แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมชลประทาน
ปีงบประมาณ 2562-2566

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คานา
เพื่อเป็นกรอบ ทิศทาง และแนวทางปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรม
ชลประทาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.25๖๐-256๔) สามารถสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทานได้อย่างสมบูรณ์ จึงได้
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ ๒๕๖2-2566 ขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมชลประทาน ให้
เพียงพอและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีระบบเครือข่ายภายในกรมชลประทานอย่างสมบูรณ์ และ
ใช้เป็ นเครื่องมือหลักในการบริห ารจัดการ พร้อมทั้งมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภ าพสามารถสนับสนุน
ภารกิจของกรมชลประทานได้
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แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
1. วิสัยทัศน์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่องค์กรอัจฉริยะในการบริการ (RID 4.0) ที่
ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย ตามแนวทางมาตรฐานสากล”

2. พันธกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑) สร้ างกลไกการบริ ห ารจั ดการเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมชลประทานอย่างมีธ รรมาภิบ าล ตาม
แนวทางมาตรฐานสากล
๒) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้เพียงพอ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
๓) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลที่สามารถสนับสนุนภารกิจ
ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
๔) เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านน้าของกรมชลประทานที่เป็นมาตรฐานแบบบูรณา
การ และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน
๕) เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและการบริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว แก่ประชาชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย
๖) พัฒ นาบุคลากรทุกระดับ ให้มีขีดสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร และยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ใช้งานทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิ จิทัลและการสื่อสารให้สามารถใช้งานได้สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย และมีมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของกรมชลประทาน เพื่อการ
บริห ารการจั ดการน้ า และการป้ องกัน และบรรเทาอุทกภัย แบบมีส่ วนร่วม และเพิ่มคุณ ค่าการบริการแก่
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับ การบริห ารจัดการเพื่อปรับเปลี่ ยนสู่ องค์กรอัจฉริยะด้ว ยเทคโนโลยีดิจิทัลตาม
แนวทางมาตรฐานสากล

4. เป้าประสงค์
ก. ด้านการพัฒนาบุคลากร
1. เพื่ อพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ กระดั บ ให้ มีส มรรถนะและขี ดความสามารถในการปฏิ บั ติ งานโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม
ข. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย
1. เพื่อให้มีระบบสื่อสารระหว่าง บุคลากรในหน่วยงานและ ระหว่างอุปกรณ์ /เครื่องมือดิจิทัล ที่
สามารถใช้สื่อสารได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เหมาะสม เพียงพอ พร้อมใช้งาน และมีความมั่นคงปลอดภัย
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ค. ด้านการพัฒนาระบบ และบูรณาการข้อมูล
1. เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางด้านน้าของกรมชลประทาน ครอบคลุมข้อมูลทั้ง MIS และ GIS
ที่เป็นเอกภาพ และมีคุณภาพ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้ทั้งองค์กร
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและการ
ตัดสินใจ
3. เพื่อให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภายนอกและประชาชน ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ง. ด้านการบริหารจัดการ IT และบริหารจัดการภายในองค์กร
1. เพื่อกาหนดทิศทาง และยกระดับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมชลประทานให้มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล ตามแนวทางมาตรฐานสากล
2. เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของกรมในภารกิจสนับสนุนให้เป็นการทางานบนพื้นฐานดิจิตอล ที่
สามารถลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็ว และความสะดวกในการทางานทุกที่ ทุกเวลา
3. เพื่อให้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทานมีเพียงพอ มีประสิทธิภาพสามารถใช้
งานได้ต่อเนื่อง และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
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5. แผนที่ยุทธศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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6. ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ศทส. กับ
ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและกรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเพิ่มขีดสมรรถนะ
บุคลากร และยกระดับ
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
แก่ผู้ใช้งานทุกระดับ

แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของกรม
ชลประทาน เพื่อการบริหารการ
จัดการน้า และการป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัย แบบมีส่วนร่วม และ
เพิ่มคุณค่าการบริการแก่ประชาชน

การเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และการสื่อสารให้สามารถ
ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยกระดับการบริหารจัดการ
เพื่อปรับเปลี่ยนสู่องค์กร
อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลตามแนวทาง
มาตรฐานสากล

7. การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
จุดแข็ง (Strength)
1) ผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญในการนาICT มาใช้ช่วยปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และมี
นโยบายในการนาระบบ ICT มาใช้ช่วยในการปฏิบัติงาน
2) มีศูน ย์ป ฏิบั ติการน้าอัจ ฉริย ะ (SWOC) เป็นหน่วยงานในการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลจาก
หลากหลายสื่อ หลากหลายช่องทาง เพื่อการบริหารจัดการน้า
3) มีระบบโทรมาตรจานวนมากที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีปริมาณจานวนมาก และต่อเนื่อง สามารถ
นามาใช้วิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการน้าได้
4) มีโครงสร้ างของหน่ ว ยงานที่รั บ ผิ ดชอบด้านข้อมูล และการวิเคราะห์ ข้อ มูล กระจายตัว อยู่ทั่ ว
ประเทศ
5) มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานภารกิจหลักของกรม และการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
น้าอัจฉริยะ (SWOC)
6) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ICT โดยตรง และมีบุคลากรด้าน ICT ที่มุ่งมั่นต่อความสาเร็จและ
ความยั่งยืนของระบบ ICT
7) มีบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมรับการพัฒนาด้าน ICT
8) มีระบบเครือข่ายที่ครอบคลุมเชื่อมโยงทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
9) มี การจั ด หา พั ฒ นา เครื่ อ งมื อ ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้ อ มู ล และระบบสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานในระยะที่ผ่านมา
จุดอ่อน (Weakness)
1) ขาดแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการไปสู่องค์กรอัจฉริยะ
2) ขาดการบังคับใช้ระเบียบที่ได้ประกาศใช้อย่างจริงจัง
3) ระบบสารสนเทศยังไม่รองรับการปฏิบัติงานทุกกระบวนงานขององค์กร
4) มีข้อมูลกระจัดกระจายอยู่หลายแหล่ง หลายระบบ ยั งไม่เป็น Real-time ขาดการยืนยันความ
ถูกต้อง ความสมบูรณ์ และการเชื่อมโยงกันเป็นระบบเดียว
5) ศูนย์ปฏิบัติการน้าอัจฉริยะขาดระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบบูรณาการข้อมูลทั่วประเทศ และระบบ
แจ้ ง เตื อ นอั ต โนมั ติ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การน้ า ไม่ เป็ น ที่ รู้ จั ก ในสาธารณะเท่ าที่ ค วร ขาดการ
ประชาสัมพันธ์งานหรือผลงานเพื่อนาไปใช้งานจริง
6) การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลผการวิเคราะห์สถานการณ์แก่ประชาชน เกษตรกร และโรงงาน
ยังไม่รวดเร็ว ไม่ทั่วถึง ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ตรงตามความต้องการการบริโภคข้อมูลข่าวสาร
7) มีระบบ VDO Conference ที่ใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร แต่ไม่สามารถเห็นผู้ใช้ทุก Node ได้
พร้อมกัน ทาให้การสื่อสารยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
8) มีฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเครือข่าย หลายระบบ หลายรุ่น และบางส่วนในปัจจุบันใช้งานได้ไม่ดี
เท่าที่ควร และการบารุงรักษาไม่ครบถ้วนทั้งหมด
9) บุคลากรด้าน ICT มีจานวนน้อย ขาดแรงจูงใจและความก้าวหน้า
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โอกาส (Opportunity)
1) มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และกระทรวงสนับสนุนการพัฒนาและการนา ICT เข้า
มาใช้ในกรมชลประทาน รวมถึงการพัฒนาบุคลกาการให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
2) รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้า
3) ความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการนามาใช้ในหน่วยงาน
4) มีเครือข่ายพันธมิตรในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และหน่วยงานในต่างประเทศใน
ส่งเสริมการปฏิบัติงานภารกิจหลัก และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
5) มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกให้คาปรึกษาและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการดาเนิ นงาน
ของกรมชลประทาน
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threat)
1) ระเบียบราชการไม่เอื้ออานวยในการปฏิบัติงานในการจัดหาอุปกรณ์ ICT ที่ทันสมัย เข้ามาใช้งาน
2) นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้ระบบหรืออุปกรณ์ล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว

7

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ
1. ด้านการพัฒนาบุคลากร

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ
62

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับให้มีสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานโดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างเหมาะสม

จานวนหลักสูตร
เพื่อพัฒนา
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 1.1
จัดทาหลักสูตรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับ
บุคลากร 3 กลุ่ม คือ
ผู้บริหาร ผู้ใช้งานทั่วไป และ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลยุทธ์ที่ 1.2
จัดการฝึกอบรมเพื่อให้
ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สาหรับบุคลากรทั้ง 3 กลุ่ม
โดยเน้นที่ข้าราชการและ
พนักงานราชการเป็นหลัก
กลยุทธ์ที่ 1.3
จัดทาสื่อสาหรับถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลแก่บุคลากรทั้ง 3 กลุ่ม

1. โครงการสัมมนาเชิง
วิชาการเพื่อเผยแพร่
ความรู้ และทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กรมชลประทาน และ
การจัดทาโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
2. โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
และภูมิสารสนเทศ

8

63

64

65

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2,150,000

สยม.

2,870,000

สคค.

500,000

สสภ.

66

หมายเหตุ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ
1. ด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ
62

4. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการ
ประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อการ
บริหารจัดการข้อมูลเชิง
พื้นที่ในงานชลประทาน
5. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการ
ใช้เครื่องมือสาหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
นามาใช้พยากรณ์ใน
ระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data)
6. โครงการพัฒนา
บุคลากรเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศผ่าน
ระบบเครือข่าย
9

63

64

65

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

450,000

สสภ.

150,000

สสภ.

550,000

สสภ.

66

หมายเหตุ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ
1. ด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ
62

7. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการ
เขียนโปรแกรมสาหรับ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
8. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการ
พัฒนา Mobile
Application
9. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการ
จัดการฐานข้อมูลด้วย
Oracle
10. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การพัฒนาเว็บไซต์ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
WCAG 2.0 เพื่อให้ทุก
คนเข้าถึงได้

10

63

64

65

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

400,000

สสภ.

300,000

สสภ.

80,000

สสภ.

50,000

สสภ

66

หมายเหตุ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ
62

2. เพื่อให้มี
ระบบสื่อสารระหว่าง
บุคลากรในหน่วยงาน
และ ระหว่างอุปกรณ์/
เครื่องมือดิจิทัล ที่
สามารถใช้สื่อสารได้
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

จานวนผู้ใช้งาน
ระบบสื่อสาร
ภายในองค์กรที่
รองรับการ
ทางานดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 2.1
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสื่อสารภายในองค์กรที่
รองรับการทางานในรูปแบบ
ดิจิทัล และCollaborate

11. โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายกลางของกรม
ชลประทาน
12. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ VDO
Conference กรม
ชลประทาน
13. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับงานชลประทาน
ระยะที่ 2
14. โครงการพัฒนา
โครงข่ายระบบ Digital
Radio
15. โครงการปรับปรุง
ระบบงานสารบรรณและ
จัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ กรม
ชลประทาน

11

63

64

65

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

400,000

สคค.

300,000

สสท.

65,000,000

สคค.

30,150,000

สสท.

2,000,000

สคค.

66

หมายเหตุ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ
62

3. เพื่อให้มีโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลที่
เหมาะสม เพียงพอ
พร้อมใช้งาน และมี
ความมั่นคงปลอดภัย

63

64

65

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

66

จานวน
แหล่งข้อมูลดิจิทัล
หรือช่องทาง ที่
ระบบสามารถ
บูรณาการข้อมูล
ได้จากอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ที่ 2.2
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บูรณาการข้อมูลดิจิทัล จาก
แหล่งข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น IoT, CCTV

16. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
Video Streaming ของ
กรมชลประทาน

2,641,000

สสท.

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การปรับปรุง
และพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 3.1
ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มี
ความพร้อมในการใช้งาน
และใช้งานได้ต่อเนื่อง

17. โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
18. โครงการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
19.โครงการปรับปรุง
ระบบสื่อสารกรม
ชลประทานปากเกร็ด

405,000,000

สยม.

355,000,000

สยม.

14,000,000

สสท.

12

หมายเหตุ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ
62

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การปรับปรุงและ
พัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัย
ของระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 3.2
ปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านความ
มั่นคงปลอดภัยทางด้าน
สารสนเทศให้เกิดความ
น่าเชื่อถือในการใช้งาน

20. โครงการจัดซื้อ
หน่วยบันทึกข้อมูล
เพิ่มเติม สาหรับระบบ
บันทึกข้อมูล SAN
Storage ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
21. โครงการขยาย
ขอบเขตการให้บริการ
เครือข่าย/โครงข่าย
ข้อมูลสารสนเทศของ
กรมชลประทาน

13

63

64

65

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,187,700

สคค.

39,000,000

สคค.

66

หมายเหตุ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ
3. ด้านการพัฒนาระบบ และบูรณาการข้อมูล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ
62

4. เพื่อพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลกลางด้านน้า
ของกรมชลประทาน
ครอบคลุมข้อมูลทั้ง
MIS และ GIS ที่เป็น
เอกภาพ และมี
คุณภาพ สามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูล
ร่วมกันได้ทั้งองค์กร

ร้อยละ
ความสาเร็จใน
การพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลกลาง

ร้อยละ
ความสาเร็จใน
การพัฒนาระบบ
จัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูล
แบบ Big Data

กลยุทธ์ที่ 4.1
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลกลางด้านน้าของ
กรมชลประทาน

กลยุทธ์ที่ 4.2
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล
แบบ Big Data

22.โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเชิง
พื้นที่ อ่างเก็บน้า ขนาด
ใหญ่/ขนาดกลาง
23. โครงการตรวจสอบ
ข้อมูลพื้นที่ชลประทาน
24. โครงการปรับปรุง
บารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูลอุตุอุทกวิทยา
25. โครงการปรับปรุง
บารุงรักษาระบบศูนย์
ปฏิบัติการน้า อัจฉริยะ
(SWOC)
26. โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) กรม
ชลประทาน

14

63

64

65

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6,000,000

สสภ.

4,200,000

สสภ.

ไม่ใช้
งบประมาณ

สสภ.

ไม่ใช้
งบประมาณ

สสภ.

92,000,000

สสภ.

66

หมายเหตุ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ
3. ด้านการพัฒนาระบบ และบูรณาการข้อมูล (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ
62

63

64

65

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

66

ร้อยละ
กลยุทธ์ที่ 4.3
ความสาเร็จใน ปรับปรุงพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)

27.โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านสารสนเทศเชิงพื้นที่
(RID GIS Portal)

6,200,000

สสภ.

กลยุทธ์ที่ 4.4
ร้อยละ
ความสาเร็จใน การพัฒนาการให้บริการ
การพัฒนาระบบ ข้อมูลเปิด (Open Data)
ข้อมูลเปิด (Open
Data)

28. โครงการปรับปรุง
ระบบการใช้ Card
reader เพื่อการบริการ
ตาม พ.ร.บ. อานวย
ความสะดวก

ไม่ใช้
งบประมาณ

สสภ.

15

หมายเหตุ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ
3. ด้านการพัฒนาระบบ และบูรณาการข้อมูล (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ
62

5. เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการบูร
ณาการเชื่อมโยงข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ

ร้อยละ
ความสาเร็จใน
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
การบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูล
เพื่อสนับสนุน
การบริหารและ
การตัดสินใจ

กลยุทธ์ที่ 5.1
พัฒนาระบบสารสนเทศและ
การบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
บริหารและการตัดสินใจ

29. โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลโครงการ
ด้านการติดตามแผนงาน
โครงการและติดตาม
งบประมาณ
30. โครงการพัฒนา
ระบบรายงานสารสนเทศ
โครงการชลประทาน
31. โครงการพัฒนา
ระบบติดตามผลตัวชี้วัด
ตามภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ (KPI
ONLINE สาหรับ
หน่วยงานส่วนกลาง)

16

63

64

65

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4,000,000

สสภ.

ไม่ใช้
งบประมาณ

สสภ.

ไม่ใช้
งบประมาณ

สสภ.

66

หมายเหตุ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ
3. ด้านการพัฒนาระบบ และบูรณาการข้อมูล (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ
62

32. โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการ
บริหารสัญญา กรม
ชลประทาน
33. โครงการปรับปรุง
บารุงรักษาระบบ
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
ราชการ
34. โครงการปรับปรุง
บารุงรักษาระบบ Web
Mobile สมุดโทรศัพท์
กรมชลประทาน
35. โครงการปรับปรุง
บารุงรักษาระบบจอง
ห้องประชุม Online

17

63

64

65

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไม่ใช้
งบประมาณ

สสภ.

ไม่ใช้
งบประมาณ

สสภ.

ไม่ใช้
งบประมาณ

สสภ.

ไม่ใช้
งบประมาณ

สสภ.

66

หมายเหตุ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ
3. ด้านการพัฒนาระบบ และบูรณาการข้อมูล (ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ
62

6. เพื่อให้บริการข้อมูล
แก่หน่วยงานภายนอก
และประชาชน ให้เกิด
การมีส่วนร่วม

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ระบบ
สารสนเทศที่
รองรับการเพิ่ม
โอกาสและ
ช่องทางในการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 6.1
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มโอกาสและช่องทางใน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

36. โครงการจ้างที่
ปรึกษาพัฒนาระบบ
เผยแพร่ข่าวสารและ
สารสนเทศบนระบบ
เครือข่ายและ Mobile

18

63

64

65

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

48,500,000

สสภ.

66

หมายเหตุ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ
4. ด้านการบริหารจัดการ IT และบริหารจัดการภายในองค์กร

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ
62

7. เพื่อกาหนดทิศทาง
และยกระดับการ
บริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กรมชลประทานให้มี
ความชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ มีธรรมภิ
บาล ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล

ระดับ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
จัดทาโครงการ
เพื่อยกระดับการ
บริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารของ
กรมชลประทาน

กลยุทธ์ที่ 7.1
จัดทาโครงการเพื่อยกระดับ
การบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรม
ชลประทาน ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล

37. โครงการจ้างที่
ปรึกษา ศึกษาและจัดทา
สถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise
Architecture) ด้านการ
บริหารจัดการน้า
38. โครงการปรับปรุง
สถาปัตยกรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
เป็นมาตรฐานสากล

19

63

64

65

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

10,000,000

สยม.

21,700,000

สคค.

66

หมายเหตุ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ
4. ด้านการบริหารจัดการ IT และบริหารจัดการภายในองค์กร()

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ
62

8. เพื่อยกระดับการ
ปฏิบัติงานของกรมใน
ภารกิจสนับสนุนให้
เป็นการทางานบน
พื้นฐานดิจิตอล ที่
สามารถลดขั้นตอน
เพิ่มความรวดเร็ว และ
ความสะดวกในการ
ทางานทุกที่ ทุกเวลา

ร้อยละของ
จานวนผู้ใช้งาน
ระบบ
สารสนเทศที่
สนับสนุนการ
บริหารงาน
ภายในองค์กร
(Back office)

กลยุทธ์ที่ 8.1
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานภายในองค์กร
(Back office)

39. โครงการบรูณาการ
และสร้างมาตรฐาน
ข้อมูลภายใน กรม
ชลประทาน

20

63

64

65

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,800,000

สยม.

66

หมายเหตุ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ
4. ด้านการบริหารจัดการ IT และบริหารจัดการภายในองค์กร
ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ
62

9. เพื่อให้ทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของกรมชลประทานมี
เพียงพอ มี
ประสิทธิภาพสามารถ
ใช้งานได้ต่อเนื่อง และ
ลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละของ
ระบบ
สารสนเทศและ
ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่
ได้รับการ
บารุงรักษาให้
สามารถใช้งาน
ได้ต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 9.1
40. โครงการคลินิก
บารุงรักษาระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถ
ใช้งานได้ต่อเนื่อง

21

63

64

65

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไม่ใช้
งบประมาณ

สคค.

66

หมายเหตุ

