แผนงานท่ี 14  
 

4.1.3 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส กรม
ชลประทาน (e-Office) 

ศทส.   X   อางอิง: แผน DA กระทรวง, 
แผนงานท่ี 14 

4.1.4 โครงการจัดทํา
แผนงานการยกระดับการ
ทํางานบนพ้ืนฐานดิจิทัล 
(Digital Workplace) 

ศทส.   X X X อางอิง: แผน DA กระทรวง, 
แผนงานท่ี 15 
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เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  
4.1.5 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรองคกร 
(ERP: Enterprise 
Resource Planning) เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารทุน
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการ
ชลประทาน 

ศทส.   X X X อางอิง: แผน DA กระทรวง, 
แผนงานท่ี 14 

เปาประสงค
เพ่ือยกระดับการ
ปฏิบัติงานของกรมใน
ภารกิจสนับสนุนใหเปน
การทํางานผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ท่ี
สามารถลดข้ันตอน เพ่ิม
ความรวดเร็ว และความ
สะดวกในการทํางานทุก
ท่ี ทุกเวลา 

  

กลยุทธท่ี 4.2
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารงานภายใน

  

รอยละของจํานวน
ผูใชงานระบบ
สารสนเทศท่ี
สนับสนุนการ
บริหารงานภายใน
องคกร (Back 
office) 

โครงการพัฒนาและปรบัปรงุ
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ภ า ย ใ น
องคกรใหมีประสิทธิภาพ 
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ศทส. 
สํานัก/กอง 

       

4.2.1 โครงการจัดระบบ
การทํางานบนพ้ืนฐานดิจิทัล 
(Digital Organization) - 
เชน ระบบ IT 
(Hardware/Software) 
พัฒนาการใชงาน Cloud 
Computing ฐานขอมูลดาน
น้ําและองคกร ระบบงาน
การพัสดุ งานบริหารบุคคล 
งานสารบรรณ การรายงาน 
เปนตน 

ศทส./ทุก
สํานัก/กอง 

X X X X X อางอิง: 20 ป / 
ยทุธ: 5 / 
กลยุทธ: 5.5 / 
ลําดับ: 5.5.1 
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เปาประสงค 
กลยทุธ 

ตวัชีว้ดั โครงการสาํคัญ / กจิกรรม  ผูรบัผดิชอบ 
ปทีจ่ดัทํา หมายเหต ุ

2560 2561 2562 2563 2564  
องคกร (Back office) 4.2.2 โครงการการติดตาม

สถานการณน้ําผาน Smart 
Device WMSC. V.2  

ศทส.   X   อางอิง: แผน DA กระทรวง 
แผนงานท่ี 3 

เพ่ือใหทรัพยากรดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของ
กรมชลประทานมี
เพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ใชงานไดตอเนื่อง และ
ลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน 

เปาประสงค 

กลยุทธท่ี 4.3

รอยละของระบบ
สารสนเทศและ 
ระบบคอมพิวเตอร
ท่ีไดรับการ
บํารุงรักษาให
สามารถใชงานได
ตอเนื่อง 

 
บํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร เครื่องมือ
และอุปกรณดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลให
สามารถใชงานได
ตอเนื่อง  

4.3.1 โครงการบํารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

ศทส. X X X X X อางอิง: แผนแมบท ICT+
แผนปฏิบัติการป 61 / 
ยทุธ: 2 
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บทที ่8 ขอเสนอแนะ 

 
ยุทธศาสตรที ่1:  การเพิม่ขดีสมรรถนะบคุลากร และยกระดบัทกัษะดานเทคโนโลยดีจิทิลัแกผูใชงานทกุ

ระดบั 
เนื่องดวยการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทานในปจจุบันยังไมมีการกําหนดแผนการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลทีเ่หมาะสมกับตําแหนงและ
การปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาประสงคของยุทธศาสตรและวิสัยทัศนทีกํ่าหนด
ไว จึงควรมีการดําเนินการเพ่ิมเติม ไดแก 
1) จัดทําแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท้ังองคกรเพ่ือเพ่ิมทักษะดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
2) จัดกระบวนการถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีแกบุคลากร และใหเกิดการ

ปฏิบัติจริง อยางตอเนื่อง 
3) นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการฝกฝนและพัฒนาบุคลากร เชน Virtual 

Reality Lab. 
ยุทธศาสตรที ่2:  การเพิม่ประสิทธภิาพโครงสรางพืน้ฐานดจิทิลัและการสือ่สารใหสามารถใชงานได

สะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั และมีมาตรฐาน 
ควรมีมาตรการในการดําเนินการ ไดแก 
1) สํารวจการใชงานโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลและการสื่อสารของกรมในปจจุบัน เพ่ือ

วิเคราะหออกแบบสถาปตยกรรมใหรองรับ พรอมวางแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และความเหมาะสมในการลงทุนในอนาคต 

2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือรองรับขอมูลดานดิจิทัลท่ี
หลากหลาย 

3) สํารวจ ออกแบบ และจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศ 
ยุทธศาสตรที ่3:  การเพิม่ประสิทธภิาพการบรูณาการระบบขอมลูสารสนเทศของกรมชลประทาน เพื่อ

การบรหิารการจดัการน้าํ และการปองกนัและบรรเทาอทุกภยั แบบมสีวนรวม และ
เพิม่คณุคาการบรกิารแกประชาชน 
ควรมีมาตรการในการดําเนินการ ไดแก 
1) จัดทํามาตรฐานขอมูลกลางในภาพรวมของกรม โดยใหศทส. เปนผูรับผิดชอบ 

กอนการพัฒนาระบบสําหรับการบริการ  
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพขอมูล สําหรับขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 
3) พัฒนาระบบคลังขอมูลกลางเพ่ือการบริหารจัดการน้ําชลประทาน 
4) พัฒนาแพลตฟอรมพ้ืนฐานสําหรับการรองรับขอมูลดิจิทัลท่ีมีจํานวนมาก และ

หลากหลายรูปแบบ เชน ขอมูลโทรมาตร ขอมูล CCTV ฯ 
5) จัดทําบริการดานการวิเคราะหขอมูลดานการบริหารจัดการน้ําเพ่ือใหบริการกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังขอมูลสารสนเทศ และขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือใช
ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ 

6) พัฒนาระบบสําหรับการใหประชาชน และทองถ่ินมีสวนรวมและรับรูขาวสาร เชน 
ระบบการแจงเตือน ระบบการมีสวนรวมบน Mobile 
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ยุทธศาสตรที ่4:  ยกระดบัการบรหิารจดัการเพือ่ปรบัเปลีย่นสูองคกรอจัฉรยิะดวยเทคโนโลยดีจิทิลัตาม
แนวทางมาตรฐานสากล 
ควรมีมาตรการในการดําเนินการ ไดแก 
1) กําหนดกลไกในการกลั่นกรอง และพิจารณาการเสนอโครงการดาน ICT ของท้ัง

กรมผานชองทางเดียว คือ ICT Committee 
2) จัดทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture: EA)  
3) ทบทวนแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ

พัฒนา และกํากับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององคกรไปในทิศทางเดียวกัน 
4) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทํามาตรฐานตาง ๆ ในการ

บริหารจัดการ ICT อยางมีมาตรฐาน เชน มาตรฐานขอมูล และขอกําหนดในการ
กํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศดานขอมูล (Data Governance) มาตรฐานความ
ม่ันคงปลอดภัยขอมูลสารสนเทศ 

5) ศึกษา ทบทวน ขอกําหนด กฎระเบียบตาง ๆ ใหรองรับการทํางานในรูปแบบ
ดิจิทัล 

6) นําเทคโนโลยีดานการสื่อสารเพ่ือชวยเรื่องการประสานงานภายในองคกรท่ีดี เชน 
ระบบ Collaboration 

7) นําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือปรับปรุงการทํางานภายในองคกรใหมีความเปนอัตโนมัติ
มากข้ึน 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

ผูบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู กรมชลประทาน ใหความเห็นชอบแผนปฏบิตักิารดจิทิลั  

กรมชลประทาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมชลประทาน ๘๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
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	4.1.3) บริการ เชื่อโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมชลประทานเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร
	4.1.4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	4.1.5) ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

	4.2)  ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
	4.2.1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา กำกับ ดูแล บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของกรม
	4.2.2) พัฒนา ประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม
	4.2.3) บริการ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมชลประทาน เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านภูมิสารสนเทศ
	4.2.4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอกความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	4.2.5) ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


	5) ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
	5.1) ฝ่ายโทรคมนาคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
	5.1.1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำ วางแผน พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม มีการพัฒนาตามเทคโนโลยีที่เหมาะสม สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเป็นไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
	5.1.2) ศึกษา วิเคราะห์ คำนวณ ประมาณการและออกแบบงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เพื่อให้งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม สามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารที่เหมาะสม สนับสนุนภารกิจและเป็นไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
	5.1.3) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ขยายข่ายและนำเข้าระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	5.1.4) อำนวยการ ควบคุมงาน ตรวจสอบ ทดสอบ ปรับแต่ง ติดตามประเมินผล บำรุงรักษาระบบสื่อสารข้อมูล และระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
	5.1.5) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจหลักวิชาการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
	5.1.6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

	5.2) ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 1 (สามเสน) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
	5.2.1) ควบคุม ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์สื่อสาร ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบภาพและเสียง ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
	5.2.2) วางแผน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้รับสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย
	5.2.3) บริการรับ – ส่งข่าวสารทางโทรสาร วิทยุโทรคมนาคม และระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ เพื่อให้การบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
	5.2.4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจหลักวิชาการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
	5.2.5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

	5.3) ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 (ปากเกร็ด) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
	5.3.1) ควบคุม ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์สื่อสาร ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบภาพและเสียงระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
	5.3.2) วางแผน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้รับสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมมรประสิทธิภาพ สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย
	5.3.3) บริการรับ – ส่งข่าวสารทางโทรสาร วิทยุโทรคมนาคม และระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ เพื่อให้การบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
	5.3.4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจหลักวิชาการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
	5.3.5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด





	บทที่ 5 บทวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SWOT Analysis)
	5.1 จุดแข็ง (Strength)
	1) ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการนำICT มาใช้ช่วยปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และมีนโยบายในการนำระบบ ICT มาใช้ช่วยในการปฏิบัติงาน
	2) มีศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) เป็นหน่วยงานในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลากหลายสื่อ หลากหลายช่องทาง เพื่อการบริหารจัดการน้ำ
	3) มีระบบโทรมาตรจำนวนมากที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีปริมาณจำนวนมาก และต่อเนื่อง สามารถนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการน้ำได้
	4) มีโครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ
	5) มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานภารกิจหลักของกรม และการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)
	6) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ICT โดยตรง และมีบุคลากรด้าน ICT ที่มุ่งมั่นต่อความสำเร็จและความยั่งยืนของระบบ ICT
	7) มีบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมรับการพัฒนาด้าน ICT
	8) มีระบบเครือข่ายที่ครอบคลุมเชื่อมโยงทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
	9) มีการจัดหา พัฒนา เครื่องมือ ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล และระบบสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานในระยะที่ผ่านมา

	5.2 จุดอ่อน (Weakness)
	1) ขาดแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการไปสู่องค์กรอัจฉริยะ
	2) ขาดการบังคับใช้ระเบียบที่ได้ประกาศใช้อย่างจริงจัง
	3) ระบบสารสนเทศยังไม่รองรับการปฏิบัติงานทุกกระบวนงานขององค์กร
	4) มีข้อมูลกระจัดกระจายอยู่หลายแหล่ง หลายระบบ ยังไม่เป็น Real-time ขาดการยืนยันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และการเชื่อมโยงกันเป็นระบบเดียว
	5) ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะขาดระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบบูรณาการข้อมูลทั่วประเทศ และระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ไม่เป็นที่รู้จักในสาธารณะเท่าที่ควร ขาดการประชาสัมพันธ์งานหรือผลงานเพื่อนำไปใช้งานจริง
	6) การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลผการวิเคราะห์สถานการณ์แก่ประชาชน เกษตรกร และโรงงาน ยังไม่รวดเร็ว ไม่ทั่วถึง ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ตรงตามความต้องการการบริโภคข้อมูลข่าวสาร
	7) มีระบบ VDO Conference ที่ใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร แต่ไม่สามารถเห็นผู้ใช้ทุก Node ได้พร้อมกัน ทำให้การสื่อสารยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
	8) มีฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเครือข่าย หลายระบบ หลายรุ่น และบางส่วนในปัจจุบันใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร และการบำรุงรักษาไม่ครบถ้วนทั้งหมด
	9) บุคลากรด้าน ICT มีจำนวนน้อย ขาดแรงจูงใจและความก้าวหน้า

	5.3 โอกาส (Opportunity)
	1) มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และกระทรวงสนับสนุนการพัฒนาและการนำ ICT เข้ามาใช้ในกรมชลประทาน รวมถึงการพัฒนาบุคลกาการให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
	2) รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ
	3) ความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการนำมาใช้ในหน่วยงาน
	4) มีเครือข่ายพันธมิตรในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และหน่วยงานในต่างประเทศในส่งเสริมการปฏิบัติงานภารกิจหลัก และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
	5) มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกให้คำปรึกษาและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของกรมชลประทาน
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