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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน
และคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Working
Group) และคณะทางานด้านเทคนิคเพื่อพัฒนสถาปัตยกรรมองค์กร
(EA Technical Group) กรมชลประทาน

ก

บทสรุปผู้บริหาร
ด้วยกรมชลประทานได้เล็งเห็นความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่ อน
นโยบายด้ า นต่ า ง ๆ รองรั บ ภารกิ จ ของกรมชลประทานและนโยบายของประเทศ จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568 ขึ้ น โดยใช้ ห ลั ก การของการพั ฒ นา
สถาปัตยกรรมองค์กรที่ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สาคัญ ได้แก่
1. การสร้างองค์ความรู้ในด้านการพัฒ นาสถาปัตยกรรมองค์กรแก่บุค ลากรและเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องทุกระดับภายในกรมชลประทาน
2. การศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพของสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน กรมชลประทาน
ที่ครอบคลุมในด้านการดาเนินงานขององค์กร การใช้ข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบสารสนเทศ
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
3. การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย กรมชลประทาน ที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ การออกแบบระบบงานและกระบวนการสาคัญขององค์กร ข้อมูลสารสนเทศหลัก ระบบสารสนเทศที่
ต้องการ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
4. การประเมินช่องว่างระหว่างสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมายกับสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีอยู่
ในปั จ จุ บั น โดยผลการประเมิน ช่องว่างดังกล่ าวได้ถูกนาไปกาหนดเป็นประเด็นส าคัญในการออกแบบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
5. การจัดทาแผนพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปิดช่องว่างจากผลการประเมินโดยแปลงเป็น
แผนปฏิบัติการตามรายยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2564 – 2568
จากการดาเนินการตามขั้ นตอนข้างต้น กรมชลประทานจึงได้กาหนดวิสัยทั ศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แผนงาน และตัวชี้วัดสาคัญ ดังนี้
1) วิสัยทัศน์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่องค์กรอัจฉริยะเพื่อบริการที่ทันสมัย
มั่นคง ปลอดภัย ตามแนวทางมาตรฐานสากล”
2) พันธกิจ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
๑) สร้างกลไกการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทานอย่างมีธรรมาภิบาล
ตามแนวทางมาตรฐานสากล
๒) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้เพียงพอ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
๓) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลที่สามารถสนับสนุน
ภารกิจขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
๔) เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านน้าของกรมชลประทานที่เป็นมาตรฐาน
แบบบูรณาการ และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน
๕) เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและการบริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว แก่ประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย
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๖) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีขีดสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน
3) ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดั บ การจัด การทรัพ ยากรและข้ อ มู ล สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพตามแนวทางสากล
เป้าประสงค์
แผนงาน
1. มีการบริหารทรัพยากร
1.1 การบริหารและการกากับ
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
ดูแลข้อมูลหลักองค์กร
2. มีการบริหารและการกากับ
ดูแลข้อมูลสารสนเทศ
สอดคล้องตามมาตรฐาน
3. มีกระบวนการในการ
บริหารคุณภาพการบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล
1.2 การพัฒนากระบวนการ
บริหารเทคโนโลยีดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
1. มีการประกาศใช้นโยบายและ
โครงสร้างการบริหารและการ
กากับดูแลข้อมูลองค์กรอย่างเป็น
ทางการ
2. มีการจัดการข้อมูลหลักองค์กร
และข้อมูลองค์กรมีความเป็น
เอกภาพบนฐานข้อมูลองค์กร
เดียวกัน
กรมชลประทานมีกระบวนการใน
การบริหารคุณภาพบริการ
เทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล

ประเด็ น ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลั ก
องค์กร
เป้าประสงค์
1. มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปปรับใช้ในงานปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2. มีการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลกับกระบวนการ
ปฏิบัติการหลัก

แผนงาน
2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีตาม
ภารกิจหลักองค์กร

ตัวชี้วัด
1. ความสาเร็จตามแผนงาน
2. ประสิทธิภาพในการทางานที่
เพิ่มขึ้นจากการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปปรับใช้
2.2 การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ 1. จานวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้าง นามาใช้งานและเป็นมิตรกับ
ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
2. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่
ลดน้อยลงจากการนาเทคโนโลยีที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้
งาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนบริการสู่บริการ Platform ดิจิทัล
เป้าประสงค์
1. มีการพัฒนา Platform
เพื่อบริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และภาคประชาชน
2. มีการบูรณาการระบบงาน
ภายในองค์กรเพื่อลดความ
ซ้าซ้อน

แผนงาน
ตัวชี้วัด
3.1 การพัฒนาบริการแก่ผู้มีส่วน 1. จานวน Platform ที่พัฒนาขึ้น
ได้ส่วนเสียด้วย Platform ดิจิทัล เพือ่ ให้บริการแก่ภาคประชาชน
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
3.2 การพัฒนาระบบงานรองรับ 1. ความสาเร็จตามแผน
การดาเนินงานภายในองค์กร
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประเด็ นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิ ทธิภาพและความมั่นคง
ปลอดภัย
เป้าประสงค์
1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เหมาะสม เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการบริการ
2. มีการจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากล

แผนงาน
4.1 การปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
4.2 การจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเครือข่ายและ
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและความพร้อมใช้งานของ
ระบบ
จานวนเหตุการณ์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ลด
น้อยลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับทักษะบุคลากรสู่บุคลากรสายพันธุ์ดิจิทัล
เป้าประสงค์
แผนงาน
บุคลากรกรมชลประทานมี
5.1 การพัฒนาทักษะบุคลากร
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สอดคล้องตามมาตรฐาน
อาชีพ

ตัวชี้วัด
จานวนบุคลากรกรมชลประทานที่
ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลจาก สคช.

โดยการขับเคลื่อ นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมชลประทาน ตามยุทธศาสตร์และ
แผนงาน/โครงการ ข้างต้น ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น จานวน 85 โครงการ

0-3

บทที่ 1
บทนำ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 - 2568 ได้จัดทาเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาสถาปั ตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Development) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิด
ขึ้นมาเพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับ
เป้าหมายการดาเนินงานขององค์กร (Business Objective) แนวคิดนี้เกิดขึ้นมานานนับ 10 ปี โดยเกิดจาก
ประเด็นสาคัญ 3 ประเด็น คือ
1. ความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจหรือการดาเนินงานขององค์กร
2. ความต้ อ งการที่ จ ะลดความซั บ ซ้ อ นของการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศรองรับ
กระบวนการประกอบการดาเนินงานขององค์กร
3. การกากับดูแลและการบริหารจัดการการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ มี
ประสิทธิภาพ มีความสอดรับกับความต้องการขององค์กร
จากประเด็นปัจจัยที่สาคัญทั้ง 3 ประเด็น การจัดทาและพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร จึงมุ่งเน้น
ที่จะลดความซ้าซ้อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตอบสนองต่อความต้องการทาง
ธุรกิจ โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรจะต้องมีกระบวนการในการพัฒนา ปรับปรุงและการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการตรวจประเมินและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งการกาหนด
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะต้องสอดคล้องตามแผนงานและเป้าหมายทางธุรกิจ
หรือการดาเนินงานขององค์กร ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการทางธุรกิจที่
ซับซ้อนและมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับกระบวนการทางธุรกิจ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องคานึงถึง
การจั ด ท าและพั ฒ นาสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร (Enterprise Architecture) ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นพิ ม พ์ เ ขี ย ว
(Blueprint) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขององค์กรต่อไป โดยสามารถสรุปประโยชน์ของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรได้ ดังนี้
1. มีรายละเอียดของสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในสถานภาพปัจจุบันและการ
ออกแบบสถานภาพในอนาคตที่สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร
2. มีผลการวิเคราะห์ช่องว่างและแผนการพัฒนาปรับปรุงเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตาม
สถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้อย่างบูรณาการ
3. มีกลไกในการกากับดูแลที่ครอบคลุมและบูรณาการตามสถาปัตยกรรมองค์กรในแต่ละด้าน
4. มีภาพของสถาปัตยกรรมองค์กรที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างวิสัยทัศน์และความเข้าใจร่วมกัน
ภายในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร จึงมีกระบวนการในการพัฒนาที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาได้ ซึ่งกระบวนการในการพัฒนาจะมีการดาเนินงานที่เป็น ขั้นตอนโดยมีเป้าหมายคือการได้มา
ซึ่งพิมพ์เขียวเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับความ
ต้องการทางธุรกิจ รายละเอียดของการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กรแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
กรอบแนวทาง (Enterprise Architecture Development Framework) ที่ เลื อกใช้ อย่ างไรก็ ตามการพั ฒนา
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สถาปัตยกรรมองค์กรจะเป็นกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการที่ดีในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ต้องมีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงข้อมูลและการนาเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง
ทันสมัย และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพและอ้างอิงในการจัดทาแผนงานโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไปในอนาคต
แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ของกรมชลประทาน ได้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
สถาปัตยกรรมองค์กรของกรมชลประทาน ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2568 โดยการดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกรมชลประทานดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตการดาเนินการของโครงการจ้างที่
ปรึกษาศึกษาและจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้า โดย
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฉบับนี้แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 ภาพรวมของกรมชลประทาน ที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ โครงสร้างการบริหาร และแผน
ยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน
บทที่ 3 นโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์
ภาครั ฐ ในระดับ ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ ส าระส าคัญ ที่ส่ ง ผลกระทบต่ อทิ ศทางการพั ฒ นาด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานในการพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล แสดงถึ ง การวิ เ คราะห์
สถานการณ์ จ ากการวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ออกแบบ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ นอกจากนี้ ไ ด้ น าเสนอวิ สั ย ทั ศ น์ เป้ า หมาย และ
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลกับยุทธศาสตร์องค์กร
บทที่ 5 แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 - 2568 ที่
แสดงถึงแผนงาน/โครงการที่สาคัญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
บทที่ 6 การกากับดูแลแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 - 2568 ที่แสดง
ถึงการกากับดูแล ความเสี่ยงและผลกระทบในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
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บทที่ 2
ภาพรวมด้านการดาเนินงานของกรมชลประทาน
2.1 ภารกิจของกรมชลประทาน
หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2557 ในข้อ 2 ให้กรมชลประทาน มีภารกิจ
เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้าตามศักยภาพของลุ่มน้าให้เพียงพอ และจัดสรรน้าให้กับผู้ใช้น้าทุกประเภท
เพื่อให้ผู้ใช้น้าได้รับน้ าอย่างทั่ว ถึงและเป็นธรรมตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้า โดยให้ มี
อ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(๑) ด้าเนินการจัดให้ ได้มาซึ่งน้า หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้าเพื่อ
การเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน
กฎหมายว่าด้วยคันและคูน้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ด้าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้า ความปลอดภัยของเขื่อน
และอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้าที่อยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนด้าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม
พิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจ้าปีของกรม
(๓) ด้าเนินการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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2.2 โครงสร้างส่วนราชการ

รูปที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน
2-2

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568

จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
ให้แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน ดังต่อไปนี
(๑) ส้านักงานเลขานุการกรม
(๒) กองการเงินและบัญชี
(๓) กองแผนงาน
(๔) กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
(๕) กองพัสดุ
(๖) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๗) ส้านักกฎหมายและที่ดิน
(๘) ส้านักเครื่องจักรกล
(๙) ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
(๑๐) – (๒๖) ส้านักงานชลประทานที่ 1–17
(๒๗) ส้านักบริหารโครงการ
(๒๘) ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
(๒๙) ส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓๐) ส้านักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่
(๓๑) ส้านักวิจัยและพัฒนา
(๓๒) ส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
(๓๓) ส้านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
(๓๔) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(๓๕) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส่วนราชการกรมชลประทาน มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) ส้านักงานเลขานุการกรม
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) ด้าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณ และอาคารสถานที่
ของกรม
(2) ด้าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ้านวยการและงานเลขานุการของกรม
(3) ด้ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข่ า วสาร กิ จ กรรม ความรู้
ความก้าวหน้า และผลงานของกรม
(4) ด้าเนินการเกี่ยวกับงานโรงพิมพ์ของกรม
(5) ด้าเนินการอื่นใดที่มิได้ก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
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(2) กองการเงินและบัญชี
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) ด้าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณของกรม
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
(3) กองแผนงาน
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) จัดท้าและประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บท
ของกระทรวง รวมทังเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
(2) ด้ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ท้ า ค้ า ของบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี และจั ด สรร
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของกรม
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
(4) กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่ง น้าขนาดกลาง การ
ป้องกัน และบรรเทาภัยจากน้า และการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของกรม
(๒) ควบคุมและด้าเนินการโครงการพัฒนาแหล่ง น้าขนาดกลาง โครงการป้องกัน และ
บรรเทาภัย จากน้ า การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการชลประทาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และ
โครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย
(๓) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด้ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ า ขนาดกลางใน
ขันตอนการเตรียมความพร้อมของโครงการและขันตอนการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผน
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
(5) กองพัสดุ
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) ด้าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของกรม
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
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(6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) จัดท้าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
รวมทังการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
(2) ด้ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรม
(3) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร และ
ระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรม
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
(7) ส้านักกฎหมายและที่ดิน
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) ด้าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยคันและ
คูน้า กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ด้าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง และ
อาญา คดีปกครอง และงานคดีอื่นที่ อยู่ ในอ้านาจหน้าที่ของกรม รวมทังการให้ค้าปรึกษา และแนะน้า
เกี่ยวกับการด้าเนินงานด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(3) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่าง และพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
(4) ด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการชลประทาน
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
(8) ส้านักเครื่องจักรกล
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) วางแผน ควบคุม และบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ส้ าหรับด้าเนินการ
ก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องจักรกลก่อสร้าง เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องจักรกลสูบน้า รถนาค รถขุด รถแทรกเตอร์
ชนิดต่าง ๆ เรือนาค เรือขุด เรือก้าจัดวัชพืช ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลอื่น ๆ
(2) ซ่อมแซมเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้า ได้แก่ เครือ่งจักรกลก่อสร้าง เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า เครื่ อ งจั กรกลสู บ น้ า รถนาค รถขุด รถแทรกเตอร์ช นิดต่าง ๆ เรือนาค เรือขุด เรือก้าจัดวัช พืช
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลอื่น ๆ
(3) ออกแบบ จัดท้ามาตรฐาน ก้าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และให้ค้าปรึกษา
ด้านเครื่องจักรกล เครื่องกล และระบบไฟฟ้า
(4) ด้าเนินการผลิต ติดตัง ซ่อมแซม เครื่องกว้าน บานระบาย อุปกรณ์บังคับน้า อะไหล่
เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์อื่น ๆ
(5) ให้บริการด้านยานพาหนะและขนส่งทังทางบกและทางน้า
(6) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และประกอบเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง รวมทังพัฒนาอะไหล่
อุปกรณ์ เครื่องกลไฟฟ้า และประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในงานชลประทาน
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(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
(9) ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) ด้าเนินการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(2) ด้าเนินการก่อสร้างคันและคูน้าตากฎหมายว่าด้วยคันและคูน้า
(3) ด้าเนินการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาในรูปแบบอื่น ๆ
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
(10) ส้านักงานชลประทานที่ 1–17
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) ด้ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การน้ า เพื่ อ การเกษตรกรรม การสาธารณู ป โภค การ
อุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้า การพลังงาน และการรักษาระบบนิเวศน์
(2) ควบคุมและด้าเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้า ขนาดเล็ก โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ และโครงการอื่นตามพืนที่ลุ่มน้าที่กรมมอบหมาย
(3) วางแผน ควบคุม และประเมินผลการบริหารจัดการน้า
(4) ดูแล บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานที่เกี่ยวกับงานชลประทาน
และด้าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ
(5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและพัฒนาเสริมสรางองคกรผูใชน้าชลประทาน
ใหมีความเขมแข็ง
(6) ด้าเนินการเกี่ยวกับการปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้า
(7) ศึกษา จั ดท้ารายงานเบืองตน ส้ ารวจและออกแบบโครงการชลประทาน และ
โครงการอื่นตามพืนที่ลุมน้าตามที่กรมมอบหมาย
(8) ควบคุมและก้ากับดูแลการใชทีร่ าชพัสดุในสวนที่กรมรับผิดชอบ ทางน้าชลประทาน
และการบริหารสินทรัพยของกรม
(9) บูรณาการแผนงานและยุทธศาสตรรวมกับจังหวัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
(10) ใหค้าปรึกษาในการบ้ารุงรักษาอาคารชลประทานและภารกิจที่ถายโอน
(11) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
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(11) ส้านักบริหารโครงการ
มีอ้านาจหนาที่ดังตอไปนี
(1) ศึกษา วิเคราะห และวางแผนการพัฒนาแหลงน้าและการชลประทานในระดับลุ่ ม
น้า ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกรม
(2) ด้าเนินการศึกษาเพื่อจัดท้ารายงานความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ดานตาง ๆ ผลกระทบทางสุขภาพ และผลกระทบดานอื่น ๆ ทังในระดับลุ มน้า โครงการชลประทาน และ
โครงการอืน่ ของกรม
(3) วิเคราะห ติดตาม และประเมินผลดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และดานอื่น ๆ รวมทัง
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการชลประทาน
(4) บริหารโครงการและความรวมมือดานการชลประทานกับตางประเทศ
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
(12) ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
มีอ้านาจหนาที่ดังตอไปนี
(1) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย และจัดท้าแผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้าเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้า การพลังงาน และ
การรักษาระบบนิเวศน ตลอดจนการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า รวมทังก้าหนดแผน มาตรการ
มาตรฐานและหลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับอุทกวิทยา การปรับปรุงบ้ารุงรักษาอาคารชลประทานและ
ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ
(2) ศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุทกวิทยา การบริหาร
จั ด การน้ า การปรั บ ปรุ ง บ้ า รุ ง รั ก ษาอาคารชลประทาน เกษตรชลประทาน และวิ ศ วกรรมเพื่ อ ให ได
นวัตกรรม
(3) ส้ารวจ วิเคราะห รวบรวม เก็บขอมูลและสถิติตาง ๆ ดานอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา
การบริหารจัดการน้า เกษตรชลประทาน และการปรับปรุงบ้ารุงรักษาอาคารชลประทาน รวมทังการ
พัฒนาฐานขอมูลของกรม
(4) เฝาระวัง วิเคราะห พยากรณ ก้ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
จัดการน้า ในระดับลุมน้าและโครงการชลประทานของกรม
(5) เผยแพร ใหการสนับสนุนและค้าแนะน้าดานเทคนิควิชาการเกี่ยวกับเรื่องน้า และ
วิศวกรรมชลประทานแกหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชน
(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
(13) ส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล
มีอ้านาจหนาที่ดังตอไปนี
(1) จัดระบบงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
(2) ด้าเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม และบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวของกับงานของกรม
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(3) ด้าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบการจัดการความรู ของ
กรม
(4) ด้าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสรางวินัย พัฒนาระบบคุณธรรมและคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรของกรม
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
(14) ส้านักพัฒนาแหลงน้าขนาดใหญ
มีอ้านาจหนาที่ดังตอไปนี
(1) ศึกษา วิเคราะห และจัดท้าแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาแหลงน้าขนาดใหญให
สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรม
(2) ควบคุมและด้าเนินการโครงการพัฒนาแหลงน้าขนาดใหญ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ และโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย
(3) ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานโครงการพัฒ นาแหล งน้า ขนาดใหญ ใน
ขันตอน การเตรียมความพรอมของโครงการ และขันตอนการกอสรางโครงการใหเปนไปตามแผน
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
(15) ส้านักวิจัยและพัฒนา
มีอ้านาจหนาที่ดังตอไปนี
(1) ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และเผยแพรงานดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร
ของกรม
(2) ด้าเนินการเกีย่ วกับงานทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพวัสดุและอุปกรณทีเ่ กี่ยวของ
กับงานของกรมใหเปนไปตามหลักวิชาการ
(3) ถ ายทอดและประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี ส มั ย ใหม รวมทั งผลงานวิ จั ย ด านการ
ชลประทาน เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรม และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับงานของกรม
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
(16) ส้านักส้ารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
มีอ้านาจหนาที่ดังตอไปนี
(1) ส้ารวจและจัดท้าแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ภาพถาย และแผนที่ภาพดาวเทียม ได้แก่
การส้ารวจวางโครงขายหมุดหลักฐาน การส้ารวจระบบสงน้าและระบบระบายน้า การส้ารวจจัดท้าแผนที่
ภาคพืนดิน แผนที่ภาพถายและแผนที่ภาพดาวเทียม
(2) ส้ารวจกันเขตชลประทาน และประสานงานรังวัดเพื่อจัดหาที่ดิน ออกหนังสือส้าคัญ
ส้าหรับที่หลวง และการระวังชีแนวเขตชลประทาน
(3) ส้ารวจธรณีวิทยา ธรณีฟ สิกส และปฐพีกลศาสตร เพื่อวิเคราะห ประเมินสภาพ
ธรณีวิทยาฐานราก ส้าหรับใชเปนขอมูลในการพิจารณาความเหมาะสมและออกแบบ พิจารณาปรับปรุง
ฐานรากและแกไขปญหาอันเนื่องมาจากสภาพธรณีวิทยา ส้ารวจหาแหลงและปริมาณส้ารองวัสดุก อสราง
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ศึกษาและประเมินผลกระทบจากแผนดินไหวและรอยเลื่อน ส้ารวจและพัฒนาแหลงน้าใตดินเพื่ อการ
พัฒนาแหลงน้าและการบริหารจัดการน้าชลประทาน
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
(17) ส้านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
มีอ้านาจหนาที่ดังตอไปนี
(1) ด้าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและค้านวณงานดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
เพือ่ การพัฒนาแหลงน้า เขื่อนเก็บกักน้า เขือ่ นทดน้า ระบบชลประทาน ระบบระบายน้า และงานดาน โยธา
อื่น ๆ
(2) ด้ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การให ค้ า ปรึ ก ษา ก้ า กั บ ดู แ ล และก้ า หนดมาตรฐานงาน
ออกแบบ
(3) ด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดท้าเอกสารประกอบการจางงานกอสราง งานจางส้ารวจ
ออกแบบ ค้านวณปริมาณและราคางานกอสราง และก้าหนดรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
(18) กลุมตรวจสอบภายใน
มีอ้านาจหนาที่ดังตอไปนี
(1) ด้าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
(19) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
มีอ้านาจหนาที่ดังตอไปนี
(1) เสนอแนะและใหค้าปรึกษาแกอธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรม
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท้ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
กรม
(3) ประสานและด้าเนินการเกี่ ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลาง
ต่าง ๆ และหนวยงานภายในกรม
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย

2-9

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568

2.3 แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564
วิสัยทัศน์
"กรมชลประทานเป็น องค์กรอัจฉริยะ ทีุงสร้
่ม่ างความมั่นคงด้านน้า (Water Security) เพื่อ
เพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"
พันธกิจ
1. พัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้าให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้า และการบริหารจัดการน้า
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ประเด็นยุทธศาสตร์

รูปที่ 2.1 แผนที่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะ
ลุ่มน้า (Basin-based Approach)
เป้าประสงค์
SG1 มีแหล่งเก็บกักน้าและมีปริมาณน้าที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพืนที่ชลประทาน
ตัวชี้วัด
K1 จ้านวนปริมาณเก็บกักน้าที่เพิ่มขึน (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)
K2 จ้านวนพืนที่ชลประทานที่เพิ่มขึน (หน่วย : ล้านไร่)
K3 จ้านวนแหล่งน้าเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึน (หน่วย : แห่ง)
K4 ร้อยละของโครงการพระราชด้าริที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
(หน่วย : ร้อยละ)
K5 จ้านวนพืนที่ชลประทานที่เพิ่มขึนจากโครงการพระราชด้าริ (หน่วย : ไร่)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า อย่างบูรณาการ ตาม
วัตถุประสงค์การใช้น้า
เป้าประสงค์
SG2 การบริหารจัดการน้าโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้าที่มีคุณภาพอย่างทั่ว ถึง
และเป็นธรรม ตามปริมาณน้าต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภค บริโภค เกษตร อุตสาหกรรม และรักษา ระบบ
นิเวศ)
ตัวชี้วัด
K6 ร้อยละของพืนที่บริหารจัดการน้าในเขตชลประทานได้รับน้าตามปริมาณน้า
ต้นทุนทีม่ ีในแต่ละปี (หน่วย: ร้อยละ)
K7 ปริมาณน้าที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้น้า (หน่วย: ล้าน ลบ.ม.)
K8 ร้ อ ยละของอ่ า งเก็ บ น้ า และทางน้ า ชลประทานที่ มี คุ ณ ภาพน้ า ได้ เ กณฑ์
มาตรฐานกลางของกรมชลประทาน (หน่วย: ร้อยละ)
K9 อัตราการใช้ที่ดินในเขตก่อสร้างจัดรูปที่ดินเพิ่มขึน (Cropping intensity)
(หน่วย: ร้อยละ)
เป้าประสงค์
SG3 การปรับเปลี่ยนการใช้น้าภาคเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึน
ตัวชี้วัด
K10 อั ต ราการใช้ น้ า ในภาคการเกษตรด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การน้ า และการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้า
K11 ปริมาณผลผลิตต่อไร่ในพืนที่เป้าหมาย (หน่วย: กิโลกรัมต่อไร่)
เป้าประสงค์
SG4 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการเกษตรในพืนที่ชลประทาน
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ตัวชี้วัด
K12 ร้อยละความส้าเร็จของการจัดท้าระบบงานวิธีการและฐานข้อมูลส้าหรับ
การประเมินผลโครงการ EIRR /ผลตอบแทนทางการเงิน FIRR และประสิทธิภาพการชลประทาน DPR และ
การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรของระบบชลประทาน (B/C Ratio)
K13 มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรในพืนที่ชลประทาน (ค่าตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ของโครงการ (EIRR)
K14 ความคุ้ ม ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ด้ า นการเกษตรของระบบชลประทาน
(ค่าตอบแทนต่อค่าลงทุนของโครงการ (B/C Ratio))
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจาก
น้า
เป้าประสงค์
SG5 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ลดลง อันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง
ตัวชี้วัด
K15 ร้อยละของพืนที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจาก
อุทกภัยและภัยแล้ง (หน่วย: ร้อยละ)
K16 มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแล้ง ในเขตพืนที่ชลประทานลดลง
(หน่วย: บาท)
เป้าประสงค์
SG6 การคาดการณ์สถานการณ์น้ามีความทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ
กรมชลประทานที่ทันต่อเหตุการณ์
ตัวชี้วัด
K17 ระบบฐานข้อมูลน้าและการคาดการณ์สถานการณ์น้าตามลุ่มน้า ที่เป็น
ระบบเดี ย วกั น ทั งประเทศสามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบ internet และเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายของกรม
ชลประทานอย่างทันต่อเหตุการณ์ (Real-time)
K18 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลการคาดการณ์สถานการณ์น้าของ
กรมชลประทานอย่างทันต่อเหตุการณ์ (หน่วย: ร้อยละ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมอ้านาจประชาชนในระดับพืนที่ (Empowering) การสร้าง
เครื อ ข่ า ย และการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในงานบริ ห ารจั ด การน้ า ชลประทาน ( Networking
Collaboration Participation)
เป้าประสงค์
SG7 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพืนที่ ไปสู่ระดับการ
เสริมอ้านาจการบริหารจัดการการชลประทาน
ตัวชี้วัด
K19 ร้อยละของจ้านวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้าที่มีการด้าเนินการ
แบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือในงานชลประทาน (Collaboration Participation) (หน่วย: ร้อยละ)
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K20 ร้ อ ยละของจ้ า นวนโครงการเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การน้ า ที่ มี ก าร
ด้าเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือบริหารงานจัดการน้าในงานชลประทาน (Collaboration
Participation) และ/หรือระดับการเสริมอ้านาจประชาชนในพืนที่ (Empowering) (หน่วย: ร้อยละ)
เป้าประสงค์
SG8 เพิ่ ม เครื อ ข่ า ยให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ า (เครื อ ข่ า ยผู้ ใ ช้ น้ า เกษตร
อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม อื่น ๆ)
ตัวชี้วัด
K21 ร้อยละของจ้านวนเครือข่ายผู้ใช้น้าทุกภาคส่วนที่เพิ่มขึน (หน่วย: ร้อยละ)
เป้าประสงค์
SG9 ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นและจังหวัดในการพัฒนาโครงการ
ตัวชี้วัด
K22 จ้านวนโครงการของชลประทานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (หน่วย: โครงการ)
K23 งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากจั ง หวั ด และท้ อ งถิ่ น ให้ ด้ า เนิ น
โครงการของชลประทาน (หน่วย: บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent
Organization)
เป้าประสงค์
SG10 เป็นองค์กรอัจฉริยะ
ตัวชี้วัด
K24 ร้อยละของผู้ใช้น้าและผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสียที่ยอมรับในความเป็น องค์กร
อัจฉริยะของกรมชลประทาน (หน่วย: ร้อยละ)
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บทที่ 3
นโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ิทัล
ของกรมชลประทาน
เพื่อให้ แนวคิดในการพัฒ นาสถาปัตยกรรมองค์ กรของกรมชลประทานสอดคล้ องกั บ กรอบ
แนวคิดการพัฒนาและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศและของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตลอดจนกรอบการพัฒนาของกรมชลประทาน ที่ปรึกษาจึงได้กาหนดกรอบแนวคิดที่รองรับ
และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้
3.1 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียง
เครื่องมือในการทางานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะ
เปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการ
ทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนาเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล มาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ โดยในบริ บ ทของประเทศไทย
เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกาลังเผชิญอยู่ หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสดังกล่าว รัฐบาลไทยโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จึงได้จัดทาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการผลักดัน
ให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจการผลิต การค้า และการบริการ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริห ารราชการแผ่นดินและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะ
นาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลในท้ายที่สุด
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงกาหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ข้อมูลทุนมนุษย์ และ
ทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มัง่ คั่ง และยั่งยืน
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เป้าหมาย ในระยะ 10 ปี
เป้าหมาย 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
เป้าหมาย 2 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อ
ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าหมาย 3 พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้
และทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
เป้าหมาย 4 ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท้าทายงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ระยะเวลาของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แสดงในรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 ภูมิทัศน์ดิจิทัล เพื่อกาหนด ทิศทางการพัฒนา และเป้าหมายออกเป็น 4 ระยะ
ระยะที่ 1 (1 ปี 6 เดือน) Digital Foundation ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ระยะที่ 2 (5 ปี) Digital Thailand Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ
ระยะที่ 3 (10 ปี) Full Transformation ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” ที่ขับเคลื่อน
และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ
ระยะที่ 4 (10-20 ปี) Global Digital Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ ว
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน
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รูปที่ 3.2 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
จะมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา โดยกาหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการและให้มีราคา
ค่าบริการที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากนี้ในระยะยาวโครงสร้าง
พื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับถนนไฟฟ้า น้าประปา
ทีส่ ามารถรองรับการเชื่อมต่อของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน
การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจ
รูปแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสาหรับธุรกิจดิจิทัลเพื่อเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงาน
ของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
จะมุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชน
ห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมี
ทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจากัด
ทางกายภาพ พื้ น ที่ และภาษาน าไปสู่ ก ารหลอมรวมการท างานของภาครั ฐ เสมื อ นเป็ น องค์ ก รเดี ย ว
นอกจากนี้รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
จะให้ ความส าคัญกับ การพัฒ นากาลั งคนวัยทางานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบ
อาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในระดับมาตรฐานสากลเพื่อนาไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจ
และสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
จะมุ่งเน้ น การมี กฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มี ประสิ ทธิภ าพ ทันสมัย และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพื่ออานวยความสะดวก ลดอุปสรรคเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบ
กิจกรรมและทาธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจน
คุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยี ดิจิทัลในทุกภาคส่วนเพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
3.2 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศให้มีความชัดเจน สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงานรัฐ
และมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนา และแผนการดาเนินงาน (Roadmap) ของประเทศ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
“ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมีการทางาน
แบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ อย่า ง
แท้จริง”
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รูปที่ 3.3 วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจทิ ัล
ในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังวิสัยทัศน์ที่กาหนด
ไว้นั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของการดาเนินการ 4 ประการ ได้แก่
Government Integration
Smart Operations
Citizen-centric Services
Driven Transformation

การบู ร ณาการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล และการด าเนิ น งาน
ระหว่างหน่วยงาน
การนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม
การยกระดับบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับ
ของบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 ประกอบด้วยประเด็น
ยุ ทธศาสตร์ 5 ยุ ทธศาสตร์ โดยในแต่ล ะประเด็นยุทธศาสตร์ ยังแบ่งออกเป็นมาตรการการพัฒ นาขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยในด้านต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
เป้าหมายหลัก คือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้ความสาคัญกับการช่วยเหลือ
ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการรายบุคคลของผู้ด้อยโอกาส การเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพแรงงาน
ให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาด การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยรวมและการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ มีคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานของผู้ให้บริการสุขภาพ โดยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วย
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1) การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก
2) การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร
3) การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงของการศึกษา และการยกระดับการบริการด้านการศึกษา
4) การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของผู้
ให้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
เป้าหมายหลัก คือ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในด้านต่าง ๆ
ตั้ ง แต่ ก ารพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของภาคการเกษตร การยกระดั บ ประสบการณ์ ดิ จิ ทั ล ของ
นักท่องเที่ยว การอานวยความสะดวกแก่นักลงทุน การเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการส่งออกนาเข้า และ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการทางภาษีของภาครัฐ การบูรณาการ
ข้อมูลและบริการด้านการขนส่งตลอดจนการพัฒนาระบบบริการอัจฉริยะในด้านสาธารณูปโภค ซึ่งทั้งหมดนี้
เพื่อการมุ่งไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทย
ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย
1) การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ
2) การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
3) การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
4) การบูรณาการการนาเข้าส่งออกแบบครบวงจร
5) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริม
การเติบโต
6) การพัฒนาระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร
7) การพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลคมนาคมขนส่งส่วนกลาง โดยยกระดับไปสู่การให้บริการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
8) การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคและการยกระดับ การ
บริการด้านสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
เป้ า หมายหลั ก คื อ การเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ในการรั ก ษาความปลอดภั ย จากทั้ ง ภั ย
ภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแก้ไขสถานการณ์มาเป็นการ
ป้องกันก่อนเกิดเหตุมากขึ้น รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะวิกฤต ให้สามารถให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาโดยเร็ว
ที่สุด ซึ่งจะต้องอาศัยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว โดยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย
1) การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
2) การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ
3) การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ
4) การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมายหลัก คือ การบูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานภาครัฐ ผ่านการ
เชื่อมโยงระบบจากหลายหน่วยงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐในการบริหารจัดการ ด้าน
การเงินและการใช้จ่าย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารสินทรัพย์และด้านทรัพยากรมนุษย์และก าร
จ่ายเงินเดือน เพื่อยกระดับการดาเนินงานภาครัฐ ให้สะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส และเป็นการสนับสนุน
การพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยภายใต้
ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย
1) การบริ ห ารการเงิ น และการใช้ จ่ า ยภาครั ฐ ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบรวมศู น ย์ เ พื่ อ
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
2) การจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สะดวก
และทั่วถึงอย่างเท่าเทียม
3) การบริหารสินทรัพย์กลางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
4) การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงและได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
เป้ าหมายหลั ก คือ การบู ร ณาการ การให้ บริการภาครัฐ ผ่ านการเชื่อมโยงระบบจากหลาย
หน่ ว ยงาน และการพัฒ นาโครงสร้ างพื้นฐานการให้บริการอิเล็ กทรอนิกส์ของภาครัฐ ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับขีดความสามารถและทักษะเชิงดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกระดับและทุกหน่วยงาน เพื่อเป็น
รากฐานของการพัฒ นาหน่ ว ยงานภาครัฐ ให้ มุ่งสู่ การเป็นรัฐ บาลดิจิทัล โดยสมบูรณ์ โดยการพัฒ นาขี ด
ความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย
1) การบูรณาการข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง
2) การยืนยันตัวตนโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง
3) การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
4) การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก
5) การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานรัฐด้วยการสนับสนุนการทางานบนโครงสร้าง
พื้นฐานกลาง
6) การเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญเชิงดิจิทัลแก่บุคลากรภาครัฐ
3.3 (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565
วิสัยทัศน์
"รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน"
เป้าหมาย
1) ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัลให้พร้อมทั้งข้อมูลและสามารถบริหารได้ตรงตาม
ความต้องการของประชาชน
2) พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ เพื่อการบริหารงานและบริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลภาครัฐและการใช้ข้อมูล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส
รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล ให้พร้อมทั้งข้อมูลและสามารถ
บริการได้ตรงตามความต้องการของประชาชน
กลยุทธ์
1) ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน
2) ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาบริการดิจิทัลตามความต้องการของประชาชน
3) สร้างความพร้อมของบุคลากรรวมถึงสร้างเครื่องมือและกลไกอื่น ๆ ไปสู่องค์กรดิจิทัล
ผลผลิต
- หน่วยงานภาครัฐปฏิรูปการทางานเป็นดิจิทัลตามมาตรฐานสากล
- บริการดิจิทัลที่บูรณาการข้ามหน่วยงานตามมาตรฐานเดียวกัน
- กาลังคนภาครัฐที่พร้อมต่อการทางานในรูปแบบดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพื่อการบริหารงานและบริหาร
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1) พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
2) พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการบริหารงานภายในภาครัฐ
3) ส่งเสริมให้เกิดการทางานร่วมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผลผลิต
- ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัล
- ศูนย์บริการออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จ
- แพลตฟอร์มบริการจัดการงานภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ และการใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใสรวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่
กลยุทธ์
1) ผลักดันการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐพร้อมยกระดับศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ
2) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใสและสร้างนวัตกรรม
ผลผลิต
- หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลสู่สาธารณะ
- ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
3.4 (ร่าง) แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะปี พ.ศ.2560 - 2564 (DA :
Digital Agriculture)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1: Knowledge and Dissemination Society การยกระดับการสร้าง การเชื่อมโยง และ
เผยแพร่ข้อมูลเกษตรในยุคดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2: Digital Farming การทาเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3: Farmer Care System ยกระดับการช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: Agricultural Goods สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การจาหน่าย
ยุทธศาสตร์ ที่ 5: Digital Transform เปลี่ ยนถ่ายการบริห ารจัดการสู่ องค์กรดิจิ ทัล ที่ พ ร้ อ ม
สาหรับการทาระบบเกษตรดิจิทัล
3.5 แนวทาง RID No.1 ประกอบด้วย 7 แนวทาง ได้แก่
(1) เร่งรัดการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ
(2) ปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนงานและงบประมาณทั้งระบบ
(3) เร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า
(5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(6) นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
(7) ดาเนินการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
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บทที่ 4
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
การออกแบบยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทานได้ใช้ผลจากการวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมเป้าหมายและผลการวิเคราะห์จากสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทาน
โดยใช้การวิเคราะห์จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ที่จะนาไปสู่สถาปัตยกรรมองค์กร
เป้าหมายที่ได้ถูกออกแบบไว้ โดยกาหนดปัจจัยหลักในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรด้วย 4M
(Management, Machine, Money และ Man) และใช้การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่แสดงถึงโอกาสและ
อุ ป สรรคด้ ว ย PEST (Policy, Economic, Social และ Technology) ซึ่ ง ผลการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์
ดังกล่าวได้ถูกนาไปกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทานที่สอดรับ
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒ นา
เทคโนโลยีดิจิทัล
4.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (SWOT Analysis)
การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายในองค์ ก รและปั จ จั ย ภายนอกองค์ ก รที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดาเนินการตามหลักการการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวได้นาผล
การศึกษา สถานภาพปัจจุบันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมชลประทาน แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกองค์กร 4 ปัจจัย โดยรายละเอียดถูกแสดงดังนี้
4.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
จากการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของกรมชลประทาน สามารถสรุปจุดแข็ง
(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร โดยแต่ละด้านมีจุดแข็ง
และจุดอ่อน ดังนี้

4-1

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย 4M
จุดแข็ง (Strength)
การบริหารจัดการ (Management)
ผู้บริหารให้ความสาคัญและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
และปรับปรุงและยกระดับระบบข้อมูลสารสนเทศ
และระบบงานสารสนเทศในแนวทางการบูรณาการ
ระดับผู้บริหารมีการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารงาน
การสืบค้นข้อมูล และการร่วมบริหารจัดการระบบ
อุปกรณ์และระบบ (Machine)
มีระบบเครือข่ายทีไ่ ด้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เชื่อมโยงทั้งองค์กร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โครงสร้างพื้นฐานสาหรับภารกิจหลักมีความพร้อม
สมบูรณ์ในระดับหนึ่งภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
ระบบ Internet เพียงพอเท่าที่ใช้งานในปัจจุบัน
และมีความเสถียรในระดับหนึ่ง

งบประมาณ (Money)
มีแผนและงบประมาณในการพัฒนาระบบ ICT
งบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอในการจัดหา
ICT ในปัจจุบัน
บุคลากร (Man)
บุคลากรโดยทั่วไป มีทัศนคติที่ดตี อ่ การพัฒนาด้าน ICT
นับว่ามีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ด้วยบริการทางอิเล็กทรอนิกส์

จุดอ่อน (Weakness)
ยังขาดความเป็นเอกภาพในการยกระดับมาตรฐาน
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC/ASEAN และสากล
ขาดความเป็นเอกภาพและความต่อเนื่องในการบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์ศูนย์ปฏิบตั ิการอย่างเป็นระบบ
และเพื่อรองรับภาระงานในอนาคต
ขาดการนา EA มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนบูรณาการ
และบริหารจัดการด้าน ICT อย่างเป็นระบบ
ระบบสารสนเทศยังไม่สามารถเชือ่ มโยงครอบคลุม
ทุกระบบ
ฐานข้อมูลยังไม่เป็นเอกภาพ
ขาดการบูรณาการด้านข้อมูล
ยังไม่มีการประยุกต์ใช้ Cloud Computing
ขาดการประยุกต์ใช้ระบบ BI (Business
Intelligence) ในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์และ
การตัดสินใจ
ยังไม่มีการประยุกต์ใช้ Big Data ในการวิเคราะห์
เชิงยุทธศาสตร์และการตัดสินใจ
ขาดการเตรียมพร้อมและความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย อย่างเป็น
ระบบและเพื่อรองรับภาระงานในอนาคต
ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนการใช้เงิน เนื่องจาก
นโยบาย โครงสร้างและภารกิจเปลี่ยน

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ให้เท่าทัน
กับการเปลีย่ นแปลงด้าน ICT
ผู้ปฏิบัติงานขาดความกระตือรือร้นในการใช้งาน ICT

1) จุดแข็ง - จุดอ่อนด้านการบริหารจัดการ (Management)
(1) จุดแข็งด้านการบริหารจัดการ
- ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามส าคั ญ และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง และ
ยกระดับระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบงานสารสนเทศในแนวทางการบูรณาการ
- ระดับผู้บริหารมีการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารงาน การสืบค้นข้อมูล และ
การร่วมบริหารจัดการระบบ
(2) จุดอ่อนด้านการบริหารจัดการ
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- ยังขาดความเป็นเอกภาพในการยกระดับมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
AEC/ASEAN และสากล
- ขาดความเป็ น เอกภาพและความต่ อ เนื่ อ งในการบริ ห ารจั ด การและใช้
ประโยชน์ศูนย์ปฏิบัติการ อย่างเป็นระบบและเพื่อรองรับภาระงานในอนาคต
- ขาดการนา EA มาใช้ประโยชน์ในการวางแผน บูรณาการ และบริหารจัดการ
ด้าน ICT อย่างเป็นระบบ
2) จุดแข็ง - จุดอ่อนด้านอุปกรณ์และระบบ (Machine)
(1) จุดแข็งด้านอุปกรณ์และระบบ
- มีระบบเครือข่ายที่ได้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
- มีโ ครงสร้ างพื้นฐานด้าน ICT เชื่อมโยงทั้งองค์กร ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
- โครงสร้ า งพื้ นฐานส าหรับ ภารกิ จ หลั ก มี ค วามพร้ อ มสมบู ร ณ์ ในระดับ หนึ่ง
ภายใต้ทรัพยากรที่มอี ยู่
- ระบบ Internet เพียงพอเท่าที่ใช้งานในปัจจุบัน และมีความเสถียรในระดับ
หนึ่ง
(2) จุดอ่อนด้านอุปกรณ์และระบบ
- ระบบสารสนเทศยังไม่สามารถเชื่อมโยงครอบคลุมทุกระบบ
- ฐานข้อมูลยังไม่เป็นเอกภาพ
- ขาดการบูรณาการด้านข้อมูล
- ยังไม่มีการประยุกต์ใช้ Cloud Computing
- ขาดการประยุกต์ใช้ระบบ BI (Business Intelligence) ในการวิเคราะห์เชิง
ยุทธศาสตร์และการตัดสินใจ
- ยั งไม่มีการประยุกต์ใช้ Big Data ในการวิเคราะห์ เชิงยุทธศาสตร์และการ
ตัดสินใจ
- ขาดการเตรียมพร้อมและความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัย อย่างเป็นระบบและเพื่อรองรับภาระงานในอนาคต
3) จุดแข็ง – จุดอ่อนด้านงบประมาณ (Money)
(1) จุดแข็งด้านงบประมาณ
- มีแผนและงบประมาณในการพัฒนาระบบ ICT
- งบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอในการจัดหา ICT ในปัจจุบัน
(2) จุดอ่อนด้านงบประมาณ
- ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนการใช้เงิน เนื่องจากนโยบาย โครงสร้างและ
ภารกิจเปลี่ยน
4) จุดแข็ง – จุดอ่อนด้านบุคลากร (Man)
(1) จุดแข็งด้านบุคลากร
- บุคลากรโดยทั่วไป มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาด้าน ICT นับว่ามีความพร้อมใน
การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ด้วยบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
(2) จุดอ่อนด้านบุคลากร
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- การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT
- ผู้ปฏิบัติงานขาดความกระตือรือร้นในการใช้งาน ICT
4.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
จากการศึกษา วิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายนอกของกรมชลประทาน สามารถสรุป
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย
กฎระเบียบ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแต่ละด้านมีโอกาส
และอุปสรรค ดังนี้
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย PEST
โอกาส (Opportunities)
นโยบาย กฎระเบียบ (Policy)
สามารถเชื่อมโยงข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เช่น e-Government
สามารถใช้บริการภาครัฐโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ
เช่น โครงการของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน), mail go thai, ข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ เป็นต้น
ภาครัฐมีนโยบายทีส่ นับสนุนเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล
ภาครัฐมีการให้บริการ e-Service
เศรษฐกิจ (Economic)
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการ
แข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มี
ศักยภาพ
สังคม วัฒนธรรม (Social)
สังคมยุคใหม่เป็นสังคมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (สังคม
ข้อมูล) การรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลสามารถทาได้ง่าย
และรวดเร็ว
มีช่องทางให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
บริการประชาชน/ผูร้ ับบริการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มสี ่วนได้
เสียผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology)
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทาให้
กรมชลประทาน ต้องปรับตัวรองรับเทคโนโลยีใหม่
จึงนาไปสู่การพัฒนา
อุปกรณ์ด้าน ICT มีแนวโน้มราคาถูกลง
เทคโนโลยีและเครื่องมือในกระแสหลักเอื้ออานวย

อุปสรรค (Threats)
นโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงตามการ
เปลี่ยนแปลงของรัฐบาล
การขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามนโยบาย
ทาได้ยาก

การยกระดับมาตรฐานสู่ AEC/ASEAN และสูส่ ากล
จะต้องใช้ทรัพยากร เงินทุน และแนวทางที่ชัดเจน

ข้อมูลขาดการกลั่นกรองอาจส่งผลกระทบด้านลบ

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกับ
ผลกระทบในการใช้งาน
ประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการใช้และสิทธิ์
เจ้าของข้อมูลและอุปกรณ์ ในกรณีที่เป็น Public
Cloud
ขาดการวางแผนพัฒนาบุคลากร ICT สู่มาตรฐานสากล
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โอกาส (Opportunities)
ต่อการนามาใช้ประโยชน์: Mobile, Social
Media/Network, BI, Analytics, Cloud
Computing, Work Flow

อุปสรรค (Threats)
ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ทันต่อการเปลีย่ นแปลง

1) โอกาส - อุปสรรคด้านนโยบาย กฎระเบียบ (Policy)
(1) โอกาสด้านนโยบาย กฎระเบียบ
- สามารถเชื่อมโยงข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เช่น e-Government
- สามารถใช้บริการภาครัฐโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ เช่น โครงการของสานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), mail go thai, ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น
- ภาครัฐมีนโยบายที่สนับสนุนเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
- ภาครัฐมีการให้บริการ e-Service
(2) อุปสรรคด้านนโยบาย กฎระเบียบ
- นโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล
- การขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามนโยบายทาได้ยาก
2) โอกาส - อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ (Economic)
(1) โอกาสด้านเศรษฐกิจ
- การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีศักยภาพ
(2) อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ
- การยกระดับมาตรฐานสู่ AEC/ASEAN และสู่สากลจะต้องใช้ทรัพยากร เงินทุน
และแนวทางที่ชัดเจน
3) โอกาส - อุปสรรคด้านสังคม วัฒนธรรม (Social)
(1) โอกาสด้านสังคม วัฒนธรรม
- สังคมยุคใหม่เป็นสังคมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (สังคมข้อมูล) การรับรู้ การเข้าถึง
ข้อมูลสามารถทาได้ง่ายและรวดเร็ว
- มี ช่ อ งทางให้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สาร บริ ก ารประชาชน/
ผู้ รั บ บริ การ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารและรั บฟั งความคิ ดเห็ นจากประชาชนและผู้ มีส่ ว นได้เสี ยผ่ า นทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)
(2) อุปสรรคด้านสังคม วัฒนธรรม
- ข้อมูลขาดการกลั่นกรองอาจส่งผลกระทบด้านลบ
4) โอกาส - อุปสรรคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology)
(1) โอกาสด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี อย่ างรวดเร็ว ทาให้ กรมชลประทาน ต้อ ง
ปรับตัวรองรับเทคโนโลยีใหม่จึงนาไปสู่การพัฒนา
- อุปกรณ์ด้าน ICT มีแนวโน้มราคาถูกลง
- เทคโนโลยีและเครื่องมือในกระแสหลักเอื้ออานวยต่อการนามาใช้ประโยชน์:
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Mobile, Social Media/Network, BI, Analytics, Cloud Computing, Work Flow
(2) อุปสรรคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกับผลกระทบในการใช้งาน
- ประเด็น ข้อกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการใช้และสิ ทธิ์ เจ้าของข้อมูล และ
อุปกรณ์ ในกรณีที่เป็น Public Cloud
- ขาดการวางแผนพัฒนาบุคลากร ICT สู่มาตรฐานสากล
- ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4.2 ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กร กรมชลประทาน
1) สถานภาพปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กร
ผลการศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์ ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันโดยได้
ดาเนิ น การการดาเนิ น การศึ ก ษา วิเคราะห์ ครอบคลุ มในมุม มองต่าง ๆ ตามหลั กการของการพั ฒ นา
สถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร ประกอบไปด้ ว ย ด้ า นการด าเนิ น งาน (Business Architecture) ด้ า นข้ อ มู ล
สารสนเทศ (Data/Information Architecture) ด้ า นระบบงานโปรแกรมประยุ ก ต์ (Application
Architecture) ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน (Technology and Infrastructure Architecture)
และด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Architecture) ที่ปรึกษาได้สรุปผล
การศึกษา วิเคราะห์ ที่แสดงถึงปัญหา อุปสรรคที่สาคัญในแต่ละมุมมองพร้อมแสดงข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) ด้านการดาเนินงาน (Business Architecture)
การศึกษา วิเคราะห์ ประเมินประสิทธิผลรูปแบบระบบงานและกระบวนการที่สาคัญ
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มกระบวนการระบบกากับ/การนาองค์กร 2) กลุ่มกระบวนงานหลัก
3) กลุ่มกระบวนการสนับสนุน ตามรูป 4.1 ระบบงานชลประทาน โดยการประเมินเชิงเปรียบเทียบตาม
ข้อกาหนดของคู่มือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการประเมินระบบราชการ 4.0 สะท้อนขีด
ความสามารถของระบบงาน ด้วยประสิทธิผลของผลลั พธ์กระบวนการแสดงความสัมพันธ์กับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่ม พื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้า
(Basin-based Approach) เป้ า ประสงค์ : มี แ หล่ ง เก็ บ กั ก น้ าและมี ป ริ ม าณน้ าที่ จั ด การได้ เพิ่ ม พื้ น ที่
ชลประทาน 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้า
เป้ าประสงค์ : การบริ ห ารจั ดการน้ าโดยให้ ทุ กภาคส่ ว นได้รับ น้าที่ มี คุณภาพอย่ างทั่ว ถึ งและเป็ น ธรรม
ตามปริ มาณน้ าต้น ทุน ที่มี ในแต่ล ะปี (อุปโภค บริโ ภค เกษตร อุตสาหกรรม และรักษา ระบบนิเวศ)/
การปรับเปลี่ยน การใช้น้าภาคเกษตรมี ประสิทธิภาพมากขึ้น /เพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจทางการเกษตร
ในพื้นที่ชลประทาน 3) การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า เป้าประสงค์:
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ที่ล ดลง อันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง /การคาดการณ์ส ถานการณ์น้ า
มีความทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของชลประทานที่ทันต่อเหตุการณ์ 4) การเสริมอานาจประชาชน
ในระดับพื้นที่ (Empowering) การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารจัดการ
น้าชลประทาน (Networking Collaboration Participation) เป้าประสงค์: ยกระดับการมีส่วนร่ว มของ
ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ไปสู่ระดับการเสริมอานาจการบริหารจัดการการชลประทาน/เพิ่มเครือข่ายให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้น้า (เครือข่ายผู้ใช้น้าเกษตร อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม อื่น ๆ)/ได้รับการสนับสนุน
จากท้องถิ่นและจังหวัดในการพัฒนาโครงการ และ 5) การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to
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Intelligent Organization) เป้าประสงค์: เป็นองค์กรอัจฉริยะ

รูปที่ 4.๑ ระบบงานของกรมชลประทาน
ผลการศึกษา วิเคราะห์: ความสัมพันธ์ของกระบวนการที่สาคัญกับประเด็นยุทธศาสตร์
และความสัมพันธ์ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนการกับเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถสรุป
ประเด็นปัญหาอุปสรรค เพื่อทบทวน ปรับปรุง พัฒนาออกแบบกระบวนการที่สาคัญ ดังนี้
1) ด้านการกาหนดมาตรฐานการออกแบบกระบวนการ (Standard of Process) แต่ละ
ขั้นตอนที่สาคัญ พบว่าไม่มีแนวทางในการกาหนดข้อกาหนดที่สาคัญอย่างชัดเจนให้สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาแต่ละปัจจัยที่นาเข้าเพื่อการออกแบบกระบวนการ การกาหนดตัวชี้วัดในกระบวนการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
นาหรือตัวชี้วัดควบคุมคุณภาพของกระบวนการ (Leading Indicator or In Process Indicator) สามารถ
ใช้สะท้อนประสิทธิภาพของกระบวนการ รวมถึงการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของกระบวนการส่วนใหญ่
ไม่ ชั ด เจน เพื่ อ ตอบสนองการแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ เป้ า ประสงค์ ต ามภารกิ จ ถึ ง แม้ ว่ า หน่ ว ยงานเจ้ า ของ
กระบวนการได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน แสดงการกาหนดผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินการ แต่ไม่สะท้อน
ประสิทธิผลของกระบวนการ ความไม่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อองค์กรในการทบทวน
ปรับปรุง ยกระดับกระบวนการทางานให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้องค์กรไม่สามารถบรรลุ
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) รวมถึง
โอกาสขององค์กรในการตัดสินใจนาระบบดิจิทัล พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางาน
2) ด้านการกาหนดกระบวนการที่สาคัญ พบว่าส่วนใหญ่องค์กรดาเนินการออกแบบ
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในระดับกระบวนการย่อยระดับสองและสาม ซึ่งตามมาตรฐานสากลการออกแบบ
กระบวนการระดับชั้นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การออกแบบจัดทา เพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานระดับบุคคล
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(Work Instruction: WI) รวมทั้งการกาหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการยังไม่ส่งผลต่อการบรรลุ
ผลลัพธ์ระดับองค์กรที่ชัดเจน และมีกระบวนการสาคัญหลายกระบวนการอยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งความไม่ชัดเจน
ดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคในการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาให้ผลการปฏิบัติงานของกระบวนการมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3) การออกแบบกระบวนการยังไม่ตอบสนองให้องค์กรพร้อมรั บการประเมินตามเกณฑ์
ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้านประสานการทางานที่ข้ามส่วนราชการ
(Cross Boundary Process) ซึ่งส่วนใหญ่การออกแบบเป็น Vertical Process Flow ดาเนินการภายใน
หน่วยงานเป็นหลัก (คู่มือปฏิบัติงาน)
ข้ อ เสนอแนะต่ อ การพั ฒ นา: จากประเด็ น ปั ญ หา อุ ป สรรค สามารถสรุ ป ปั จ จั ย
ความสาเร็จที่จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1) ด้านการจัดการกระบวนการ กรมชลประทาน เห็นควรปรับปรุงกระบวนการหลัก
กระบวนการสนับสนุน ให้ใช้รูปแบบผังการไหลของกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน เช่น Cross Functional
Process หรือ Swim Lane Diagram นอกจากนี้การกาหนดข้อกาหนดของกระบวนการต้องก่อให้ เ กิด
ประสิทธิภาพและคุณภาพที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือตอบสนอง
ต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และการกาหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการ (Result) ต้องสะท้อน
ข้อกาหนดของกระบวนการ รวมถึงมีความสอดคล้องการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการหมวดที่ 6 ตามคู่มือการ
ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (Public Sector Management Quality Award
หรือ PMQA 4.0) ซึ่งจะส่งผลให้กรมชลประทานมีการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
นาไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการตอบสนองเป้าประสงค์ขององค์กร
2) ด้านการเลือกกาหนดกระบวนการหลัก เห็นควรกาหนดหรือเลือกกระบวนการที่มี
ความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่มีบทบาทในการสนับสนุนกรมชลประทาน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และที่ส่งผลการบรรลุยุทธศาสตร์และพันธกิจระดับกรมและ
ระดับสานัก/กอง ส่วนกระบวนการสนับสนุนองค์กรควรกาหนดหรือเลือกว่ากระบวนการใดบ้างที่สมควร
ดาเนินการเอง และกระบวนการใดบ้างที่องค์กรเลือกใช้จากองค์กรภายนอกที่มีคุณภาพดีและต้นทุนการ
ดาเนินการต่ากว่าองค์กรดาเนินการเอง แล้วนาไปสู่การปฏิบัติออกแบบกระบวนการตามแนวทางข้อ 1
ตามที่องค์กรได้ตัดสินใจเลือกใช้ทั่วทั้งองค์กร
3) ด้านประสิ ทธิ ผลของกระบวนการ องค์กรต้องดาเนิ นการอย่างเป็นระบบและมี ความ
เชื่อมโยงกับ ความส าเร็ จ ระดับ องค์กร ผ่ านการจัดทาข้อกาหนดก่อให้ เกิดประสิ ทธิภ าพและคุณ ภาพที่
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรกับการกาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญที่สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการสามารถ
แสดงผลให้ บ รรลุ ผ ลลั พธ์ครบทุกมิติที่ส าคัญได้แก่ 1) ตัว ชี้วัดตามพันธกิจ 2) ตัว ชี้วัดด้านผู้ รับบริการ
ประชาชน 3) ตัวชี้วัดด้านพัฒนาบุคลากร 4) ตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 5) ตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อ
แศรษฐกิจ 6) ตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการที่เกิดจากการนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงผลผลิต กระบวนการและการบริการ ซึ่งการกาหนดตัวชี้วัดตามมิติ
ดังกล่ าวองค์กรสามารถใช้ประเมินขีดความสามารถขององค์กรและสะท้อนประสิ ทธิผ ลการออกแบบ
ระบบงาน (Work System)
4) องค์กรควรกาหนดให้มีระบบการควบคุมคู่มือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ทาให้มั่นใจได้ว่ า
คู่มือการปฏิบั ติงานของหน่ ว ยงานเป็ น ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (Document Control System) และใช้
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ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ (Quality Management System) หรื อ QMS เป็ น ระบบการบริ ห ารจั ด การมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระบบบริหารคุณภาพมีหลายระบบ เช่น ระบบ Input-ProcessOutput-Outcome (IPOO) ระบบ ISO 9001 ระบบ Total Quality Management (TQM) การดาเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ
2. ด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data/Information Architecture)
สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data/Information Architecture) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
สถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร (Enterprise Architecture) จะเกี่ ย วกั บ กลุ่ ม ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ มี ใ นหน่ ว ยงาน
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างข้อมูล กับ กระบวนการปฏิบัติงาน ความสั มพันธ์ระหว่างข้อมูล กับแอปพลิ เ คชั น
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีข้อมูล สถาปัตยกรรมการบูรณาการข้อมูล เป็นต้น สถาปัตยกรรมข้อมูลจะอยู่ใน
รูปแบบจาลองข้อมูลที่มองเห็นภาพรวมความเชื่อมโยงและการไหลของข้อมูลในระดับต่าง ๆ ทั้งหมดของ
หน่ ว ยงาน ทั้งที่เป็นหน่วยงานต้ นน้ า กลางน้า หรือปลายน้ า สามารถอธิบายสถานะที่มีอยู่ในปั จจุบั นและ
กาหนดความต้องการสาหรับอนาคตเพื่อความเข้าใจและเห็นในภาพเดียวกัน จึงเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการวางแผน
การบริหารจัดการข้อมูล
ผลการศึกษา วิเคราะห์: จากประเด็นปัญหา อุปสรรค สามารถสรุปปัจจัยความสาเร็จที่
จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ดังนี้
1) ต้นทางข้อมูล (Data Source) หรือแหล่งข้อมูลที่กรมชลประทาน ได้เลือกรวบรวม
ข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น ปั จ จั ย น าเข้ า ในการออกแบบกระบวนการท างานต่ า ง ๆ หรื อ คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน
ประกอบด้วยข้อมูล 2 แหล่ง ได้แก่ ต้นทางข้อมูลภายนอก (External Data Source) และต้นทางข้อมูล
ภายใน (Internal Data Source) พบว่ายังขาดข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญค่อนข้างมากใช้เป็นปัจจัยนาเข้าใน
การออกแบบกระบวนการ และการบริ ห ารจัดการและกากับดูแลข้อมูล (Data Governance) ยังขาด
แนวทางอย่างที่เป็นระบบ รวมถึงการกาหนดมาตรฐานในการสร้าง (Create) จัดเก็บถาวร (Archive) ที่ต่าง
ระบบกัน ซึ่งมีโอกาสซ้าซ้อ นในการจัดเก็บข้อมูล (Data Redundancy) จากข้อมูลต่าง ๆ ที่องค์กรใช้เป็น
ปัจจัยนาเข้าในการดาเนินงาน พบว่าหลาย ๆ กระบวนการ หรือคู่มือปฏิบัติงานใช้ข้อมูลเหมือนกัน เช่น ข้อมูล
ต้นทุนน้า ข้อมูลความต้องการใช้น้าสาหรับเกษตร ข้อมูลความต้องการใช้น้าสาหรับอุปโภค-บริโภค ข้อมูล
น้ าฝน น้ าท่า ข้อมูล กลุ่ มผู้ ใช้น้ า ข้อมูล ระบบชลประทาน ข้อมูล ระบบโทรมาตร ข้อมูล การเพาะปลู ก
เป้าหมาย ข้อมูลสถิติการใช้น้า สถิติการปลูก เป็นต้น จากความหลากหลายของระบบงานดังกล่าวจะส่งผลต่อ
การสิ้นเปลืองของค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในระยะยาว
2) ด้านการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล (Data Category) เช่น 1) ข้อมูลกลางใช้ร่ว มกัน
ภายในองค์กร 2) ข้อมูลชั้นความลับไม่เปิดเผยและอยู่ในความครอบครอง 3) ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่ นคง
ขององค์กรที่ทาให้เกิดความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 4) ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของ
หน่วยงาน เป็นต้น ไม่พบแนวทางอย่างเป็นระบบในการจาแนกหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการบริหาร
และการกากับดูแล
3) ด้านการประเมินคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Assessment) ได้แก่ 1) ความถูกต้อง
ของข้อมูล (Accuracy) 2) ความครบถ้วนของข้อมูล (Completeness) 3) ความตรงกันของข้อมูล (Consistency)
4) ความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) 5) ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) 6) ความพร้อมใช้งานของ
ข้อมูล (Availability) เป็นต้น ไม่พบแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินเพื่อทาให้มั่นใจได้ว่าการบริหาร
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จัดการข้อมูลสารสนเทศขององค์กรมีประสิทธิผลและมีขีดความสามารถสนับสนุนภารกิจขององค์กรและ
สนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ข้ อ เสนอแนะต่ อ การพั ฒ นา: จากประเด็ น ปั ญ หา อุ ป สรรค สามารถสรุ ป ปั จ จั ย
ความสาเร็จที่จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้
1) ควรพัฒ นาหรื อปรับ ปรุ ง การจัด การข้ อ มูล สารสนเทศของกรมชลประทาน ให้ มี
มาตรฐานข้อมูล จั ดเก็บ ครอบคลุ มทั้งองค์กร โดยกาหนดมาตรฐานข้อมูล หลั ก (Master Data) รวมถึง
การพัฒนาระบบงานให้มีความเชื่อมโยงกันเป็นระบบอย่างเหมาะสม ข้อมูลมีคุณภาพ ความถูกต้อง และ
ความทันสมัย ของข้อมูล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ข้อมูล ร่ว มกัน นอกจากนี้การพัฒนาจั ด ทา
มาตรฐานข้อมูลยังส่งผลดีต่อการปรับเปลี่ยนด้านระบบงานที่สามารถทาได้อย่างรวดเร็ว
2) ควรกาหนดหมวดหมู่ของข้อมูล (Data Category) ให้มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สาคัญ เช่น 1) กลุ่มกระบวนการกากับและการนาองค์กร 2) กลุ่มกระบวนการพัฒนาแหล่งน้า
3) กลุ่มกระบวนการบริหารจัดการน้า 4) กลุ่มกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า 5) กลุ่มกระบวนการ
สนับสนุน 6) กลุ่มกระบวนการวัดและประเมินผล เป็นต้น ความชัดเจนในการกาหนดหมวดหมู่ของข้อมูล
จะส่งผลต่อการพัฒนาข้อมูล ได้แก่ 1) การพัฒนาแบบจาลองข้อมูลระดับหน่วยงาน (Enterprise Data
Model) 2) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับส่วนงาน ข้อมูลกับกระบวนการปฏิบั ติงาน และ 3) ข้อมูล
กับแอปพลิเคชัน
3) ควรก าหนดให้ มี ร ะบบงานในการควบคุ ม คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล (Data Quality
Management) และกาหนดโครงสร้างพื้นฐานระบบงานโปรแกรมประยุกต์มีความเชื่อมโยงกันเป็นระบบ
อย่างเหมาะสม การจัดการข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง (Accuracy) สอดคล้องกัน (Consistency) และ
มีความพร้ อมใช้งาน (Availability) เพื่อสนับสนุนภารกิจหลั กของกรมชลประทาน ใช้ประโยชน์ข้ อ มูล
สารสนเทศ เพื่อการกาหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานประจาวัน
อย่างมีประสิทธิผลโดยการพัฒนาทีม Data Analytics
3. ด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture)
เป็ น การศึกษา วิเคราะห์ ที่ได้จากระบบงานและโปรแกรมประยุ กต์ภ าพรวมของทั้ ง
องค์กร โดยจากการสารวจและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในกรมชลประทานเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2562 พบว่าปัจจุบันกรมชลประทานมีโปรแกรมประยุกต์ใช้งานทั้งสิ้น 133 ระบบงาน โดยแบ่งระบบงาน
หลัก 24 ระบบงาน ระบบงานสนับสนุน 99 ระบบงาน และระบบงานจากภายนอก 10 ระบบงาน
ผลการศึกษา วิเ คราะห์: จากผลการศึกษา วิเคราะห์ สามารถสรุปประเด็นปัญหา
อุปสรรคในการพัฒนาด้านระบบงานโปรแกรมประยุกต์ ดังนี้
1) ระบบงานโปรแกรมประยุกต์โดยส่วนใหญ่ทางานแยกกันอย่างเป็นอิสระ มีลักษณะ
เป็ น การท างานในรู ป แบบ Standalone ซึ่ ง ยั ง ไม่ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงบริ ก ารจากระบบใดระบบหนึ่ ง มา
ให้บริการกับระบบอื่นที่มีการแบ่งปันเพื่อใช้บริการเดียวกัน ทาให้หลายระบบเกิดการเก็บข้อมูลซ้าซ้อน
2) การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบงานโปรแกรมประยุกต์ที่หลากหลาย เช่น การใช้
ภาษาในการพั ฒ นาที่ ห ลากหลาย การใช้โ ปรแกรมจั ดการฐานข้ อ มูล ที่ มีห ลายยี่ห้ อ ส่ งผลให้ การดู แ ล
บารุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ทาได้ยากขึ้น
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3) ระบบโปรแกรมประยุกต์ยังขาดการให้บริการในรูปแบบบูรณาการที่เป็นลั กษณะ
Omnichannel คือการให้บริการผ่านโปรแกรมประยุกต์ในบริการเดียวกันผ่านหลายช่องทาง เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ เช่น Website, Mobile Application, Conversational Platform
และเชื่อมต่อข้อมูลบริการเข้าสู่ระบบภายในขององค์กร
ข้ อ เสนอแนะต่ อ การพั ฒ นา: จากประเด็ น ปั ญ หา อุ ป สรรค สามารถสรุ ป ปั จ จั ย
ความสาเร็จที่จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านระบบงานโปรแกรมประยุกต์ ดังนี้
1) ควรพั ฒ นาระบบงานรูป แบบของสถาปั ตยกรรมเชิ งบริ ก าร (Service Oriented
Architecture) หรือ SOA เพื่อเป็นแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานโปรแกรม
ประยุกต์ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการเรียกใช้บริการ
2) ควรพิจารณาการนาข้อมูลในองค์กรมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ข้อมูลในการประกอบการ
ตัดสินใจในองค์กร (Data Driven Organization) เพื่อผลักดันองค์กรเข้าสู่ยุค Digital (Digital Transformation)
โดยพิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ (Data Science) เพื่อแปลงข้อมูล
ให้เกิดมูลค่า และนาข้อมูลในการนาไปประยุกต์ใช้งาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
3) ควรมีการจัดทาการกาหนดมาตรฐานข้อมูลหลัก (Master Data) เพื่อระบุว่าข้อมูลที่ระบบ
ใดเป็นข้อมูลหลักและถูกนาไปใช้ที่ระบบใดบ้าง ทั้งนี้รวมถึงการพิจารณาการจัดทาการบริหารจัดการและ
กากับดูแลข้อมูล (Data Governance) ในองค์กรด้วย
4) ควรพิจารณาการนาเทคโนโลยีอัตโนมัติ เช่น Robotic Process Automation (RPA)
เพื่ อ น ามาช่ ว ยในการลดขั้ น ตอนการท างานของบุค คลที่มี ก ารท างานซ้ า ๆ หรื อ การน า Intelligence
Chatbot มาช่วยตอบคาถาม เพื่อให้บุคคลากรเหล่านั้นมีเวลาไปทุ่มเททางานที่สร้างสรรค์คุณค่าให้กับ
องค์กรต่อไป
5) เนื่ อ งจากมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ในรู ป แบบ ของข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ มี โ ครงสร้ า งแน่ น อน
(Unstructured Data) เช่ น ข้ อ มู ล แผนที่ พิ กั ด ภาพถ่ า ย ดั ง นั้ น การพิ จ ารณาการน าโปรแกรมจั ด การ
ฐานข้อมูลในลักษณะ NoSQL หรือการเก็บข้อมูล Unstructured Data ผ่านรูปแบบ Data Lake จึงเป็นอีก
หนึ่งทางเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในการจัดการกับข้อมูลดังกล่าว
4. ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน (Technology Architecture)
การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบไปด้วย
การวิเคราะห์ด้านระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่าย เชื่อมโยง
ไปสู่การวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศต่อไป
ผลการศึกษา วิเ คราะห์: จากผลการศึก ษา วิเคราะห์ สามารถสรุปประเด็นปัญหา
อุปสรรคในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของกรมชลประทานนั้นเป็นเครื่องที่ผลิตจากบริษัทผู้ผลิต
ที่มีความเชื่อถือ จึงมีประสิทธิภาพสูง และมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการถูกลิขสิทธิ์ และแพร่หลายเหมาะสมกับ
การใช้งาน
2) กรมชลประทานมี ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยแบบ Private Cloud ด้ ว ย Blade
Server เพื่ อ รองรั บ ระบบงานต่ า ง ๆ อย่ า งมี ค วามเหมาะสมร่ ว มกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยแบบ
Dedicate ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติการทั้ง Window และ Linux ตามความเหมาะสมของระบบงาน
แต่ยังมีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจานวนหนึ่งยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดของระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้
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3) อุปกรณ์เครือข่ายหลักของกรมชลประทานติดตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 อาคารศูนย์วิศวกรรม
การชลประทาน โดยมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการเชื่อมต่อภายนอก 3 การเชื่อมต่อ คือ 1) การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด ๒) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) และ ๓) การเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ
(GIN : Government Information Network) เพื่อให้ บริการการเข้ าถึงอินเทอร์เน็ตในกรมชลประทาน
สามเสน โดยเครือข่ายหลักติดตั้ง ณ อาคาร 1 อาคารอานวยการ - อาคาร ๓ อาคารวิชาการ เป็นลักษณะ
Ring Topology แต่ในการกระจายการเชื่อมต่อไปยังอาคาร 4 อาคารกลุ่มตรวจสอบภายใน – อาคาร 11
อาคารส่วนบริหารโครงการเงินกู้ฯ เป็นแบบ Star Topology โดยอุปกรณ์ ณ อาคาร ๑ อาคารอานวยการ
อาจเป็นจุด Single Point of Failure
ข้ อ เสนอแนะต่ อ การพั ฒ นา: จากประเด็ น ปั ญ หา อุ ป สรรค สามารถสรุ ป ปั จ จั ย
ความสาเร็จที่จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้
1) กรมชลประทานควรจะมีระบบการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์สารสนเทศกลางเพื่อให้ง่าย
ต่อการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต
2) ควรตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ให้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ Anti-virus
และระบบ Endpoint Security พร้อมทั้ง Update ซอฟต์แวร์อย่างสม่าเสมอ นอกจากนั้นควรตั้งค่าเทียบ
เวลามาตรฐานด้ ว ย Network Time Protocol (NTP) และก าหนดสิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ถึ ง ระบบของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ผ่าน Domain ตามนโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน
3) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายควรตรวจสอบให้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ Anti-virus และ
ระบบ Endpoint Security พร้อมทั้ง Update ซอฟต์แวร์อย่างสม่าเสมอ นอกจากนั้นควรตั้งค่าเทียบเวลา
มาตรฐานด้วย Network Time Protocol (NTP) อีกทั้งควรมีมาตรการชัดเจนส าหรับระบบปฏิบัติ ก าร
หรือซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตได้ยุติการสนับสนุนหรือมีแผนสิ้นสุดการสนับสนุนภายในปี 2562 - 2565
เช่น หากยังมีความจาเป็นต้องใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะต้องมีการบริหารจัดการ และกาหนดมาตรการ
ดูแลเพิ่มเติม หรือมีแผนเพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่
4) อุปกรณ์เครือข่ายบางส่วนที่มีการจัดซื้อหลังปี 2556 ควรพิจารณาจัดหาทดแทน
อุ ป กรณ์ เ ก่ า การติ ด ตั้ อุ ป กรณ์ เครื อ ข่ า ย เช่ น Ethernet Switch บางแห่ ง มี ก ารติ ด ตั้ง ซ้ าซ้ อ นในบางจุด
การเชื่อมต่อมีหลาย Hop มากจนเกินไป และหากไม่มีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมอาจทาให้เกิด Loop
ซึ่งป็นสาเหตุให้ Traffic Flush ได้ รวมทั้งทบทวนการกาหนด VLAN และ Subnet Configuration ของ
อุปกรณ์ Ethernet Switch เพื่อป้องกันการสร้าง VLAN ที่ซ้าซ้อน การสร้าง Trunk ที่ไม่จาเป็น ตลอดจน
ลบ Configuration ที่ไม่ใช้ และตรวจสอบปริมาณของ Broadcast Traffic ที่เกิดขึน้ ภายในระบบเครือข่าย
ย่อยแต่ละเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายให้สูงขึ้น และอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดควรมี
การตั้งค่าฐานเวลา (Time Synchronized) ด้วยบริการ NTP (Network Time Protocol)
5. ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture)
การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านความมั่นคงปลอดภัยนั้น จะสอดคล้องกับเทคโนโลยี
และโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะวิเคราะห์ด้านระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
ระบบเครือข่ายเช่นกัน
ผลการศึกษา วิเ คราะห์: จากผลการศึกษา วิเคราะห์ สามารถสรุปประเด็นปัญหา
อุปสรรคในการพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้
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1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของกรมชลประทานนั้นมีความมั่นคงปลอดภัยทาง
กายภาพในระดั บ ที่ ดี จ ากการเลื อ กใช้ เครื่ อ งที่ ผ ลิ ต จากบริษั ท ผู้ ผ ลิ ตที่ มี ค วามเชื่อ ถื อ และมี ก ารติ ด ตั้ ง
ระบบปฏิบัติการถูกลิขสิทธิ์
2) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้นเป็นอุปกรณ์ที่มาจากบริษัทผู้ผลิตที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ
สามารถหาอะไหล่ซ่อมแซม หรือทดแทนในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้โดยง่ายอีกทั้ง พบว่ามีการใช้งาน
เครือข่ายบริหารจัดการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Out of Band อย่างเหมาะสม เช่น การใช้ Management
Port สาหรับการควบคุมระยะไกล Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) เป็นต้น แต่ทั้งนี้
ยั ง ไม่ พ บการการตั้ ง ค่ า Configuration เพิ่ ม เติ ม ที่ เ หมาะสม เช่ น การตั้ ง ค่ า ฐานเวลาด้ ว ยโปรโตคอล
มาตรฐาน NTP (Network Time Protocol)
3) สถาปัตยกรรมเครือข่ายได้รับการออกแบบอย่างมีความปลอดภัยเป็นอย่างดี และมี
อุป กรณ์รั กษาความปลอดภัย ที่ เหมาะสม โดยเครือข่ายหลั กในส่ ว นกลางประกอบไปด้ว ย Topology
ทั้งแบบ Ring และ Star และการเชื่อมโยงแต่ละสาขาผ่าน VPN MPLS จึงมีความปลอดภัยสูง
ข้ อ เสนอแนะต่ อ การพั ฒ นา: จากประเด็ น ปั ญ หา อุ ป สรรค สามารถสรุ ป ปั จ จั ย
ความสาเร็จที่จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้
1) ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลควรมีการตรวจสอบข้อมูลด้านซอฟต์แวร์ Anti-virus
และระบบ End Point Security และมี การป้ องกั นการติ ดตั้ งซอฟต์ แวร์ ที่ ไม่ เกี่ ยวข้ องกั บการใช้ งานอย่ าง
สม่าเสมอ
2) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายควรมีการตรวจสอบซอฟต์แวร์ Anti-virus และระบบ End Point
Security อย่างสม่าเสมอ และควรใช้ Management Port สาหรับการควบคุมระยะไกล กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ทุกชุดที่รองรับ
3) การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับผู้ใช้งานทางกายภาพ ของอาคาร 4 อาคาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน – อาคาร 11 อาคารส่วนบริหารโครงการเงินกู้ฯ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เครือข่ายที่ตั้งอยู่
ณ อาคาร ๑ หากอุปกรณ์เครือข่าย อาคาร ๑ อาคารอานวยการ ไม่สามารถให้บริการได้ ผู้ใช้บริการภายใน
อาคาร 4 อาคารกลุ่มตรวจสอบภายใน – อาคาร 11 อาคารส่วนบริหารโครงการเงินกู้ฯ ก็จะเกิดผลกระทบ
ขึ้นได้ นอกจากนี้เนื่องจากระบบเครือข่ายมีความซับซ้อนจึงควรทบทวน VLAN และ Subnet Configuration ของ
อุ ปกรณ์ Ethernet Switch เพื่ อป้ องกั นการสร้ าง VLAN ที่ ซ้ าซ้ อนการสร้ าง Trunk ที่ ไม่ จ าเป็ น ตลอดจน
ตรวจสอบ Broadcast Traffic ที่เกิดขึ้นอีกทั้งควร มีการติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์รวบรวม Log File ของ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และระบบเครือข่ายที่มีทั้งหมดไว้ที่เดียว จะยกระดับความสามารถวิเคราะห์
ในการเหตุ ก ารณ์ ไ ด้ ทั น ที โดยตั ว อย่ า งอุ ป กรณ์ วิ เ คราะห์ Log File เช่ น อุ ป กรณ์ ป ระเภท Security
Information and Event Management (SIEM) ทั้งนี้ในส่วนของอุปกรณ์เครือข่ายที่มีอายุเกิน 5 ปี และ
ไม่ได้อยู่ในการ MA แล้วต้องมีการจัดหาเพื่อทดแทน
2) สถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย กรมชลประทาน
การดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย กรมชลประทาน ได้ดาเนินการ
ครอบคลุมในมุมมองต่าง ๆ ตามหลักการของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรประกอบไปด้วย มุมมองด้าน
การดาเนินงาน (Business Architecture) มุมมองด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data Architecture) มุมมองด้ าน
ระบบงานโปรแกรมประยุ กต์ (Application Architecture) มุ มมองด้ านเทคโนโลยี และโครงสร้ างพื้ นฐาน
(Technology Architecture) และมุ มมองด้ านความมั่ นคงปลอดภั ย (Security Architecture) โดยการศึ กษา
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วิเคราะห์ ออกแบบสถาปั ตยกรรมองค์กรเป้าหมายดังกล่าว เป็นการดาเนินการตามกรอบการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรที่ได้คัดเลือก ผสมผสานตามความเหมาะสมกับบริบทของกรมชลประทานที่ใช้อ้างอิงใน
การดาเนินงาน โดยภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย (Target Architecture) ของกรมชลประทาน แสดงในรูปที่
4.2
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568
CORE PROCESS
กระบวนการศึก ษา
โครงการพัฒนาแหล่ง
น้าชลประทาน
กระบวนการสารวจ
ด้า นวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา
กระบวนการออกแบบ
วิศ วกรรมและ
สถาปัต ยกรรม
กระบวนการก่อ สร้า ง
โครงการชลประทาน

กระบวนการปรับปรุง
และบารุงรัก ษาระบบ
ชลประทาน
กระบวนการพัฒนา
ระบบชลประทานใน
ร่นา
กระบวนการป้องกัน
และบรรเทาปั หาภัย
อันเกิดจากน้า
กระบวนการ
เสริมสร้า งการมีส ่วน
ร่วมภาคประชาชน

ข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม
กระบวนการป้องกัน
และบรรเทาภัย
อันเกิดจากน้า

กลุ่มระบบงาน : ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัด การน้า

ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนบุค คล
แม่ข่าย

DATA LAYER
APPLICATION LAYER
TECHNOLOGY LAYER
SECURITY LAYER

ข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม
กระบวนการบริหาร
จัด การน้าแบบมี
ส่วนร่วม

กระบวนการจัด การ
ด้า นก หมาย

PC Platform
All in One

กระบวนการตรวจสอบภายใน

กระบวนการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์

กระบวนการจัด การความรู้

กระบวนการสื่อ สาร
และประชาสัมพันธ์

กระบวนการกากับ
ดูแ ลองค์กรที่ดี

กระบวนการวิจัย
และพัฒนา

กระบวนการจัด การ
ข้อร้อ งเรียน

กระบวนการบริหารการเงินและบั ชี

กระบวนการพัฒนาองค์กร

ข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มกระบวนการ
บริหารองค์กร

กลุ่มระบบงาน : ระบบการเงิน

กลุ่มระบบงาน : บุคคลากร

กลุ่มระบบงาน : ธุร การ

กลุ่มระบบงาน : พัส ดุ

OS , Antivirus, Endpoint Security

กระบวนการจัด การ
นวัตกรรม
กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง

ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกระบวนการ
สนับสนุนภายในองค์กร

Minimum Software License

WIFI

กลุ่มระบบงาน : สนับสนุน
ทั่ว ป

Minimum Configuration

Network Time Protocol (NTP)
Access Control : Domain

IEEE802.11
a/b/g/n/ac

Platform

Technology

Hypervisor OS Container
ระบบเครือข่าย
WIFI Access
IEEE802.11
a/b/g/n/ac

MANAGEMENT
PROCESS

กระบวนการพัฒนาและการจัด การ
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร

กระบวนการบริหารห่วงโ ่อุป ทาน

กระบวนการบริหาร
จัด การน้า

ข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม
กระบวนการพัฒนา
โครงการชลประทาน

SUPPORT PROCESS
กระบวนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุค คล

IoT
LoRaWAN
GSM

นโยบายในการพัฒนาระบบงานอย่างมั่นคง
ปลอดภัย
(Secure Development Policy)

Hybrid Cloud IoT&AI Platform

WAN
Internet, Leased Line,
MPLS, VPN, Mobile 3G/4G

อุปกรณ์เครือ ข่า ย และอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัย
Technology
PLATFORM

ังก์ชันด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรับ
ระบบงาน
(Application Security Function)

SON & NFV

Open API with Program Script

เครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัด การความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบาน
(Security Management System)

รูปที่ 4.2 ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย (Target Architecture) ของกรมชลประทาน
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ที่ปรึกษาได้สรุป ผลการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรตามมุมมองเชิง
สถาปัตยกรรมในด้านต่าง ๆ โดยมีประเด็นสาคัญในการพัฒนาดังนี้
๑. ด้านการดาเนินงาน (Business Architecture)
กรมชลประทานเป็น องค์ก รขนาดใหญ่ มีห น่ว ยงานระดับ ส านัก /กอง/กลุ ่ม /ศูน ย์
จานวน 28 สานัก 6 กอง 2 กลุ่มงาน และ 1 ศูนย์ ในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อพัฒนาระบบชลประทาน บริหาร
จัดการน้าอย่างบูรณาการ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมทุกกลุ่ม รวมถึงการ
ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า เพื่อตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ องค์กรต้อง
ออกแบบระบบงาน (Work System or Business Model) ให้มีขีดความสามารถ สมรรถนะสูงเพื่อส่งมอบ
คุณค่าให้ กับ ผู้ ใช้บ ริ การ ซึ่งเป็ น บทบาทของผู้ บริห ารระดับสูงจะต้องดาเนินการและเป็นส่ วนหนึ่งของ
กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ใช้ประโยชน์ด้านสมรรถนะหลัก ขององค์กร (Core Competency)
ความรู้ขององค์กร (Key Knowledge) สนับสนุนในการออกแบบระบบงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วย
สนับสนุนให้เ กิด นวัต กรรมด้า นระบบงาน จากแผนยุท ธศาสตร์ก รมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564
กาหนดให้มียุ ทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพ
ลักษณะลุ่มน้า (Basin–based Approach) 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ ตาม
วัตถุประสงค์การใช้น้า 3) การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า 4) การ
เสริมอานาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowering) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่ ว นในงานบริ ห ารจั ด การน้ าชลประทาน (Networking Collaboration Participation) และ 5) การ
ปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) จากการทบทวนสภาพแวดล้อมของกรม
ชลประทานในปัจจุบัน ที่ปรึกษาเสนอแนวทางการพัฒนาผ่านการออกแบบระบบงานเพื่อส่งมอบคุณค่า
ให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ โดยออกแบบระบบงานประกอบด้วยกระบวนการที่
สาคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มกระบวนการบริหาร (Management Process) ได้แก่
(1) กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
(2) กระบวนการกากับดูแลองค์กรที่ดี
(3) กระบวนการจัดการนวัตกรรม
(4) กระบวนการบริหารความเสี่ยง
2) กลุ่มกระบวนการหลัก (Core Process) ได้แก่
(1) กระบวนการศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้าชลประทาน
(2) กระบวนการสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
(3) กระบวนการออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
(4) กระบวนการก่อสร้างโครงการชลประทาน
(5) กระบวนการบริหารจัดการน้า
(6) กระบวนการปรับปรุงและบารุงรักษาระบบชลประทาน
(7) กระบวนการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา
(8) กระบวนการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยอันเกิดจากน้า
(9) กระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
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3) กลุ่มกระบวนการสนับสนุน (Support Process) ได้แก่
(1) กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) กระบวนการพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(3) กระบวนการจัดการความรู้
(4) กระบวนการวิจัยและพัฒนา
(5) กระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
(6) กระบวนการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
(7) กระบวนการจัดการด้านกฎหมาย
(8) กระบวนการตรวจสอบภายใน
(9) กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
(10) กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
(11) กระบวนการพัฒนาองค์กร
ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น การของกระบวนการที่ ส าคั ญ ดั ง กล่ า ว จะส่ ง ผลให้ ก รม
ชลประทานบรรลุเป้าประสงค์ด้านพัฒนาระบบชลประทาน และบริหารจัดการน้า สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุวิสัยทัศน์ “การเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้า
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ” ด้านสร้างความยั่งยืนการให้บริการน้า ด้านการเพิ่มคุณค่า
การใช้น้า และด้านการทางานด้วยระบบดิจิทัล
รวมถึงคณะผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีกระบวนการ ติดตาม ทบทวนประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ อย่ า งต่ อเนื่ อง โดยมุ่งเน้นตัว ชี้วัดที่ส าคัญที่ส ะท้ อนถึ งการบรรลุ เป้าประสงค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านและมีการทบทวนระบบงานทุก ๆ ปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อประเมินขีดความสามารถของระบบงานสามารถตอบสนองให้เป้าประสงค์บรรลุผลสาเร็จ ด้วยผลลัพธ์
6 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านการบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 2) ด้านการบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด
ผู้รับบริการ และประชาชน 3) ด้านการบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 4) ด้านการ
บรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 5) ด้านการบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้าง
นวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ การดาเนินการดังกล่าวอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
ตัดสินใจนาระบบดิจิทัลมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร หากพบว่าผลการดาเนินงานมีความสูญเสีย
การส่งมอบคุณค่าให้ผู้ใช้บริการไม่ทันกาล
2. ด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data Architecture)
การพัฒนากรมชลประทานให้ประสบความสาเร็จทั้งในปัจ จุบันและในอนาคตต้องอาศัย
ความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิด
ความสาเร็จอย่างต่อเนื่ององค์กรต้องจัดการกับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม รวมถึงการสร้างความ
สมดุลระหว่างความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียผ่านการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ พัฒนา
ระบบงานให้เกิดนวัตกรรมโดยการจัดการข้อมูลจริงด้านข้อมูลสารสนเทศภายใน ได้แก่ การวัดวิเคราะห์ผล
การดาเนินการ ประสิทธิผลกระบวนการที่สาคัญตามระบบงานของกรมชลประทานและระดับหน่วยงาน
และการจัดการข้อมูลจริงด้านข้อมูลสารสนเทศภายนอก ได้แก่ ความต้องการ ความคาดหวัง โอกาส ความเสี่ยง
ในด้านผู้ ใช้บ ริ การและตลาดภาคการเกษตร นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หรือการเปลี่ ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น ทีป่ รึกษาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
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ด้วยการจาแนกประเภทข้อมูลสารสนเทศภายใน ได้แก่ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดด้านวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดกระบวนการทางาน และตัวชี้วัดอื่น ๆ และข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านนโยบาย ความต้องการ
ความคาดหวังของภาคการเกษตรกรรม ประชาชนทั่วไป โดยจาแนกการจัดการข้อมูลสารสนเทศเป็น 5 กลุ่มหลัก
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ กลุ่ ม กระบวนการหลั ก (Core Process) และกระบวนการสนั บ สนุ น (Support
Process) นาไปใช้ประโยชน์ คือ
1) ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกระบวนการบริหารองค์กร
2) ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกระบวนการพัฒนาโครงการชลประทาน
3) ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกระบวนการบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วม
4) ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า
5) ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกระบวนการสนับสนุนภายในองค์กร
กรมชลประทานมี ค วามต้อ งการใช้ข้ อ มู ล จากหน่ว ยงานภายนอกเพื่ อ ประกอบการ
ดาเนินงานและแนวโน้มมีความจาเป็นต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบ
มาตรฐาน (Unstructured Data) และมีจานวนปริมาณข้อมูลมากที่ต้องบริหารจัดการ (Big Data) ดังนั้น
สถาปัตยกรรมเป้าหมายด้านข้อมูลสารสนเทศ ผู้บริหารควรมุ่งเน้นการบริหารข้อมูล (Data Management)
การกากับดูแลข้อมูล (Data Governance) การนาเสนอข้อมูล (Data Virtualization) เป็นแนวทางในการ
จัดการข้อมูลที่มีความหลากหลายอยู่ในองค์กรให้บูรณาการกัน
3. ด้านระบบงานโปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture)
ตามหลักการบริห ารจัดการกระบวนการทางานสามารถจัดกลุ่ มระบบงานโปรแกรม
ประยุกต์ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้การวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องตามหน้าที่ของระบบงานของกรม
ชลประทาน ซึ่งสามารถแยกตามภาระงานได้ดังนี้
1) โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ดาเนินงานตามภาระงานหลักของกรมชลประทาน หมายถึง
โปรแกรมประยุกต์ที่หน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจเป็นเจ้าของ (Owner) ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวถูกนาไปใช้
งานภายในหน่วยงานหรือจัดสร้างให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกได้ใช้งาน เพื่อตอบสนองภาระงานหลัก
ของกรมชลประทาน
2) โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ ใ ช้ด าเนิน งานตามภาระงานสนับ สนุ นของกรมชลประทาน
หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ที่กรมชลประทานเป็นเจ้าของ (Owner) ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวถูกนาไปใช้งาน
ภายในหน่วยงานหรือจัดสร้างให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกได้ใช้งาน เพื่อตอบสนองภาระงานสนับสนุน
ของกรมชลประทานเพื่อช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) โปรแกรมประยุกต์ภายนอกที่กรมชลประทานเป็นผู้ใช้งาน (External Applications)
หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ที่กรมชลประทานเป็นผู้ใช้งาน (User) ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวถูกจัดสร้างโดย
หน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนสถานภาพปัจจุบันของระบบงานโปรแกรม
ประยุกต์ รวมถึงความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศของกรมชลประทานเพื่อรองรับกระบวนงาน ซึ่งต้องการ
ความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถบูรณาการทั้งกระบวนงาน และการใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันได้ ที่ปรึกษาได้
วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมเป้าหมายด้านระบบงานโปรแกรมประยุกต์ของกรมชลประทาน
ดังแสดงในรูปที่ 4.3
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M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

M17

M11 M12

Enterprise Service Bus

S02

S03

S04

S05

S06

S07

S08

S09

S10

S11

S32

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

S21

S22

S33

S23

S24

S25

S26

S27

S28

S29

S30

S31

S41

S42

S43

S44

S45

S46 – S48 S67 S71

S35

S38

S70

S50 – S56

S57

S58

S59 - 61

S49 S93 S94

S36

S39

S71

S62 - S65

S66 - S69

S76- S103

S97 S98

S37

S40

S72

S34

Enterprise Service Bus

Data Governance

S01

Enterprise Service Bus
E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

Enterprise Service Bus

(Data Science)

(Data Collection)

(Data Analytic)

(Data Transformation)

(Report & Visualization)

( ..
Data Science

Enterprise Service Bus

)
Data Governance

รูปที่ 4.3 สถาปัตยกรรมระบบงานโปรแกรมประยุกต์เป้าหมายของกรมชลประทาน
จากรูปที่ 4.3 ระบบงานที่ดาเนินงานตามภาระงานหลักและกลุ่มระบบงานสนับสนุน
การให้บริการของกรมชลประทานในทุกส่วนงาน โดยในยุคปัจจุบันข้อมูลถือว่ามีความสาคัญมากทั้งข้อมูล
ในเชิงพฤติกรรม (Behavioral Data) เช่น ข้อมูลระดับน้าท่า ข้อมูลน้าฝน ข้อมูลตะกอน ข้อมูลการตรวจวัด
คุณภาพน้าแม่น้าเจ้าพระยา และข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Data) เช่น ข้อมูลพื้นที่
ขอบเขตพื้นที่ชลประทาน ข้อมูลสารสนเทศเขื่อนเชิงพื้นที่ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนามาสร้างคุณค่าทั้งใน
เชิงวิจัย และการนาไปวิเคราะห์เชิงวางแผนการจัดการ รวมถึงการนาข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารนาไปตัดสินใจได้ ดังนั้นจึงควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลเหล่านี้ที่
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ทางานเชิงการสนับสนุนข้อมูล (Data Science) ดังแสดงในรูปที่ 4.2 (ส่วนล่างสุด) โดยหน่วยงานนี้จะมี
ความรับผิดชอบในการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการดังกล่าว
จากแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมเป้าหมายของระบบงานโปรแกรมประยุกต์
สามารถนามาสรุปเป็นสถาปัตยกรรมระบบงานโปรแกรมประยุกต์เป้าหมายของกรมชลประทาน ดังแสดง
ในรูปที่ 4.4

External Interface

Interface
Supporting
Applications

Data Science
Interface

Main
Applications
Interface
Storage

Structured Data

Cloud / On-premse

Conversation
Web
Mobile
Platform
Applications Applications

Data Security/Privacy/Policy

Contact Point

Un-structured Data

Data Science
Interface

รูปที่ 4.4 สถาปัตยกรรมระบบงานโปรแกรมประยุกต์เป้าหมายของกรมชลประทาน
โดยสถาปัตยกรรมระบบงานโปรแกรมประยุกต์เป้าหมายของกรมชลประทาน ในรูปที่
4.4 สามารถแบ่งออกเป็น 7 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้
1) Storage เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของแต่ละส่วนงานภายใต้กรมชลประทาน ซึง่
แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เก็บข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง (Structured Data) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลใน
ลักษณะ Relational Database Management System (RDBMS) ที่ปัจจุบันเก็บบน Database และการ
เก็บข้อมูลที่ไม่ใช่โครงสร้าง (Unstructured Data) ที่ใช้ในการจัดเก็บ File ข้อมูล ข้อมูลภาพและเสียง ซึ่ง
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ควรพิจารณาการนา Technology Big Data มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เช่น Apache Hadoop เพื่อช่วยใน
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นลักษณะการจัดเก็บข้อมูลแบบป้องกันการสูญหาย (Fault Tolerance) สามารถ
ประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing) และง่ายต่อการขยาย (Scaling) ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะสามารถ
ทางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ Storage นั้น นอกจากเก็บข้อมูลเฉพาะในส่วนงานแล้ว ยังสามารถเก็บ
ข้อมูลทุกส่วนงานภายใต้กรมชลประทาน เพื่อนาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้อีกด้วย
2) Main Applications ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์หลักของแต่ละกลุ่มงานตามภารกิจ
ของกรมชลประทาน โดยรายชื ่อ โปรแกรมประยุก ต์ที ่ใ ช้ด าเนิน งานตามภาระงานหลัก ของกรม
ชลประทาน ดังแสดงในรูปที่ 4.2 ซึ่งในอนาคตถ้ามีการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้โ ปรแกรมประยุ กต์ส าเร็ จ รู ป ที่มีในท้ องตลาดหรือพัฒ นาขึ้นมาใช้งานเอง ควรพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบ
โครงสร้างที่มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน
3) Supporting Applications เป็ น ระบบงานสนั บ สนุ น โดยแบ่ ง เป็ น สองส่ ว น คื อ
ระบบงานตามภาระงานสนับสนุน และระบบงานสนับสนุนข้อมูล Data Science โดยทั้งสองส่วนนี้ต้อง
สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานหลัก (Main Application) รวมถึงสามารถเข้าถึงข้อมูล (Storage) ได้โดยตรง
ซึ่งทั้งนี้อยู่กับ Policy ของกรมชลประทานด้วย
4) Interface เป็นส่วนของการเชื่อมต่อซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ (1) Application
to Database Interface ซึ่งเป็ น การเชื่ อ มต่ อแบบเฉพาะ (Proprietary) เช่น การเชื่อมต่ อผ่ าน ODBC,
JDBC และอื่ น ๆ เป็ น การเชื่ อ มต่ อ เพื่ อ ท างานร่ ว มกั น ระหว่ า ง Application กั บ Databases และ (2)
Application to Application Interface ซึ่งควรปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้ Enterprise Service Bus (ESB) โดยใช้ใน
การแลกเปลี่ ยนข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น มาตรฐานกลาง เช่ น XML/JSON และทุ ก ระบบงานที่ เ ข้ า มาเชื่ อ มต่ อ ควร
พัฒนาการเชื่อมต่อบนมาตรฐาน ESB เท่านั้น ยกเว้นบางระบบงานที่ยังมีความจาเป็นต้องใช้ระบบการวาง
Files (ftp) หรือการส่ง/รับ File จากหน่วยงานภายนอกที่ยังไม่รองรับมาตรฐาน หรือพิจารณาเป็นกรณีไป เช่น
ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
5) Contact Points เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับกรมชลประทานผ่ าน
หลากหลายช่องทาง เช่น (1) Conversational Platform ซึ่งเป็นระบบการสนทนาผ่านช่องทาง Social
Network เช่น Facebook Messenger, Line, Skype, Slack, Telegram โดยใช้บุคลากรในการให้บริการ
หรือใช้ระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยตอบคาถามเบื้องต้น (Chat Bot) (2) Web Applications เช่น Website
ของกรมชลประทาน และ (3) Mobile Application ให้บริการผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ผ่านมือถือ รวมถึง (4) Application ที่นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปข้างต้น
6) Policy เป็นเรื่องนโยบายการทางานซึ่งจากโครงสร้างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อย่างไรก็
ตามต้องครอบคลุมด้วยนโยบายความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) นโยบายด้านข้อมูลความเป็น
ส่วนตัวของผู้มาใช้บริการ (Data Privacy) และนโยบายในเชิงบริหาร (Data Policy) เช่น การพิจารณาการ
นาข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ขึ้นในงานในระบบ Cloud เป็นต้น
7) รูปแบบการจัดสถาปัตยกรรมหน่วยงานภายใต้กรมชลประทานมีการเชื่อมต่อข้อมูล
รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับโปรแกรมประยุกต์แต่ละหน่วยงานผ่าน ESB Interface
4. ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน (Technology Architecture)
การออกแบบสถาปัตยกรรมเป้าหมายด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานนั้นมาจาก
ข้อมูลนาเข้าสองส่วนดังนี้ 1) ความต้องการทางด้านเทคโนโลยีของผู้รับบริการในปัจจุบันและความต้องการ
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เพิ่มเติมในอนาคต (User Requirements) ซึ่งมีที่มาจากการสารวจความต้องการของผู้รับบริการสารสนเทศใน
องค์กร ประกอบด้วยปัญหา อุปสรรคการใช้งานในปัจจุบัน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 2) ทิศทางการ
พัฒนาเทคโนโลยี (Technology Trend) เป็นการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เหมาะสมซึ่งจะต้อง
พิ จ ารณาทั ้ง เทคโนโลยีร ่ว มสมั ย และล้ าสมั ย เพื ่ อ น ามาปรั บ ใช้ ก ั บ องค์ ก รให้เ หมาะสมและเกิ ด
ประโยชน์สูง สุด จากการศึกษาสถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร แล้ว
นามาพิจารณาร่วมกับปัจจัยความต้องการทางด้านเทคโนโลยีและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี ที่ปรึกษา
สรุปทิศทางเทคโนโลยีเป้าหมายได้ดังรูปที่ 4.5

Minimum Software License

ระบบคอม ิวเ อร์
แม่ข่าย

ระบบคอม ิวเ อร์
ส่วนบุคคล

PC Platform
All in One

OS , Antivirus, Endpoint Security

IEEE802.11 a/b/g/n/ac

Minimum Configuration
Network Time Protocol (NTP)
Access Control : Domain

Technology
Hypervisor
OS Container

ระบบเครอข่าย

WIFI ACCESS
ระบบเครอข่าย

WIFI

IEEE802.11
a/b/g/n/ac

Platform
Hybrid Cloud
IoT&AI Platform

IoT

WAN
LoRaWAN
GSM

Internet, Leased Line, MPLS, VPN
Mobile 3G/4G

อุปกรณ์เครอข่าย และอุปกรณ์รักษาความปลอด ัย

PLATFORM
SDN & NFV

TECHNOLOGY
OpenAPI with Program
Script

รูปที่ 4.5 แสดงภาพรวมสถาปัตยกรรมเป้าหมายด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานของกรมชลประทาน
จะแบ่งออกเป็น 3 ส่ว นครอบคลุมตามการวิเคราะห์ที่มีอยู่ คือ 1) ด้านระบบคอมพิว เตอร์ส่ว นบุคคล
2) ด้านระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3) ด้านระบบเครือข่าย
1) ด้านระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ Personal Computer (PC)
Laptop และอุปกรณ์พกพา ได้แก่ Tablet และ Smart Phone โดยกรมชลประทานจะต้องมีรายละเอียด
สเปคอุปกรณ์ที่ชัดเจนเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น กรณี Personal Computer (PC) สาหรับ
งานทั่วไปควรจะเป็นแบบ All-In-One ในขณะที่งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาจจะใช้เป็นแบบ Tower และ
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มาตรฐานการใช้งานเครือข่าย ทั้งนี้กรมชลประทานจะต้องมีการจัดหา Software License ให้เหมาะสมกับ
แต่ละงาน และในการจัดหานั้น ๆ จะต้องมีการระบุความต้องการในการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอย่างต่า
เช่น ต้องมีการตั้งค่าเทียบเวลาด้วย NTP Protocol การระบุตัวตนเข้าใช้งานผ่านระบบ Domain เป็นต้น
2) ด้านระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมชลประทานจะต้องมีรายละเอียดสเปคอุปกรณ์ที่
ชัดเจนเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น การใช้งานด้วยฮาร์ดแวร์แบบเบลดคอมพิวเตอร์ หรือแบบ
ติ ด ตั้ ง ใน Rack ปกติ รวมถึ ง Software License ที่ ต้ อ งการ เช่ น แบบ Virtualization หรื อ Container
นอกจากนั้นยังต้องระบุขอบเขตการใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายว่าเป็น Private หรือ Hybrid Cloud ซึ่งจะมี
การตั้งค่าเครือข่ายและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแตกต่างกัน ภายใต้นโยบายและคู่มือด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของกรมชลประทาน เช่น เนื่องจากผู้ใช้บริการ Private Cloud เป็นหน่วยงานหรือ
บุคลากรภายในกรมชลประทาน ดังนั้นจะต้องมีการตั้งค่าการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรภายในองค์กร หากมี
การเชื่อมต่อกับระบบงานอื่น ๆ ให้เชื่อมต่อผ่านทาง SOA เท่านั้น และถือว่าระบบ Private Cloud เป็นระบบ
เครือข่ายภายใน ในขณะที่ Hybrid Cloud จะต้องมีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Cloud อื่นๆ ดังนั้นการเชื่อมต่อ
จะต้องผ่านทาง Secure API หรือ VPN และถือว่า Hybrid Cloud Front-end เป็นส่วนหนึ่งของ DMZ
นอกจากนั้นสาหรับ Platform พื้นฐานเพื่อการต่อยอดพัฒนาบริการ ได้แก่ IoT หรือ AI Platform นั้น
กรมชลประทานควรจะติดตั้ง Platform เป็นส่วนกลางเพื่อให้หน่วยงานภายใต้กรมชลประทานสามารถ
พัฒนาระบบงานได้อย่างมีมาตรฐาน
3) ด้านระบบเครือข่าย จะประกอบด้วย 1) เครือข่ายสาหรับผู้ใช้งาน ทั้งมีสายและไร้สาย
โดยกรมชลประทานจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับแต่ละงาน เช่น การเข้ าใช้งานระบบงานจากภายนอกโดย
เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานเองควรจะต้องใช้ระบบ VPN เพื่อความปลอดภัย 2) เครือข่าย IoT ประกอบ
ไปด้วยเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายผ่ านผู้ให้บริการด้วยเทคโนโลยี GSM เช่น NB-IoT หรือ เครือข่ายคลื่ น
ความถี่สาธารณะ เช่น LoRaWAN เป็นต้น นอกจากนั้นในส่วนของอุปกรณ์เครือข่ายที่จะจัดหาควรใช้บน
เทคโนโลยี SDN/NFV ซึ่งเปิดโอกาสให้วิศวกรเครือข่ายสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ Script เพื่อพัฒนา
ต่อยอดต่อไป
5. ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture)
สถาปัตยกรรมเครือข่ายส่วนกลางของกรมชลประทานได้รับการออกแบบได้อย่างมีความ
ปลอดภัย เป็ น อย่ างดี และมีอุป กรณ์รั กษาความปลอดภัยที่ เหมาะสม เช่น IPS และ Firewall เป็นต้น
ตลอดจนระบบการพิสูจน์ตัวตน และการกาหนดสิทธิ์ การเข้าใช้เครือข่ายด้วย Mikrotic ในหน่วยงานสาขา
หากมีการติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์รวบรวม Log File ของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และระบบเครือข่าย
ที่มีทั้งหมดไว้ที่เดียว จะยกระดับความสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ทันที โดยตัวอย่างอุปกรณ์วิเคราะห์
Log File เช่น อุปกรณ์ประเภท Security Information and Event Management (SIEM) ทั้งนี้ในส่วน
ของอุปกรณ์เครือข่ายที่มีอายุเกิน ๕ ปี และไม่ได้อยู่ในการ MA แล้วต้องมีการจัดหาเพื่อทดแทน
4.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
กรมชลประทานได้กาหนดวิสั ยทัศน์ นโยบายและพันธกิจ ด้ านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้เป็น
ทิศทางด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
วิสัยทัศน์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
“ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่องค์กรอัจฉริยะเพื่อบริการที่ทันสมัย
มั่นคง ปลอดภัย ตามแนวทางมาตรฐานสากล”
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พันธกิจ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
๑) สร้างกลไกการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทานอย่างมีธรรมาภิบาล ตาม
แนวทางมาตรฐานสากล
๒) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้เพียงพอ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
๓) พัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิภาพระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลที่สามารถสนั บสนุน
ภารกิจขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
๔) เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านน้าของกรมชลประทานที่เป็นมาตรฐานแบบ
บูรณาการ และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน
๕) เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและการบริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว แก่ประชาชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย
๖) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีขีดสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการจัดการทรัพยากรและข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ตามแนวทางสากล
เป้าประสงค์
แผนงาน
1. มีการบริหารทรัพยากร
1.1 การบริหารและการกากับ
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
ดูแลข้อมูลหลักองค์กร
2. มีการบริหารและการกากับ
ดูแลข้อมูลสารสนเทศ
สอดคล้องตามมาตรฐาน
3. มีกระบวนการในการ
บริหารคุณภาพการบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล
1.2 การพัฒนากระบวนการ
บริหารเทคโนโลยีดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
1. มีการประกาศใช้นโยบายและ
โครงสร้างการบริหารและการ
กากับดูแลข้อมูลองค์กรอย่างเป็น
ทางการ
2. มีการจัดการข้อมูลหลักองค์กร
และข้อมูลองค์กรมีความเป็น
เอกภาพบนฐานข้อมูลองค์กร
เดียวกัน
กรมชลประทานมีกระบวนการใน
การบริหารคุณภาพบริการ
เทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลักองค์กร
เป้าประสงค์
1. มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปปรับใช้ในงานปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2. มีการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลกับกระบวนการ
ปฏิบัติการหลัก

แผนงาน
2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีตาม
ภารกิจหลักองค์กร

ตัวชี้วัด
1. ความสาเร็จตามแผนงาน
2. ประสิทธิภาพในการทางานที่
เพิ่มขึ้นจากการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปปรับใช้
2.2 การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ 1. จานวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้าง นามาใช้งานและเป็นมิตรกับ
ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
2. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่
ลดน้อยลงจากการนาเทคโนโลยีที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้
งาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนบริการสู่บริการ Platform ดิจิทัล
เป้าประสงค์
1. มีการพัฒนา Platform
เพื่อบริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และภาคประชาชน
2. มีการบูรณาการระบบงาน
ภายในองค์กรเพื่อลดความ
ซ้าซ้อน

แผนงาน
ตัวชี้วัด
3.1 การพัฒนาบริการแก่ผู้มีส่วน 1. จานวน Platform ที่พัฒนาขึ้น
ได้ส่วนเสียด้วย Platform ดิจิทัล เพือ่ ให้บริการแก่ภาคประชาชน
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
3.2 การพัฒนาระบบงานรองรับ 1. ความสาเร็จตามแผน
การดาเนินงานภายในองค์กร
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
เป้าประสงค์
1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เหมาะสม เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการบริการ
2. มีการจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากล

แผนงาน
4.1 การปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
4.2 การจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเครือข่ายและ
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและความพร้อมใช้งานของ
ระบบ
จานวนเหตุการณ์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ลด
น้อยลง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับทักษะบุคลากรสู่บุคลากรสายพันธุ์ดิจิทัล
เป้าประสงค์
แผนงาน
บุคลากรกรมชลประทานมี
5.1 การพัฒนาทักษะบุคลากร
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สอดคล้องตามมาตรฐาน
อาชีพ

ตัวชี้วัด
จานวนบุคลากรกรมชลประทานที่
ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลจาก สคช.
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แนวทาง RID No.1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ.
-

ดิจิทัลของประเทศไทย
พ.ศ. 2563 –

4.4 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่
องค์กรดิจิทัล ให้พร้อมทั้งข้อมูลและสามารถ
บริการได้ตรงตามความต้องการของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาและบูรณาการ
แพลตฟอร์มดิจิทัล ภาครัฐเพื่อการบริหารงาน
และบริหารประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

เด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการจัดการ
ทรัพยากรและข้อ มูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพตามแนวทางสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับเปลี่ยน
บริการสู่บริก าร Platform ดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ สนับสนุนงานปฏิบัติการ
หลักองค์กร

โครงการตามพระราชด าริ

และเพิ่ม พื้นที่ชลประทาน

แผนงานและงบประมาณทั้งระบบ

จัดการน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม การเปิดเผยข้อมูล
ดิจิทัลภาครัฐ และการใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริม ให้
เกิด ความโปร่งใสรวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับทักษะ
บุคลากรสู่บุคลากรสายพันธุ์ดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความ
มั่นคงปลอดภัย

ประชาชน

อย่างเป็นระบบ

ในการปฏิบัต ิงาน

รูปที่ 4.6 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
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สารบัญ
บทที่
1
2

3

4

5
6

บทสรุปผู้บริหาร
บทนา
ภาพรวมของกรมชลประทาน
2.1 ภารกิจของกรมชลประทาน
2.2 โครงสร้างส่วนราชการ
2.3 แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564
นโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กรมชลประทาน
3.1 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3.2 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
3.3 (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565
3.4 (ร่าง) แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะปี
พ.ศ.2560-2564 (DA : Digital Agriculture)
3.5 แนวทาง RID No.1
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
4.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (SWOT Analysis)
4.2 ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กร กรมชลประทาน
4.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
4.4 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 - 2568
การกากับดูแลแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 - 2568
6.1 การกากับดูแล
6.2 ความเสี่ยงและผลกระทบในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ภาคผนวก ก

หน้า
0-1
1-1
2-1
2-1
2-2
2-10
3-1
3-1
3-4
3-7
3-8
3-9
4-1
4-1
4-6
4-23
4-27
5-1
6-1
6-1
6-1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน
และคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Working
Group) และคณะทางานด้านเทคนิคเพื่อพัฒนสถาปัตยกรรมองค์กร
(EA Technical Group) กรมชลประทาน

ก

บทสรุปผู้บริหาร
ด้วยกรมชลประทานได้เล็งเห็นความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่ อน
นโยบายด้ า นต่ า ง ๆ รองรั บ ภารกิ จ ของกรมชลประทานและนโยบายของประเทศ จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568 ขึ้ น โดยใช้ ห ลั ก การของการพั ฒ นา
สถาปัตยกรรมองค์กรที่ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สาคัญ ได้แก่
1. การสร้างองค์ความรู้ในด้านการพัฒ นาสถาปัตยกรรมองค์กรแก่บุค ลากรและเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องทุกระดับภายในกรมชลประทาน
2. การศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพของสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน กรมชลประทาน
ที่ครอบคลุมในด้านการดาเนินงานขององค์กร การใช้ข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบสารสนเทศ
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
3. การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย กรมชลประทาน ที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ การออกแบบระบบงานและกระบวนการสาคัญขององค์กร ข้อมูลสารสนเทศหลัก ระบบสารสนเทศที่
ต้องการ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
4. การประเมินช่องว่างระหว่างสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมายกับสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีอยู่
ในปั จ จุ บั น โดยผลการประเมิน ช่องว่างดังกล่ าวได้ถูกนาไปกาหนดเป็นประเด็นส าคัญในการออกแบบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
5. การจัดทาแผนพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปิดช่องว่างจากผลการประเมินโดยแปลงเป็น
แผนปฏิบัติการตามรายยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2564 – 2568
จากการดาเนินการตามขั้ นตอนข้างต้น กรมชลประทานจึงได้กาหนดวิสัยทั ศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แผนงาน และตัวชี้วัดสาคัญ ดังนี้
1) วิสัยทัศน์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่องค์กรอัจฉริยะเพื่อบริการที่ทันสมัย
มั่นคง ปลอดภัย ตามแนวทางมาตรฐานสากล”
2) พันธกิจ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
๑) สร้างกลไกการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทานอย่างมีธรรมาภิบาล
ตามแนวทางมาตรฐานสากล
๒) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้เพียงพอ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
๓) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลที่สามารถสนับสนุน
ภารกิจขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
๔) เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านน้าของกรมชลประทานที่เป็นมาตรฐาน
แบบบูรณาการ และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน
๕) เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและการบริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว แก่ประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย
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๖) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีขีดสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน
3) ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดั บ การจัด การทรัพ ยากรและข้ อ มู ล สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพตามแนวทางสากล
เป้าประสงค์
แผนงาน
1. มีการบริหารทรัพยากร
1.1 การบริหารและการกากับ
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
ดูแลข้อมูลหลักองค์กร
2. มีการบริหารและการกากับ
ดูแลข้อมูลสารสนเทศ
สอดคล้องตามมาตรฐาน
3. มีกระบวนการในการ
บริหารคุณภาพการบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล
1.2 การพัฒนากระบวนการ
บริหารเทคโนโลยีดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
1. มีการประกาศใช้นโยบายและ
โครงสร้างการบริหารและการ
กากับดูแลข้อมูลองค์กรอย่างเป็น
ทางการ
2. มีการจัดการข้อมูลหลักองค์กร
และข้อมูลองค์กรมีความเป็น
เอกภาพบนฐานข้อมูลองค์กร
เดียวกัน
กรมชลประทานมีกระบวนการใน
การบริหารคุณภาพบริการ
เทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล

ประเด็ น ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลั ก
องค์กร
เป้าประสงค์
1. มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปปรับใช้ในงานปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2. มีการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลกับกระบวนการ
ปฏิบัติการหลัก

แผนงาน
2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีตาม
ภารกิจหลักองค์กร

ตัวชี้วัด
1. ความสาเร็จตามแผนงาน
2. ประสิทธิภาพในการทางานที่
เพิ่มขึ้นจากการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปปรับใช้
2.2 การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ 1. จานวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้าง นามาใช้งานและเป็นมิตรกับ
ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
2. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่
ลดน้อยลงจากการนาเทคโนโลยีที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้
งาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนบริการสู่บริการ Platform ดิจิทัล
เป้าประสงค์
1. มีการพัฒนา Platform
เพื่อบริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และภาคประชาชน
2. มีการบูรณาการระบบงาน
ภายในองค์กรเพื่อลดความ
ซ้าซ้อน

แผนงาน
ตัวชี้วัด
3.1 การพัฒนาบริการแก่ผู้มีส่วน 1. จานวน Platform ที่พัฒนาขึ้น
ได้ส่วนเสียด้วย Platform ดิจิทัล เพือ่ ให้บริการแก่ภาคประชาชน
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
3.2 การพัฒนาระบบงานรองรับ 1. ความสาเร็จตามแผน
การดาเนินงานภายในองค์กร
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประเด็ นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิ ทธิภาพและความมั่นคง
ปลอดภัย
เป้าประสงค์
1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เหมาะสม เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการบริการ
2. มีการจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากล

แผนงาน
4.1 การปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
4.2 การจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเครือข่ายและ
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและความพร้อมใช้งานของ
ระบบ
จานวนเหตุการณ์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ลด
น้อยลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับทักษะบุคลากรสู่บุคลากรสายพันธุ์ดิจิทัล
เป้าประสงค์
แผนงาน
บุคลากรกรมชลประทานมี
5.1 การพัฒนาทักษะบุคลากร
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สอดคล้องตามมาตรฐาน
อาชีพ

ตัวชี้วัด
จานวนบุคลากรกรมชลประทานที่
ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลจาก สคช.

โดยการขับเคลื่อ นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมชลประทาน ตามยุทธศาสตร์และ
แผนงาน/โครงการ ข้างต้น ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น จานวน 85 โครงการ
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บทที่ 1
บทนำ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 - 2568 ได้จัดทาเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาสถาปั ตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Development) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิด
ขึ้นมาเพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับ
เป้าหมายการดาเนินงานขององค์กร (Business Objective) แนวคิดนี้เกิดขึ้นมานานนับ 10 ปี โดยเกิดจาก
ประเด็นสาคัญ 3 ประเด็น คือ
1. ความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจหรือการดาเนินงานขององค์กร
2. ความต้ อ งการที่ จ ะลดความซั บ ซ้ อ นของการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศรองรับ
กระบวนการประกอบการดาเนินงานขององค์กร
3. การกากับดูแลและการบริหารจัดการการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ มี
ประสิทธิภาพ มีความสอดรับกับความต้องการขององค์กร
จากประเด็นปัจจัยที่สาคัญทั้ง 3 ประเด็น การจัดทาและพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร จึงมุ่งเน้น
ที่จะลดความซ้าซ้อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตอบสนองต่อความต้องการทาง
ธุรกิจ โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรจะต้องมีกระบวนการในการพัฒนา ปรับปรุงและการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการตรวจประเมินและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งการกาหนด
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะต้องสอดคล้องตามแผนงานและเป้าหมายทางธุรกิจ
หรือการดาเนินงานขององค์กร ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการทางธุรกิจที่
ซับซ้อนและมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับกระบวนการทางธุรกิจ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องคานึงถึง
การจั ด ท าและพั ฒ นาสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร (Enterprise Architecture) ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นพิ ม พ์ เ ขี ย ว
(Blueprint) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขององค์กรต่อไป โดยสามารถสรุปประโยชน์ของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรได้ ดังนี้
1. มีรายละเอียดของสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในสถานภาพปัจจุบันและการ
ออกแบบสถานภาพในอนาคตที่สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร
2. มีผลการวิเคราะห์ช่องว่างและแผนการพัฒนาปรับปรุงเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตาม
สถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้อย่างบูรณาการ
3. มีกลไกในการกากับดูแลที่ครอบคลุมและบูรณาการตามสถาปัตยกรรมองค์กรในแต่ละด้าน
4. มีภาพของสถาปัตยกรรมองค์กรที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างวิสัยทัศน์และความเข้าใจร่วมกัน
ภายในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร จึงมีกระบวนการในการพัฒนาที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาได้ ซึ่งกระบวนการในการพัฒนาจะมีการดาเนินงานที่เป็น ขั้นตอนโดยมีเป้าหมายคือการได้มา
ซึ่งพิมพ์เขียวเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับความ
ต้องการทางธุรกิจ รายละเอียดของการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กรแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
กรอบแนวทาง (Enterprise Architecture Development Framework) ที่ เลื อกใช้ อย่ างไรก็ ตามการพั ฒนา
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สถาปัตยกรรมองค์กรจะเป็นกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการที่ดีในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ต้องมีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงข้อมูลและการนาเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง
ทันสมัย และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพและอ้างอิงในการจัดทาแผนงานโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไปในอนาคต
แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ของกรมชลประทาน ได้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
สถาปัตยกรรมองค์กรของกรมชลประทาน ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2568 โดยการดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกรมชลประทานดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตการดาเนินการของโครงการจ้างที่
ปรึกษาศึกษาและจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้า โดย
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฉบับนี้แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 ภาพรวมของกรมชลประทาน ที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ โครงสร้างการบริหาร และแผน
ยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน
บทที่ 3 นโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์
ภาครั ฐ ในระดับ ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ ส าระส าคัญ ที่ส่ ง ผลกระทบต่ อทิ ศทางการพั ฒ นาด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานในการพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล แสดงถึ ง การวิ เ คราะห์
สถานการณ์ จ ากการวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ออกแบบ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ นอกจากนี้ ไ ด้ น าเสนอวิ สั ย ทั ศ น์ เป้ า หมาย และ
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลกับยุทธศาสตร์องค์กร
บทที่ 5 แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 - 2568 ที่
แสดงถึงแผนงาน/โครงการที่สาคัญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
บทที่ 6 การกากับดูแลแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 - 2568 ที่แสดง
ถึงการกากับดูแล ความเสี่ยงและผลกระทบในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
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บทที่ 2
ภาพรวมด้านการดาเนินงานของกรมชลประทาน
2.1 ภารกิจของกรมชลประทาน
หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2557 ในข้อ 2 ให้กรมชลประทาน มีภารกิจ
เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้าตามศักยภาพของลุ่มน้าให้เพียงพอ และจัดสรรน้าให้กับผู้ใช้น้าทุกประเภท
เพื่อให้ผู้ใช้น้าได้รับน้ าอย่างทั่ว ถึงและเป็นธรรมตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้า โดยให้ มี
อ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(๑) ด้าเนินการจัดให้ ได้มาซึ่งน้า หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้าเพื่อ
การเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน
กฎหมายว่าด้วยคันและคูน้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ด้าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้า ความปลอดภัยของเขื่อน
และอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้าที่อยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนด้าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม
พิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจ้าปีของกรม
(๓) ด้าเนินการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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2.2 โครงสร้างส่วนราชการ

รูปที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน
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จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
ให้แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน ดังต่อไปนี
(๑) ส้านักงานเลขานุการกรม
(๒) กองการเงินและบัญชี
(๓) กองแผนงาน
(๔) กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
(๕) กองพัสดุ
(๖) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๗) ส้านักกฎหมายและที่ดิน
(๘) ส้านักเครื่องจักรกล
(๙) ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
(๑๐) – (๒๖) ส้านักงานชลประทานที่ 1–17
(๒๗) ส้านักบริหารโครงการ
(๒๘) ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
(๒๙) ส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓๐) ส้านักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่
(๓๑) ส้านักวิจัยและพัฒนา
(๓๒) ส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
(๓๓) ส้านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
(๓๔) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(๓๕) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส่วนราชการกรมชลประทาน มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) ส้านักงานเลขานุการกรม
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) ด้าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณ และอาคารสถานที่
ของกรม
(2) ด้าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ้านวยการและงานเลขานุการของกรม
(3) ด้ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข่ า วสาร กิ จ กรรม ความรู้
ความก้าวหน้า และผลงานของกรม
(4) ด้าเนินการเกี่ยวกับงานโรงพิมพ์ของกรม
(5) ด้าเนินการอื่นใดที่มิได้ก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
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(2) กองการเงินและบัญชี
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) ด้าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณของกรม
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
(3) กองแผนงาน
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) จัดท้าและประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บท
ของกระทรวง รวมทังเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
(2) ด้ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ท้ า ค้ า ของบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี และจั ด สรร
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของกรม
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
(4) กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่ง น้าขนาดกลาง การ
ป้องกัน และบรรเทาภัยจากน้า และการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของกรม
(๒) ควบคุมและด้าเนินการโครงการพัฒนาแหล่ง น้าขนาดกลาง โครงการป้องกัน และ
บรรเทาภัย จากน้ า การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการชลประทาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และ
โครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย
(๓) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด้ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ า ขนาดกลางใน
ขันตอนการเตรียมความพร้อมของโครงการและขันตอนการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผน
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
(5) กองพัสดุ
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) ด้าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของกรม
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
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(6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) จัดท้าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
รวมทังการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
(2) ด้ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรม
(3) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร และ
ระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรม
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
(7) ส้านักกฎหมายและที่ดิน
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) ด้าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยคันและ
คูน้า กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ด้าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง และ
อาญา คดีปกครอง และงานคดีอื่นที่ อยู่ ในอ้านาจหน้าที่ของกรม รวมทังการให้ค้าปรึกษา และแนะน้า
เกี่ยวกับการด้าเนินงานด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(3) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่าง และพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
(4) ด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการชลประทาน
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
(8) ส้านักเครื่องจักรกล
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) วางแผน ควบคุม และบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ส้ าหรับด้าเนินการ
ก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องจักรกลก่อสร้าง เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องจักรกลสูบน้า รถนาค รถขุด รถแทรกเตอร์
ชนิดต่าง ๆ เรือนาค เรือขุด เรือก้าจัดวัชพืช ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลอื่น ๆ
(2) ซ่อมแซมเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้า ได้แก่ เครือ่งจักรกลก่อสร้าง เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า เครื่ อ งจั กรกลสู บ น้ า รถนาค รถขุด รถแทรกเตอร์ช นิดต่าง ๆ เรือนาค เรือขุด เรือก้าจัดวัช พืช
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลอื่น ๆ
(3) ออกแบบ จัดท้ามาตรฐาน ก้าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และให้ค้าปรึกษา
ด้านเครื่องจักรกล เครื่องกล และระบบไฟฟ้า
(4) ด้าเนินการผลิต ติดตัง ซ่อมแซม เครื่องกว้าน บานระบาย อุปกรณ์บังคับน้า อะไหล่
เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์อื่น ๆ
(5) ให้บริการด้านยานพาหนะและขนส่งทังทางบกและทางน้า
(6) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และประกอบเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง รวมทังพัฒนาอะไหล่
อุปกรณ์ เครื่องกลไฟฟ้า และประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในงานชลประทาน
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(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
(9) ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) ด้าเนินการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(2) ด้าเนินการก่อสร้างคันและคูน้าตากฎหมายว่าด้วยคันและคูน้า
(3) ด้าเนินการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาในรูปแบบอื่น ๆ
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
(10) ส้านักงานชลประทานที่ 1–17
มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(1) ด้ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การน้ า เพื่ อ การเกษตรกรรม การสาธารณู ป โภค การ
อุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้า การพลังงาน และการรักษาระบบนิเวศน์
(2) ควบคุมและด้าเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้า ขนาดเล็ก โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ และโครงการอื่นตามพืนที่ลุ่มน้าที่กรมมอบหมาย
(3) วางแผน ควบคุม และประเมินผลการบริหารจัดการน้า
(4) ดูแล บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานที่เกี่ยวกับงานชลประทาน
และด้าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ
(5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและพัฒนาเสริมสรางองคกรผูใชน้าชลประทาน
ใหมีความเขมแข็ง
(6) ด้าเนินการเกี่ยวกับการปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้า
(7) ศึกษา จั ดท้ารายงานเบืองตน ส้ ารวจและออกแบบโครงการชลประทาน และ
โครงการอื่นตามพืนที่ลุมน้าตามที่กรมมอบหมาย
(8) ควบคุมและก้ากับดูแลการใชทีร่ าชพัสดุในสวนที่กรมรับผิดชอบ ทางน้าชลประทาน
และการบริหารสินทรัพยของกรม
(9) บูรณาการแผนงานและยุทธศาสตรรวมกับจังหวัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
(10) ใหค้าปรึกษาในการบ้ารุงรักษาอาคารชลประทานและภารกิจที่ถายโอน
(11) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
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(11) ส้านักบริหารโครงการ
มีอ้านาจหนาที่ดังตอไปนี
(1) ศึกษา วิเคราะห และวางแผนการพัฒนาแหลงน้าและการชลประทานในระดับลุ่ ม
น้า ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกรม
(2) ด้าเนินการศึกษาเพื่อจัดท้ารายงานความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ดานตาง ๆ ผลกระทบทางสุขภาพ และผลกระทบดานอื่น ๆ ทังในระดับลุ มน้า โครงการชลประทาน และ
โครงการอืน่ ของกรม
(3) วิเคราะห ติดตาม และประเมินผลดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และดานอื่น ๆ รวมทัง
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการชลประทาน
(4) บริหารโครงการและความรวมมือดานการชลประทานกับตางประเทศ
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
(12) ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
มีอ้านาจหนาที่ดังตอไปนี
(1) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย และจัดท้าแผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้าเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้า การพลังงาน และ
การรักษาระบบนิเวศน ตลอดจนการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า รวมทังก้าหนดแผน มาตรการ
มาตรฐานและหลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับอุทกวิทยา การปรับปรุงบ้ารุงรักษาอาคารชลประทานและ
ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ
(2) ศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุทกวิทยา การบริหาร
จั ด การน้ า การปรั บ ปรุ ง บ้ า รุ ง รั ก ษาอาคารชลประทาน เกษตรชลประทาน และวิ ศ วกรรมเพื่ อ ให ได
นวัตกรรม
(3) ส้ารวจ วิเคราะห รวบรวม เก็บขอมูลและสถิติตาง ๆ ดานอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา
การบริหารจัดการน้า เกษตรชลประทาน และการปรับปรุงบ้ารุงรักษาอาคารชลประทาน รวมทังการ
พัฒนาฐานขอมูลของกรม
(4) เฝาระวัง วิเคราะห พยากรณ ก้ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
จัดการน้า ในระดับลุมน้าและโครงการชลประทานของกรม
(5) เผยแพร ใหการสนับสนุนและค้าแนะน้าดานเทคนิควิชาการเกี่ยวกับเรื่องน้า และ
วิศวกรรมชลประทานแกหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชน
(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
(13) ส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล
มีอ้านาจหนาที่ดังตอไปนี
(1) จัดระบบงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
(2) ด้าเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม และบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวของกับงานของกรม
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(3) ด้าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบการจัดการความรู ของ
กรม
(4) ด้าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสรางวินัย พัฒนาระบบคุณธรรมและคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรของกรม
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
(14) ส้านักพัฒนาแหลงน้าขนาดใหญ
มีอ้านาจหนาที่ดังตอไปนี
(1) ศึกษา วิเคราะห และจัดท้าแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาแหลงน้าขนาดใหญให
สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรม
(2) ควบคุมและด้าเนินการโครงการพัฒนาแหลงน้าขนาดใหญ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ และโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย
(3) ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานโครงการพัฒ นาแหล งน้า ขนาดใหญ ใน
ขันตอน การเตรียมความพรอมของโครงการ และขันตอนการกอสรางโครงการใหเปนไปตามแผน
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
(15) ส้านักวิจัยและพัฒนา
มีอ้านาจหนาที่ดังตอไปนี
(1) ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และเผยแพรงานดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร
ของกรม
(2) ด้าเนินการเกีย่ วกับงานทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพวัสดุและอุปกรณทีเ่ กี่ยวของ
กับงานของกรมใหเปนไปตามหลักวิชาการ
(3) ถ ายทอดและประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี ส มั ย ใหม รวมทั งผลงานวิ จั ย ด านการ
ชลประทาน เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรม และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับงานของกรม
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
(16) ส้านักส้ารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
มีอ้านาจหนาที่ดังตอไปนี
(1) ส้ารวจและจัดท้าแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ภาพถาย และแผนที่ภาพดาวเทียม ได้แก่
การส้ารวจวางโครงขายหมุดหลักฐาน การส้ารวจระบบสงน้าและระบบระบายน้า การส้ารวจจัดท้าแผนที่
ภาคพืนดิน แผนที่ภาพถายและแผนที่ภาพดาวเทียม
(2) ส้ารวจกันเขตชลประทาน และประสานงานรังวัดเพื่อจัดหาที่ดิน ออกหนังสือส้าคัญ
ส้าหรับที่หลวง และการระวังชีแนวเขตชลประทาน
(3) ส้ารวจธรณีวิทยา ธรณีฟ สิกส และปฐพีกลศาสตร เพื่อวิเคราะห ประเมินสภาพ
ธรณีวิทยาฐานราก ส้าหรับใชเปนขอมูลในการพิจารณาความเหมาะสมและออกแบบ พิจารณาปรับปรุง
ฐานรากและแกไขปญหาอันเนื่องมาจากสภาพธรณีวิทยา ส้ารวจหาแหลงและปริมาณส้ารองวัสดุก อสราง
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ศึกษาและประเมินผลกระทบจากแผนดินไหวและรอยเลื่อน ส้ารวจและพัฒนาแหลงน้าใตดินเพื่ อการ
พัฒนาแหลงน้าและการบริหารจัดการน้าชลประทาน
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
(17) ส้านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
มีอ้านาจหนาที่ดังตอไปนี
(1) ด้าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและค้านวณงานดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
เพือ่ การพัฒนาแหลงน้า เขื่อนเก็บกักน้า เขือ่ นทดน้า ระบบชลประทาน ระบบระบายน้า และงานดาน โยธา
อื่น ๆ
(2) ด้ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การให ค้ า ปรึ ก ษา ก้ า กั บ ดู แ ล และก้ า หนดมาตรฐานงาน
ออกแบบ
(3) ด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดท้าเอกสารประกอบการจางงานกอสราง งานจางส้ารวจ
ออกแบบ ค้านวณปริมาณและราคางานกอสราง และก้าหนดรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
(18) กลุมตรวจสอบภายใน
มีอ้านาจหนาที่ดังตอไปนี
(1) ด้าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
(19) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
มีอ้านาจหนาที่ดังตอไปนี
(1) เสนอแนะและใหค้าปรึกษาแกอธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรม
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท้ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
กรม
(3) ประสานและด้าเนินการเกี่ ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลาง
ต่าง ๆ และหนวยงานภายในกรม
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
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2.3 แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564
วิสัยทัศน์
"กรมชลประทานเป็น องค์กรอัจฉริยะ ทีุงสร้
่ม่ างความมั่นคงด้านน้า (Water Security) เพื่อ
เพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"
พันธกิจ
1. พัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้าให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้า และการบริหารจัดการน้า
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ประเด็นยุทธศาสตร์

รูปที่ 2.1 แผนที่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะ
ลุ่มน้า (Basin-based Approach)
เป้าประสงค์
SG1 มีแหล่งเก็บกักน้าและมีปริมาณน้าที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพืนที่ชลประทาน
ตัวชี้วัด
K1 จ้านวนปริมาณเก็บกักน้าที่เพิ่มขึน (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)
K2 จ้านวนพืนที่ชลประทานที่เพิ่มขึน (หน่วย : ล้านไร่)
K3 จ้านวนแหล่งน้าเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึน (หน่วย : แห่ง)
K4 ร้อยละของโครงการพระราชด้าริที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
(หน่วย : ร้อยละ)
K5 จ้านวนพืนที่ชลประทานที่เพิ่มขึนจากโครงการพระราชด้าริ (หน่วย : ไร่)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า อย่างบูรณาการ ตาม
วัตถุประสงค์การใช้น้า
เป้าประสงค์
SG2 การบริหารจัดการน้าโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้าที่มีคุณภาพอย่างทั่ว ถึง
และเป็นธรรม ตามปริมาณน้าต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภค บริโภค เกษตร อุตสาหกรรม และรักษา ระบบ
นิเวศ)
ตัวชี้วัด
K6 ร้อยละของพืนที่บริหารจัดการน้าในเขตชลประทานได้รับน้าตามปริมาณน้า
ต้นทุนทีม่ ีในแต่ละปี (หน่วย: ร้อยละ)
K7 ปริมาณน้าที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้น้า (หน่วย: ล้าน ลบ.ม.)
K8 ร้ อ ยละของอ่ า งเก็ บ น้ า และทางน้ า ชลประทานที่ มี คุ ณ ภาพน้ า ได้ เ กณฑ์
มาตรฐานกลางของกรมชลประทาน (หน่วย: ร้อยละ)
K9 อัตราการใช้ที่ดินในเขตก่อสร้างจัดรูปที่ดินเพิ่มขึน (Cropping intensity)
(หน่วย: ร้อยละ)
เป้าประสงค์
SG3 การปรับเปลี่ยนการใช้น้าภาคเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึน
ตัวชี้วัด
K10 อั ต ราการใช้ น้ า ในภาคการเกษตรด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การน้ า และการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้า
K11 ปริมาณผลผลิตต่อไร่ในพืนที่เป้าหมาย (หน่วย: กิโลกรัมต่อไร่)
เป้าประสงค์
SG4 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการเกษตรในพืนที่ชลประทาน
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ตัวชี้วัด
K12 ร้อยละความส้าเร็จของการจัดท้าระบบงานวิธีการและฐานข้อมูลส้าหรับ
การประเมินผลโครงการ EIRR /ผลตอบแทนทางการเงิน FIRR และประสิทธิภาพการชลประทาน DPR และ
การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรของระบบชลประทาน (B/C Ratio)
K13 มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรในพืนที่ชลประทาน (ค่าตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ของโครงการ (EIRR)
K14 ความคุ้ ม ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ด้ า นการเกษตรของระบบชลประทาน
(ค่าตอบแทนต่อค่าลงทุนของโครงการ (B/C Ratio))
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจาก
น้า
เป้าประสงค์
SG5 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ลดลง อันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง
ตัวชี้วัด
K15 ร้อยละของพืนที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจาก
อุทกภัยและภัยแล้ง (หน่วย: ร้อยละ)
K16 มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแล้ง ในเขตพืนที่ชลประทานลดลง
(หน่วย: บาท)
เป้าประสงค์
SG6 การคาดการณ์สถานการณ์น้ามีความทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ
กรมชลประทานที่ทันต่อเหตุการณ์
ตัวชี้วัด
K17 ระบบฐานข้อมูลน้าและการคาดการณ์สถานการณ์น้าตามลุ่มน้า ที่เป็น
ระบบเดี ย วกั น ทั งประเทศสามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบ internet และเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายของกรม
ชลประทานอย่างทันต่อเหตุการณ์ (Real-time)
K18 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลการคาดการณ์สถานการณ์น้าของ
กรมชลประทานอย่างทันต่อเหตุการณ์ (หน่วย: ร้อยละ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมอ้านาจประชาชนในระดับพืนที่ (Empowering) การสร้าง
เครื อ ข่ า ย และการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในงานบริ ห ารจั ด การน้ า ชลประทาน ( Networking
Collaboration Participation)
เป้าประสงค์
SG7 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพืนที่ ไปสู่ระดับการ
เสริมอ้านาจการบริหารจัดการการชลประทาน
ตัวชี้วัด
K19 ร้อยละของจ้านวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้าที่มีการด้าเนินการ
แบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือในงานชลประทาน (Collaboration Participation) (หน่วย: ร้อยละ)
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K20 ร้ อ ยละของจ้ า นวนโครงการเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การน้ า ที่ มี ก าร
ด้าเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือบริหารงานจัดการน้าในงานชลประทาน (Collaboration
Participation) และ/หรือระดับการเสริมอ้านาจประชาชนในพืนที่ (Empowering) (หน่วย: ร้อยละ)
เป้าประสงค์
SG8 เพิ่ ม เครื อ ข่ า ยให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ า (เครื อ ข่ า ยผู้ ใ ช้ น้ า เกษตร
อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม อื่น ๆ)
ตัวชี้วัด
K21 ร้อยละของจ้านวนเครือข่ายผู้ใช้น้าทุกภาคส่วนที่เพิ่มขึน (หน่วย: ร้อยละ)
เป้าประสงค์
SG9 ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นและจังหวัดในการพัฒนาโครงการ
ตัวชี้วัด
K22 จ้านวนโครงการของชลประทานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (หน่วย: โครงการ)
K23 งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากจั ง หวั ด และท้ อ งถิ่ น ให้ ด้ า เนิ น
โครงการของชลประทาน (หน่วย: บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent
Organization)
เป้าประสงค์
SG10 เป็นองค์กรอัจฉริยะ
ตัวชี้วัด
K24 ร้อยละของผู้ใช้น้าและผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสียที่ยอมรับในความเป็น องค์กร
อัจฉริยะของกรมชลประทาน (หน่วย: ร้อยละ)
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บทที่ 3
นโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ิทัล
ของกรมชลประทาน
เพื่อให้ แนวคิดในการพัฒ นาสถาปัตยกรรมองค์ กรของกรมชลประทานสอดคล้ องกั บ กรอบ
แนวคิดการพัฒนาและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศและของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตลอดจนกรอบการพัฒนาของกรมชลประทาน ที่ปรึกษาจึงได้กาหนดกรอบแนวคิดที่รองรับ
และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้
3.1 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียง
เครื่องมือในการทางานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะ
เปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการ
ทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนาเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล มาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ โดยในบริ บ ทของประเทศไทย
เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกาลังเผชิญอยู่ หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสดังกล่าว รัฐบาลไทยโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จึงได้จัดทาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการผลักดัน
ให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจการผลิต การค้า และการบริการ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริห ารราชการแผ่นดินและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะ
นาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลในท้ายที่สุด
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงกาหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ข้อมูลทุนมนุษย์ และ
ทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มัง่ คั่ง และยั่งยืน
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เป้าหมาย ในระยะ 10 ปี
เป้าหมาย 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
เป้าหมาย 2 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อ
ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าหมาย 3 พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้
และทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
เป้าหมาย 4 ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท้าทายงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ระยะเวลาของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แสดงในรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 ภูมิทัศน์ดิจิทัล เพื่อกาหนด ทิศทางการพัฒนา และเป้าหมายออกเป็น 4 ระยะ
ระยะที่ 1 (1 ปี 6 เดือน) Digital Foundation ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ระยะที่ 2 (5 ปี) Digital Thailand Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ
ระยะที่ 3 (10 ปี) Full Transformation ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” ที่ขับเคลื่อน
และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ
ระยะที่ 4 (10-20 ปี) Global Digital Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ ว
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน
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รูปที่ 3.2 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
จะมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา โดยกาหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการและให้มีราคา
ค่าบริการที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากนี้ในระยะยาวโครงสร้าง
พื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับถนนไฟฟ้า น้าประปา
ทีส่ ามารถรองรับการเชื่อมต่อของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน
การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจ
รูปแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสาหรับธุรกิจดิจิทัลเพื่อเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงาน
ของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
จะมุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชน
ห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมี
ทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจากัด
ทางกายภาพ พื้ น ที่ และภาษาน าไปสู่ ก ารหลอมรวมการท างานของภาครั ฐ เสมื อ นเป็ น องค์ ก รเดี ย ว
นอกจากนี้รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
จะให้ ความส าคัญกับ การพัฒ นากาลั งคนวัยทางานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบ
อาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในระดับมาตรฐานสากลเพื่อนาไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจ
และสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
จะมุ่งเน้ น การมี กฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มี ประสิ ทธิภ าพ ทันสมัย และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพื่ออานวยความสะดวก ลดอุปสรรคเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบ
กิจกรรมและทาธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจน
คุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยี ดิจิทัลในทุกภาคส่วนเพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
3.2 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศให้มีความชัดเจน สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงานรัฐ
และมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนา และแผนการดาเนินงาน (Roadmap) ของประเทศ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
“ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมีการทางาน
แบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ อย่า ง
แท้จริง”
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รูปที่ 3.3 วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจทิ ัล
ในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังวิสัยทัศน์ที่กาหนด
ไว้นั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของการดาเนินการ 4 ประการ ได้แก่
Government Integration
Smart Operations
Citizen-centric Services
Driven Transformation

การบู ร ณาการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล และการด าเนิ น งาน
ระหว่างหน่วยงาน
การนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม
การยกระดับบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับ
ของบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 ประกอบด้วยประเด็น
ยุ ทธศาสตร์ 5 ยุ ทธศาสตร์ โดยในแต่ล ะประเด็นยุทธศาสตร์ ยังแบ่งออกเป็นมาตรการการพัฒ นาขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยในด้านต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
เป้าหมายหลัก คือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้ความสาคัญกับการช่วยเหลือ
ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการรายบุคคลของผู้ด้อยโอกาส การเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพแรงงาน
ให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาด การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยรวมและการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ มีคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานของผู้ให้บริการสุขภาพ โดยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วย
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1) การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก
2) การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร
3) การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงของการศึกษา และการยกระดับการบริการด้านการศึกษา
4) การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของผู้
ให้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
เป้าหมายหลัก คือ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในด้านต่าง ๆ
ตั้ ง แต่ ก ารพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของภาคการเกษตร การยกระดั บ ประสบการณ์ ดิ จิ ทั ล ของ
นักท่องเที่ยว การอานวยความสะดวกแก่นักลงทุน การเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการส่งออกนาเข้า และ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการทางภาษีของภาครัฐ การบูรณาการ
ข้อมูลและบริการด้านการขนส่งตลอดจนการพัฒนาระบบบริการอัจฉริยะในด้านสาธารณูปโภค ซึ่งทั้งหมดนี้
เพื่อการมุ่งไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทย
ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย
1) การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ
2) การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
3) การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
4) การบูรณาการการนาเข้าส่งออกแบบครบวงจร
5) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริม
การเติบโต
6) การพัฒนาระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร
7) การพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลคมนาคมขนส่งส่วนกลาง โดยยกระดับไปสู่การให้บริการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
8) การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคและการยกระดับ การ
บริการด้านสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
เป้ า หมายหลั ก คื อ การเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ในการรั ก ษาความปลอดภั ย จากทั้ ง ภั ย
ภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแก้ไขสถานการณ์มาเป็นการ
ป้องกันก่อนเกิดเหตุมากขึ้น รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะวิกฤต ให้สามารถให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาโดยเร็ว
ที่สุด ซึ่งจะต้องอาศัยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว โดยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย
1) การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
2) การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ
3) การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ
4) การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมายหลัก คือ การบูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานภาครัฐ ผ่านการ
เชื่อมโยงระบบจากหลายหน่วยงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐในการบริหารจัดการ ด้าน
การเงินและการใช้จ่าย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารสินทรัพย์และด้านทรัพยากรมนุษย์และก าร
จ่ายเงินเดือน เพื่อยกระดับการดาเนินงานภาครัฐ ให้สะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส และเป็นการสนับสนุน
การพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยภายใต้
ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย
1) การบริ ห ารการเงิ น และการใช้ จ่ า ยภาครั ฐ ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบรวมศู น ย์ เ พื่ อ
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
2) การจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สะดวก
และทั่วถึงอย่างเท่าเทียม
3) การบริหารสินทรัพย์กลางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
4) การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงและได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
เป้ าหมายหลั ก คือ การบู ร ณาการ การให้ บริการภาครัฐ ผ่ านการเชื่อมโยงระบบจากหลาย
หน่ ว ยงาน และการพัฒ นาโครงสร้ างพื้นฐานการให้บริการอิเล็ กทรอนิกส์ของภาครัฐ ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับขีดความสามารถและทักษะเชิงดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกระดับและทุกหน่วยงาน เพื่อเป็น
รากฐานของการพัฒ นาหน่ ว ยงานภาครัฐ ให้ มุ่งสู่ การเป็นรัฐ บาลดิจิทัล โดยสมบูรณ์ โดยการพัฒ นาขี ด
ความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย
1) การบูรณาการข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง
2) การยืนยันตัวตนโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง
3) การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
4) การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก
5) การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานรัฐด้วยการสนับสนุนการทางานบนโครงสร้าง
พื้นฐานกลาง
6) การเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญเชิงดิจิทัลแก่บุคลากรภาครัฐ
3.3 (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565
วิสัยทัศน์
"รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน"
เป้าหมาย
1) ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัลให้พร้อมทั้งข้อมูลและสามารถบริหารได้ตรงตาม
ความต้องการของประชาชน
2) พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ เพื่อการบริหารงานและบริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลภาครัฐและการใช้ข้อมูล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส
รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล ให้พร้อมทั้งข้อมูลและสามารถ
บริการได้ตรงตามความต้องการของประชาชน
กลยุทธ์
1) ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน
2) ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาบริการดิจิทัลตามความต้องการของประชาชน
3) สร้างความพร้อมของบุคลากรรวมถึงสร้างเครื่องมือและกลไกอื่น ๆ ไปสู่องค์กรดิจิทัล
ผลผลิต
- หน่วยงานภาครัฐปฏิรูปการทางานเป็นดิจิทัลตามมาตรฐานสากล
- บริการดิจิทัลที่บูรณาการข้ามหน่วยงานตามมาตรฐานเดียวกัน
- กาลังคนภาครัฐที่พร้อมต่อการทางานในรูปแบบดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพื่อการบริหารงานและบริหาร
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1) พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
2) พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการบริหารงานภายในภาครัฐ
3) ส่งเสริมให้เกิดการทางานร่วมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผลผลิต
- ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัล
- ศูนย์บริการออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จ
- แพลตฟอร์มบริการจัดการงานภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ และการใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใสรวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่
กลยุทธ์
1) ผลักดันการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐพร้อมยกระดับศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ
2) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใสและสร้างนวัตกรรม
ผลผลิต
- หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลสู่สาธารณะ
- ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
3.4 (ร่าง) แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะปี พ.ศ.2560 - 2564 (DA :
Digital Agriculture)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1: Knowledge and Dissemination Society การยกระดับการสร้าง การเชื่อมโยง และ
เผยแพร่ข้อมูลเกษตรในยุคดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2: Digital Farming การทาเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3: Farmer Care System ยกระดับการช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: Agricultural Goods สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การจาหน่าย
ยุทธศาสตร์ ที่ 5: Digital Transform เปลี่ ยนถ่ายการบริห ารจัดการสู่ องค์กรดิจิ ทัล ที่ พ ร้ อ ม
สาหรับการทาระบบเกษตรดิจิทัล
3.5 แนวทาง RID No.1 ประกอบด้วย 7 แนวทาง ได้แก่
(1) เร่งรัดการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ
(2) ปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนงานและงบประมาณทั้งระบบ
(3) เร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า
(5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(6) นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
(7) ดาเนินการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
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บทที่ 4
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
การออกแบบยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทานได้ใช้ผลจากการวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมเป้าหมายและผลการวิเคราะห์จากสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทาน
โดยใช้การวิเคราะห์จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ที่จะนาไปสู่สถาปัตยกรรมองค์กร
เป้าหมายที่ได้ถูกออกแบบไว้ โดยกาหนดปัจจัยหลักในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรด้วย 4M
(Management, Machine, Money และ Man) และใช้การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่แสดงถึงโอกาสและ
อุ ป สรรคด้ ว ย PEST (Policy, Economic, Social และ Technology) ซึ่ ง ผลการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์
ดังกล่าวได้ถูกนาไปกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทานที่สอดรับ
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒ นา
เทคโนโลยีดิจิทัล
4.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (SWOT Analysis)
การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายในองค์ ก รและปั จ จั ย ภายนอกองค์ ก รที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดาเนินการตามหลักการการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวได้นาผล
การศึกษา สถานภาพปัจจุบันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมชลประทาน แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกองค์กร 4 ปัจจัย โดยรายละเอียดถูกแสดงดังนี้
4.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
จากการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของกรมชลประทาน สามารถสรุปจุดแข็ง
(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร โดยแต่ละด้านมีจุดแข็ง
และจุดอ่อน ดังนี้
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ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย 4M
จุดแข็ง (Strength)
การบริหารจัดการ (Management)
ผู้บริหารให้ความสาคัญและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
และปรับปรุงและยกระดับระบบข้อมูลสารสนเทศ
และระบบงานสารสนเทศในแนวทางการบูรณาการ
ระดับผู้บริหารมีการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารงาน
การสืบค้นข้อมูล และการร่วมบริหารจัดการระบบ
อุปกรณ์และระบบ (Machine)
มีระบบเครือข่ายทีไ่ ด้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เชื่อมโยงทั้งองค์กร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โครงสร้างพื้นฐานสาหรับภารกิจหลักมีความพร้อม
สมบูรณ์ในระดับหนึ่งภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
ระบบ Internet เพียงพอเท่าที่ใช้งานในปัจจุบัน
และมีความเสถียรในระดับหนึ่ง

งบประมาณ (Money)
มีแผนและงบประมาณในการพัฒนาระบบ ICT
งบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอในการจัดหา
ICT ในปัจจุบัน
บุคลากร (Man)
บุคลากรโดยทั่วไป มีทัศนคติที่ดตี อ่ การพัฒนาด้าน ICT
นับว่ามีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ด้วยบริการทางอิเล็กทรอนิกส์

จุดอ่อน (Weakness)
ยังขาดความเป็นเอกภาพในการยกระดับมาตรฐาน
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC/ASEAN และสากล
ขาดความเป็นเอกภาพและความต่อเนื่องในการบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์ศูนย์ปฏิบตั ิการอย่างเป็นระบบ
และเพื่อรองรับภาระงานในอนาคต
ขาดการนา EA มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนบูรณาการ
และบริหารจัดการด้าน ICT อย่างเป็นระบบ
ระบบสารสนเทศยังไม่สามารถเชือ่ มโยงครอบคลุม
ทุกระบบ
ฐานข้อมูลยังไม่เป็นเอกภาพ
ขาดการบูรณาการด้านข้อมูล
ยังไม่มีการประยุกต์ใช้ Cloud Computing
ขาดการประยุกต์ใช้ระบบ BI (Business
Intelligence) ในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์และ
การตัดสินใจ
ยังไม่มีการประยุกต์ใช้ Big Data ในการวิเคราะห์
เชิงยุทธศาสตร์และการตัดสินใจ
ขาดการเตรียมพร้อมและความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย อย่างเป็น
ระบบและเพื่อรองรับภาระงานในอนาคต
ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนการใช้เงิน เนื่องจาก
นโยบาย โครงสร้างและภารกิจเปลี่ยน

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ให้เท่าทัน
กับการเปลีย่ นแปลงด้าน ICT
ผู้ปฏิบัติงานขาดความกระตือรือร้นในการใช้งาน ICT

1) จุดแข็ง - จุดอ่อนด้านการบริหารจัดการ (Management)
(1) จุดแข็งด้านการบริหารจัดการ
- ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามส าคั ญ และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง และ
ยกระดับระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบงานสารสนเทศในแนวทางการบูรณาการ
- ระดับผู้บริหารมีการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารงาน การสืบค้นข้อมูล และ
การร่วมบริหารจัดการระบบ
(2) จุดอ่อนด้านการบริหารจัดการ
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- ยังขาดความเป็นเอกภาพในการยกระดับมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
AEC/ASEAN และสากล
- ขาดความเป็ น เอกภาพและความต่ อ เนื่ อ งในการบริ ห ารจั ด การและใช้
ประโยชน์ศูนย์ปฏิบัติการ อย่างเป็นระบบและเพื่อรองรับภาระงานในอนาคต
- ขาดการนา EA มาใช้ประโยชน์ในการวางแผน บูรณาการ และบริหารจัดการ
ด้าน ICT อย่างเป็นระบบ
2) จุดแข็ง - จุดอ่อนด้านอุปกรณ์และระบบ (Machine)
(1) จุดแข็งด้านอุปกรณ์และระบบ
- มีระบบเครือข่ายที่ได้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
- มีโ ครงสร้ างพื้นฐานด้าน ICT เชื่อมโยงทั้งองค์กร ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
- โครงสร้ า งพื้ นฐานส าหรับ ภารกิ จ หลั ก มี ค วามพร้ อ มสมบู ร ณ์ ในระดับ หนึ่ง
ภายใต้ทรัพยากรที่มอี ยู่
- ระบบ Internet เพียงพอเท่าที่ใช้งานในปัจจุบัน และมีความเสถียรในระดับ
หนึ่ง
(2) จุดอ่อนด้านอุปกรณ์และระบบ
- ระบบสารสนเทศยังไม่สามารถเชื่อมโยงครอบคลุมทุกระบบ
- ฐานข้อมูลยังไม่เป็นเอกภาพ
- ขาดการบูรณาการด้านข้อมูล
- ยังไม่มีการประยุกต์ใช้ Cloud Computing
- ขาดการประยุกต์ใช้ระบบ BI (Business Intelligence) ในการวิเคราะห์เชิง
ยุทธศาสตร์และการตัดสินใจ
- ยั งไม่มีการประยุกต์ใช้ Big Data ในการวิเคราะห์ เชิงยุทธศาสตร์และการ
ตัดสินใจ
- ขาดการเตรียมพร้อมและความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัย อย่างเป็นระบบและเพื่อรองรับภาระงานในอนาคต
3) จุดแข็ง – จุดอ่อนด้านงบประมาณ (Money)
(1) จุดแข็งด้านงบประมาณ
- มีแผนและงบประมาณในการพัฒนาระบบ ICT
- งบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอในการจัดหา ICT ในปัจจุบัน
(2) จุดอ่อนด้านงบประมาณ
- ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนการใช้เงิน เนื่องจากนโยบาย โครงสร้างและ
ภารกิจเปลี่ยน
4) จุดแข็ง – จุดอ่อนด้านบุคลากร (Man)
(1) จุดแข็งด้านบุคลากร
- บุคลากรโดยทั่วไป มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาด้าน ICT นับว่ามีความพร้อมใน
การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ด้วยบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
(2) จุดอ่อนด้านบุคลากร
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- การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT
- ผู้ปฏิบัติงานขาดความกระตือรือร้นในการใช้งาน ICT
4.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
จากการศึกษา วิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายนอกของกรมชลประทาน สามารถสรุป
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย
กฎระเบียบ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแต่ละด้านมีโอกาส
และอุปสรรค ดังนี้
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย PEST
โอกาส (Opportunities)
นโยบาย กฎระเบียบ (Policy)
สามารถเชื่อมโยงข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เช่น e-Government
สามารถใช้บริการภาครัฐโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ
เช่น โครงการของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน), mail go thai, ข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ เป็นต้น
ภาครัฐมีนโยบายทีส่ นับสนุนเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล
ภาครัฐมีการให้บริการ e-Service
เศรษฐกิจ (Economic)
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการ
แข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มี
ศักยภาพ
สังคม วัฒนธรรม (Social)
สังคมยุคใหม่เป็นสังคมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (สังคม
ข้อมูล) การรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลสามารถทาได้ง่าย
และรวดเร็ว
มีช่องทางให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
บริการประชาชน/ผูร้ ับบริการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มสี ่วนได้
เสียผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology)
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทาให้
กรมชลประทาน ต้องปรับตัวรองรับเทคโนโลยีใหม่
จึงนาไปสู่การพัฒนา
อุปกรณ์ด้าน ICT มีแนวโน้มราคาถูกลง
เทคโนโลยีและเครื่องมือในกระแสหลักเอื้ออานวย

อุปสรรค (Threats)
นโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงตามการ
เปลี่ยนแปลงของรัฐบาล
การขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามนโยบาย
ทาได้ยาก

การยกระดับมาตรฐานสู่ AEC/ASEAN และสูส่ ากล
จะต้องใช้ทรัพยากร เงินทุน และแนวทางที่ชัดเจน

ข้อมูลขาดการกลั่นกรองอาจส่งผลกระทบด้านลบ

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกับ
ผลกระทบในการใช้งาน
ประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการใช้และสิทธิ์
เจ้าของข้อมูลและอุปกรณ์ ในกรณีที่เป็น Public
Cloud
ขาดการวางแผนพัฒนาบุคลากร ICT สู่มาตรฐานสากล
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โอกาส (Opportunities)
ต่อการนามาใช้ประโยชน์: Mobile, Social
Media/Network, BI, Analytics, Cloud
Computing, Work Flow

อุปสรรค (Threats)
ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ทันต่อการเปลีย่ นแปลง

1) โอกาส - อุปสรรคด้านนโยบาย กฎระเบียบ (Policy)
(1) โอกาสด้านนโยบาย กฎระเบียบ
- สามารถเชื่อมโยงข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เช่น e-Government
- สามารถใช้บริการภาครัฐโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ เช่น โครงการของสานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), mail go thai, ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น
- ภาครัฐมีนโยบายที่สนับสนุนเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
- ภาครัฐมีการให้บริการ e-Service
(2) อุปสรรคด้านนโยบาย กฎระเบียบ
- นโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล
- การขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามนโยบายทาได้ยาก
2) โอกาส - อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ (Economic)
(1) โอกาสด้านเศรษฐกิจ
- การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีศักยภาพ
(2) อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ
- การยกระดับมาตรฐานสู่ AEC/ASEAN และสู่สากลจะต้องใช้ทรัพยากร เงินทุน
และแนวทางที่ชัดเจน
3) โอกาส - อุปสรรคด้านสังคม วัฒนธรรม (Social)
(1) โอกาสด้านสังคม วัฒนธรรม
- สังคมยุคใหม่เป็นสังคมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (สังคมข้อมูล) การรับรู้ การเข้าถึง
ข้อมูลสามารถทาได้ง่ายและรวดเร็ว
- มี ช่ อ งทางให้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สาร บริ ก ารประชาชน/
ผู้ รั บ บริ การ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารและรั บฟั งความคิ ดเห็ นจากประชาชนและผู้ มีส่ ว นได้เสี ยผ่ า นทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)
(2) อุปสรรคด้านสังคม วัฒนธรรม
- ข้อมูลขาดการกลั่นกรองอาจส่งผลกระทบด้านลบ
4) โอกาส - อุปสรรคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology)
(1) โอกาสด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี อย่ างรวดเร็ว ทาให้ กรมชลประทาน ต้อ ง
ปรับตัวรองรับเทคโนโลยีใหม่จึงนาไปสู่การพัฒนา
- อุปกรณ์ด้าน ICT มีแนวโน้มราคาถูกลง
- เทคโนโลยีและเครื่องมือในกระแสหลักเอื้ออานวยต่อการนามาใช้ประโยชน์:
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Mobile, Social Media/Network, BI, Analytics, Cloud Computing, Work Flow
(2) อุปสรรคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกับผลกระทบในการใช้งาน
- ประเด็น ข้อกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการใช้และสิ ทธิ์ เจ้าของข้อมูล และ
อุปกรณ์ ในกรณีที่เป็น Public Cloud
- ขาดการวางแผนพัฒนาบุคลากร ICT สู่มาตรฐานสากล
- ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4.2 ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กร กรมชลประทาน
1) สถานภาพปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กร
ผลการศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์ ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันโดยได้
ดาเนิ น การการดาเนิ น การศึ ก ษา วิเคราะห์ ครอบคลุ มในมุม มองต่าง ๆ ตามหลั กการของการพั ฒ นา
สถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร ประกอบไปด้ ว ย ด้ า นการด าเนิ น งาน (Business Architecture) ด้ า นข้ อ มู ล
สารสนเทศ (Data/Information Architecture) ด้ า นระบบงานโปรแกรมประยุ ก ต์ (Application
Architecture) ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน (Technology and Infrastructure Architecture)
และด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Architecture) ที่ปรึกษาได้สรุปผล
การศึกษา วิเคราะห์ ที่แสดงถึงปัญหา อุปสรรคที่สาคัญในแต่ละมุมมองพร้อมแสดงข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) ด้านการดาเนินงาน (Business Architecture)
การศึกษา วิเคราะห์ ประเมินประสิทธิผลรูปแบบระบบงานและกระบวนการที่สาคัญ
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มกระบวนการระบบกากับ/การนาองค์กร 2) กลุ่มกระบวนงานหลัก
3) กลุ่มกระบวนการสนับสนุน ตามรูป 4.1 ระบบงานชลประทาน โดยการประเมินเชิงเปรียบเทียบตาม
ข้อกาหนดของคู่มือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการประเมินระบบราชการ 4.0 สะท้อนขีด
ความสามารถของระบบงาน ด้วยประสิทธิผลของผลลั พธ์กระบวนการแสดงความสัมพันธ์กับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่ม พื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้า
(Basin-based Approach) เป้ า ประสงค์ : มี แ หล่ ง เก็ บ กั ก น้ าและมี ป ริ ม าณน้ าที่ จั ด การได้ เพิ่ ม พื้ น ที่
ชลประทาน 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้า
เป้ าประสงค์ : การบริ ห ารจั ดการน้ าโดยให้ ทุ กภาคส่ ว นได้รับ น้าที่ มี คุณภาพอย่ างทั่ว ถึ งและเป็ น ธรรม
ตามปริ มาณน้ าต้น ทุน ที่มี ในแต่ล ะปี (อุปโภค บริโ ภค เกษตร อุตสาหกรรม และรักษา ระบบนิเวศ)/
การปรับเปลี่ยน การใช้น้าภาคเกษตรมี ประสิทธิภาพมากขึ้น /เพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจทางการเกษตร
ในพื้นที่ชลประทาน 3) การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า เป้าประสงค์:
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ที่ล ดลง อันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง /การคาดการณ์ส ถานการณ์น้ า
มีความทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของชลประทานที่ทันต่อเหตุการณ์ 4) การเสริมอานาจประชาชน
ในระดับพื้นที่ (Empowering) การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารจัดการ
น้าชลประทาน (Networking Collaboration Participation) เป้าประสงค์: ยกระดับการมีส่วนร่ว มของ
ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ไปสู่ระดับการเสริมอานาจการบริหารจัดการการชลประทาน/เพิ่มเครือข่ายให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้น้า (เครือข่ายผู้ใช้น้าเกษตร อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม อื่น ๆ)/ได้รับการสนับสนุน
จากท้องถิ่นและจังหวัดในการพัฒนาโครงการ และ 5) การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to
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Intelligent Organization) เป้าประสงค์: เป็นองค์กรอัจฉริยะ

รูปที่ 4.๑ ระบบงานของกรมชลประทาน
ผลการศึกษา วิเคราะห์: ความสัมพันธ์ของกระบวนการที่สาคัญกับประเด็นยุทธศาสตร์
และความสัมพันธ์ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนการกับเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถสรุป
ประเด็นปัญหาอุปสรรค เพื่อทบทวน ปรับปรุง พัฒนาออกแบบกระบวนการที่สาคัญ ดังนี้
1) ด้านการกาหนดมาตรฐานการออกแบบกระบวนการ (Standard of Process) แต่ละ
ขั้นตอนที่สาคัญ พบว่าไม่มีแนวทางในการกาหนดข้อกาหนดที่สาคัญอย่างชัดเจนให้สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาแต่ละปัจจัยที่นาเข้าเพื่อการออกแบบกระบวนการ การกาหนดตัวชี้วัดในกระบวนการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
นาหรือตัวชี้วัดควบคุมคุณภาพของกระบวนการ (Leading Indicator or In Process Indicator) สามารถ
ใช้สะท้อนประสิทธิภาพของกระบวนการ รวมถึงการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของกระบวนการส่วนใหญ่
ไม่ ชั ด เจน เพื่ อ ตอบสนองการแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ เป้ า ประสงค์ ต ามภารกิ จ ถึ ง แม้ ว่ า หน่ ว ยงานเจ้ า ของ
กระบวนการได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน แสดงการกาหนดผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินการ แต่ไม่สะท้อน
ประสิทธิผลของกระบวนการ ความไม่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อองค์กรในการทบทวน
ปรับปรุง ยกระดับกระบวนการทางานให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้องค์กรไม่สามารถบรรลุ
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) รวมถึง
โอกาสขององค์กรในการตัดสินใจนาระบบดิจิทัล พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางาน
2) ด้านการกาหนดกระบวนการที่สาคัญ พบว่าส่วนใหญ่องค์กรดาเนินการออกแบบ
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในระดับกระบวนการย่อยระดับสองและสาม ซึ่งตามมาตรฐานสากลการออกแบบ
กระบวนการระดับชั้นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การออกแบบจัดทา เพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานระดับบุคคล
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(Work Instruction: WI) รวมทั้งการกาหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการยังไม่ส่งผลต่อการบรรลุ
ผลลัพธ์ระดับองค์กรที่ชัดเจน และมีกระบวนการสาคัญหลายกระบวนการอยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งความไม่ชัดเจน
ดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคในการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาให้ผลการปฏิบัติงานของกระบวนการมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3) การออกแบบกระบวนการยังไม่ตอบสนองให้องค์กรพร้อมรั บการประเมินตามเกณฑ์
ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้านประสานการทางานที่ข้ามส่วนราชการ
(Cross Boundary Process) ซึ่งส่วนใหญ่การออกแบบเป็น Vertical Process Flow ดาเนินการภายใน
หน่วยงานเป็นหลัก (คู่มือปฏิบัติงาน)
ข้ อ เสนอแนะต่ อ การพั ฒ นา: จากประเด็ น ปั ญ หา อุ ป สรรค สามารถสรุ ป ปั จ จั ย
ความสาเร็จที่จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1) ด้านการจัดการกระบวนการ กรมชลประทาน เห็นควรปรับปรุงกระบวนการหลัก
กระบวนการสนับสนุน ให้ใช้รูปแบบผังการไหลของกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน เช่น Cross Functional
Process หรือ Swim Lane Diagram นอกจากนี้การกาหนดข้อกาหนดของกระบวนการต้องก่อให้ เ กิด
ประสิทธิภาพและคุณภาพที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือตอบสนอง
ต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และการกาหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการ (Result) ต้องสะท้อน
ข้อกาหนดของกระบวนการ รวมถึงมีความสอดคล้องการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการหมวดที่ 6 ตามคู่มือการ
ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (Public Sector Management Quality Award
หรือ PMQA 4.0) ซึ่งจะส่งผลให้กรมชลประทานมีการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
นาไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการตอบสนองเป้าประสงค์ขององค์กร
2) ด้านการเลือกกาหนดกระบวนการหลัก เห็นควรกาหนดหรือเลือกกระบวนการที่มี
ความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่มีบทบาทในการสนับสนุนกรมชลประทาน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และที่ส่งผลการบรรลุยุทธศาสตร์และพันธกิจระดับกรมและ
ระดับสานัก/กอง ส่วนกระบวนการสนับสนุนองค์กรควรกาหนดหรือเลือกว่ากระบวนการใดบ้างที่สมควร
ดาเนินการเอง และกระบวนการใดบ้างที่องค์กรเลือกใช้จากองค์กรภายนอกที่มีคุณภาพดีและต้นทุนการ
ดาเนินการต่ากว่าองค์กรดาเนินการเอง แล้วนาไปสู่การปฏิบัติออกแบบกระบวนการตามแนวทางข้อ 1
ตามที่องค์กรได้ตัดสินใจเลือกใช้ทั่วทั้งองค์กร
3) ด้านประสิ ทธิ ผลของกระบวนการ องค์กรต้องดาเนิ นการอย่างเป็นระบบและมี ความ
เชื่อมโยงกับ ความส าเร็ จ ระดับ องค์กร ผ่ านการจัดทาข้อกาหนดก่อให้ เกิดประสิ ทธิภ าพและคุณ ภาพที่
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรกับการกาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญที่สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการสามารถ
แสดงผลให้ บ รรลุ ผ ลลั พธ์ครบทุกมิติที่ส าคัญได้แก่ 1) ตัว ชี้วัดตามพันธกิจ 2) ตัว ชี้วัดด้านผู้ รับบริการ
ประชาชน 3) ตัวชี้วัดด้านพัฒนาบุคลากร 4) ตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 5) ตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อ
แศรษฐกิจ 6) ตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการที่เกิดจากการนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงผลผลิต กระบวนการและการบริการ ซึ่งการกาหนดตัวชี้วัดตามมิติ
ดังกล่ าวองค์กรสามารถใช้ประเมินขีดความสามารถขององค์กรและสะท้อนประสิ ทธิผ ลการออกแบบ
ระบบงาน (Work System)
4) องค์กรควรกาหนดให้มีระบบการควบคุมคู่มือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ทาให้มั่นใจได้ว่ า
คู่มือการปฏิบั ติงานของหน่ ว ยงานเป็ น ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (Document Control System) และใช้
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ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ (Quality Management System) หรื อ QMS เป็ น ระบบการบริ ห ารจั ด การมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระบบบริหารคุณภาพมีหลายระบบ เช่น ระบบ Input-ProcessOutput-Outcome (IPOO) ระบบ ISO 9001 ระบบ Total Quality Management (TQM) การดาเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ
2. ด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data/Information Architecture)
สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data/Information Architecture) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
สถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร (Enterprise Architecture) จะเกี่ ย วกั บ กลุ่ ม ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ มี ใ นหน่ ว ยงาน
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างข้อมูล กับ กระบวนการปฏิบัติงาน ความสั มพันธ์ระหว่างข้อมูล กับแอปพลิ เ คชั น
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีข้อมูล สถาปัตยกรรมการบูรณาการข้อมูล เป็นต้น สถาปัตยกรรมข้อมูลจะอยู่ใน
รูปแบบจาลองข้อมูลที่มองเห็นภาพรวมความเชื่อมโยงและการไหลของข้อมูลในระดับต่าง ๆ ทั้งหมดของ
หน่ ว ยงาน ทั้งที่เป็นหน่วยงานต้ นน้ า กลางน้า หรือปลายน้ า สามารถอธิบายสถานะที่มีอยู่ในปั จจุบั นและ
กาหนดความต้องการสาหรับอนาคตเพื่อความเข้าใจและเห็นในภาพเดียวกัน จึงเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการวางแผน
การบริหารจัดการข้อมูล
ผลการศึกษา วิเคราะห์: จากประเด็นปัญหา อุปสรรค สามารถสรุปปัจจัยความสาเร็จที่
จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ดังนี้
1) ต้นทางข้อมูล (Data Source) หรือแหล่งข้อมูลที่กรมชลประทาน ได้เลือกรวบรวม
ข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น ปั จ จั ย น าเข้ า ในการออกแบบกระบวนการท างานต่ า ง ๆ หรื อ คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน
ประกอบด้วยข้อมูล 2 แหล่ง ได้แก่ ต้นทางข้อมูลภายนอก (External Data Source) และต้นทางข้อมูล
ภายใน (Internal Data Source) พบว่ายังขาดข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญค่อนข้างมากใช้เป็นปัจจัยนาเข้าใน
การออกแบบกระบวนการ และการบริ ห ารจัดการและกากับดูแลข้อมูล (Data Governance) ยังขาด
แนวทางอย่างที่เป็นระบบ รวมถึงการกาหนดมาตรฐานในการสร้าง (Create) จัดเก็บถาวร (Archive) ที่ต่าง
ระบบกัน ซึ่งมีโอกาสซ้าซ้อ นในการจัดเก็บข้อมูล (Data Redundancy) จากข้อมูลต่าง ๆ ที่องค์กรใช้เป็น
ปัจจัยนาเข้าในการดาเนินงาน พบว่าหลาย ๆ กระบวนการ หรือคู่มือปฏิบัติงานใช้ข้อมูลเหมือนกัน เช่น ข้อมูล
ต้นทุนน้า ข้อมูลความต้องการใช้น้าสาหรับเกษตร ข้อมูลความต้องการใช้น้าสาหรับอุปโภค-บริโภค ข้อมูล
น้ าฝน น้ าท่า ข้อมูล กลุ่ มผู้ ใช้น้ า ข้อมูล ระบบชลประทาน ข้อมูล ระบบโทรมาตร ข้อมูล การเพาะปลู ก
เป้าหมาย ข้อมูลสถิติการใช้น้า สถิติการปลูก เป็นต้น จากความหลากหลายของระบบงานดังกล่าวจะส่งผลต่อ
การสิ้นเปลืองของค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในระยะยาว
2) ด้านการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล (Data Category) เช่น 1) ข้อมูลกลางใช้ร่ว มกัน
ภายในองค์กร 2) ข้อมูลชั้นความลับไม่เปิดเผยและอยู่ในความครอบครอง 3) ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่ นคง
ขององค์กรที่ทาให้เกิดความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 4) ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของ
หน่วยงาน เป็นต้น ไม่พบแนวทางอย่างเป็นระบบในการจาแนกหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการบริหาร
และการกากับดูแล
3) ด้านการประเมินคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Assessment) ได้แก่ 1) ความถูกต้อง
ของข้อมูล (Accuracy) 2) ความครบถ้วนของข้อมูล (Completeness) 3) ความตรงกันของข้อมูล (Consistency)
4) ความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) 5) ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) 6) ความพร้อมใช้งานของ
ข้อมูล (Availability) เป็นต้น ไม่พบแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินเพื่อทาให้มั่นใจได้ว่าการบริหาร
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จัดการข้อมูลสารสนเทศขององค์กรมีประสิทธิผลและมีขีดความสามารถสนับสนุนภารกิจขององค์กรและ
สนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ข้ อ เสนอแนะต่ อ การพั ฒ นา: จากประเด็ น ปั ญ หา อุ ป สรรค สามารถสรุ ป ปั จ จั ย
ความสาเร็จที่จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้
1) ควรพัฒ นาหรื อปรับ ปรุ ง การจัด การข้ อ มูล สารสนเทศของกรมชลประทาน ให้ มี
มาตรฐานข้อมูล จั ดเก็บ ครอบคลุ มทั้งองค์กร โดยกาหนดมาตรฐานข้อมูล หลั ก (Master Data) รวมถึง
การพัฒนาระบบงานให้มีความเชื่อมโยงกันเป็นระบบอย่างเหมาะสม ข้อมูลมีคุณภาพ ความถูกต้อง และ
ความทันสมัย ของข้อมูล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ข้อมูล ร่ว มกัน นอกจากนี้การพัฒนาจั ด ทา
มาตรฐานข้อมูลยังส่งผลดีต่อการปรับเปลี่ยนด้านระบบงานที่สามารถทาได้อย่างรวดเร็ว
2) ควรกาหนดหมวดหมู่ของข้อมูล (Data Category) ให้มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สาคัญ เช่น 1) กลุ่มกระบวนการกากับและการนาองค์กร 2) กลุ่มกระบวนการพัฒนาแหล่งน้า
3) กลุ่มกระบวนการบริหารจัดการน้า 4) กลุ่มกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า 5) กลุ่มกระบวนการ
สนับสนุน 6) กลุ่มกระบวนการวัดและประเมินผล เป็นต้น ความชัดเจนในการกาหนดหมวดหมู่ของข้อมูล
จะส่งผลต่อการพัฒนาข้อมูล ได้แก่ 1) การพัฒนาแบบจาลองข้อมูลระดับหน่วยงาน (Enterprise Data
Model) 2) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับส่วนงาน ข้อมูลกับกระบวนการปฏิบั ติงาน และ 3) ข้อมูล
กับแอปพลิเคชัน
3) ควรก าหนดให้ มี ร ะบบงานในการควบคุ ม คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล (Data Quality
Management) และกาหนดโครงสร้างพื้นฐานระบบงานโปรแกรมประยุกต์มีความเชื่อมโยงกันเป็นระบบ
อย่างเหมาะสม การจัดการข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง (Accuracy) สอดคล้องกัน (Consistency) และ
มีความพร้ อมใช้งาน (Availability) เพื่อสนับสนุนภารกิจหลั กของกรมชลประทาน ใช้ประโยชน์ข้ อ มูล
สารสนเทศ เพื่อการกาหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานประจาวัน
อย่างมีประสิทธิผลโดยการพัฒนาทีม Data Analytics
3. ด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture)
เป็ น การศึกษา วิเคราะห์ ที่ได้จากระบบงานและโปรแกรมประยุ กต์ภ าพรวมของทั้ ง
องค์กร โดยจากการสารวจและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในกรมชลประทานเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2562 พบว่าปัจจุบันกรมชลประทานมีโปรแกรมประยุกต์ใช้งานทั้งสิ้น 133 ระบบงาน โดยแบ่งระบบงาน
หลัก 24 ระบบงาน ระบบงานสนับสนุน 99 ระบบงาน และระบบงานจากภายนอก 10 ระบบงาน
ผลการศึกษา วิเ คราะห์: จากผลการศึกษา วิเคราะห์ สามารถสรุปประเด็นปัญหา
อุปสรรคในการพัฒนาด้านระบบงานโปรแกรมประยุกต์ ดังนี้
1) ระบบงานโปรแกรมประยุกต์โดยส่วนใหญ่ทางานแยกกันอย่างเป็นอิสระ มีลักษณะ
เป็ น การท างานในรู ป แบบ Standalone ซึ่ ง ยั ง ไม่ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงบริ ก ารจากระบบใดระบบหนึ่ ง มา
ให้บริการกับระบบอื่นที่มีการแบ่งปันเพื่อใช้บริการเดียวกัน ทาให้หลายระบบเกิดการเก็บข้อมูลซ้าซ้อน
2) การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบงานโปรแกรมประยุกต์ที่หลากหลาย เช่น การใช้
ภาษาในการพั ฒ นาที่ ห ลากหลาย การใช้โ ปรแกรมจั ดการฐานข้ อ มูล ที่ มีห ลายยี่ห้ อ ส่ งผลให้ การดู แ ล
บารุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ทาได้ยากขึ้น
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3) ระบบโปรแกรมประยุกต์ยังขาดการให้บริการในรูปแบบบูรณาการที่เป็นลั กษณะ
Omnichannel คือการให้บริการผ่านโปรแกรมประยุกต์ในบริการเดียวกันผ่านหลายช่องทาง เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ เช่น Website, Mobile Application, Conversational Platform
และเชื่อมต่อข้อมูลบริการเข้าสู่ระบบภายในขององค์กร
ข้ อ เสนอแนะต่ อ การพั ฒ นา: จากประเด็ น ปั ญ หา อุ ป สรรค สามารถสรุ ป ปั จ จั ย
ความสาเร็จที่จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านระบบงานโปรแกรมประยุกต์ ดังนี้
1) ควรพั ฒ นาระบบงานรูป แบบของสถาปั ตยกรรมเชิ งบริ ก าร (Service Oriented
Architecture) หรือ SOA เพื่อเป็นแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานโปรแกรม
ประยุกต์ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการเรียกใช้บริการ
2) ควรพิจารณาการนาข้อมูลในองค์กรมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ข้อมูลในการประกอบการ
ตัดสินใจในองค์กร (Data Driven Organization) เพื่อผลักดันองค์กรเข้าสู่ยุค Digital (Digital Transformation)
โดยพิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ (Data Science) เพื่อแปลงข้อมูล
ให้เกิดมูลค่า และนาข้อมูลในการนาไปประยุกต์ใช้งาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
3) ควรมีการจัดทาการกาหนดมาตรฐานข้อมูลหลัก (Master Data) เพื่อระบุว่าข้อมูลที่ระบบ
ใดเป็นข้อมูลหลักและถูกนาไปใช้ที่ระบบใดบ้าง ทั้งนี้รวมถึงการพิจารณาการจัดทาการบริหารจัดการและ
กากับดูแลข้อมูล (Data Governance) ในองค์กรด้วย
4) ควรพิจารณาการนาเทคโนโลยีอัตโนมัติ เช่น Robotic Process Automation (RPA)
เพื่ อ น ามาช่ ว ยในการลดขั้ น ตอนการท างานของบุค คลที่มี ก ารท างานซ้ า ๆ หรื อ การน า Intelligence
Chatbot มาช่วยตอบคาถาม เพื่อให้บุคคลากรเหล่านั้นมีเวลาไปทุ่มเททางานที่สร้างสรรค์คุณค่าให้กับ
องค์กรต่อไป
5) เนื่ อ งจากมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ในรู ป แบบ ของข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ มี โ ครงสร้ า งแน่ น อน
(Unstructured Data) เช่ น ข้ อ มู ล แผนที่ พิ กั ด ภาพถ่ า ย ดั ง นั้ น การพิ จ ารณาการน าโปรแกรมจั ด การ
ฐานข้อมูลในลักษณะ NoSQL หรือการเก็บข้อมูล Unstructured Data ผ่านรูปแบบ Data Lake จึงเป็นอีก
หนึ่งทางเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในการจัดการกับข้อมูลดังกล่าว
4. ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน (Technology Architecture)
การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบไปด้วย
การวิเคราะห์ด้านระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่าย เชื่อมโยง
ไปสู่การวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศต่อไป
ผลการศึกษา วิเ คราะห์: จากผลการศึก ษา วิเคราะห์ สามารถสรุปประเด็นปัญหา
อุปสรรคในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของกรมชลประทานนั้นเป็นเครื่องที่ผลิตจากบริษัทผู้ผลิต
ที่มีความเชื่อถือ จึงมีประสิทธิภาพสูง และมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการถูกลิขสิทธิ์ และแพร่หลายเหมาะสมกับ
การใช้งาน
2) กรมชลประทานมี ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยแบบ Private Cloud ด้ ว ย Blade
Server เพื่ อ รองรั บ ระบบงานต่ า ง ๆ อย่ า งมี ค วามเหมาะสมร่ ว มกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยแบบ
Dedicate ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติการทั้ง Window และ Linux ตามความเหมาะสมของระบบงาน
แต่ยังมีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจานวนหนึ่งยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดของระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้
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3) อุปกรณ์เครือข่ายหลักของกรมชลประทานติดตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 อาคารศูนย์วิศวกรรม
การชลประทาน โดยมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการเชื่อมต่อภายนอก 3 การเชื่อมต่อ คือ 1) การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด ๒) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) และ ๓) การเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ
(GIN : Government Information Network) เพื่อให้ บริการการเข้ าถึงอินเทอร์เน็ตในกรมชลประทาน
สามเสน โดยเครือข่ายหลักติดตั้ง ณ อาคาร 1 อาคารอานวยการ - อาคาร ๓ อาคารวิชาการ เป็นลักษณะ
Ring Topology แต่ในการกระจายการเชื่อมต่อไปยังอาคาร 4 อาคารกลุ่มตรวจสอบภายใน – อาคาร 11
อาคารส่วนบริหารโครงการเงินกู้ฯ เป็นแบบ Star Topology โดยอุปกรณ์ ณ อาคาร ๑ อาคารอานวยการ
อาจเป็นจุด Single Point of Failure
ข้ อ เสนอแนะต่ อ การพั ฒ นา: จากประเด็ น ปั ญ หา อุ ป สรรค สามารถสรุ ป ปั จ จั ย
ความสาเร็จที่จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้
1) กรมชลประทานควรจะมีระบบการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์สารสนเทศกลางเพื่อให้ง่าย
ต่อการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต
2) ควรตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ให้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ Anti-virus
และระบบ Endpoint Security พร้อมทั้ง Update ซอฟต์แวร์อย่างสม่าเสมอ นอกจากนั้นควรตั้งค่าเทียบ
เวลามาตรฐานด้ ว ย Network Time Protocol (NTP) และก าหนดสิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ถึ ง ระบบของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ผ่าน Domain ตามนโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน
3) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายควรตรวจสอบให้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ Anti-virus และ
ระบบ Endpoint Security พร้อมทั้ง Update ซอฟต์แวร์อย่างสม่าเสมอ นอกจากนั้นควรตั้งค่าเทียบเวลา
มาตรฐานด้วย Network Time Protocol (NTP) อีกทั้งควรมีมาตรการชัดเจนส าหรับระบบปฏิบัติ ก าร
หรือซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตได้ยุติการสนับสนุนหรือมีแผนสิ้นสุดการสนับสนุนภายในปี 2562 - 2565
เช่น หากยังมีความจาเป็นต้องใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะต้องมีการบริหารจัดการ และกาหนดมาตรการ
ดูแลเพิ่มเติม หรือมีแผนเพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่
4) อุปกรณ์เครือข่ายบางส่วนที่มีการจัดซื้อหลังปี 2556 ควรพิจารณาจัดหาทดแทน
อุ ป กรณ์ เ ก่ า การติ ด ตั้ อุ ป กรณ์ เครื อ ข่ า ย เช่ น Ethernet Switch บางแห่ ง มี ก ารติ ด ตั้ง ซ้ าซ้ อ นในบางจุด
การเชื่อมต่อมีหลาย Hop มากจนเกินไป และหากไม่มีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมอาจทาให้เกิด Loop
ซึ่งป็นสาเหตุให้ Traffic Flush ได้ รวมทั้งทบทวนการกาหนด VLAN และ Subnet Configuration ของ
อุปกรณ์ Ethernet Switch เพื่อป้องกันการสร้าง VLAN ที่ซ้าซ้อน การสร้าง Trunk ที่ไม่จาเป็น ตลอดจน
ลบ Configuration ที่ไม่ใช้ และตรวจสอบปริมาณของ Broadcast Traffic ที่เกิดขึน้ ภายในระบบเครือข่าย
ย่อยแต่ละเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายให้สูงขึ้น และอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดควรมี
การตั้งค่าฐานเวลา (Time Synchronized) ด้วยบริการ NTP (Network Time Protocol)
5. ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture)
การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านความมั่นคงปลอดภัยนั้น จะสอดคล้องกับเทคโนโลยี
และโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะวิเคราะห์ด้านระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
ระบบเครือข่ายเช่นกัน
ผลการศึกษา วิเ คราะห์: จากผลการศึกษา วิเคราะห์ สามารถสรุปประเด็นปัญหา
อุปสรรคในการพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้
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1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของกรมชลประทานนั้นมีความมั่นคงปลอดภัยทาง
กายภาพในระดั บ ที่ ดี จ ากการเลื อ กใช้ เครื่ อ งที่ ผ ลิ ต จากบริษั ท ผู้ ผ ลิ ตที่ มี ค วามเชื่อ ถื อ และมี ก ารติ ด ตั้ ง
ระบบปฏิบัติการถูกลิขสิทธิ์
2) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้นเป็นอุปกรณ์ที่มาจากบริษัทผู้ผลิตที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ
สามารถหาอะไหล่ซ่อมแซม หรือทดแทนในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้โดยง่ายอีกทั้ง พบว่ามีการใช้งาน
เครือข่ายบริหารจัดการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Out of Band อย่างเหมาะสม เช่น การใช้ Management
Port สาหรับการควบคุมระยะไกล Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) เป็นต้น แต่ทั้งนี้
ยั ง ไม่ พ บการการตั้ ง ค่ า Configuration เพิ่ ม เติ ม ที่ เ หมาะสม เช่ น การตั้ ง ค่ า ฐานเวลาด้ ว ยโปรโตคอล
มาตรฐาน NTP (Network Time Protocol)
3) สถาปัตยกรรมเครือข่ายได้รับการออกแบบอย่างมีความปลอดภัยเป็นอย่างดี และมี
อุป กรณ์รั กษาความปลอดภัย ที่ เหมาะสม โดยเครือข่ายหลั กในส่ ว นกลางประกอบไปด้ว ย Topology
ทั้งแบบ Ring และ Star และการเชื่อมโยงแต่ละสาขาผ่าน VPN MPLS จึงมีความปลอดภัยสูง
ข้ อ เสนอแนะต่ อ การพั ฒ นา: จากประเด็ น ปั ญ หา อุ ป สรรค สามารถสรุ ป ปั จ จั ย
ความสาเร็จที่จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้
1) ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลควรมีการตรวจสอบข้อมูลด้านซอฟต์แวร์ Anti-virus
และระบบ End Point Security และมี การป้ องกั นการติ ดตั้ งซอฟต์ แวร์ ที่ ไม่ เกี่ ยวข้ องกั บการใช้ งานอย่ าง
สม่าเสมอ
2) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายควรมีการตรวจสอบซอฟต์แวร์ Anti-virus และระบบ End Point
Security อย่างสม่าเสมอ และควรใช้ Management Port สาหรับการควบคุมระยะไกล กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ทุกชุดที่รองรับ
3) การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับผู้ใช้งานทางกายภาพ ของอาคาร 4 อาคาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน – อาคาร 11 อาคารส่วนบริหารโครงการเงินกู้ฯ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เครือข่ายที่ตั้งอยู่
ณ อาคาร ๑ หากอุปกรณ์เครือข่าย อาคาร ๑ อาคารอานวยการ ไม่สามารถให้บริการได้ ผู้ใช้บริการภายใน
อาคาร 4 อาคารกลุ่มตรวจสอบภายใน – อาคาร 11 อาคารส่วนบริหารโครงการเงินกู้ฯ ก็จะเกิดผลกระทบ
ขึ้นได้ นอกจากนี้เนื่องจากระบบเครือข่ายมีความซับซ้อนจึงควรทบทวน VLAN และ Subnet Configuration ของ
อุ ปกรณ์ Ethernet Switch เพื่ อป้ องกั นการสร้ าง VLAN ที่ ซ้ าซ้ อนการสร้ าง Trunk ที่ ไม่ จ าเป็ น ตลอดจน
ตรวจสอบ Broadcast Traffic ที่เกิดขึ้นอีกทั้งควร มีการติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์รวบรวม Log File ของ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และระบบเครือข่ายที่มีทั้งหมดไว้ที่เดียว จะยกระดับความสามารถวิเคราะห์
ในการเหตุ ก ารณ์ ไ ด้ ทั น ที โดยตั ว อย่ า งอุ ป กรณ์ วิ เ คราะห์ Log File เช่ น อุ ป กรณ์ ป ระเภท Security
Information and Event Management (SIEM) ทั้งนี้ในส่วนของอุปกรณ์เครือข่ายที่มีอายุเกิน 5 ปี และ
ไม่ได้อยู่ในการ MA แล้วต้องมีการจัดหาเพื่อทดแทน
2) สถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย กรมชลประทาน
การดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย กรมชลประทาน ได้ดาเนินการ
ครอบคลุมในมุมมองต่าง ๆ ตามหลักการของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรประกอบไปด้วย มุมมองด้าน
การดาเนินงาน (Business Architecture) มุมมองด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data Architecture) มุมมองด้ าน
ระบบงานโปรแกรมประยุ กต์ (Application Architecture) มุ มมองด้ านเทคโนโลยี และโครงสร้ างพื้ นฐาน
(Technology Architecture) และมุ มมองด้ านความมั่ นคงปลอดภั ย (Security Architecture) โดยการศึ กษา
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วิเคราะห์ ออกแบบสถาปั ตยกรรมองค์กรเป้าหมายดังกล่าว เป็นการดาเนินการตามกรอบการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรที่ได้คัดเลือก ผสมผสานตามความเหมาะสมกับบริบทของกรมชลประทานที่ใช้อ้างอิงใน
การดาเนินงาน โดยภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย (Target Architecture) ของกรมชลประทาน แสดงในรูปที่
4.2
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568
CORE PROCESS
กระบวนการศึก ษา
โครงการพัฒนาแหล่ง
น้าชลประทาน
กระบวนการสารวจ
ด้า นวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา
กระบวนการออกแบบ
วิศ วกรรมและ
สถาปัต ยกรรม
กระบวนการก่อ สร้า ง
โครงการชลประทาน

กระบวนการปรับปรุง
และบารุงรัก ษาระบบ
ชลประทาน
กระบวนการพัฒนา
ระบบชลประทานใน
ร่นา
กระบวนการป้องกัน
และบรรเทาปั หาภัย
อันเกิดจากน้า
กระบวนการ
เสริมสร้า งการมีส ่วน
ร่วมภาคประชาชน

ข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม
กระบวนการป้องกัน
และบรรเทาภัย
อันเกิดจากน้า

กลุ่มระบบงาน : ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัด การน้า

ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนบุค คล
แม่ข่าย

DATA LAYER
APPLICATION LAYER
TECHNOLOGY LAYER
SECURITY LAYER

ข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม
กระบวนการบริหาร
จัด การน้าแบบมี
ส่วนร่วม

กระบวนการจัด การ
ด้า นก หมาย

PC Platform
All in One

กระบวนการตรวจสอบภายใน

กระบวนการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์

กระบวนการจัด การความรู้

กระบวนการสื่อ สาร
และประชาสัมพันธ์

กระบวนการกากับ
ดูแ ลองค์กรที่ดี

กระบวนการวิจัย
และพัฒนา

กระบวนการจัด การ
ข้อร้อ งเรียน

กระบวนการบริหารการเงินและบั ชี

กระบวนการพัฒนาองค์กร

ข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มกระบวนการ
บริหารองค์กร

กลุ่มระบบงาน : ระบบการเงิน

กลุ่มระบบงาน : บุคคลากร

กลุ่มระบบงาน : ธุร การ

กลุ่มระบบงาน : พัส ดุ

OS , Antivirus, Endpoint Security

กระบวนการจัด การ
นวัตกรรม
กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง

ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกระบวนการ
สนับสนุนภายในองค์กร

Minimum Software License

WIFI

กลุ่มระบบงาน : สนับสนุน
ทั่ว ป

Minimum Configuration

Network Time Protocol (NTP)
Access Control : Domain

IEEE802.11
a/b/g/n/ac

Platform

Technology

Hypervisor OS Container
ระบบเครือข่าย
WIFI Access
IEEE802.11
a/b/g/n/ac

MANAGEMENT
PROCESS

กระบวนการพัฒนาและการจัด การ
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร

กระบวนการบริหารห่วงโ ่อุป ทาน

กระบวนการบริหาร
จัด การน้า

ข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม
กระบวนการพัฒนา
โครงการชลประทาน

SUPPORT PROCESS
กระบวนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุค คล

IoT
LoRaWAN
GSM

นโยบายในการพัฒนาระบบงานอย่างมั่นคง
ปลอดภัย
(Secure Development Policy)

Hybrid Cloud IoT&AI Platform

WAN
Internet, Leased Line,
MPLS, VPN, Mobile 3G/4G

อุปกรณ์เครือ ข่า ย และอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัย
Technology
PLATFORM

ังก์ชันด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรับ
ระบบงาน
(Application Security Function)

SON & NFV

Open API with Program Script

เครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัด การความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบาน
(Security Management System)

รูปที่ 4.2 ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย (Target Architecture) ของกรมชลประทาน
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ที่ปรึกษาได้สรุป ผลการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรตามมุมมองเชิง
สถาปัตยกรรมในด้านต่าง ๆ โดยมีประเด็นสาคัญในการพัฒนาดังนี้
๑. ด้านการดาเนินงาน (Business Architecture)
กรมชลประทานเป็น องค์ก รขนาดใหญ่ มีห น่ว ยงานระดับ ส านัก /กอง/กลุ ่ม /ศูน ย์
จานวน 28 สานัก 6 กอง 2 กลุ่มงาน และ 1 ศูนย์ ในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อพัฒนาระบบชลประทาน บริหาร
จัดการน้าอย่างบูรณาการ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมทุกกลุ่ม รวมถึงการ
ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า เพื่อตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ องค์กรต้อง
ออกแบบระบบงาน (Work System or Business Model) ให้มีขีดความสามารถ สมรรถนะสูงเพื่อส่งมอบ
คุณค่าให้ กับ ผู้ ใช้บ ริ การ ซึ่งเป็ น บทบาทของผู้ บริห ารระดับสูงจะต้องดาเนินการและเป็นส่ วนหนึ่งของ
กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ใช้ประโยชน์ด้านสมรรถนะหลัก ขององค์กร (Core Competency)
ความรู้ขององค์กร (Key Knowledge) สนับสนุนในการออกแบบระบบงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วย
สนับสนุนให้เ กิด นวัต กรรมด้า นระบบงาน จากแผนยุท ธศาสตร์ก รมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564
กาหนดให้มียุ ทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพ
ลักษณะลุ่มน้า (Basin–based Approach) 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ ตาม
วัตถุประสงค์การใช้น้า 3) การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า 4) การ
เสริมอานาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowering) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่ ว นในงานบริ ห ารจั ด การน้ าชลประทาน (Networking Collaboration Participation) และ 5) การ
ปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) จากการทบทวนสภาพแวดล้อมของกรม
ชลประทานในปัจจุบัน ที่ปรึกษาเสนอแนวทางการพัฒนาผ่านการออกแบบระบบงานเพื่อส่งมอบคุณค่า
ให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ โดยออกแบบระบบงานประกอบด้วยกระบวนการที่
สาคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มกระบวนการบริหาร (Management Process) ได้แก่
(1) กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
(2) กระบวนการกากับดูแลองค์กรที่ดี
(3) กระบวนการจัดการนวัตกรรม
(4) กระบวนการบริหารความเสี่ยง
2) กลุ่มกระบวนการหลัก (Core Process) ได้แก่
(1) กระบวนการศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้าชลประทาน
(2) กระบวนการสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
(3) กระบวนการออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
(4) กระบวนการก่อสร้างโครงการชลประทาน
(5) กระบวนการบริหารจัดการน้า
(6) กระบวนการปรับปรุงและบารุงรักษาระบบชลประทาน
(7) กระบวนการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา
(8) กระบวนการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยอันเกิดจากน้า
(9) กระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
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3) กลุ่มกระบวนการสนับสนุน (Support Process) ได้แก่
(1) กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) กระบวนการพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(3) กระบวนการจัดการความรู้
(4) กระบวนการวิจัยและพัฒนา
(5) กระบวนการบริหารการเงินและบัญชี
(6) กระบวนการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
(7) กระบวนการจัดการด้านกฎหมาย
(8) กระบวนการตรวจสอบภายใน
(9) กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
(10) กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
(11) กระบวนการพัฒนาองค์กร
ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น การของกระบวนการที่ ส าคั ญ ดั ง กล่ า ว จะส่ ง ผลให้ ก รม
ชลประทานบรรลุเป้าประสงค์ด้านพัฒนาระบบชลประทาน และบริหารจัดการน้า สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุวิสัยทัศน์ “การเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้า
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ” ด้านสร้างความยั่งยืนการให้บริการน้า ด้านการเพิ่มคุณค่า
การใช้น้า และด้านการทางานด้วยระบบดิจิทัล
รวมถึงคณะผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีกระบวนการ ติดตาม ทบทวนประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ อย่ า งต่ อเนื่ อง โดยมุ่งเน้นตัว ชี้วัดที่ส าคัญที่ส ะท้ อนถึ งการบรรลุ เป้าประสงค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านและมีการทบทวนระบบงานทุก ๆ ปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อประเมินขีดความสามารถของระบบงานสามารถตอบสนองให้เป้าประสงค์บรรลุผลสาเร็จ ด้วยผลลัพธ์
6 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านการบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 2) ด้านการบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด
ผู้รับบริการ และประชาชน 3) ด้านการบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 4) ด้านการ
บรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 5) ด้านการบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้าง
นวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ การดาเนินการดังกล่าวอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
ตัดสินใจนาระบบดิจิทัลมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร หากพบว่าผลการดาเนินงานมีความสูญเสีย
การส่งมอบคุณค่าให้ผู้ใช้บริการไม่ทันกาล
2. ด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data Architecture)
การพัฒนากรมชลประทานให้ประสบความสาเร็จทั้งในปัจ จุบันและในอนาคตต้องอาศัย
ความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิด
ความสาเร็จอย่างต่อเนื่ององค์กรต้องจัดการกับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม รวมถึงการสร้างความ
สมดุลระหว่างความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียผ่านการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ พัฒนา
ระบบงานให้เกิดนวัตกรรมโดยการจัดการข้อมูลจริงด้านข้อมูลสารสนเทศภายใน ได้แก่ การวัดวิเคราะห์ผล
การดาเนินการ ประสิทธิผลกระบวนการที่สาคัญตามระบบงานของกรมชลประทานและระดับหน่วยงาน
และการจัดการข้อมูลจริงด้านข้อมูลสารสนเทศภายนอก ได้แก่ ความต้องการ ความคาดหวัง โอกาส ความเสี่ยง
ในด้านผู้ ใช้บ ริ การและตลาดภาคการเกษตร นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หรือการเปลี่ ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น ทีป่ รึกษาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
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ด้วยการจาแนกประเภทข้อมูลสารสนเทศภายใน ได้แก่ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดด้านวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดกระบวนการทางาน และตัวชี้วัดอื่น ๆ และข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านนโยบาย ความต้องการ
ความคาดหวังของภาคการเกษตรกรรม ประชาชนทั่วไป โดยจาแนกการจัดการข้อมูลสารสนเทศเป็น 5 กลุ่มหลัก
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ กลุ่ ม กระบวนการหลั ก (Core Process) และกระบวนการสนั บ สนุ น (Support
Process) นาไปใช้ประโยชน์ คือ
1) ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกระบวนการบริหารองค์กร
2) ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกระบวนการพัฒนาโครงการชลประทาน
3) ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกระบวนการบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วม
4) ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า
5) ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกระบวนการสนับสนุนภายในองค์กร
กรมชลประทานมี ค วามต้อ งการใช้ข้ อ มู ล จากหน่ว ยงานภายนอกเพื่ อ ประกอบการ
ดาเนินงานและแนวโน้มมีความจาเป็นต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบ
มาตรฐาน (Unstructured Data) และมีจานวนปริมาณข้อมูลมากที่ต้องบริหารจัดการ (Big Data) ดังนั้น
สถาปัตยกรรมเป้าหมายด้านข้อมูลสารสนเทศ ผู้บริหารควรมุ่งเน้นการบริหารข้อมูล (Data Management)
การกากับดูแลข้อมูล (Data Governance) การนาเสนอข้อมูล (Data Virtualization) เป็นแนวทางในการ
จัดการข้อมูลที่มีความหลากหลายอยู่ในองค์กรให้บูรณาการกัน
3. ด้านระบบงานโปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture)
ตามหลักการบริห ารจัดการกระบวนการทางานสามารถจัดกลุ่ มระบบงานโปรแกรม
ประยุกต์ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้การวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องตามหน้าที่ของระบบงานของกรม
ชลประทาน ซึ่งสามารถแยกตามภาระงานได้ดังนี้
1) โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ดาเนินงานตามภาระงานหลักของกรมชลประทาน หมายถึง
โปรแกรมประยุกต์ที่หน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจเป็นเจ้าของ (Owner) ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวถูกนาไปใช้
งานภายในหน่วยงานหรือจัดสร้างให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกได้ใช้งาน เพื่อตอบสนองภาระงานหลัก
ของกรมชลประทาน
2) โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ ใ ช้ด าเนิน งานตามภาระงานสนับ สนุ นของกรมชลประทาน
หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ที่กรมชลประทานเป็นเจ้าของ (Owner) ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวถูกนาไปใช้งาน
ภายในหน่วยงานหรือจัดสร้างให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกได้ใช้งาน เพื่อตอบสนองภาระงานสนับสนุน
ของกรมชลประทานเพื่อช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) โปรแกรมประยุกต์ภายนอกที่กรมชลประทานเป็นผู้ใช้งาน (External Applications)
หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ที่กรมชลประทานเป็นผู้ใช้งาน (User) ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวถูกจัดสร้างโดย
หน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนสถานภาพปัจจุบันของระบบงานโปรแกรม
ประยุกต์ รวมถึงความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศของกรมชลประทานเพื่อรองรับกระบวนงาน ซึ่งต้องการ
ความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถบูรณาการทั้งกระบวนงาน และการใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันได้ ที่ปรึกษาได้
วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมเป้าหมายด้านระบบงานโปรแกรมประยุกต์ของกรมชลประทาน
ดังแสดงในรูปที่ 4.3
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รูปที่ 4.3 สถาปัตยกรรมระบบงานโปรแกรมประยุกต์เป้าหมายของกรมชลประทาน
จากรูปที่ 4.3 ระบบงานที่ดาเนินงานตามภาระงานหลักและกลุ่มระบบงานสนับสนุน
การให้บริการของกรมชลประทานในทุกส่วนงาน โดยในยุคปัจจุบันข้อมูลถือว่ามีความสาคัญมากทั้งข้อมูล
ในเชิงพฤติกรรม (Behavioral Data) เช่น ข้อมูลระดับน้าท่า ข้อมูลน้าฝน ข้อมูลตะกอน ข้อมูลการตรวจวัด
คุณภาพน้าแม่น้าเจ้าพระยา และข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Data) เช่น ข้อมูลพื้นที่
ขอบเขตพื้นที่ชลประทาน ข้อมูลสารสนเทศเขื่อนเชิงพื้นที่ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนามาสร้างคุณค่าทั้งใน
เชิงวิจัย และการนาไปวิเคราะห์เชิงวางแผนการจัดการ รวมถึงการนาข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารนาไปตัดสินใจได้ ดังนั้นจึงควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลเหล่านี้ที่
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ทางานเชิงการสนับสนุนข้อมูล (Data Science) ดังแสดงในรูปที่ 4.2 (ส่วนล่างสุด) โดยหน่วยงานนี้จะมี
ความรับผิดชอบในการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการดังกล่าว
จากแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมเป้าหมายของระบบงานโปรแกรมประยุกต์
สามารถนามาสรุปเป็นสถาปัตยกรรมระบบงานโปรแกรมประยุกต์เป้าหมายของกรมชลประทาน ดังแสดง
ในรูปที่ 4.4

External Interface

Interface
Supporting
Applications

Data Science
Interface

Main
Applications
Interface
Storage

Structured Data

Cloud / On-premse

Conversation
Web
Mobile
Platform
Applications Applications

Data Security/Privacy/Policy

Contact Point

Un-structured Data

Data Science
Interface

รูปที่ 4.4 สถาปัตยกรรมระบบงานโปรแกรมประยุกต์เป้าหมายของกรมชลประทาน
โดยสถาปัตยกรรมระบบงานโปรแกรมประยุกต์เป้าหมายของกรมชลประทาน ในรูปที่
4.4 สามารถแบ่งออกเป็น 7 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้
1) Storage เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของแต่ละส่วนงานภายใต้กรมชลประทาน ซึง่
แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เก็บข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง (Structured Data) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลใน
ลักษณะ Relational Database Management System (RDBMS) ที่ปัจจุบันเก็บบน Database และการ
เก็บข้อมูลที่ไม่ใช่โครงสร้าง (Unstructured Data) ที่ใช้ในการจัดเก็บ File ข้อมูล ข้อมูลภาพและเสียง ซึ่ง
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ควรพิจารณาการนา Technology Big Data มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เช่น Apache Hadoop เพื่อช่วยใน
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นลักษณะการจัดเก็บข้อมูลแบบป้องกันการสูญหาย (Fault Tolerance) สามารถ
ประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing) และง่ายต่อการขยาย (Scaling) ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะสามารถ
ทางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ Storage นั้น นอกจากเก็บข้อมูลเฉพาะในส่วนงานแล้ว ยังสามารถเก็บ
ข้อมูลทุกส่วนงานภายใต้กรมชลประทาน เพื่อนาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้อีกด้วย
2) Main Applications ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์หลักของแต่ละกลุ่มงานตามภารกิจ
ของกรมชลประทาน โดยรายชื ่อ โปรแกรมประยุก ต์ที ่ใ ช้ด าเนิน งานตามภาระงานหลัก ของกรม
ชลประทาน ดังแสดงในรูปที่ 4.2 ซึ่งในอนาคตถ้ามีการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้โ ปรแกรมประยุ กต์ส าเร็ จ รู ป ที่มีในท้ องตลาดหรือพัฒ นาขึ้นมาใช้งานเอง ควรพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบ
โครงสร้างที่มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน
3) Supporting Applications เป็ น ระบบงานสนั บ สนุ น โดยแบ่ ง เป็ น สองส่ ว น คื อ
ระบบงานตามภาระงานสนับสนุน และระบบงานสนับสนุนข้อมูล Data Science โดยทั้งสองส่วนนี้ต้อง
สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานหลัก (Main Application) รวมถึงสามารถเข้าถึงข้อมูล (Storage) ได้โดยตรง
ซึ่งทั้งนี้อยู่กับ Policy ของกรมชลประทานด้วย
4) Interface เป็นส่วนของการเชื่อมต่อซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ (1) Application
to Database Interface ซึ่งเป็ น การเชื่ อ มต่ อแบบเฉพาะ (Proprietary) เช่น การเชื่อมต่ อผ่ าน ODBC,
JDBC และอื่ น ๆ เป็ น การเชื่ อ มต่ อ เพื่ อ ท างานร่ ว มกั น ระหว่ า ง Application กั บ Databases และ (2)
Application to Application Interface ซึ่งควรปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้ Enterprise Service Bus (ESB) โดยใช้ใน
การแลกเปลี่ ยนข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น มาตรฐานกลาง เช่ น XML/JSON และทุ ก ระบบงานที่ เ ข้ า มาเชื่ อ มต่ อ ควร
พัฒนาการเชื่อมต่อบนมาตรฐาน ESB เท่านั้น ยกเว้นบางระบบงานที่ยังมีความจาเป็นต้องใช้ระบบการวาง
Files (ftp) หรือการส่ง/รับ File จากหน่วยงานภายนอกที่ยังไม่รองรับมาตรฐาน หรือพิจารณาเป็นกรณีไป เช่น
ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
5) Contact Points เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับกรมชลประทานผ่ าน
หลากหลายช่องทาง เช่น (1) Conversational Platform ซึ่งเป็นระบบการสนทนาผ่านช่องทาง Social
Network เช่น Facebook Messenger, Line, Skype, Slack, Telegram โดยใช้บุคลากรในการให้บริการ
หรือใช้ระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยตอบคาถามเบื้องต้น (Chat Bot) (2) Web Applications เช่น Website
ของกรมชลประทาน และ (3) Mobile Application ให้บริการผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ผ่านมือถือ รวมถึง (4) Application ที่นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปข้างต้น
6) Policy เป็นเรื่องนโยบายการทางานซึ่งจากโครงสร้างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อย่างไรก็
ตามต้องครอบคลุมด้วยนโยบายความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) นโยบายด้านข้อมูลความเป็น
ส่วนตัวของผู้มาใช้บริการ (Data Privacy) และนโยบายในเชิงบริหาร (Data Policy) เช่น การพิจารณาการ
นาข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ขึ้นในงานในระบบ Cloud เป็นต้น
7) รูปแบบการจัดสถาปัตยกรรมหน่วยงานภายใต้กรมชลประทานมีการเชื่อมต่อข้อมูล
รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับโปรแกรมประยุกต์แต่ละหน่วยงานผ่าน ESB Interface
4. ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน (Technology Architecture)
การออกแบบสถาปัตยกรรมเป้าหมายด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานนั้นมาจาก
ข้อมูลนาเข้าสองส่วนดังนี้ 1) ความต้องการทางด้านเทคโนโลยีของผู้รับบริการในปัจจุบันและความต้องการ
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เพิ่มเติมในอนาคต (User Requirements) ซึ่งมีที่มาจากการสารวจความต้องการของผู้รับบริการสารสนเทศใน
องค์กร ประกอบด้วยปัญหา อุปสรรคการใช้งานในปัจจุบัน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 2) ทิศทางการ
พัฒนาเทคโนโลยี (Technology Trend) เป็นการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เหมาะสมซึ่งจะต้อง
พิ จ ารณาทั ้ง เทคโนโลยีร ่ว มสมั ย และล้ าสมั ย เพื ่ อ น ามาปรั บ ใช้ ก ั บ องค์ ก รให้เ หมาะสมและเกิ ด
ประโยชน์สูง สุด จากการศึกษาสถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร แล้ว
นามาพิจารณาร่วมกับปัจจัยความต้องการทางด้านเทคโนโลยีและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี ที่ปรึกษา
สรุปทิศทางเทคโนโลยีเป้าหมายได้ดังรูปที่ 4.5

Minimum Software License

ระบบคอม ิวเ อร์
แม่ข่าย

ระบบคอม ิวเ อร์
ส่วนบุคคล

PC Platform
All in One

OS , Antivirus, Endpoint Security

IEEE802.11 a/b/g/n/ac

Minimum Configuration
Network Time Protocol (NTP)
Access Control : Domain

Technology
Hypervisor
OS Container

ระบบเครอข่าย

WIFI ACCESS
ระบบเครอข่าย

WIFI

IEEE802.11
a/b/g/n/ac

Platform
Hybrid Cloud
IoT&AI Platform

IoT

WAN
LoRaWAN
GSM

Internet, Leased Line, MPLS, VPN
Mobile 3G/4G

อุปกรณ์เครอข่าย และอุปกรณ์รักษาความปลอด ัย

PLATFORM
SDN & NFV

TECHNOLOGY
OpenAPI with Program
Script

รูปที่ 4.5 แสดงภาพรวมสถาปัตยกรรมเป้าหมายด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานของกรมชลประทาน
จะแบ่งออกเป็น 3 ส่ว นครอบคลุมตามการวิเคราะห์ที่มีอยู่ คือ 1) ด้านระบบคอมพิว เตอร์ส่ว นบุคคล
2) ด้านระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3) ด้านระบบเครือข่าย
1) ด้านระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ Personal Computer (PC)
Laptop และอุปกรณ์พกพา ได้แก่ Tablet และ Smart Phone โดยกรมชลประทานจะต้องมีรายละเอียด
สเปคอุปกรณ์ที่ชัดเจนเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น กรณี Personal Computer (PC) สาหรับ
งานทั่วไปควรจะเป็นแบบ All-In-One ในขณะที่งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาจจะใช้เป็นแบบ Tower และ

4-22

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568

มาตรฐานการใช้งานเครือข่าย ทั้งนี้กรมชลประทานจะต้องมีการจัดหา Software License ให้เหมาะสมกับ
แต่ละงาน และในการจัดหานั้น ๆ จะต้องมีการระบุความต้องการในการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอย่างต่า
เช่น ต้องมีการตั้งค่าเทียบเวลาด้วย NTP Protocol การระบุตัวตนเข้าใช้งานผ่านระบบ Domain เป็นต้น
2) ด้านระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมชลประทานจะต้องมีรายละเอียดสเปคอุปกรณ์ที่
ชัดเจนเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น การใช้งานด้วยฮาร์ดแวร์แบบเบลดคอมพิวเตอร์ หรือแบบ
ติ ด ตั้ ง ใน Rack ปกติ รวมถึ ง Software License ที่ ต้ อ งการ เช่ น แบบ Virtualization หรื อ Container
นอกจากนั้นยังต้องระบุขอบเขตการใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายว่าเป็น Private หรือ Hybrid Cloud ซึ่งจะมี
การตั้งค่าเครือข่ายและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแตกต่างกัน ภายใต้นโยบายและคู่มือด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของกรมชลประทาน เช่น เนื่องจากผู้ใช้บริการ Private Cloud เป็นหน่วยงานหรือ
บุคลากรภายในกรมชลประทาน ดังนั้นจะต้องมีการตั้งค่าการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรภายในองค์กร หากมี
การเชื่อมต่อกับระบบงานอื่น ๆ ให้เชื่อมต่อผ่านทาง SOA เท่านั้น และถือว่าระบบ Private Cloud เป็นระบบ
เครือข่ายภายใน ในขณะที่ Hybrid Cloud จะต้องมีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Cloud อื่นๆ ดังนั้นการเชื่อมต่อ
จะต้องผ่านทาง Secure API หรือ VPN และถือว่า Hybrid Cloud Front-end เป็นส่วนหนึ่งของ DMZ
นอกจากนั้นสาหรับ Platform พื้นฐานเพื่อการต่อยอดพัฒนาบริการ ได้แก่ IoT หรือ AI Platform นั้น
กรมชลประทานควรจะติดตั้ง Platform เป็นส่วนกลางเพื่อให้หน่วยงานภายใต้กรมชลประทานสามารถ
พัฒนาระบบงานได้อย่างมีมาตรฐาน
3) ด้านระบบเครือข่าย จะประกอบด้วย 1) เครือข่ายสาหรับผู้ใช้งาน ทั้งมีสายและไร้สาย
โดยกรมชลประทานจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับแต่ละงาน เช่น การเข้ าใช้งานระบบงานจากภายนอกโดย
เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานเองควรจะต้องใช้ระบบ VPN เพื่อความปลอดภัย 2) เครือข่าย IoT ประกอบ
ไปด้วยเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายผ่ านผู้ให้บริการด้วยเทคโนโลยี GSM เช่น NB-IoT หรือ เครือข่ายคลื่ น
ความถี่สาธารณะ เช่น LoRaWAN เป็นต้น นอกจากนั้นในส่วนของอุปกรณ์เครือข่ายที่จะจัดหาควรใช้บน
เทคโนโลยี SDN/NFV ซึ่งเปิดโอกาสให้วิศวกรเครือข่ายสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ Script เพื่อพัฒนา
ต่อยอดต่อไป
5. ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture)
สถาปัตยกรรมเครือข่ายส่วนกลางของกรมชลประทานได้รับการออกแบบได้อย่างมีความ
ปลอดภัย เป็ น อย่ างดี และมีอุป กรณ์รั กษาความปลอดภัยที่ เหมาะสม เช่น IPS และ Firewall เป็นต้น
ตลอดจนระบบการพิสูจน์ตัวตน และการกาหนดสิทธิ์ การเข้าใช้เครือข่ายด้วย Mikrotic ในหน่วยงานสาขา
หากมีการติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์รวบรวม Log File ของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และระบบเครือข่าย
ที่มีทั้งหมดไว้ที่เดียว จะยกระดับความสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ทันที โดยตัวอย่างอุปกรณ์วิเคราะห์
Log File เช่น อุปกรณ์ประเภท Security Information and Event Management (SIEM) ทั้งนี้ในส่วน
ของอุปกรณ์เครือข่ายที่มีอายุเกิน ๕ ปี และไม่ได้อยู่ในการ MA แล้วต้องมีการจัดหาเพื่อทดแทน
4.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
กรมชลประทานได้กาหนดวิสั ยทัศน์ นโยบายและพันธกิจ ด้ านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้เป็น
ทิศทางด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
วิสัยทัศน์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
“ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่องค์กรอัจฉริยะเพื่อบริการที่ทันสมัย
มั่นคง ปลอดภัย ตามแนวทางมาตรฐานสากล”
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พันธกิจ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
๑) สร้างกลไกการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทานอย่างมีธรรมาภิบาล ตาม
แนวทางมาตรฐานสากล
๒) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้เพียงพอ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
๓) พัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิภาพระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลที่สามารถสนั บสนุน
ภารกิจขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
๔) เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านน้าของกรมชลประทานที่เป็นมาตรฐานแบบ
บูรณาการ และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน
๕) เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและการบริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว แก่ประชาชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย
๖) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีขีดสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการจัดการทรัพยากรและข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ตามแนวทางสากล
เป้าประสงค์
แผนงาน
1. มีการบริหารทรัพยากร
1.1 การบริหารและการกากับ
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
ดูแลข้อมูลหลักองค์กร
2. มีการบริหารและการกากับ
ดูแลข้อมูลสารสนเทศ
สอดคล้องตามมาตรฐาน
3. มีกระบวนการในการ
บริหารคุณภาพการบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล
1.2 การพัฒนากระบวนการ
บริหารเทคโนโลยีดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
1. มีการประกาศใช้นโยบายและ
โครงสร้างการบริหารและการ
กากับดูแลข้อมูลองค์กรอย่างเป็น
ทางการ
2. มีการจัดการข้อมูลหลักองค์กร
และข้อมูลองค์กรมีความเป็น
เอกภาพบนฐานข้อมูลองค์กร
เดียวกัน
กรมชลประทานมีกระบวนการใน
การบริหารคุณภาพบริการ
เทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลักองค์กร
เป้าประสงค์
1. มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปปรับใช้ในงานปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2. มีการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลกับกระบวนการ
ปฏิบัติการหลัก

แผนงาน
2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีตาม
ภารกิจหลักองค์กร

ตัวชี้วัด
1. ความสาเร็จตามแผนงาน
2. ประสิทธิภาพในการทางานที่
เพิ่มขึ้นจากการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปปรับใช้
2.2 การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ 1. จานวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้าง นามาใช้งานและเป็นมิตรกับ
ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
2. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่
ลดน้อยลงจากการนาเทคโนโลยีที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้
งาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนบริการสู่บริการ Platform ดิจิทัล
เป้าประสงค์
1. มีการพัฒนา Platform
เพื่อบริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และภาคประชาชน
2. มีการบูรณาการระบบงาน
ภายในองค์กรเพื่อลดความ
ซ้าซ้อน

แผนงาน
ตัวชี้วัด
3.1 การพัฒนาบริการแก่ผู้มีส่วน 1. จานวน Platform ที่พัฒนาขึ้น
ได้ส่วนเสียด้วย Platform ดิจิทัล เพือ่ ให้บริการแก่ภาคประชาชน
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
3.2 การพัฒนาระบบงานรองรับ 1. ความสาเร็จตามแผน
การดาเนินงานภายในองค์กร
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
เป้าประสงค์
1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เหมาะสม เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการบริการ
2. มีการจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากล

แผนงาน
4.1 การปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
4.2 การจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเครือข่ายและ
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและความพร้อมใช้งานของ
ระบบ
จานวนเหตุการณ์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ลด
น้อยลง
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับทักษะบุคลากรสู่บุคลากรสายพันธุ์ดิจิทัล
เป้าประสงค์
แผนงาน
บุคลากรกรมชลประทานมี
5.1 การพัฒนาทักษะบุคลากร
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สอดคล้องตามมาตรฐาน
อาชีพ

ตัวชี้วัด
จานวนบุคลากรกรมชลประทานที่
ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลจาก สคช.
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568

แนวทาง RID No.1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ.
-

ดิจิทัลของประเทศไทย
พ.ศ. 2563 –

4.4 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่
องค์กรดิจิทัล ให้พร้อมทั้งข้อมูลและสามารถ
บริการได้ตรงตามความต้องการของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาและบูรณาการ
แพลตฟอร์มดิจิทัล ภาครัฐเพื่อการบริหารงาน
และบริหารประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

เด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการจัดการ
ทรัพยากรและข้อ มูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพตามแนวทางสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับเปลี่ยน
บริการสู่บริก าร Platform ดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ สนับสนุนงานปฏิบัติการ
หลักองค์กร

โครงการตามพระราชด าริ

และเพิ่ม พื้นที่ชลประทาน

แผนงานและงบประมาณทั้งระบบ

จัดการน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม การเปิดเผยข้อมูล
ดิจิทัลภาครัฐ และการใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริม ให้
เกิด ความโปร่งใสรวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับทักษะ
บุคลากรสู่บุคลากรสายพันธุ์ดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความ
มั่นคงปลอดภัย

ประชาชน

อย่างเป็นระบบ

ในการปฏิบัต ิงาน

รูปที่ 4.6 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
4-27

แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กรมชลประทาน พ.ศ. 2564 - 2568
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการจัดการทรัพยากรและข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตามแนวสากล
แผนงาน
1.2 การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
เทคโนโลยีดิจิทัลตาม
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

กรมชลประทานมีกระบวนการ โครงการจัดหา
ในการบริหารคุณภาพ
พร้อมติดตัง้ ระบบ
เทคโนลียีตามมาตราฐานสากล การประชุม
ทางไกลผ่าน
วิดีทัศน์(Video
Conference) ห้อง
ประชุมสานักงาน
ชลประทานที่ 11

วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการการ
ประชุมทางไกลผ่าน
วิดีทัศน์ (Video
Conference)

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

66
2

67

68

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สชป.11
(เครื่องจักรกล)

หมายเหตุ
หากไม่ได้รับ
งบประมาณ
ให้ขอ
ในปีถัดไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการจัดการทรัพยากรและข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตามแนวสากล
แผนงาน
1.1 การบริหาร
และกากับ
ดูแลข้อมูลหลัก
องค์กร

ตัวชี้วัด
1. มีการประกาศใช้
นโยบาย
และโครงสร้างการบริหาร
และ
และการกากับดูแลข้อมูล
องค์กรอย่างเป็นทางการ
2. มีการจัดการข้อมูล
องค์กร
มีความเป็นเอกภาพบน
ฐาน
ข้อมูลองค์กรเดียวกัน

โครงการ

วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

1. โครงการ
เพื่อการกากับดูแล
พัฒนาการ
ข้อมูลและคุณภาพ
บริหารและการ ข้อมูลที่ดี
กากับดูแลข้อมูล
องค์กร

-

-

2. โครงการ

-

-

เพื่อการบูรณาการ
บูรณาการระบบ ฐานข้อมูลให้เป็น
ฐานข้อมูลหลัก แหล่งข้อมูลอ้างถึง
องค์กรเพื่อความ แหล่งเดียวกัน
เป็นเอกภาพ

66

67

68

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2.74 2.90 3.05 สชป 17
โครงการชลประทานนราธิวาส
โครงการชลประทานยะลา
โครงการชลประทานปัตตานี
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
บางนรา
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
โก-ลก
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
ปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17
0.30 0.30 0.30 สชป 17

หมายเหตุ
- จ้างเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
ดูแลระบบสารสนเทศ
แม่ข่ายที่ สชป 17
และ
ลูกข่ายที่โครงการต่างๆ
- วิศวกรคอมพิวเตอร์
1 คน
- เจ้าหน้าที่เครื่องคอม
พิวเตอร์ 8 คน
- จ้างเจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบ
Server/ระบบ Online
1 คน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการจัดการทรัพยากรและข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตามแนวสากล
แผนงาน

ตัวชี้วัด

1.2 การพัฒนากระบวน มีกระบวนการในการบริหาร

การบริหารเทคโนโลยี
ดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากล

โครงการ

โครงการยกระดับ
คุณภาพบริการเทคโนโลยีตาม มาตรฐานการ
มาตรฐานสากล
บริการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ตามมาตรฐาน
ISO 385,000

วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การบริหารคุณภาพ
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

66

67

68

-

-

2.0

-

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สชป 17โครงการ
ชลประทานนราธิวาส
โครงการชลประทานยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมายเหตุ
- อบรมให้
ความรู้ด้าน
กฏหมาย/
ด้านคุณภาพ
การให้บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการจัดการทรัพยากรและข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตามแนวสากล
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ
โครงการปรับปรุง
กระบวนการ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลตาม
มาตรฐาน ITSM
(ISO 20000)

วัตถุประสงค์
เพื่อการกากับคุณภาพ
บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สอดคล้อง
ตามกระบวนการ
มาตรฐานสากล

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

66

67

68

-

-

2.0

-

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทานยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการจัดการทรัพยากรและข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตามแนวสากล
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ
โครงการจัดหา
เครื่องมือเพื่อการ
พัฒนา
สถาปัตยกรรม
องค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการจัดหา

เครื่องมือในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กร
2. เพื่อการบริหารและ
การกากับสถาปัตยกรรม
องค์กรด้วยระบบ
สารสนเทศ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

66

67

68

-

-

2.0

-

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทานยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมายเหตุ
- Servers
- คอมพิวเตอร์

แม่ข่าย
- คอมพิวเตอร์
ลูกข่าย
- ซอฟแวร์
ลิขสิทธิ์

แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กรมชลประทาน พ.ศ. 2564 - 2568
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลักองค์กร
แผนงาน
การพัฒนาเทคโนโลยี
ตามภารกิจองค์กร

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

1. ความสาเร็จตามแผนงาน
2. ประสิทธิภาพในการทางาน
ที่เพิ่มขึ้นจากการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้
3. สานักวิจัยและพัฒนาได้
ฐานข้อมูลงานวิจัยที่เหมาะสม
กับผู้ใช้งาน

โครงการจัดทา
ระบบฐานข้อมูล
ดิจิทัล
1. ระบบ
เครือข่ายการ
จัดทาฐานข้อมูล
งานวิจัย
2. ระบบ
เครือข่ายการ
จัดทาฐานข้อมูล
วัชพืช
3. ระบบ
เครือข่ายการ
จัดทาฐานข้อมูล
คุณภาพน้า
4. ระบบ
เครือข่ายการ
จัดทาฐานข้อมูล
ดินด้าน
วิทยาศาสตร์

ออกแบบ วางระบบและ
จัดทาฐานข้อมูลดิจิทัล
ระบบเครือข่ายการจัดทา
ฐานข้อมูลงานวิจัย, วัชพืช
, คุณภาพน้า และดินด้าน
วิทยาศาสตร์

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

66

67

68

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2

2

2

2

2

สวพ.

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลักองค์กร
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

1. การพัฒนาเทคโนโลยี
ตามภารกิจหลักองค์กร

1. มีระบบฐานข้อมูลใน
การจัดเก็บและสืบค้นหา
ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวผ่าน
ระบบออนไลน์ได้อย่าง
สะดวก
2. มีระบบฐานข้อมูลที่
จัดเก็บภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวเป็น
ประโยชน์ในการรักษา
ความปลอดภัยของ
ข้อมูลได้เป็นอย่างดี

โครงการ
พัฒนาระบบจัดเก็บ
สืบค้นและเผยแพร่
ภาพถ่ายงาน
ชลประทานพร้อม
ระบบค้นหา
ข้อมูลภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
จัดเก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ผ่านระบบดิจิทัลของกรม
ชลประทาน
2. เพื่อสร้างมาตรฐานระบบ
จัดเก็บสืบค้นภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวของกรม
ชลประทานผ่านระบบออนไลน์ที่มี
ความปลอดภัยสูง
3. เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสแกนฟิล์ม
ภาพถ่ายเก่าที่มีคุณค่าของกรม
ชลประทาน ให้อยู่ในระบบดิจิทัล
ที่ทันสมัย
4. เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บไฟล์
ดิจิทัลที่สามารถรองรับการจัดเก็บ
ภาพของสานัก กอง ภายใต้ภารกิจ
หลักของกรมชลประทาน

64

65

66

67

68

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

-

5.0

-

-

สลก. (ปชส.)

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลักองค์กร
แผนงาน

ตัวชี้วัด

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสร้าง
ความยั่งยืน

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลด
น้อยลงจากการนาเทคโนโลยีที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับ
ใช้งาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

ติดตั้งแผงโซล่า
การนาเทคโนโลยีที่เป็น
เซลเพื่อลด
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับ
กระแสไฟฟ้า (On ใช้งาน
Grid)

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

66

-

-

-

67
1

68

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คป.
แม่ฮ่องสอน

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลักองค์กร
แผนงาน
2.1 การพัฒนา

เทคโนโลยี
ตามภารกิจหลักองค์กร

ตัวชี้วัด
1. ความสาเร็จตามแผนงาน
2. ประสิทธิภาพในการ
ทางานที่เพิ่มขึ้นจากการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้

โครงการ
การพัฒนา
สถาปัตยกรรม
บริการเพื่อการบูร
ณาการระบบงาน
ระยะที่ 1

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการพัฒนา

สถาปัตยกรรมระบบ
งานที่เป็นการวางราก
ฐานให้แก่ระบบงานอื่นๆ
2. เพื่อความสามารถใน
การบูรณาการระบบงาน
หลักที่มีอยู่ให้สามารถ
ทางานร่วมกันได้

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

66

-

-

2.50

67
-

68

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทาน
ยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมาย
เหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลักองค์กร
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ
การพัฒนา
สถาปัตยกรรม
บริการเพื่อการบูร
ณาการระบบงาน
ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการพัฒนา

สถาปัตยกรรมระบบงาน
ที่เป็นการวางรากฐาน
ให้แก่ระบบงานอื่นๆ
2. เพื่อความสามารถใน
การบูรณาการระบบงาน
หลักที่มีอยู่ให้สามารถ
ทางานร่วมกันได้

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

66

-

-

-

67
2.0

68

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทาน
ยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมาย
เหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลักองค์กร
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการรวบรวม
ตรวจสอวิเคราะห์
ความถูกต้องของ
ข้อมูลสถานการณ์
น้า

เพื่อรวบรวม ตรวจสอบ
วิเคราะห์ความถูกต้อง
ของข้อมูลสถานการณ์น้า
ของศูนย์ปฏิบัติการน้า
อัจฉริยะ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

66

-

-

2.5

67
-

68

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทาน
ยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมาย
เหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลักองค์กร
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ
โครงการพัฒนา
อุปกรณ์ควบคุม
บานประตูระบาย
น้าในระยะไกล
ผ่าน

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์

ควบคุมบานประตูระบาย
น้าในระยะไกล ผ่าน
Auto Platform
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

AUTOPLATFORM ในการบริหารจัดการน้า

ในงานชลประทาน

64

65

-

-

66

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

67 68
5.00 5.00 5.00 สชป 17

โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทาน
ยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลักองค์กร
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ
โครงการพัฒนา
IOT เพื่อการ
คาดการณ์และ
พยากรณ์
สถานการณ์น้า

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและพัฒนา

ระบบให้น้าแก่พืชแบบ
อัตโนมัติ โดยใช้เซ็นเซอร์
และระบบประมวลผลที่
หาได้ง่าย
2. ลดภาระหน้าที่ในการ
ดูแลและเพิ่มประสิทธิผล
ในการเพาะปลูก

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

-

-

66

67

68

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

0.25 0.25 0.25 สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทานยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมาย
เหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลักองค์กร
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ
โครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลน้าให้
เป็นระบบ
เดียวกันที่มีความ
ถูกต้องและ
แม่นยา

วัตถุประสงค์
เพื่อนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปปรับใช้ในงาน
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

-

-

66

67

68

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0.20 0.20 0.20 สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทาน
ยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมาย
เหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลักองค์กร
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ
โครงการระบบ
โทรมาตรลุ่มน้า

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลกับกระบวนการ
ปฏิบัติการหลัก

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

-

-

66

67

68

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0.60 0.60 0.60 สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทาน
ยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมายเหตุ
- บารุงรักษา
ระบบโทร
มาตร
- ปรับปรุง
ระบบ/
Update ข้อมูล

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลักองค์กร
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

2.2 การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสร้าง
ความยั่งยืน

1. จานวนระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่
นามาใช้งานและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
2. ปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่ลดน้อยลงจากการนา
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมาปรับใช้งาน

โครงกาสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การใช้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการนา
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงานมาประยุกต์ใช้
งานในกรมชลประทาน

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

-

-

66

67

68

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

8.00 8.00 8.00 สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทาน
ยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมายเหตุ
- จัดหา
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ทดแทน
ของเดิม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลักองค์กร
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

2.1 การพัฒนา
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีตามภารกิจ
หลักองค์กร

1. ความสาเร็จตามแผนงาน
แผนงาน
2. ประสิทธิภาพในการ
ทางานที่เพิ่มขึ้น
จากการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปปรับใช้

โครงการพัฒนา
โปรแกรมเสริม
เพื่อช่วยการ
เขียนแบบสาหรับ
งานชลประทาน

เพื่อเพื่มประสิทธิภาพใน
การ
การผลิตแบบรูป
รายละเอียด

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

66

67

68

-

√

-

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สอส.

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลักองค์กร
แผนงาน
2.1 การพัฒนา

ตัวชี้วัด

2. ประสิทธิภาพในการ
เทคโนโลยีตามภารกิจ ทางานที่เพิ่มขึ้นจากการนา
หลักขององค์กร
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้
งาน

โครงการ
1. โครงการ

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
ติดตามศุนย์การ
เรียนเกษตรกร
ตัวอย่าง
2. โครงการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
ติดตามผู้เข้ารับ
การอบรม
3. โครงการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
ติดตามผู้เยี่ยมชม

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
สถิติและข้อมูล เพื่อการ
ติดตามผลและวิเคราะห์
เพื่อใช้ในการจัดเก็บสถิติ
และข้อมูล เพื่อการ
ติดตามผลและวิเคราะห์
เพื่อใข้ในการจัดเก็บสถิติ
และข้อมูล เพื่อ การ
ติดตามผลและวิเคราะห์

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
67

68

-

66
0.200

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศุนย์ฯห้วยฮ่องไคร้

-

-

0.200

-

-

ศุนย์ฯห้วยฮ่องไคร้

-

-

0.200

-

-

ศุนย์ฯห้วยฮ่องไคร้

64

65

-

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลักองค์กร
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

2.2 การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสร้าง
ความยั่งยืน

2. ปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่ลดน้อยลงจากการนา
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมาปรับใช้งาน

1. โครงการผลิด
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
สาหรับอาคาร
หน่วยงานภายใน
สานักงาน
ชลประทานที่ 1

ฃดการใช้หลังงานไฟฟ้า
ภายใน , ภายนอกอาคาร
จากการนาเทคโนโลยีที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาใช้งาน

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

-

-

66
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
67
68
0.35 0.35 สานักชลประทานที่ 1

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลักองค์กร
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

2. ปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่ลดน้อยลงจากการ
นาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมาปรับใช้งาน

2. โครงการสูบ
น้าด้วยไฟฟ้า
พลังงานแวง
อาทิตย์

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
สาหรับการสูบน้าด้วย
ไฟฟ้า เพื่อการอุปโภค
บริโภค และภูมิทัศน์
ภายในสานักงาน
ชลประทานที่ 1 จาก
การนาเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้
งาน

1. จานวนระบบเทคโนโลยี 3. โครงการ
ดิจิทัลที่นามาใข้งานและ
ติดตามอุปกรณ์
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โซ่ล่าเซลเพือ่ ลด
กระแสไฟฟ้า
ประหยัดพลังงาน

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
65
66
67
68
- 0.200 0.150 0.100 สานักชลประทานที่ 1

-

0.1

0.1

0.1

โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาแม่แฝกแม่งัต

หมาย
เหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลักองค์กร
แผนงาน
2.1 การพัฒนา
เทคโนโลยีตาม
ภารกิจหลักองค์กร

ตัวชี้วัด
1. ความสาเร็จตาม
แผนงาน
2. ประสิทธิภาพในการ
ทางานที่เพิ่มขึ้นจากการ
นาเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับ
ใช้

โครงการ
โครงการระบบ
โทรมาตรขนาด
เล็กในเขต
โครงการส่งน้า
และบารุงรักษา
รังสิตเหนือ

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลกับ
กระบวนการปฏิบัติการ
หลัก
- เพื่อสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสม เพียงพอและ
มีประสิทธิภาพในการ
บริการ
- มีการจัดการด้าน
ความ
มั่นคง ปลอดภัย
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล
โครงกาปรับปรุง - เพือ่ นาเทคโนโลยี
ระบบปฏิบัติการน้ ดิจิทัลไปปรับใช้ในงาน
น้าโครงการ
ปฏิบัติการ
ชลประทานนทบุรี - เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
เทคโนโลยี
ดิจิทัลกับกระบวนการ
ปฏิบัติการหลัก

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

66

67

68

-

-

20

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คบ.รังสิตเหนือ

-

-

6

-

-

คป.นนทบุรี

หมายเหตุ
หากไม่ได้
รับ
งบประมาณ
ให้ขอ
ในปีถัดไป

หากไม่ได้
รับ
งบประมาณ
ให้ขอ
ในปีถัดไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการหลักองค์กร
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คป.นนทบุรี

หมายเหตุ

64

65

66

67

68

- เพื่อนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปปรับใช้ในงาน
ปฏิบัติการ
- เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลกับ
กระบวนการปฏิบัติการ
หลัก
โครงการพัฒนา - เพือ่ จัดเก็บเอกสารใน
ระบบจัดเก็บ
รูปแบบดิจิตอล และ
เอกสารออนไลน์ สะดวกในการเรียกใช้
สานักชลประทาน งาน
ที่ 11

-

-

-

10

-

-

-

0.5

-

-

สชป.11
(ส่วนเครื่องจักรกล)

หากไม่ได้
รับ
งบประมาณ
ให้ขอ
ในปีถัดไป

โครงการปรับปรุง
ระบบติดตามและ
ควบคุมอาคาร
บังคับน้าอัจฉริยะ

-

-

6

6

6

คบ.รังสิตใต้

หากไม่ได้
รับ
งบประมาณ
ให้ขอ
ในปีถัดไป

โครงการปรับปรุง
ระบบติดตามและ
ควบคุมอาคาร
บังคับน้า
ระยะไกล
อัจฉริยะ

- เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการน้า
โดยการหาอุปกรณ์
ควบคุมอาคารบังคับน้า
ทางไกลอัจฉริยะ

หากไม่ได้
รับ
งบประมาณ
ให้ขอ
ในปีถัดไป

แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั กรมชลประทาน พ.ศ. 2564 - 2568
แผนงาน/โครงการด้านการปรับเปลี่ยนบริการสู่บริการ Platform ของกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564-2568 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

1. การพัฒนาบริการแก่ 1. จานวน Platform
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ที่พฒ
ั นาขึ้นเพื่อให้
Platform ดิจิทัล
บริการแก่ภาค
ประชาชน
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดซื้อ
โปรแกรมบริหาร
จัดการเอกสารของ
กรมชลประทาน

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของกรม
ชลประทานให้มี
ประสิทธิภาพ

64 65 66 67 68
-

-

√

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สลก.

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการด้านการปรับเปลี่ยนบริการสู่บริการ Platform ของกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564-2568 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน
3.1 การพัฒนา
บริการแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้วย
Platform ดิจิทัล
3.2 การพัฒนา
ระบบงานรองรับการ
ดาเนินงานภายใน
องค์กร

ตัวชี้วัด
1. จานวน Platform
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
บริการให้แก่ภาค
ประชาชน
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
1. ความสาเร็จตาม
แผน
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

โครงการ

วัตถุประสงค์

64 65 66 67 68

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

โครงการระบบ
สารสนเทศเพื่ออ
การบริหาร
ประสิทธิภาพ
องค์กร (EPM)

- เพือ่ การใช้ข้อมูล
สารสนเทศและระบบ
สารสนเทศในการ
สนับสนุนการบริหาร
ประสิทธิภาพองค์กร

-

-

15 15

-

สชป.11
หากไม่ได้รับ
(ส่วนเครื่องจักรกล) งบประมาณให้ขอ
ในปีถัดไป

โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
องค์ความรู้

- เพือ่ การปรับปรุงระบบ
บริหารองค์ความรู้ที่
รองรับการเข้าถึงในทุกๆ
อุปกรณ์และสะดวก
ต่อการใช้งาน

-

-

5

-

สชป.11
หากไม่ได้รับ
(ส่วนเครื่องจักรกล) งบประมาณให้ขอ
ในปีถัดไป

5

แผนงาน/โครงการด้านการปรับเปลี่ยนบริการสู่บริการ Platform ของกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564-2568 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน
3.1 การพัฒนาบริการ
แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
Platform ดิจิทัล

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

1. จานวน Platform
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้
บริการแก่ภาค
ประชาชน
2. ระดับความพึง
พอใจ
ของผู้รับบริการ

พัฒนาระบบการ
รวบรวมและ
จัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์
(Data Science)

1. เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูล (Collection)
ที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งในรูปแบบ
Structured/unstructured
อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อนาข้อมูลที่เก็บไว้
นามาวิเคราะห์ (Analysis)
ทั้งในเชิง Descriptive และ
Predictive อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อนาข้อมูลที่ได้นามา
นาเสนอ (Presentation)
และประยุกตใช้งานได้อย่าง
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
4. นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
และจากการวิเคราะห์มา
แลกเปลี่ยนกับส่วนงาน
ต่างๆทัง้ ภายในและภายนอก
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

64 65 66 67 68
-

-

4.0 2.0

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทาน
ยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมายเหตุ
- จัดทา Plat
Form
- ประยุกต์ใช้
- นาเสนอ
การใช้งาน

แผนงาน/โครงการด้านการปรับเปลี่ยนบริการสู่บริการ Platform ของกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564-2568 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน
3.1 การพัฒนาบริการ
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยPlatform ดิจิทัล

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

1. จานวน Platform
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้
บริการแก่ภาค
ประชาชน
2. ระดับความพึง
พอใจ
ของผู้รับบริการ

พัฒนาระบบการ
รวบรวมและ
จัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์
(Data Science)

1. เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูล (Collection)
ที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งในรูปแบบ
Structured/unstructured
อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อนาข้อมูลที่เก็บไว้
นามาวิเคราะห์ (Analysis)
ทั้งในเชิง Descriptive และ
Predictive อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อนาข้อมูลที่ได้นามา
นาเสนอ (Presentation)
และประยุกตใช้งานได้อย่าง
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
4. นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
และจากการวิเคราะห์มา
แลกเปลี่ยนกับส่วนงาน
ต่างๆทั้งภายในและภายนอก
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

64 65 66 67 68
-

-

4.0 2.0

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทาน
ยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมายเหตุ
- จัดทา Plat
Form
- ประยุกต์ใช้
- นาเสนอ
การใช้งาน

แผนงาน/โครงการด้านการปรับเปลี่ยนบริการสู่บริการ Platform ของกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564-2568 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ
การปรับปรุง
ระบบ
ฐานข้อมูล
สถาบัน
เกษตรกรผู้ใช้น้า
ชลประทาน
ให้เชื่อมโยงกับ
ระบบ
ฐานข้อมูลพื้นที่
ชลประทาน

วัตถุประสงค์
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ระบบฐานข้อมูลสถาบัน
เกษตรกรผู้ใช้น้า
ชลประทานทุกระดับ
รวมถึงอาสาสมัคร
ชลประทาน ให้เชื่อมโยง
กับระบบฐานข้อมูลพื้นที่
ชลประทานเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการน้าแบบมีส่วนร่วม
ในระดับพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

64 65 66 67 68
-

-

0.5 -

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทานยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการด้านการปรับเปลี่ยนบริการสู่บริการ Platform ของกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564-2568 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

3.2 การพัฒนา
1. ความสาเร็จตาม
ระบบงานรองรับการ
แผน
ดาเนินงานภายในองค์กร 2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

โครงการ
โครงการพัฒนา
ระบบ
บริหารทรัพยากร
บุคคลอย่าง
บูรณาการ

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงระบบ
สารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลให้สามารถทางาน
ได้อย่างบูรณาการ
ครอบคลุมกระบวนการ
ด้านการจัดการและการ
พัฒนาบุคคลากรทั้งหมด
และอยู่บน Platform ts
และฐานข้อมูลเดียวกัน

64 65 66 67 68
-

-

2.5 2.5

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทาน
ยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการด้านการปรับเปลี่ยนบริการสู่บริการ Platform ของกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564-2568 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ
โครงการพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศองค์
ความรู้

วัตถุประสงค์
เพื่อการปรับปรุงระบบ
บริหารองค์ความรู้ที่
รองรับการเข้าถึงในทุกๆ
อุปกรณ์และสะดวก
ต่อการใช้งาน

64 65 66 67 68
-

-

2.5 2.5

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทาน
ยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการด้านการปรับเปลี่ยนบริการสู่บริการ Platform ของกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564-2568 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนา เพื่อพัฒนาสื่อ คลังความรู้
สื่อ
บริการแก่ผู้มีส่วนได้
คลังความรู้ และ ส่วนเสียและภาคประชาชน
ระบบ
การจัดการความรู้
และถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านน้า

64 65 66 67 68
-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

0.2 0.2 0.2 สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทาน
ยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการด้านการปรับเปลี่ยนบริการสู่บริการ Platform ของกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564-2568 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ
โครงการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูลเพื่อ
การจัดเก็บค่าน้า
ชลประทาน

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงระบบฐาน
ข้อมูลสารสนเทศและฐาน
ข้อมูลเพื่อการจัดเก็บค่าน้า
ชลประทานให้สามารถนา
ไปใช้ประโยชน์ได้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้ง
โครงการ

64 65 66 67 68
-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

0.2 0.2 0.2 สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทาน
ยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กรมชลประทาน พ.ศ. 2564 - 2568
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
แผนงาน
มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสม
เพียงและมี
ประสิทธิภาพในการ
บริการ

ตัวชี้วัด

โครงการ

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนา
และเชื่อมโยงการ
สื่อสารอุปกรณ์
ระบบ
โทรคมนาคม

วัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้
งานอุปกรณ์สื่อสาร ด้าน
ระบบโทรคมนาคมมากขึ้น

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

66

67

0.10

68

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คป.
แม่ฮ่องสอน

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน
4.1 การปรับปรุง
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน

ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของ
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและความ
พร้อมใช้งานของ
ระบบ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการ

วัตถุประสงค์

1. โครงการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เพื่อ
ซ่อมแซมบารุงรักษา
ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศ

เพื่อให้ระบบเครือข่าย
สารสนเทศมีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
รองรับภารกิจของกรม
ชลประทาน

-

-

0.15 0.15 0.15 สานักชลประทานที่ 1

2. โครงสร้าง
ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ
ภายในสานัก
ชลประทานที่ 1

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ให้สามารถรองรับการใช้งาน
ของหน่วยงานภายในสานัก
ชลประทานที่ 1 ได้อย่าง
ทัว่ ถึง

-

-

0.30

64 65

66

67

-

68

-

สานักชลประทานที่ 1

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

3. โครงการจัดหาและ
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบห้อง
ประชุมทางไกลผ่านวิดิ
ทัศน์ (Video Conference )
ชนิดเคลื่อนที่

4.โครงการปรับปรุงระบบ
อุปกรณ์การประชุม
ทางไกลผ่านวิดิทัศน์
(Video Conference) ห้อง
ประชุมปฏิบัติการน้า
อัจฉริยะ SWOC 1

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

66

67

68

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้าได้ทันต่อ
สถานการณ์กรม
ชลประทาน เพื่อ
ประโยชน์ในการรับส่ง
ข้อมูลและนโยบาย
สาหรับติดตามการบริหาร
จัดการน้าในพื้นที่ ของ
ผู้บริหารได้ อย่างรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์

-

-

0.472

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานของระบบอุปกรณ์
การประชุมทางไกลผ่าน
วิดิทัศน์ (Video
Conference ) ห้องประชุม
ปฏิบัติการน้าอัจฉริยะ
SWOC 1 โดยปรับปรุง
อุปกรณ์ประกอบในระบบ

-

-

0.30

-

-

หน่วยงานที่
หมาย
รับผิดชอบ
เหตุ
สานักชลประทานที่ 1

สานักชลประทานที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

5. โครงการ
ปรับปรุงห้อง
ประชุมปฏิบัติการ
อัจฉริยะ SWOC C

เพื่อปรับปรุงห้องประชม
SWOC C โครงการ
ชลประทานลาพูน ให้มี
ความทันสมัย โดยการ
ปรับปรุงอุปกรณ์การ
ประชุมและอุปกรณ์
สนับสนุนต่างๆ

(Smart Water
Operation)

โครงการ
ชลประทานลาพูน
6. โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ติดตามและ
ควบคุมอาคาร
บังคับน้าทางไกล
อัจฉริยะ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการน้าโดย
จัดหาอุปกรณ์ควบคุม
บังคับน้าทางไกลอัจฉริยะ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

66

67

68

-

-

2

-

-

-

-

6

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการชลประทาน
ลาพูน

โครงการชลประทาน
ลาพูน

หมาย
เหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

7. โครงการ
เพื่อใช้ในการจัดเก็บสถิติ
พัฒนาระบบ
และข้อมูล เพื่อการ
จัดเก็บและ
ติดตามและวิเคราะห์
เชื่อมโยงข้อมูล
ภายในหน่วยงาน
8. โครงการ
ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย Server และ
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

เพื่อปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบเครือข่ายและ
อุปกรณ์อื่นๆ ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

-

-

65

66

0.250 0.250

-

0.1

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

67

68

-

-

ศูนย์ศึกษา
พัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้ฯ

0.1

0.1

โครงการส่งน้า
และ
บารุงรักษาแม่
แฝก - แม่งัด

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน
4.1 การปรับปรุง
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน

ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของ
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและความ
พร้อมใช้งานของ
ระบบ

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ตู้สาขาโทรศัพท์
(PABX) และ ระบบ
โทรศัพท์

- เพื่อปรับปรุงระบบโทรศัพท์
ภายใน ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น สอดคล้องมาตราฐาน
สากล

-

โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความ
เหมาะสมในการให้บริหาร
สอดคล้องตามมาตราฐาน
สากล

โครงการปรับปรุง
ระบบรักษาความ
ปลอดภัย กล้องวง
จนปิด (CCTV)
สานักงาน
ชลประทานที่ 11

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐาน
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

64 65

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

66

67

68

-

2

-

-

สชป.11
(ส่วนเครื่องจักรกล)

หากไม่ได้รับ
งบประมาณให้ขอ
ในปีถัดไป

-

-

1.5

-

-

สชป.11
(ส่วนเครื่องจักรกล)

หากไม่ได้รับ
งบประมาณให้ขอ
ในปีถัดไป

-

-

2

-

-

สชป.11
(ส่วนเครื่องจักรกล)

หากไม่ได้รับ
งบประมาณให้ขอ
ในปีถัดไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

66

67

68

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

1

-

-

คบ.รังสิตเหนือ

หากไม่ได้รับ
งบประมาณให้ขอ
ในปีถัดไป

-

-

2

-

-

คบ.รังสิตเหนือ

หากไม่ได้รับ
งบประมาณให้ขอ
ในปีถัดไป

-

-

0.1 0.1

-

คบ.ภาษีเจริญ

หากไม่ได้รับ
งบประมาณให้ขอ
ในปีถัดไป

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุง
ห้องประชุม
ปฏิบัติการน้า
อัจฉริยะ SWOC
(Smart Water
Operation Center)
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษารังสิต
เหนือ

- เพื่อปรับปรุงห้องประชุม
SWOC ของโครงการให้มี
ความทันสมัย โดยการ
ปรับปรุงอุปกรณ์การสื่อสาร
ทางไกลและอุปกรณ์สนับสนุน
ต่างๆ

-

โครงการปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์
เครือข่าย (Server)
และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

- เพื่อปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ
เครือข่ายและอุปกรณ์
ประกอบอื่น ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการบารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ใน
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาภาษีเจริญ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐาน
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

64 65

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมปฏิบัติการน้า
อัจฉริยะ SWOC
(Smart Water
Operation Center )

- เพื่อให้ปรับปรุงห้องประชุม
SWOC โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาภาษีเจริญพร้อม
จัดหาอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
ทดแทนอุปกรณ์เสื่อมสภาพ
พร้อมตั้งค่า Configuration
อุปกรณ์เครือข่าย

-

โครงการบารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เครื่องขยาย
เสียงและชุดประชุม
ของโครงการ
ชลประทาน
สมุทรสาคร

- เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ประชุมในสานักงานมี
ประสิทธิภาพและพร้อมใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง

-

66

67

68

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

2

-

-

คบ.ภาษีเจริญ

หากไม่ได้รับ
งบประมาณให้ขอ
ในปีถัดไป

-

0.3

0.3

-

คป.สมุทราสาคร

หากไม่ได้รับ
งบประมาณให้ขอ
ในปีถัดไป

64 65

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมปฏิบัติการน้า
อัจฉริยะ SWOC
(Smart Water
Operation Center )

- เพื่อให้ปรับปรุงห้องประชุม
SWOC โครงการชลประทาน
สมุทรสาครให้มีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งานและจัดหา
อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์
ประกอบอื่น ๆ ทดแทน
อุปกรณ์เสื่อมสภาพพร้อมตั้ง
ค่า Configuration อุปกรณ์
เครือข่าย

-

โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมปฏิบัติการน้า
อัจฉริยะ SWOC
(Smart Water
Operation Center )
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษารังสิตใต้

- เพื่อปรับปรุงห้องประชุม
SWOC โครงการรังสิตใต้ให้มี
ความทันสมัย โดยการ
ปรับปรุงอุปกรณ์สื่อสาร
ทางไกล และอุปกรณ์
สนับสนุนต่างๆ

-

66

67

68

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

0.8

-

-

คป.สมุทราสาคร

หากไม่ได้รับ
งบประมาณให้ขอ
ในปีถัดไป

-

2

-

2

คบ.รังสิตใต้

หากไม่ได้รับ
งบประมาณให้ขอ
ในปีถัดไป

64 65

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ
โครงการปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) และ
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบเครือข่ายและ
อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

64 65
-

-

66

67

68

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2

-

2

คบ.รังสิตใต้

หมายเหตุ
หากไม่ได้รับ
งบประมาณให้ขอ
ในปีถัดไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน
4.1 การปรับปรุง
ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

ประสิทธิภาพของ โครงการจัดหาระบบ
ระบบ
คอมพิวเตอร์ส่วน
โครงสร้างพื้นฐาน บุคคลทดแทน
และ
ความพร้อมใช้
งานของระบบ

วัตถุประสงค์
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลทดแทนอุปกรณ์
เสื่อมสภาพ รวมทั้งจัดหา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา
และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

64 65
-

-

66

67

2.00

-

68

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3.00 สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทาน
ยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ
โครงการปรับปรุง
เครือข่ายสารสนเทศ

วัตถุประสงค์
จัดหาอุปกรณ์เครือข่าย
และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
ทดแทนอุปกรณ์เสื่อมสภาพ
พร้อมทั้งตั้งค่า
Configuration อุปกรณ์
เครือข่าย เช่น ตั้งค่า NTP
และสารอง Configuration
เป็นอย่างน้อย รวมทั้งตั้งค่า
Firewall ให้รองรับ IPSec
VPN

64 65
-

-

66

67

3.00

-

68

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3.00 สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทาน
ยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุง
ขยายขนาดแบนด์วิดธ์
ขนาดแบนด์วิดธ์
อินเทอร์เน็ตเพื่อรอง
ระบบเครือข่ายสื่อสาร ความต้องการเพิ่มขึ้น
โทรคมนาคม

64 65
-

-

66

67

3.00

-

68

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3.00 สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทาน
ยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ
โครงการปรับปรุง
ระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบเครือข่ายและ
อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

64 65
-

-

66

67

68

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

6.00 6.00 5.00 สชป 17
โครงการชลประทาน
นราธิวาส
โครงการชลประทาน
ยะลา
โครงการชลประทาน
ปัตตานี
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ
โครงการปรับปรุง
ระบบติดตามและ
ควบคุมอาคารบังคับน้า
ทางไกลอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการน้า
โดยการจัดหาอุปกรณ์
ควบคุมอาคารบังคับน้า
ทางไกลอัจฉริยะ

64 65
-

-

66

67

68

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

5.00 5.00 5.00 สชป 17
โครงการชลประทานนราธิวาส
โครงการชลประทานยะลา
โครงการชลประทานปัตตานี
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
บางนรา
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
โก-ลก
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
ปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

ติดตั้งระบบโทรมาตร
ขนาดเล็ก

1. มีระบบการสร้างพื้นฐาน
ที่เหมาะสมเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการบริการ
2. มีการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องตามมาตรฐาน
สากล
3. เพื่อติดตามสถานการณ์น้า
แบบออนไลน์

64 65
-

-

66

67

68

12.00

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

โครงการส่งน้า คลองปาเสมัส 12 สถานี
แลบารุงรักษา - ท้าย ทรบ.ปากคลองปา
โก-ลก
เสมัส
1 จุด
- ทรบ. กลางคลองปา
เสมัส
กม.4+930 รวม 2 จุด
- ทรบ. กลางคลองปา
เสมัส
กม.6+800 รวม 2 จุด
- ทรบ. กลางคลองปา
เสมัส
กม.7+695 รวม 2 จุด
- ทรบ. กลางคลองปา
เสมัส
กม.10 รวม 2 จุด
- ทรบ. กลางคลองปา
เสมัส
กม.12+230 รวม 2 จุด
- ทรบ. ปลายคลองปา
เสมัส 1 จุด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

64 65

66

67

68

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ
คลองคู่ขนานคลองปาเสมัส
5 สถานี
- กม.00+000 จานวน 1
จุด
- อาคารกลางคลอง กม.2
จานวน 20 จุด
- อาคารกลางคลอง กม.4
จานวน 1 จุด

-

-

-

9.00

-

โครงการส่งน้า คลองมูโนะ 5 สถานี
แลบารุงรักษา - ท้าย ทรบ.ปากคลองมู
โก-ลก
โนะ 1 จุด
- ทรบ.กลางคลองมูโนะ 2
จุด
- ทรบ.ปลายคลองมูโนะ 2
จุด
คลองโต๊ะแดง 4 สถานี
- ทรบ.ปากคลอง 2 จุด
- ทรบ.ปลายคลองโต๊ะแดง
2 จุด
ทรบ.ปลายคลองลาน 2 จุด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

64 65 66
-

-

-

67
-

68

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

14.00 โครงการ
ส่งน้าและ
บารุงรักษา
โก-ลก

หมายเหตุ
ทรบ.ปลายคลอง สาย 16 2 จุด
ทรบ.กูแบอีแก 2 จุด
ทรบ.ปลายคลอง สาย 6 2 จุด
ทรบ.กลางคลอง สาย 10 2 จุด
ทรบ.ปลายคลอง สาย 11 2 จุด
ทรบ.ปลายคลอง สาย 13 2 จุด
ทรบ.ปลายคลอง สาย 14 2 จุด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ
ติดตั้งระบบโทรมาตร
ขนาดเล็ก

วัตถุประสงค์

64 65

1. มีระบบการสร้างพื้นฐาน ที่เหมาะสมเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการบริการ
2. มีการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องตามมาตรฐาน
สากล
3. เพื่อติดตามสถานการณ์น้า
แบบออนไลน์

-

66

67

68

24.00

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

โครงการ
โครงการพรุบาเจาะ - ไม้แก่น
ชลประทาน - ทรบ.กลางคลอง สาย 2 2 จุด
นราธิวาส
- ทรบ.ปลายคลอง สาย 2 2 จุด
- ทรบ.ปากคลอง สาย 3 2 จุด
- ทรบ.กลางคลอง สาย 3 2 จุด
- ทรบ.ปลายคลอง สาย 3 2 จุด
- ทรบ.ปลายคลอง สาย 4 2 จุด
- ปากคลองพรุบาเจาะสายใหญ่
2 จุด
- ปตร.ปลายคลองพรุบาเจาะ
สายใหญ่ 2 จุด
- ปตร.กลางคลองบาเระ 2 จุด
- ทรบ.คลองเระ 2 จุด
- ปตร.ไม้แก่น 2 จุด
- สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้ายะกัง
2 จุด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

64 65 66
-

-

-

67

68

11.00

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

โครงการ
อ่างเก็บน้าขนาดเล็ก อัน
ชลประทาน เนือ่ งมาจาก
นราธิวาส
พระราชดาริ 11 แห่ง
- อ่างเก็บน้าตาเปาะ อันเนื่องมา
จากพระราชดาริ
- อ่างเก็บน้าปีแนมูดู อันเนื่องมา
จากพระราชดาริ
- อ่างเก็บน้าสาเลาะ อันเนื่องมา
จากพระราชดาริ
- อ่างเก็บน้าวิทยาลัยเกษตรกรรม
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- อ่างเก็บน้าคลองโต๊ะแก
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- อ่างเก็บน้าโคกยาง อันเนื่องมา
จากพระราชดาริ
- อ่างเก็บน้าเพื่อการประมง
หมู่บ้านศิลปาชีพนิคมฯ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- อ่างเก็บน้าโครงการจัดหาน้า
สนับสนุนหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมฯ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

64 65

66

67

68

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ
- อ่างเก็บน้ายะลูตง 2 อันเนื่องมา
จากพระราชดาริ
- อ่างเก็บน้าอัยปาโจ อันเนื่องมา
จากพระราชดาริ
- อ่างเก็บน้าเขาสานัก อันเนื่องมา
จากพระราชดาริ

ติดตั้งระบบโทรมาตร
ขนาดเล็ก

1. มีระบบการสร้างพื้นฐาน
ที่เหมาะสมเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการบริการ
2. มีการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องตามมาตรฐาน
สากล
3. เพื่อติดตามสถานการณ์น้า
แบบออนไลน์

-

-

8.00

-

20.00

โครงการ โครงการ พรด. อื่นๆ จานวน 20
ชลประทาน แห่ง
นราธิวาส

-

โครงการ
- คลองแฆแบ 3 จุด
ชลประทาน - คลองระบายสายตะวันออก 2
ปัตตานี จุด
- อ่างเก็บน้าห้วยกะลาพอ 1 จุด
- อ่างเก็บน้าบ้านนาหว้า 1 จุด
- อ่างเก็บน้าคลองเตราะหัก 1
จุด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

ติดตั้งระบบเปิด
ปิดบาน อัตโนมัติ
ระยะไกล

วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

64

65

66

67

68

-

-

-

6.40

-

โครงการ
ชลประทาน
ปัตตานี

- ฝายทดน้า พรด. 5 แห่ง
แห่ง ละ 2 จุด
- ทรบ. พรด. 5 แห่ง แห่ง
ละ 2 จุด

-

-

1.50

-

-

โครงการ
ชลประทาน
ยะลา

- อ่างเก็บน้าบ้านไบก์ 1 จุด

-

-

5.00 - 5.00 - 5.00

โครงการ
ชลประทาน
ปัตตานี

- อ่างเก็บน้าคลองเตราะหัก
- อ่างเก็บน้าบ้านนาหว้า
- อ่างเก็บน้าห้วยกะลาพอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

ติดตั้งโทรมาตร
เพื่อตรวจวัด
คุณภาพน้า

โครงการ
บารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

เพื่อให้มีระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานที่
เหมาะสม
เพียงพอ
และมี
ประสิทธิภาพ
ในการบริการ

64

65

66

67

68

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

-

5.00
5.00
5.00
-

5.00
5.00
5.00

5.00
-

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาปัตตานี
โครงการชลประทานปัตตานี
โครงการชลประทานปัตตานี
โครงการชลประทานปัตตานี
โครงการชลประทานยะลา

-

-

1.80

1.80

1.80

สชป 17
โครงการชลประทานนราธิวาส
โครงการชลประทานยะลา
โครงการชลประทานปัตตานี
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมายเหตุ
- สถานีสูบน้าประปาคลองปูยู
- สถานีสูบน้าประปาคลองน้าดา
- สถานีสูบน้าประปาเมืองปัตตานี
- ประปามหาลัยฬาฏอนี
- ประปาสารวัน
- ประปาสายบุรี
- ประปาอาเภอรามัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงาน

ตัวชี้วัด

4.2 การจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยระบบ
เครือข่ายและ
สารสนเทศ

จานวนเหตุการณ์
ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ลดน้อยลง

โครงการ

วัตถุประสงค์

64

65

โครงการพัฒนา
จัดหาอุปกรณ์ระบบ
ระบบป้องกันความ การรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูล
ปลอดภัยทดแทน
และไซเบอร์
(Data and Cyber
Security)

-

-

2.50 6.40 2.50 สชป 17
โครงการชลประทานนราธิวาส
โครงการชลประทานยะลา
โครงการชลประทานปัตตานี
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

โครงการตรวจสอบ
ช่องโหว่ระบบ
ป้องกันความ
ปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

-

2.00

จ้างที่ปรึกษาในการ
ตรวจสอบช่องโหว่ใน
การรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศ
ของกรมชลประทาน

66

67

-

68

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2.00 สชป 17
โครงการชลประทานนราธิวาส
โครงการชลประทานยะลา
โครงการชลประทานปัตตานี
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาโก-ลก
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง 17

หมาย
เหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
แผนงาน

ตัวชี้วัด

4.1 การปรับปรุงระบบ ประสิทธิภาพของระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐานความพร้อม
ใช้งานของระบบ

โครงการ
โครงการปรับปรุง
ระบบบริหาร
จัดการข้อมูลและ
จัดเก็บแบบรูป
รายละเอียดดิจิทัล

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทุกฝ่ายของสานัก
ออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรมมีระบบ
จัดเก็บข้อมูลและรูป
รายละเอียดที่มี
ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยสูง

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
64

65

66

67

68

-

√

-

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สอส.

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย
แผนงาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
โครงการก่อสร้าง

1. เพิ่มประสิทธิภพของ
งานก่อสร้าง ให้มีการ
ติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วทัน
เหตุการณ์ผ่านเทคโนโลยี
ระบบ VDO Conference
ของกรมชลประทาน
2. ให้เป็นประโยชน์ในการ
รับ-ส่งข้อมูล และนโยบาย
สาหรับติดตามงาน
ก่อสร้างในพื้นที่โดยใช้
เทคโนโลยีการประชุมซึ่ง
ผู้บริหารสามารถประชุม
ผ่านระบบ VDO
Conference ได้อย่าง
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ใน
ทุกสถานที่
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บทที่ 6
การกากับดูแลแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน
ปี พ.ศ. 2564 - 2568
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามแผนจึ ง ต้ อ งมี ก ารก ากั บ ดู แ ล
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 - 2568 ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดแนวทางได้
ดังนี้
6.1 การกากับดูแล
เพื่อการกากับดูแลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ได้กาหนดให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน (ตามคาสั่งกรมชลประทานที่ ข 592/2559
แสดงในภาคผนวก ก) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการกากับดูแล โดยมีผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ (CIO)
ขององค์กรเป็นประธานคณะกรรมการและมีตัวแทนของทุก ๆ หน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ โดยบทบาท
หน้า ที่ข องคณะกรรมการดัง กล่า วมีห น้า ที่ใ นด้า นการกากับ ดูแ ลในระดับนโยบาย การกากับด้านกรอบ
งบประมาณ การติดตามประเมิ นผล ตลอดจนการก าหนดสถาปั ตยกรรมระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เหมาะสมกับ ความต้องการขององค์กร พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทางานพัฒ นาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA
Working Group) และคณะทางานด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Technical Group)
กรมชลประทาน (ตามคาสั่งกรมชลประทานที่ ข 2477/2562 แสดงในภาคผนวก ก) เพื่อให้การพัฒนา
สถาปั ตยกรรมองค์ กร (Enterprise Architecture) กรมชลประทานประสบผลส าเร็จ ซึ่งจะก่อให้ เ กิ ด
ประโยชน์ ด้านการบริ ห ารจั ดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรมชลประทาน อีกทั้ง
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาพรวมตามภารกิจของส่วนราชการภายใต้สังกัดกรมชลประทานและ
ควรให้มีการประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้า ในการนาแผนไปปฏิบัติทุก ๆ ไตรมาส
6.2 ความเสี่ยงและผลกระทบในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
การนาแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ปี 2564 – 2568 ไปสู่การปฏิบัตินั้น มีปัจจัย
ความเสี่ยงที่สาคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการที่ไม่สามารถนาไปปฏิบัติได้ ดังนี้
1) ปัจจัยด้านบุคลากร
เนื่องจากการนาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 - 2568 ไปสู่การ
ปฏิบัติได้นั้น กรมชลประทานจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร ทั้งความพร้อมด้านเทคนิค
และความพร้อ มในด้า นการบริห ารโครงการ ซึ่ง หากพิจ ารณาจากข้อ มูล พื้น ฐานด้า นบุค ลากรแล้ ว
กรมชลประทานยังมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจงานที่มีเพิ่มมากขึ้นและยังคงขาดแนวทางการพัฒ นา
บุคลากรเพื่อให้มีค วามพร้อมในด้านดังกล่าว เพื่อกากับดูแลและผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา
เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์
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ดังนั้นกรมชลประทานต้องให้ ความสาคัญกับการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีระดับความพร้อมตลอดจนสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
2) ปัจจัยด้านกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร
เนื่องจากการน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 - 2568 ไป
ปฏิบั ตินั้ น จ าเป็ น อย่ างยิ่ งที่ต้องได้รั บ ความร่ว มมือจากทุ กหน่ว ยงานที่เ กี่ยวเนื่องกับการพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทาน ทั้งนี้เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้รับการยอมรับและนาผลลัพธ์ของโครงการไปใช้งาน อีกทั้งภายในกรมชลประทานมีโครงสร้างใน
การบังคับบัญชาใหญ่ มีขั้นตอนมากส่งผลให้การดาเนินงานล่าช้า ไม่คล่องตัว รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย
และกฎระเบียบที่ไม่เคร่งครัดเท่าที่ควรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการนาแผนไปปฏิบัติได้ตาม
กรอบเวลาที่กาหนดในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568
ดังนั้นกรมชลประทานต้องมีการทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการสื่อสารภายใน
องค์กรให้มากขึ้น มุ่งเน้นการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานในทุกระดับ
3) ปัจจัยด้านการพัฒนารายละเอียดของสถาปัตยกรรมองค์กรที่ต่อเนื่อง
เนื่ อ งจากกรมชลประทานเพิ่ ง เริ่ ม ด าเนิ น การพั ฒ นาสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร ซึ่ ง ยั ง คงมี
รายละเอียดสถาปัตยกรรมที่ต้องดาเนินการเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแสดงภาพรายละเอียดและความ
สอดคล้องของแผนงาน โครงการต่าง ๆ กับสถาปัตยกรรมองค์กรที่ได้ออกแบบไว้ และสถาปัตยกรรม
ดังกล่าวถูกใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างยั่งยืน
ดั ง นั้ น กรมชลประทานควรด าเนิ น การในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาความสมบู ร ณ์ ข อง
สถาปัตยกรรมองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีเครื่องมือประกอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับใช้ใน
การจัดทาและจัดเก็บรายละเอียดของสถาปัตยกรรมองค์กร ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป
เพื่อแสดงการสรุปผลกระทบในกรณีที่กรมชลประทานไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 - 2568 ผลกระทบในด้านต่าง ๆ เรียงตามยุทธศาสตร์ได้ถูก
รวบรวม นาเสนอในตารางที่ 6.1
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ตารางที่ 6.1 ผลกระทบในกรณีที่กรมชลประทานไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ยกระดับการจัดการทรัพยากร
และข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพตามแนวทางสากล

แผนงาน
แผนงานที่ 1.1 การบริหารและการ
กากับดูแลข้อมูลหลักองค์กร
แผนงานที่ 1.2 การพัฒนา
กระบวนการบริหารเทคโนโลยีดิจทิ ัล
ตามมาตรฐานสากลผลกระทบ

ผลกระทบ
1. ไม่สามารถใช้นโยบายและมีโครงสร้าง
การบริหารและการกากับดูแลข้อมูลองค์กร
อย่างเป็นทางการได้
2. ไม่สามารถจัดการข้อมูลหลักองค์กรและ
มีข้อมูลองค์กรทีม่ ีความเป็นเอกภาพบน
ฐานข้อมูลองค์กรเดียวกัน
3. กรมชลประทานไม่มีกระบวนการในการ
บริหารคุณภาพบริการเทคโนโลยีตาม
มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงานที่ 2.1 การพัฒนา
1. ขาดการนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ เทคโนโลยีตามภารกิจหลักองค์กร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
สนับสนุนงานปฏิบัติการหลัก
2. ไม่มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
แผนงานที่ 2.2 การใช้เทคโนโลยี
องค์กร
ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ นามาใช้งานทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ไม่มีการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า
สร้างความยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
แผนงานที่ 3.1 การพัฒนาบริการ 1. ขาด Platform ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้
ปรับเปลีย่ นบริการสู่บริการ
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย Platform บริการแก่ภาคประชาชน
Platform ดิจิทัล
ดิจิทัล
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่
เพิ่มมากขึ้น
แผนงานที่ 3.2 การพัฒนา
ระบบงานรองรับการดาเนินงาน
ภายในองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
แผนงานที่ 4.1 การปรับปรุงระบบ 1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานขาด
ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน
ประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานของ
ที่มีประสิทธิภาพและความ
ระบบ
แผนงานที่ 4.2 การจัดการความ
มั่นคงปลอดภัย
มั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและ 2. เกิดความไม่ปลอดภัยในด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
3. ระบบขาดเสถียรภาพและขาดความ
ต่อเนื่องในการให้บริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงานที่ 5.1 การพัฒนาทักษะ
บุคลากรภายในกรมชลประทานขาดทักษะ
ยกระดับทักษะบุคลากรสู่
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
ที่จาเป็นและทันสมัยที่จะสามารถช่วยให้
บุคลากรสายพันธุ์ดจิ ิทัล
การดาเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน
และคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Working Group)
และคณะทางานด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
(EA Technical Group) กรมชลประทาน
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