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บทที่ 1 บทนำ 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน 
 1.1.1  วิสัยทัศน์  

    “เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย” 

1.1.2 ค่านิยม 
Innovative Thinking หาคำตอบใหม่ในการแก้ปัญหา สร้างความรู้ สร้างความชำนาญ 

สร้างการจัดการ 
Trust สร้างความเชื่อม่ัน จากตัวอย่างความสำเร็จจริง 
Team & Networking เชื่อมั่นในคน มีกรอบทิศทางการทำงานร่วมกัน และประสานความ

ร่วมมือเป็นเครือข่ายความสำเร็จ 
1.1.3 พันธกิจ 

1) วิจ ัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 

2) บูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและ
บริหารจัดการน้ำของประเทศ 

3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำทั้งในและต่างประเทศ 

4) นำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ 
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1.1.4 โครงสร้างหน่วยงาน 

ตามประกาศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ที่ 16/2562 เรื่อง โครงสร้างการ
จัดแบ่งงานภายใต้ส่วนงาน ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้จัดแบ่งส่วนงานของ สสน. เป็น 2 ระดับ คือ ระดับ
ฝ่ายและระดับงาน โดยระดับฝ่ายแบ่งตามขอบเขตหน้าที ่เป็น 8 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนวัตกร รมสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ (นน.), ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล (พด.), ฝ่ายจัดการน้ำชุมชน (กช.), ฝ่ายส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สส.), ฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือและสื่อสารองค์กร 
(ปส.), ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.), ฝ่ายอำนวยการ (อน.) และหน่วยตรวจสอบภายใน (ตส.) และแต่ละ
ฝ่ายแบ่งย่อยเป็นระดับงานตามหน้าที่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 27 งาน รายละเอียดแสดงดังภาพ 

  
ภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่จะมีผลกระทบต่อความสำเร็จในการ

ดำเนินงานของ สสน. โดยปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน (Weaknesses) และปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ขององค์กร มีดังนี ้
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
• เป ็นคล ังข ้อม ูลน ้ำแห ่งชาต ิท ี ่ รวบรวมข ้อม ูลและ

สารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ ตั ้งแต่ระดับท้องถิ ่นถึง
ระด ับประเทศ และม ีการพัฒนาองค ์ความร ู ้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำอย่างต่อเนื่อง 

• มีตัวอย่างความสำเร็จด้านการบริหารจัดการน้ำระดับ
ชุมชนและระดับประเทศ   

• บุคลากรมีความคล่องตัวและมีความคิดริเริ่มในงานวิจัย 
มีทักษะความเชี ่ยวชาญและความชำนาญด้านสาร 
สนเทศพร้อมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  

• มีบุคลากรที ่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และ
บูรณาการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• มีความคล่องตัวในการทำงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้
ร่วมกำหนดทิศทางขององค์กร 

• สัดส่วนของบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านที่
รองรับงานวิจัยขั้นสูงยังไม่เพียงพอ  

• บุคลากรที ่สามารถสื ่อสาร/ถ่ายทอดข้อมูลกับ
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพยังมีจำนวนน้อย 

• การสื่อสารนโยบายและข้อมูลแก่บุคลากรภายใน
องค์กรยังขาดประสิทธิภาพ  

• ความไม่สมดุลระหว่างปริมาณงานกับจำนวน
บุคลากร 

• ระบบการจัดการและพัฒนาบุคลากรไม่ชัดเจน 
และไม่สัมพันธ์กับลักษณะปริมาณงานและเวลา 

 
 

โอกาส ภัยคุกคาม 
• มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ประยุกต์ และ

ขยายผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการน้ำ ทั้งในและต่างประเทศ 

• ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการบูรณา
การและเชื่อมโยงข้อมูลสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 

• ร่วมเป็นอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 
จังหวัด และมีเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนกว่า 1,700 
แห่ง ทำให้ทราบประเด็นปัญหาและความต้องการจริง
จากพ้ืนที่ และสามารถนำกลับมาพัฒนาเป็น
โครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของ
พ้ืนที่  

• นโยบายของรัฐบาลและนานาชาติให้ความสำคัญมาก
ขึ้นต่อมิติความมั่นคงของน้ำ อาหาร และพลังงาน ซึ่ง
สามารถเชื่อมต่อการทำงานและตัวอย่างความสำเร็จ
ของ สสน. รวมทั้งมาตรการทางภาษี  

• การปรับปรุงข้อมูลจากหน่วยงานที่เชื่อมโยงเข้า
สู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติยังไม่ทันต่อความ
ต้องการใช้งาน 

• ความสมบูรณ์และคุณภาพของข้อมูลย ังไม่
เพียงพอ และไม่พร้อมต่อการใช้ในงานวิจัย 

• สภาวะเศรษฐก ิจของประเทศและสภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีถดถอย และนโยบายการควบคุม
ค่าใช้จ่ายขององค์การมหาชน 

• การเปลี ่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ ทำให้การ
ทำงานขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจน 
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1.3 ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ สสน. ประจำปี 2563 

การสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิทัล (สพร.) 
ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 ทำการสำรวจหน่วยงานระดับกรมทั้งสิ้น 315 
หน่วยงาน มีการตอบกลับทั้งสิ้น 292 หน่วยงาน  

สรุประดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานระดับกรม จำแนกตามตัวชี้วัดทั้ง 6 ตัวชี้วัด มี
หน่วยงานอยู่ในระดับ 1 จำนวน 32 หน่วยงาน (10.96%) ระดับ 2 จำนวน 146 หน่วยงาน (50%) ระดับ 3 
จำนวน 111 หน่วยงาน (38.01%) ระดับ 4 จำนวน 3 หน่วยงาน (1.03%) และไม่มีหน่วยงานที่อยู่ในระดับ 5 
โดยมีรายละเอียดผลการสำรวจของ สสน. ดังนี้ 

• สสน. มีระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ระดับ 3 (Defined) จากการแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับท่ี 1 Initial ระดบัที่ 2 Developing ระดับท่ี 3 Defined ระดับท่ี 4 Managed และระดับที่ 

5 Optimizing  

• สสน. ลำดับโดยรวมจัดอยู่ในกลุ่ม High หมายถึง กลุ่มหน่วยงานที่มคีวามโดดเด่นด้านระดับความ

พร้อมรัฐบาลดิจิทัลสูง โดยมีคะแนนปกติอยู่ในช่วงระหว่าง 0.5 – 0.7499 เมื่อเทียบกับหน่วยงาน

ในระดับเดียวกัน 

• สสน. มีคะแนนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล 56.73 คะแนนเต็ม 100  

• คะแนนเฉลี่ยหน่วยงานระดับกรม ภายใต้หน่วยงานในสังกัด 63.55 คะแนนเต็ม 100  

• คะแนนเฉลี่ยหน่วยงานระดับกรม ในกลุ่มเดียวกัน 62.06 คะแนนเต็ม 100  

จากผลการสำรวจ สสน. มตีัวชี้วัดที่โดดเด่นที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 4 การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล 

(Smart Back Office) ลำดับถัดมาคือตัวชี้วัดที่ 5 โครงสร้างพ้ืนฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

(Secure and Efficient Infrastructure) และตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 1 แนวนโยบายและหลัก

ปฏิบัติ (Policies and Practices)  คะแนนแต่ละตัวชี้วัด แสดงดังภาพที่ 2 และตารางที่ 1 และสรุปตัวชี้วัดด้าน

ต่าง ๆ ดังนี้ 
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ภาพที่ 2 ผลคะแนนแต่ละด้าน 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1: แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies and Practices) เป็นตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับ

การจัดทำแผน/นโยบายและการปฏิบัติ กฎ แนวทางท่ีวางไว้และการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

สสน. มีระดับความพร้อมในตัวชี้วัดที่ 1 อยู่ระดับที่ 2 หรือ ระดับ Traditional กล่าวคือ มีการจัดทำ

แผนที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แต่ยังไม่ครบตามยุทธศาสตร์ และครบกลยุทธ์ หน่วยงาน

มีการดำเนินการในส่วนของนโยบายด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ Data governance Open Government data 

และระดับการเปิดเผยข้อมูลแล้วบางส่วน 

ตัวช้ีวัดที่ 2: ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) เป็นตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง

กับการประเมินความสามารถ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ความรับผิดชอบและความ

ต่อเนื่องของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) และการส่งเสริมทักษะความเข้าใจและการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ของหน่วยงานในการวัดผล 

สสน. มีระดับความพร้อมในตัวชี้วัดที่ 2 อยู่ระดับที่ 2 หรือ ระดับ Elementary กล่าวคือ CIO ผ่าน

การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัลแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตรแต่ยังไม่มีโครงการ/การทำงานด้าน

ดิจิทัลที่ถูกผลักดันจนประสบความสำเร็จ หน่วยงานมีการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากร แต่ยังไม่

มีการวัดผล บุคลากรมีทักษะ/ความสามารถระดับเบื้องต้นในการดำเนินงานด้านที่เก่ียวข้องกับดิจิทัล ข้อมูล 

และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
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ตัวช้ีวัดที ่3: บริการภาครัฐ (Public Service) เป็นตัวชี้วดัที่เก่ียวข้องกับการประเมินสัดส่วน

รูปแบบการบริการดิจิทัลภาครัฐ การออกแบบบริการดิจิทัลให้ง่ายต่อการใช้งาน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการใช้บริการ หรือแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ 

สสน. มีระดับความพร้อมในตัวชี้วัดที่ 3 อยู่ระดับที่ 3 หรือ ระดับ Proactive กล่าวคือ บริการหลัก

ส่วนใหญ่ของหน่วยงานเป็นดิจิทัล บริการหลักของหน่วยงานมีช่องทางในการเข้าถึงมากกว่า 1 ช่องทาง โดยมี

ทั้งแบบ Self service และ Counter service หน่วยงานมกีารให้ข้อมูล หรือช่องทางในการร้องขอข้อมูลกับ

ผู้ใช้บริการรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นกับการบริการได้และมีการตอบสนองต่อความ

คิดเห็นเหล่านั้น 

ตัวช้ีวัดที่ 4: การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) เป็นตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับ

การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน กระบวนการต่างๆ รวมถึงการเชื่อมโยงกับ

หน่วยงานอื่นๆ 

สสน. มีระดับความพร้อมในตัวชี้วัดที่ 4 อยู่ระดับที่ 3 หรือ ระดับ Digital กล่าวคือ หน่วยงานมีการใช้

ระบบบริหารจัดการภายในแบบดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วส่วนหนึ่ง ระบบบริหารจัดการ

ภายในหน่วยงานมีความเชื่อมต่อกันแล้วส่วนหนึ่ง และมีการเชื่อมโยงกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางของ

ภาครัฐ แล้วอย่างน้อย 1 หน่วยงาน มีการปรับใช้ Automation ในการทำงานบางส่วน ระบบของหน่วยงาน

รองรับการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันภายในหน่วยงานผ่านรูปแบบดิจิทัลบนระบบเดียวกัน แต่รองรับ

รูปแบบการใช้งานเพียงบางส่วน 

ตัวช้ีวัดที ่5: โครงสร้างพ้ืนฐานความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient 

Infrastructure) เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพอเพียงของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและ

การบริหารจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงานรวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

สสน. มีระดับความพร้อมในตัวชี้วัดที่ 5 อยู่ระดับที่ 3 หรือ ระดับ Standardized กล่าวคือ หน่วยงาน

มีโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลเพียงพอต่อการใช้งาน หน่วยงานมี

มาตรการการป้องกันและรับมือการคุกคามทางไซเบอร์ภายในหน่วยงานในระดับปานกลาง หน่วยงานมีการ

จัดการข้อมูลที่เป็นระบบตั้งแต่นำเข้าข้อมูลตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในรูปแบ บที่เหมาะสม

สำหรับการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของ Diagnostic Analytic 
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ตัวช้ีวัดที ่ 6: เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technology Practices) เป็นตัวชี้วัดที่

เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบใหม่ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

สสน. มีระดับความพร้อมในตัวชี้วัดที่ 6 อยู่ระดับที่ 3 หรือ ระดับ Up-to-date กล่าวคือ มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจงกับหัวข้อที่หน่วยงานมีความจำเป็นในการนำไปปฏิบัติงาน 

ตารางที่ 1 คะแนนรายตัวชี้วัด 

คะแนนรายตัวชี้วัด สสน. 

ระดับความ
พร้อมการ
พัฒนาด้าน

ดิจิทัล* 

คะแนนเฉลี่ยหน่วยงานระดับกรม  
คะแนน

หน่วยงานระดับ
กรม 

อันดับ 1 
ในกลุ่ม
เดียวกัน 

ภายใต้กระทรวง
ต้นสังกัด 

ตัวช้ีวัดที่ 1: Policies and 
Practices 

35.75% Traditional 54.25% 57.40% 80.41% 

ตัวช้ีวัดที่ 2: Digital 
Capabilities  

41.73% Elementary 52.05% 56.04% 98.30% 

ตัวช้ีวัดที่ 3: Public Service  64.05% Proactive 72.58% 73.01% 95.32% 
ตัวช้ีวัดที่ 4: Smart Back 
Office  

80.25% Digital 67.39% 63.29% 88.18% 

ตัวช้ีวัดที่ 5: Secure and 
Efficient Infrastructure 

70.83% Standardized 67.99% 71.48% 98.33% 

ตัวช้ีวัดที่ 6: Digital 
Technology 
Practices 

67.50% Up-to-date 41.68% 38.19% 90.00% 

*คำอธิบายการจัดกลุ่มของระดับความพร้อมรายตัวช้ีวัด แสดงดังภาคผนวก ก 

ข้อเสนอแนะจากการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563  

ตัวช้ีวัดที่ 1: แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies and Practices) 
• หน่วยงานสามารถพิจารณาการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล 
• ดำเนินการด้าน Data governance ให้แล้วเสร็จพร้อมประกาศใช้ 

ตัวช้ีวัดที่ 2: ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) 
• CIO เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 3 – 5 หลักสูตร 
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• ส่งเสริมและวัดผลการพัฒนาด้านทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรทุกระดับ เช่น ด้านการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) ด้านข้อมูล การเลือกใช้และการตีความข้อมูล 
(Data Literacy) 

ตวัชี้วัดที่ 3: บริการภาครัฐ (Public Service) 
• เพ่ือยกระดับความพร้อมของหน่วยงานในตัวชี้วัดย่อยด้าน Public-participation หน่วยงานของท่าน

ควรมีการพัฒนาในด้าน e-Decision making ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการลงมติที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาบริการของหน่วยงาน หรือให้ภาคเอกชน/ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำบริการ
ความร่วมมือระหว่างองค์กร อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ตัวช้ีวัดที่ 4: การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) 
• หากต้องการยกระดับหน่วยงานควรพัฒนาระบบงานภายในให้เป็นดิจิทัลให้ครบทุกระบบงานและ

เชื่อมโยงระบบงานภายในเข้าด้วยกัน 
• เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือเชื่อมโยงระบบกับ

หน่วยงานภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ตัวช้ีวัดที่ 5: โครงสร้างพื้นฐานความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient 
Infrastructure) 

• พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ ให้เพียงพอทั้ง 3 ด้าน (ด้าน Hardware Software และ 
Network) 

• ดำเนินการในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมทุกด้านของ CIA – 
Confidentiality, Integrity, Availability 

• ดำเนินการตามมาตรฐานในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ดังต่อไปนี้ มาตรฐานสากล 
ISO/IEC27001 

ตัวช้ีวัดที่ 6: เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technology Practices) 
• หากต้องการยกระดับหน่วยงาน ควรพัฒนา Data Security Platform เพ่ือใช้ในการบริหารความ

ปลอดภัยของข้อมูล เพ่ือสร้างความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือในการทำงานต่างๆ 
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บทที่ 2 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สสน. ดำเนินการโดยคำนึงถึงนโยบายและแผนระดับต่างๆ ที่
เกี ่ยวข้องกับภารกิจและการดำเนินงานของ สสน. เช่น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ กรอบยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี ของ สสน. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เป็นต้น เพื ่อให้การดำเนินงานของ สสน. มี ความสอดคล้องและสามารถ
สนับสนุนการดำเนินงานของนโยบายและแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

      เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ 
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” ควบคู่กับการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นแนวคิดในการผลักดันให้เกิดการ
เติบโตร่วมกันทั้งทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตอย่างสมดุล โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย
เป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดในอาเซียนในปี พ.ศ.2580 

ประเด็นที่ 4.5:  พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.5.1 พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ : โดยจัด

ให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ำ
ชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พ้ืนที่พักน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ แอ่ง
น้ำบาดาล การระบายน้ำชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ำ และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ มีการจัดทำแผน
ป้องกันแผนป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้ำ แผนป้องกันแผ่นดินถล่ม แผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติ ตามพื้นที่ที ่กำหนดและตามความสำคัญ และมีการพัฒนาการ
จัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบให้มีระดับความมั่งคงในระดับสากล  โดยการจัดหาและใช้น้ำที่สมดุล ทันสมัย ทัน
การณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้ระบบทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ การบริหารจัดการการจัดหาและใช้น้ำที่
ได้สมดุล ระบบและกลไกการจัดสรรน้ำที่เป็นธรรม  การยกระดับผลิตภาพการใช้น้ำให้เทียบเท่าระดับสากล 
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ 
การดำเนินการเพื่อสร้างสมดุล  สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้ำและการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า  พร้อมทั้งมี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สารสนเทศกับนานาชาติ และการดำเนินการร่วมใช้น้ำกับแม่น้ำระหว่างประเทศ  
โดยพิจารณาและดำเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นร่วมกับระดับสากล และมีการ
จัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำตามหลัก
วิชาการให้อยู่ในขอบเขตการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพ้ืนที่ได้ และสามารถฟ้ืน
ตัวได้ในเวลาอันสั้น 
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2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)  
ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 

แผนย่อยที่ 19.1 การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ำของ 
ประเทศ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1)  จัดการน้ำเพื่อชุมชนชนบท : พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้ง
ระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ โดยจัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ 
คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน  

 แนวทางการพัฒนาที่ 3)  จัดระบบจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ : จัดระบบการจัดการพิบัติภัย
จากน้ำในภาวะวิกฤติ (รวมภัยจากน้ำท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม พายุคลื่น (storm surge) และน้ำท่วม
พื้นที่ติดทะเลให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น  โดย
แบ่งตามลักษณะของแต่ละพ้ืนที่และลุ่มน้ำ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 4) จัดการบริหารน้ำเชิงลุ่มน้ำอย่างมีธรรมาภิบาล : ประกอบด้วย (1) 
จัดการให้มีการจัดหาและใช้น้ำที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้มาตรการทั้งทาง
โครงสร้างและกฏระเบียบ การวางองค์กรการจัดการ การจัดหาและใช้น้ำที่สมดุล (2) มีระบบแล ะกลไกการ
จัดสรรน้ำ การกำหนดโควตาน้ำที่จำเป็นและเป็นธรรม เพื่อการยกระดับผลิตภาพการใช้น้ำให้เทียบเท่าระดับ
สากล (3) การพัฒนารูปแบบเพื่อยกระดับการจัดการน้ำในพื้นที่ และลุ่มน้ำ (ที่เชื่อมโยง การตลาด การผลิต 
พลังงาน ของเสีย ตามแนวคิด circular economy) และการผันน้ำในพื้นที่ที่มีความสำคัญ  (4) การเตรียม
ความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ (5) การหาทุนจาก
แหล่งต่างๆ (6) การดำเนินการเพื่อสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้ำและการอนุรักษ์อย่างรู้
คุณค่า พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สารสนเทศกับนานาชาติ (7) การดำเนินการร่วมใช้น้ำกับแม่น้ำ
ระหว่างประเทศ  โดยพิจารณาและดำเนินโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นความมั่นคงอื่น การ
พัฒนาด้านอื่นร่วมกับระดับสากล (8) การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ 
พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และรองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

2.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรน้ำ  
เรื่องทรัพยากรน้ำ 
ประเด็นการปฏิรูปที ่ 4 : ระบบขยายผลแบบอย่างความสำเร็จ ประเด็นย่อยที ่ 4.1 การขยาย

ผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน   
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 : ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการบริหารจัดการน้ำ 
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2.4 กรอบยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 256 

วิสัยทัศน์ของแผน 
“เป็นองค์กรนำเพ่ือขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับ

สากลและเพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2580” 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

เป้าหมายการให้บริการ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต    

2.5 แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ สสน.   
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 สสน. ได้กำหนดประเด็นการดำเนินงานที่มุ่งเน้นไว้

ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการ

เพ่ิมประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 
ประเด็นที่ 2  การบูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 
ประเด็นที่ 3  การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
ประเด็นที่ 4 การถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 

โดยมีเป้าหมายงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2570 และแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

พันธกิจ 
เป้าหมายระยะ 5 ปี (Mile Stone)  

2565 2570 
1. การวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ  

1. โทรมาตร Version 5 (Slim&Smart) 
2. แบบจำลองภูมิประเทศแบบ 3 มิติ 

ความ ละเอียดสูง 
 3. Data Sci ด้านบริหารจัดการน้ำ  
4. ระบบคาดการณ์ฝนรายฤดูกาล 
5. แบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศใน

เขตเมืองร่วมกับแบบจำลองมลพิษทาง
อากาศ 

6. ระบบเตือนภัยน้ำท่วมน้ำในเขตเมือง 
7. แบบจำลองการไหลของน้ำทะเลแบบ 

3 มิติและคุณภาพน้ำ 

1. โทรมาตร Version 6 
2. AI ด้านบริหารจัดการน้ำ  
3. หุ่นยนต์สำรวจและจัดทำแผนที่ 
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

คาดการณ ์ระบบแบบจำลองการ
บริหารจัดการน้ำและระบบการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Optimization & 
Analytics) 
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พันธกิจ 
เป้าหมายระยะ 5 ปี (Mile Stone)  

2565 2570 
8. ระบบติดตามภัยแล้ง 
9. ระบบสมดุลน้ำ (Water Balance) 

2. การบูรณาการข้อมูล 
และให้บริการระบบ
คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 
  

1. ThaiWater Platform  
2. Open data 
3. Data Governance 
4. Digital Organization Platform 

1. ThaiWater Platform Service 
2. มาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ  
3. Digital Organization Platform 

3. การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งใน และ
ต่างประเทศ 

1. เครือข่ายการพัฒนาเทคโนโลยีและ
การประยุกต์ใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการน้ำ 

2.เครือข่ายหน่วยงานและเอกชนในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติ 

3.โครงการวิจัยร่วมกับประเทศผู้นำด้าน
เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำ 

4 การสนับสนุนให้เริ่มเกิดคลังข้อมูลน้ำ 
(Hydroinformatics Center) และ
เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำในกลุ่ม
ประเทศ CLMV (ลาว, เมียนมา)  

การสนับสนุนให้เริ่มเกิดคลังข้อมูลน้ำ 
และเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำใน
กลุ่มประเทศ CLMV (เวียดนาม) 

4. การถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

1. ความมั่นคงทางด้านน้ำอุปโภคและ   
การเกษตร เฉลี่ยของชุมชนแกนนำ
ร้อยละ 65 

2. Platform การจัดการน้ำชุมชน 
3. ต้นแบบ smart farming  20 ชุมชน 

(จากแกนนำ 60 ชุมชน) 
4. องค์ความรู้แบบบูรณาการเพ่ือรองรับ

ความเสี่ยงภัยพิบัติด้านน้ำในระดับ
พ้ืนที่ 

5. ต้นแบบศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด 25 
ศูนย ์

1. ความมั่นคงทางด้านน้ำอุปโภค 
และการเกษตรของชุมชนแกนนำ
เฉลี่ยร้อยละ 90 และเกิดแนว
ทางการใช้น้ำซ้ำ (Reused Water) 

2. ชุมชนขยายผล smart farming  
60 ชุมชน (จากแกนนำ 60 ชุมชน) 

3. การเพ่ิ่ิมขีดความสามารถเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในการบริการจัดการ
น้ำเพื่อจัดการภัยพิบัติในระดับ
จังหวัด 
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พันธกิจ 
เป้าหมายระยะ 5 ปี (Mile Stone)  

2565 2570 
4. ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดภายใต้

คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ
จังหวัด 76 ศูนย์ 

 
2.6  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) 

วิสัยทัศน์ของแผน 
 “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” 

โดยดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ยุคที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้
ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ 
และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ประกอบด้วย 4 เป้าหมายที่สำคัญ คือ 
เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก ด้วยการใช้นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การ
บริการ 

เป้าหมายที่ 2 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อดิจิทัล 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม 
มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุค
ดิจิทัล 

เป้าหมายที่ 4 ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม จึงกำหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลหรือทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทย ในระยะเวลา 20 ปี 

 
และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดการ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่

สำคัญไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ : 

เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: ขับเคลื่อน New S-Curve เพ่ิม

ศักยภาพสร้างธุรกิจ เพ่ิมมูลค่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : สร้างการมีส่วนร่วม การใช้

ประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล : โปร่งใส อำนวยความสะดวก 

รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : สร้างคน สร้างงาน 

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล : กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นใน

การลงทุนมีความมั่นคงปลอดภัย 
 

โดยการดำเนินงานของ สสน. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีความเชื่อมโยงการทำงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
และตรวจสอบได ้
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2.7 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ.2563-2565) 
วิสัยทัศน์ของแผน 
“รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน”   

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใน 4 ด้าน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดัับคุุณภาพการให้้บริิการแก่่ประชาชนด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกภาคธุุรกิิจไทยด้้วยเทคโนโลยีดิจิิทััล  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาล ข้อมููลภาครัฐในทุุกกระบวนการทำงานของภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พััฒนากลไกการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน ร่่วมขัับเคลื่่อนรััฐบาลดิิจิิทััล 

พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
1. ยกระดับคุณภาพการให้บริิการแก่

ประชาชนด้วยเทคโนโลยีี ดิิจิิทััล 
• เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 
• พัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐเพื่อประชาชน 
• เพ่ิมสมรรถนะขีดความสามารถของบุคลากร 
• เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ดิจิทัล พร้อมคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล 
2.อำนวยความสะดวกภาคธ ุ ุรกิิจ

ไทยด้้วยเทคโนโลยีดิจิิทััล  
• จัดให้มีระบบบริการดิจิทัล อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ 
• ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดแพลทฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ ที่เอื้อต่อการ

ดำเนินธุรกรรมดิจิทัล 
• ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการที่เอ้ือ

ต่อผู้ประกอบการ 
• อำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจนำข้อมูลไปพัฒนาบริการและ

นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 
• เปิดโอกาสให้นำเทคโนโลยีพร้อมใช้จากผู้ประกอบการ เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อเพ่ิมโอกาสทางการตลาด 
3. ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาล ข้อมูล

ภาครัฐในทุ ุกกระบวนการทำงาน
ของภาครัฐ 

 

• จัดให้มีระบบดิจิทัลสนับสนุนการเปิดเผย แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง
ข้อมูลภาครัฐอย่างบูรณาการ 

• พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับระบบดิจิทัลในการ
เชื่อมโยง การเปิดเผย และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ในการ
บริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล 

• พัฒนากลไก การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ให้โปร่งใส 
มีมาตรการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
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ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
4. พัฒนากลไกการมีส่วนร่่วมของทุก

ภาคส่วน ร่่วมขัับเคลื่่อน 
รััฐบาลดิิจิิทััล 

• จัดให้มีระบบดิจิทัล ให้ทุกภาคส่วนได้แสดงข้อคิดเห็น 
• เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของหน่วยงานรัฐ ในรูปแบบ

และช่องทางดิจิทัล  
• จัดให้มีเวทีหรือช่องทางดิจิทัล เพื ่อรับฟังความคิดเห็นในการ

กำหนดนโยบาย 

โดยยุ ุทธศาสตร์ ์การพั ัฒนารั ัฐบาลดิจิ ิทั ัลที ่เชื ่อมโยงกับการดำเนินงานของ สสน. ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1, 3 และ 4 ที่มุ่งหวัังให้้นำไปสู่ ่เป้าหมายของประเทศ ในด้้านการลดความเหลื่ ่อมล้ำในการ
เข้าถึงบริิการและสวััสดิิการของประชาชน การสร้้างให้้เกิิดความโปร่่งใสในการทำงานของภาครััฐที่่ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้้ และสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในการขัับเคลื่่อนนโยบายสำคัญของประเทศ 

ความเชื่อมโยงนโยบายและแผนสำคัญของประเทศสู่แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สสน. แสดงดังนี้ 

 

ภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงนโยบายและแผนสำคัญของประเทศสู่แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สสน. 
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บทที่ 3 สถาปัตยกรรมองค์กรของ สสน. 

3.1 บทนำ  
สสน. ได้มยีุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้จัดทำไว้แล้ว และใช้ในการ

ดำเนินงาน ปี 2558-2563 ดังนี้ 
1) ICT และสารสนเทศ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
2) พัฒนาและบูรณาการข้อมูล ระบบงาน และระบบ ICT เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการ

ดำเนินงานของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม  
3) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ทันสมัย มั่นคงปลอดภัย 

และคุ้มค่า พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันได้อย่างต่อเนื่อง  
4) บริหารจัดการ ใช้งาน และ ให้บริการ ด้าน ICT อย่างโปร่งใส 
5) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน ICT เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินงานของสถาบัน 

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สสน. ที่ผ่านมา มุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคง
และงานบริการด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ ให้เป็นเครื่องมือหลักและกลไกสำคัญสำหรับการดำเนินกิจการของ 
สสน. 

3.2 ระบบสารสนเทศของ สสน.  
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ให้บริการและใช้งานภายในของ สสน. ในระยะแรกนี้ (แสดงดังภาพท ี5) 

เน้นการสร้างระบบสนับสนุนระบบบริหารจัดการน้ำและการจัดทำคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติซึ่ งภารกิจหลักของ 
สสน. ประกอบด้วย 

1) งานพัฒนาและวิจัย  
2) งานบริหารองค์กร 
3) งานบริการส่วนกลาง 
4) งานระบบให้บริการและสนับสนุนทางเทคนิค 
5) งานระบบเว็บไซต์ 

โดยมีประเด็นการพัฒนาหลัก ได้แก่ 
1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2) การสร้างระบบทดแทนการใช้กระดาษและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถทำงานได้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบภายใน 
4) ความปลอดภัยของระบบ 
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ภาพที่ 5 ระบบสารสนเทศของ สสน. 

3.3 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศของ สสน.  
โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของ สสน. มีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน แสดงดังภาพ 6 

1) Network Infrastructure มีระบบการเชื่อมต่อที่สามารถรองรับการให้บริการและสนับสนุน
งานวิจัยต่าง ๆ ของ สสน. โดยมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหลักสำหรับให้บริการต่าง ๆ ขนาด 100 Mbps 
(Fiber Optic) พร้อมระบบเชื่อมต่อสำรอง การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำหรับนักวิจัยขนาด 200 Mbps (Fiber 
Optic) พร้อมระบบเชื่อมต่อสำรอง และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำหรับงานสนับสนุนอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งานทั่วไปอีก 400 Mbps (FTTx) นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) และระบบเครือข่ายงานวิจัยไทยสาร 
(ThaiSarn) เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ และใช้งานข้อมูลวิจัยต่าง ๆ อีกด้วย 
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ภาพที่ 6 โครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการของ สสน. 

 
2) Data Center Facilities เป็นศูนย์ข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ต่อเนื่อง ตัวห้องก้ันด้วยผนังทนไฟ (Fire-proof Wall) มีระบบพื้นยกเพ่ือป้องกันผลกระทบการการรั่วของน้ำ
และไฟฟ้าสถิต และมีระบบตรวจจับการรั่วของน้ำติดตั้งใต้พ้ืนยกอีกด้วย ระบบไฟฟ้ามีเครื่องสำรองไฟฟ้าและ
ปรับคุณภาพกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมด้วยระบบไฟฟ้าสำรองจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งจะทำงานอัตโนมัติ
เมื่อการจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากการแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักเกิดการขัดข้อง มีระบบทำความเย็นแบบใช้ระบบ
กักเก็บลมเย็น (Cold Aisle Containment) และเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น มีระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับควันความไวสูงเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัยมีการควบคุมการเข้าออกด้วยระบบ Access Control และระบบกล้องวงจรปิด โดยระบบทั้งหมดที่
กล่าวมาสามารถบริหารจัดการและเผ้าระวังจากระยะไกลผ่านระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center 
Infrastructure Management) ได้ทั้งหมด   

3) Data Center Infrastructure สามารถรองรับการติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ได้
ทั้งหมด 20 ตู้ Rack ระบบเครือข่ายใช้เทคโนโลยี Software Defined Network โดยมี Core Network 
ขนาด 40 Gbps และมี Distribution Network ที่กระจายไปตามตู้ Rack ต่าง ๆ ขนาด 10 Gbps อุปกรณ์
เครือข่ายทั้งหมดที่ใช้งานภายในศูนย์ข้อมูลได้รับการออกแบบติดตั้งเป็นแบบ Redundant ทั้งหมด เพ่ือรองรับ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4) Computing Infrastructure แบ่งออกเป็น 4 ระบบใหญ่ ๆ คือ ระบบ Model, ระบบ 
Virtualization, ระบบ Big Data และระบบ GPU ซึ่งทั้งหมดติดตั้งใช้งานอยู่ในศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูล
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สำรอง นอกจากนี้ยังมีการใช้บริการคลาวด์จากโครงการพัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data 
Center and Cloud Service: GDCC) อีกส่วนนึง โดยมี Computing Capacity รวมดังนี้ 

- 154 Compute Node 
- 3,528 CPU Core 
- 13.328 PB Memory 
- 1.8 PB Storage 

ทั้งนี้ สสน. ได้ทำการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
และปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลที่อ้างอิงได้ตามมาตรฐานสากล อีกด้วย 

3.4 สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
สถาปัตยกรรมองค์กรของ สสน. ปี 2564 จัดทำตามกรอบและแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรม

องค์กร ที่เรียกว่า TOGAF มุ่งเน้นเรื่องความสมบูรณ์ครบถ้วนของกระบวนการ ขั้นตอน และความพร้อมของ
ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำ EA โดยสถาปัตยกรรมองค์กรของ สสน. มีองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กร 6 
ด้าน ได้แก่ สถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ สถาปัตยกรรมด้านข้อมูล สถาปัตยกรรมด้านระบบงาน สถาปัตยกรรม
ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล และการเฝ้าระวังและบริหารจัดการ
ระบบ ดังภาพที่ 7 สถาปัตยกรรมองค์กรของ สสน.ที่สามารถใช้เป็นกรอบพัฒนาหรือกำหนดแผนกลยุทธ์ 
นโยบายและการดำเนินงาน รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สสน. เพื่อให้การดำเนินงานมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานของนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ภาพที ่7 สถาปัตยกรรมองค์กรของ สสน. 
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3.4.1 สถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ (Business Architecture) 

จากการวิเคราะห์พันธกิจ แผนงาน และโครงสร้างองค์กรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 

(องค์การมหาชน)  รวมถึงความสัมพันธ์ของกระบวนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ 5 ยุทธศาสตร์และ

พันธกิจของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)  สามารถจัดทำสถาปัตยกรรมทางธุรกิจ 

(Business Architecture) ตามกลุ่มภารกิจหลักขององค์กรเป็น 3 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ การบริการด้านหน้า 

(Front Services) การบริการแกนหลัก (Core Services) การบริการด้านหลัง(Back Services) ดังภาพที่ 8 มี

รายละเอียดดังนี้ 

1) การบริการด้านหน้า (Front Services) เป็นส่วนงานที่เป็นเหมือนด่านหน้าขององค์กรที่
จะต้องติดต่อประสานงานและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย การบริการภายนอก และการ
ติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีกระบวนงานที่เก่ียวข้อง คือ  

• งานเผยแพร่ ถ่ายทอด และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ำ 

• งานให้บริการงานวิจัยและเทคโนโลยี 

• งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

• งานเครือข่ายความร่วมมือภายในและต่างประเทศ 
2) การบริการแกนหลัก (Core Services) เป็นงานหลักเพ่ือให้เกิดข้อมูลหรืองานวิจัยไป

สนับสนุนงานบริการอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

• คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ Thaiwater Platform 

• งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

• คลังข้อมูลและคลังความรู้ สสน. 
3) การบริการด้านหลัง (Back Services) เป็นงานสนับสนุน ขับเคลื่อนงานหลักให้สามารถ

ทำงานได้อย่างราบรื่น ประกอบด้วย 

• บริการงานสนับสนุน (Operational Excellence) 
o งานบริหารจัดการภายในองค์กร 
o งานบริหารจัดการทรัพยากร 
o งานบริการโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

• บริการงานตรวจสอบ กำกับ และกฎระเบียบ (Regulatory Compliance) 
o งานนิติการ 
o งานตรวจสอบภายใน 
o งานบริหารความเสี่ยง 
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ภาพที่ 8 แผนผังสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ 

3.4.2 สถาปัตยกรรมด้านข้อมูล (Enterprise Data) 

สถาปัตยกรรมด้านข้อมูลของ สสน. เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการทำงานที่

เกี่ยวข้องว่าแต่ละกระบวนงานจะต้องใช้ข้อมูลในการดำเนินงานและทำจัดให้เกิดผลลัพธ์ข้อมูล โดยเฉพาะ

ข้อมูลหลักเพื่องานบริการของ สสน. รายละเอียดดังภาพที่ 9 ทั้งนี้ จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหลักของ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ข้างต้น สามารถจัดเป็นกลุ่มข้อมูลหลักได้ ดังนี้ 

1) คลังข้อมูลน้ำ รวบรวมข้อมูลด้านน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2) คลังข้อมูล สสน. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำตามภารกิจ ข้อมูลวิจัยและนวัตกรรม  

ของ สสน.  
3) ข้อมูลบริหารงานองค์กร  
4) ข้อมูลยุทธศาสตร์และแผนงาน  
5) คลังความรู้ สสน. รวบรวมความรู้ที่เกิดจากการดำเนินงาน และพัฒนาระบบในรูปแบบ 

Knowledge Management ขององค์กร  
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ภาพที ่9 แผนผังข้อมูลหลักของ สสน. 

 

3.4.3 สถาปัตยกรรมด้านระบบงาน (Enterprise Application) 

สถาปัตยกรรมด้านระบบงาน (Enterprise Application) เป็นการกำหนดระบบงานและข้อมูล

การดำเนินงานขององค์กรไปสู่โครงสร้างด้านระบบสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์กระบวนการทำงานและข้อมูล

ที่สนับสนุนภารกิจหลัก เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ประเมินความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศขององค์กร รวมถึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาให้

ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ขององค์กรให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ในอนาคต  

โดยข้อมูลหลักขององค์กรและระบบงานทั้งหมดของ สสน. สามารถนำมาจัดทำในรูปแบบแพลทฟอร์ม

ระบบงานหลักขององค์กร ได้เป็น 3 แพลทฟอร์ม คือ 

1) Thaiwater Platform  

2) Platform ด้านระบบบริหารจัดการองค์กร 

3) Platform การจัดการน้ำชุมชน 
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ภาพที่ 10 แพลตฟอร์มระบบงานหลักของ สสน. 

 

3.4.4 สถาปัตยกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Technology Architecture) 

สถาปัตยกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Technology Architecture) เป็นการกำหนด

โครงสร้างด้านพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  โดยการวิเคราะห์ และออกแบบเทคโนโลยีให้

รองรับการทำงานของระบบสารสนเทศต่าง ๆ ขององค์กร เช่น ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบ

บริหารจัดการฐานข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่มีอยู่ในปัจจุบันและแผนพัฒนาในอนาคต  

 ทั้งนีส้ถาปัตยกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยีของ สสน. มีดังนี้  

1) User Centric  

2) Process Centric  

3) Dara Centric  

4) Decision Engine Centric  

5) Infrastructure 
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ภาพที ่11 แผนผังสถาปัตยกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยี 

3.4.5 สถาปัตยกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Security Architecture) 

สถาปัตยกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เป็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

เป็นกลไกในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ไปสู่ความปลอดภัยด้านข้อมูลขององค์กร โดยปัจจุบัน

โครงสร้างสถาปัตยกรรมของ สสน. ประกอบด้วย  

1) นโยบายความม่ันคงปลอดภัย (Security Policy)  

2) การจัดการด้านการยืนยันตัวตน (Identity Management)  

3) การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ (Security Monitoring)  

4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่จะให้สิทธิในการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น 

(Data Security)  

5) การป้องกันการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลภายในโดยไม่ได้รับ

อนุญาต (Network Security) 

 

ภาพที ่12 แผนผังระบบรักษาความปลอดภัย 
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3.4.6 การเฝ้าระวังและบริหารจัดการระบบ (System Monitoring and Management) 

การเฝ้าระวังและบริหารจัดการระบบ เป็นส่วนของการติดตามและเฝ้าระวังการใช้งานและการ

บริหารจัดการระบบเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการทำงานของระบบได้อย่างรวดเร็วและให้ระบบทำงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  

1) Service Level Management  

2) System Monitoring  

3) Data Center Management  

4) Network Management 

 

ภาพที่ 13 แผนผังระบบเฝ้าระวัง และบริหารจัดการระบบ  
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บทที่ 4 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดิจทิัล สสน. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 

4.1. วิสัยทัศน์ 
 

“มุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่ทันสมัยให้บริการ 
และแลกเปลี่ยนสารสนเทศทรัพยากรน้ำ บนมาตรฐานข้อมูลเปิด” 

 

4.2. ยุทธศาสตร์ และ เป้าหมาย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับ ขีดความสามารถการดำเนินงานขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อม
ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลยุคใหม่ 

มุ้งเน้นการพัฒนาองค์กรและการดำเนินงานขององค์กรให้มีความพร้อมในการปรับตัวสู่โลกแห่งดิจิทัล 
(Digital Transformation1) โดยมองภาพองค์กรเป็นหนึ่งเดียวที่เชื ่อมการทำงานของทุกระบบ ทุกระดับ
ปฏิบัติการ ที่จะต้องเกิดการปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกระดับด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และความต่อเนื่องในการทำงาน ลดข้อจำกัดในขั้นตอนการปฏิบัติงานในทุกสถานการณ์ ทั้งใน
และนอกสถานที่ และท้ังในสภาวะปกติ และภาวะวิกฤต ที่สำคัญคือบุคลากรขององค์กรจะต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะ และทัศนคติด้านดิจิทัล (Digital Mindset) มีความพร้อมต่อการปรับตัวอยู่เสมอ เปิดโลกทัศน์
ใหม่ๆ เพ่ือผลักดันองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

เป้าหมาย 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถเชื่อมงานกันได้ในทุกระดับ มีความคล่องตัว 
รวดเร็ว โปร่งใส และประหยัดทรัพยากร 

2) สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงานนอกสถานที่ และในภาวะวิกฤตได้  
3) บุคลากรมีความพร้อมในการปรับตัวสู่โลกดิจิทัล 
4) องค์กรมุ่งสู่ Digital Transformation 

 
  

 
1 รายละเอียดคำอธิบายความหมาย และความแตกต่างของ Digitization, Digitalization, และ Digital Transformation แสดงดงั 
ภาคผนวก ข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุน ให้เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำของประเทศที่มีธรรมาภิบาล และ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำของประเทศ ที่มีแพลทฟอร์มกลางที่ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัย เป็นสากล เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการ เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรน้ำ โดยทุกหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ บนระบบข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน สามารถขยายผลการใช้ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว ไปยังภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างไม่รู้จบ 

เป้าหมาย 

เกิดแพลทฟอร์มดิจิทัลกลางในการให้บริการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
ของประเทศ ที่อยู่บนระบบและมาตรฐานเดียวกัน สามารถต่อยอดไปสู่การใช้งานในหลายมิติอย่างต่อเนื่อง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสรรค์สร้างงานวิจัยและพัฒนาที่นำสมัยอยู่เสมอ 

ให้ความสำคัญกับการคิดค้นนวัตกรรม งานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับท้องถิ่น จนถึง
ระดับประเทศ โดยเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการ
ประมวลผลลัพธ์ ความแม่นยำ ถูกต้อง และความรวดเร็วในการใช้งาน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นสูง ที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความนำสมัย ทันต่อทิศทางเทคโนโลยีโลกอยู่เสมอ  

เป้าหมาย 

มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ที่ทำให้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขององค์กรมีความรวดเร็วมากขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นยำ นำไปสู่ผลงานทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
ทางด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา กลไกที่ทันสมัย และการรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

สร้างความเชื่อม่ันในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล ที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้
ประสบความสำเร็จในทุกยุทธศาสตร์ โดยจำเป็นต้องพัฒนากระบวนการในการรักษาความปลอดภัยที่เป็น
มาตรฐานสากล มีแผนบำรุงรักษา การสำรองข้อมูล ติดตามการทำงาน และประสิทธิภาพของทั้งระบบอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ  

เป้าหมาย 

เกิดกระบวนการมาตรฐานขององค์กร ในการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่สามารถ
ติดตาม ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และสร้างความมั่นคงของระบบข้อมูลให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง มี
เสถียรภาพ 
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4.3. ตัวช้ีวัด  

 จากยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการดิจิทัล สสน. จึงได้กำหนดตัวชี้วัดที่ได้คาดหมายไว้
ในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ และ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ระยะ 3 ปี (2564-2566) 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ฝ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับ ขีดความสามารถการดำเนินงานขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อม
ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลยุคใหม่ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานขององค์กรให้สามารถ
เชื่อมงานกันได้ในทุกระดับ มี
ความคล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใส 
และประหยัดทรัพยากร 

2) สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ และใน
ภาวะวิกฤตได้  

3) บุคลากรมีความพร้อมในการ
ปรับตัวสู่โลกดิจิทัล 

4) องค์กรมุ่งสู่ Digital 
Transformation 

จำนวนงานบริการที่ได้ปรับให้
เป็นดิจิทัล  

8 งานบริการ อน., นย.,  
กช., พด., ปส. 

ลดระยะเวลาในการดำเนินงานใน
แต่ละกระบวนการที่ได้ปรับเป็น
ดิจิทัล (%) 

25% ที่ลดลงจาก
ระยะเวลา

ดำเนินงานเดิม 

อน., นย.,  
กช., พด., ปส. 

สัดส่วนบุคลากรที่ได้รับการอบรม
และพัฒนาทักษะ และองค์
ความรู้ด้านดิจิทัลในทุกระดับ 

85% นย. 

สัดส่วนบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและบุคลากรด้านวิจัย 
ได้รับการพัฒนาทักษะและองค์
ความรู้ด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องและ
ทันสมัยอย่างเหมาะสม 

85% นย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุน ให้เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำของประเทศที่มีธรรมาภิบาล และ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เกิดแพลทฟอร์มดิจิทัลกลางในการ
ให้บริการ เชื่อมโยง และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำของประเทศ ที่อยู่บน
ระบบและมาตรฐานเดียวกัน 
สามารถต่อยอดไปสู่การใช้งานใน
หลายมิติอย่างต่อเนื่อง 

จำนวนชุดข้อมูลหลักด้านน้ำของ
องค์กร ที่มีการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ  

3 กลุ่มชุดข้อมูล นน., พด. 

มีแพลทฟอร์มดิจิทัลกลางในการ
ให้บริการ เชื่อมโยง และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำของประเทศ 

1 แพลทฟอร์ม พด. 



32 
 

ยุทธศาสตร์ และ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ระยะ 3 ปี (2564-2566) 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ฝ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสรรค์สร้างงานวิจัยและพัฒนาที่นำสมัยอยู่เสมอ 

มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ทันสมัย ที่ทำให้กระบวนการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขององค์กรมีความ
รวดเร็วมากขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
แม่นยำ นำไปสู่ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นสูงทางด้าน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำอย่าง
ต่อเนื่อง 

จำนวนงานวิจัยและพัฒนาที่มี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

6 งาน นน., พด., สส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา กลไกที่ทันสมัย และการรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

เกิดกระบวนการมาตรฐานของ
องค์กร ในการรักษาความ
ปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
ที่สามารถติดตาม ตรวจสอบได้
ตลอดเวลา และสร้างความมั่นคง
ของระบบข้อมูลให้มีการทำงาน
อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ 

มีการประเมินผลระบบการรักษา
ความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี 
โดยทุกระบบจะต้องผ่านเกณฑ์
การประเมินความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล 

1 ครั้งตอ่ปี พด. 

จำนวนเหตุบุกรุกด้านระบบ
สารสนเทศที่ทำสำเร็จ 
เปรียบเทียบกับจำนวนที่ถูกโจมตี
ทั้งหมด  

จำนวนเหตุที่
น้อยลงเมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า 

พด. 

ประสิทธิภาพในการกู้คืนระบบ
จากเหตุบุกรุก (ระยะเวลา 
downtime) 

ระยะเวลา 
downtime ไม่
เกิน 24 ชั่วโมง 

พด. 
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4.4. แนวทางการประเมินตัวชี้วัด  

1) ระดับโครงการ/กิจกรรม : กำหนดติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนโครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฎิบัติการประจำปี รวมถึงปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) โดย
แบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  

2) ระดับภาพรวมของแผนปฏิบัติการ : กำหนดติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน โดยเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระยะ 3 ปี ที่กำหนดไว้ 

โดยนำเสนอรายงานผล 1) และ 2) ต่อคณะทำงานเทคโนโลยีดิจิทัล และคณะกรรมการ สสน. เพ่ือ
ทราบ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับนำมาพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงา นด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของ สสน. ต่อไป 
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บทที่ 5 แผนปฏิบัติการดจิิทัล สสน. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 
 

เพ่ือให้แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี บรรลุตามเป้าหมาย และมีผลผลิตสอดรับกับวัตถุประสงค์ 
และตอบโจทย์ตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ จึงจำเป็นต้องกำหนดแผนงาน/โครงการ ในแต่ละยุทธศาสตร์รายปี 
ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับ ขีดความสามารถการดำเนินงานขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อน

องค์กรดิจิทัลยุคใหม่ 
เป้าหมายยุทธศาสตร ์ - เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถเชื่อมงานกันได้ในทุกระดับ มี

ความคล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใส และประหยัดทรัพยากร 

- สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงานนอกสถานที่ และในภาวะวิกฤตได้  

- บุคลากรมีความพร้อมในการปรับตัวสู่โลกดิจิทัล 

- องค์กรมุ่งสู่ Digital Transformation 
 

แผนงาน / โครงการ 

แผนการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี  
ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.1 ระบบงานการจัดการน้ำชุมชน             กช., พด. 

1.2 ระบบฐานข้อมูลภมูิสารสนเทศ (GIS 
Data Catalog) 

            พด. 

1.3 ระบบงานบริหารโครงการ (Project 
Management) 

            พด. 

1.4 ระบบงานบริหารองค์กร (ERP)             อน. 

1.5 ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ของ 
สสน. (KM) 

            นย., พด. 

1.6 ระบบประเมินสมรรถนะบุคลากร 
(Competency Assessment Online) 

            นย., พด. 

1.7 ระบบสรรหาบุคลากร  
(e-Recruitment) 

            นย., พด. 

1.8 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
บุคลากร 

            นย. 

 

 
งานต่อเนื่อง แผนงานดิจิทัล 
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แผนงาน / โครงการ 

แผนการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี  
ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

2.1 โครงการพัฒนาระบบ Thaiwater 
Platform 

            พด. 

2.2 โครงการจัดทำต้นแบบระบบ
แลกเปลีย่นข้อมูลกลางด้านน้ำ 

            พด., นน. 

2.3 ระบบศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด 
(Advanced level) 

            สส., พด. 

2.4 ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้เทคนิค Data 
Science 

            พด., นน. 

 

ที่ 
นำทาง แล 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนให้เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำของประเทศที่มีธรรมาภิบาล และการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายยุทธศาสตร ์ เกิดแพลทฟอร์มดิจิทัลกลางในการให้บริการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำของประเทศ ที่อยู่บนระบบและมาตรฐานเดียวกัน สามารถต่อยอดไปสู่การใช้งาน
ในหลายมิติอย่างต่อเนื่อง 

งานต่อเนื่อง แผนงานดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสรรค์สร้างงานวิจัยและพัฒนาที่นำสมัยอยู่เสมอ 
เป้าหมายยุทธศาสตร ์ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ที่ทำให้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมขององค์กรมีความรวดเร็วมากขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นยำ นำไปสู่ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นสูงทางด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง 

ะแผนป 

แผนงาน / โครงการ 

แผนการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี  
ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

3.1 โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และ
เตือนภัยน้ำท่วมในเขตเมือง 

            นน. 

3.2 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้าน
วิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้ำ 
จากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ ระยะที่ 2 

            พด., นน. 

3.3 ระบบประมวลผลและบูรณาการ
ข้อมูลจากเทคโนโลยี MMS 

            พด. 

3.4 ระบบสำรวจทางน้ำแบบหนึ่งระบบ
หลายรูปลักษณ ์

            สส. 

3.5 ระบบสำรวจทางน้ำอย่างง่ายสำหรับ
ใช้งานในศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด 

            สส. 

3.6 โครงการพัฒนาระบบติดตามและ
พยากรณภ์ัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้ง 
จากข้อมูลดาวเทียม 

            นน. 

ฏิบัติการดิจิทลั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกที่ทันสมัย และการรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
เป้าหมายยุทธศาสตร ์ เกิดกระบวนการมาตรฐานขององค์กร ในการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่

สามารถติดตาม ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และสร้างความมั่นคงของระบบข้อมูลให้มีการทำงาน
อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ 

 ส 

แผนงาน / โครงการ 

แผนการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี  
ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

4.1 โครงการปรับปรุง DR Site (ความ
มั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ) 

            พด. 

4.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่อง
โหว่ (Vulnerability Assessment) 
ประจำป ี

            พด. 

4.3 การทดสอบ DR Plan ประจำปี             พด. 

4.4 การประเมินทดสอบหาช่องโหว่
เว็บไซต์ (OWASP) และปรับปรุงแก้ไข 

            พด. 

สน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
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บทที่ 6 แผนปฏิบัติการดจิิทัล สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับ ขีดความสามารถการดำเนินงานขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลยุคใหม่ 
เป้าหมายยุทธศาสตร ์ - เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถเชื่อมงานกันได้ในทุกระดับ มีความคล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใส และประหยัดทรัพยากร 

- สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงานนอกสถานที่ และในภาวะวิกฤตได้  

- บุคลากรมีความพร้อมในการปรับตัวสู่โลกดิจิทัล 

- องค์กรมุ่งสู่ Digital Transformation 

 

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
แผนการดำเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

คาดว่าจะที่ได้รับ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ระบบงานการจัดการน้ำชุมชน 
รายละเอียดโครงการ : 
สสน. ได้ดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน  เพื่อ 
สร้างตัวอย่างความสำเร็จของการจัดการ
ทรัพยากรน้ำในระดับชุมชน เกิดชมุชนแกน
นำ 60 แห่ง ที่คนในชุมชน คณะกรรมการ
น้ำชุมชน มีศักยภาพในการบรหิารจัดการน้ำ
ชุมชน และมีตัวอย่างความสำเร็จ เพื่อขยาย
ผลสู่ชมุชนที่อยู่ข้างเคียง โดยชุมชนแกนนำ 
ทำหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยง ปัจจุบันมีพื้นที่ขยาย

1. รวบรวม จัดเตรียม วิเคราะห์ เชื่อมโยง 
ข้อมูลชุมชน 

    ผลผลติ : 
1. ระบบข้อมูลพื้นฐานชุมชน เพื่อ
พัฒนาเพิ่มระบบติดตามการดำเนนิ
โครงการ พร้อมทั้งระบบบรหิารงาน
ในฝ่าย กช. 
2. ระบบรองรับการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานชุมชน งานโครงการและ
ข้อมูลอื่นๆ เช่น หน่วยงานความ
ร่วมมือ ผูส้นับสนุนงบประมาณ ท่ี
ปรึกษาติดตามโครงการ ชุมชน
เครือข่ายขยายผล เป็นต้น  

- กช., พด. 

2. ออกแบบจัดทำฐานข้อมูลเครือข่าย
ชุมชน (หน้าแสดงผล ข้อมลูพื้นฐานชุมชน 
แผนที่ชุมชนเครือข่าย) 

    

3. ออกแบบและพัฒนาระบบรายงาน 
สัญญา งบประมาณ และความร่วมมือ  

    

4. ทดสอบใช้งานระบบฐานข้อมูล และ
ปรับแก้ไข  
หมายเหตุ : การพัฒนาระบบเฟสที ่  1 
ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานชุมชน รายงาน สัญญา 
และข้อมูลส่วนบริหารโครงการอื่นๆ) 
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โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
แผนการดำเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

คาดว่าจะที่ได้รับ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

จำนวน 1,794 หมู่บ้าน เพื่อให้การจัดเก็บ
ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อมูลตัวอยา่ง
ความสำเร็จ และข้อมูลชุมชนในพ้ืนท่ีขยาย 
มีประสิทธิภาพ คล่องตัว สามารถเช่ือมต่อ
งานในแต่ละปีได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจน
ชุมชนเครือข่ายสามารถเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่
ได้ จึงเกิดเป็น ระบบงานการจัดการน้ำ
ชุมชน โดยระบบงานมีองค์ประกอบสำคัญ
ดังนี ้
1. ฐานข้อมูลเครือข่ายจัดการน้ำชุมชน 
2. งานโครงการและความร่วมมือ 
3. งานด้านเทคโนโลยีการจดัการน้ำชุมชน 
4. งานด้านองค์ความรู ้

     3 ระบบรายงานข้อมลูโครงการ
เบื้องต้น  
4 ระบบแผนที่แสดงพ้ืนท่ีเครือข่าย
จัดการน้ำชุมชนจำนวน 1,794 
ชุมชน 
ผลลัพธ์ : 
เกิดระบบงานจัดการนำ้ชุมชน 

https://intranet-v4.hii.or.th/ 
สำหรับการใช้บันทึกฐานข้อมูลชุมชน 
งานโครงการและความร่วมมือ 
ภายในฝ่าย โดยเจ้าหน้าท่ีสามารถเข้า
ไปทดสอบระบบ และพัฒนาระบบ
ต่อไป 

2. ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS 
Data Catalog) 
รายละเอียดโครงการ : 
เป ็นระบบค้นหาและแสดงผลข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอีกทั ้งยังสามารถจัดทำแผนที่
เบื้องต้นได้ โดยรวบรวมข้อมูลเดิมและข้อมูล
ใหม่นำเข้าและจัดกลุ ่มข้อมูลให้สามารถ
สืบค้นได้ง่าย นอกจากนี้ยังจัดกลุ่มผู้ใช้งาน
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ทำ

1.รวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศพร้อมทั้ง
จัดกลุ่มข้อมูลให้เหมาะสมต่อการใช้งาน 

    ผลผลติ : 
ระบบบรหิารจดัการข้อมลูภมูิ
สารสนเทศทำให้ลดขั้นตอนการ
ทำงาน ลดความซ้ำซ้อน  
 
ผลลัพธ์ : 
เกิดองค์ความรู้และสามารถนำไปต่อ
ยอดงานร่วมกับงานอื่นๆ  

7.40 พด. 

2.ออกแบบระบบฐานข้อมูล     
3.จัดซื้อเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลพร้อมท้ังติดตั้ง 

    

4.พัฒนาระบบและจัดเตรียมชั้นข้อมูลฐาน
สำหรับใช้ทำแผนท่ี 

    

5.นำเข้าข้อมูลจากระบบเดิมและข้อมูล
แผนที่ใหม่ 

    

https://intranet-v4.hii.or.th/
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โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
แผนการดำเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

คาดว่าจะที่ได้รับ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

ให้สามารถลดขั้นตอนการทำงาน ลดความ
ซ้ำซ้อน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
มากยิ่งข้ึน  

6.ทดสอบระบบจัดทำรายงานผลการใช้
งาน 

    เกิดความเชื่อมโยงกับงานโครงการ
อื่นๆทั้งภายในฝ่ายและภายนอกฝา่ย 
มีการทดลองใช้งานทำให้เกิดการชี้วัด
ประสิทธิภาพของระบบและเกิดการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
มีฐานข้อมูลภมูิสารสนเทศ 

7.อบรมเผยแพร่     
     

3. ระบบงานบริหารโครงการ (Project 
Management) 
รายละเอียดโครงการ : 
ระบบงานบริหารโครงการ อยู ่ภายใต้การ
ดำเนินงานจัดทำ Project Management 
Platform ของ สสน. ซึ ่งมีองค์ประกอบ 4 
ส่วน  
1. PMO Structure: วิเคราะห์โครงสร้าง 

PMO (Project Management Office) 
ของ สสน. เพื่อหาจุดเด่น/จุดด้อย และ
ระบบท่ีมาใช้รองรับการทำงาน 

2. Management: จัดทำ PM Workflow 
และความเช ื ่อมโยงก ับระบบ /คน/
เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ออกแบบและจัดทำ PM Platform     ผลผลติ : 
1. โครงร่าง Project Management 
Platform ของ สสน. 
2. PM Workflow 4 flows รองรับ
งานบริหารโครงการ, งานประสาน 
และธุรการ 
ผลลัพธ์ : 
เกิดแพลทฟอร์มบริหารโครงการที่
เป็นมาตรฐาน สำหรับใช้งานภายใน
องค์กร สามารถใช้ในการออกแบบ
แนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่
เชื ่อมโยงกันกับระบบ และส่วนงาน
อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

- พด. 
2. วิเคราะห์ PMO Structure     
3. จัดทำ PM Workflow (ร่างแรก)      
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โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
แผนการดำเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

คาดว่าจะที่ได้รับ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

3. Technology: จัดทำระบบสารสนเทศ 
เพ ื ่อสน ับสน ุนการทำงานตาม PM 
workflow และเชื่อมกับระบบอ่ืนๆ  

4. Monitoring & Reporting: ออก แ บบ
ระบบรายงาน และการเชื ่อมโยงกับ
ระบบอ่ืนๆ ภายในองค์กร 

4. ระบบงานบริหารองค์กร (ERP) 
รายละเอียดโครงการ : 
สสน.  ศ ึกษาระบบการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรองค์กร (ERP) สำหรับนำมาปรับ
ใช้ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการเชื ่อมโยง
ระบบงานต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน และทำให้
การบริหารจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์ 
การวางแผน และการตัดสินใจขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป้าหมายในการ
พ ัฒนาระบบ ERP ระยะท ี ่  1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี ้
1. ระบบบริหารและควบคุมงบประมาณ 
2. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุ 
3. ระบบงานรายได้รับจ้าง และขาย 
4. ระบบการเงิน และบัญชี 

1. วางแผนการดำเนินงานโครงการ     ผลผลติ : 
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
องค์กร (ERP) 
ผลลัพธ์ : 
1. มีระบบและฐานข้อมลูสำหรับ
บริหารจดัการทรัพยากรทีส่ามารถใช้
วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้
กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
3. เพิ ่มทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
ให้แก่บุคลากร 

7.70 อน. 
2. ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบงาน
งบประมาณ 

    

3. ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบงาน
พัสดุ 

    

4. ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบงาน
การเงินและบัญชี 

    

5. ทดสอบภาพรวมของระบบ ERP     
6. อบรมการใช้งานระบบ ERP     
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โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
แผนการดำเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

คาดว่าจะที่ได้รับ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

5. ระบบบริหารจัดการองค์ความรู ้ของ 
สสน. (KM) 
รายละเอียดโครงการ : 
ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการองค์ความรู้ของ สสน. ให้มีความโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
และสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึง
ผล ักด ันให ้เก ิดการใช ้งาน และแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 
ผ่านระบบฯ อย่างมีประสิทธิภาพ  

ประชุมหารือการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์
ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ของ สสน.  

    ผลผลติ : 
- รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ของระบบ

บริหารจดัการความรู้ของ สสน. 
- กิจกรรมการอบรมพัฒนาด้านการ

ใช้งานระบบบริหารจัดการองค์
ความรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ผลลัพธ์ : 
ระบบการจัดการองค์ความร ู ้ของ 
สสน. ได้รับการพัฒนาในด้านรูปแบบ
การแสดงผล และพนักงานใหม่มี
ความเข้าใจการจัดการองค์ความรู้
และเห็นความสำคัญของการเขียน
องค์ความรู้  การแบ่งปันภูมิปัญญา 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
 

- นย., พด. 

ออกแบบเว ็บไซต์ระบบบริหารจัดการ
ความรู้ของ สสน.  

    

จัดอบรมระบบบริหารจัดการองค์ความรู้
กับพนักงานใหม่  

    

     

6. การพ ัฒนาท ักษะด ้านด ิจ ิท ัลของ
บุคลากร 
รายละเอียดโครงการ : 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร 
สสน. ในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของสำนักงาน 

มิติที่ 1 : รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะได้แก่ 
Digital Literacy Skill Set) 

ผลผลติ : 
บุคลากรผ่านการอบรมร้อยละ 85 
ผลลัพธ์ : 
บุคลากร สสน. ม ีท ักษะ ความรู้
ความสามารถด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น 
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ

- นย. 

- หลักสูตร Digital Literacy     
- หลักสูตร การสร้างความตระหนกัรู้ด้าน
ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity 
Awareness) 
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โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
แผนการดำเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

คาดว่าจะที่ได้รับ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

ก.พ. เพื ่อรองรับภารกิจการเตรียมความ
พร้อมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาครัฐ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากร 
สสน. พัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัล 
5 มิติการเรียนรู้ ใน 7 กลุ่มทักษะดา้นดิจิทัล 
ดังนี ้
มิติที่ 1 : รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น 
มิต ิท ี ่  2 : เข ้าใจนโยบาย กฎหมายและ
มาตรฐาน 
มิติที ่ 3 : ใช้ดิจิทัลเพื ่อการประยุกต์และ
พัฒนา 
มิติที่ 4 : ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหาร
จัดการ และนำองค์กร 
มิต ิท ี ่  5 : ใช ้ด ิจ ิท ัลเพื ่อข ับเคล ื ่อนการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ 

มิติที่ 2 : เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน (ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะ 
ได้แก่ Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set) 

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ข อ งบ ุ ค ล าก รภา คร ั ฐ  ต ามมติ
คณะรัฐมนตรี 26 กันยายน 2560 ที่
เสนอโดย สำนักงาน ก.พ. 

- หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลสำหรับผู้ปฏิบตัิงานภาครัฐ (PDPA 
for Government Officer) 
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โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
แผนการดำเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

คาดว่าจะที่ได้รับ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

7. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้เทคนิค Data 
Science 
รายละเอียดโครงการ : 
เป็นงานวิจัยและการพัฒนาระบบและการ
วิเคราะห์ด้วยการนำวิทยาการข้อมูล (Data 
Science) ม าประย ุกต ์ ใช ้ ในการสร ้ า ง
นวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
ม ุ ่งเน ้นการวิเคราะห์ข ้อม ูลเชิงลึก การ
ประย ุกต ์ ใช ้ งานว ิทยาการข ้อม ู ล เพื่ อ
สน ับสน ุนการประเม ิน  ต ิ ดตาม และ
คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและสภาพ
อากาศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
ทันต่อสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง สร้าง
ฐานความรู้ ฐานงานวิจัย ความร่วมมือ และ

1. การคาดการณ์ฝนราย 2 สัปดาห์  
Bias correction ข้อมูล CFSV2 

    ผลผลิต : 
1. ระบบคาดการณ์ฝน ราย 2 สัปดาห ์
2. แผนที่เสี่ยงน้ำท่วม/พื้นที่เสี่ยงภัย
แล้งจากฝนทิ้งช่วงรายเดือน 
3. วิธีการตรวจสอบค่าผิดปกติของ
ข้อมูลจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
ของ สสน. 
4. โปรแกรมวิเคราะห์คาดการณ์ฝน
รายสัปดาห์และรายเดือนด้วยข้อมูล 
SST 
ผลลัพธ์ : 
มีการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ด ้วยว ิทยาการข ้อม ูลท ี ่สามารถ
นำไปใช้งานได้จริงร่วมกับระบบการ
บร ิหารจ ัดการน ้ ำท ี ่ ม ีอย ู ่ เด ิม  / 

- พด., นน. 

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพผลการคาดการณ์ฝนราย
สอ งส ั ป ด า ห ์ ด ้ ว ย ว ิ ธ ี  Statistical machine 
learning ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

    

1.2 ว ิ เ ค ร า ะ ห ์  Bias correction ข อ งข ้ อมู ล
คาดการณ์ฝนรายสัปดาห์ และ รายเดือน ของ 
CFSV2 ครอบคลุมทั้งประเทศ และ บริเวณพื้นที่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

    

2. การวิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยงน้ำท่วมน้ำแล้ง      
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำวิธีการ
ตรวจสอบค่าผิดปกติของข้อมูลจากสถานี
โทรมาตรอัตโนมัติของ สสน. 

    

3.1 พัฒนาวิธีการ ML เพื่อตรวจสอบค่าผิดปกติ 
ข้อมูลระดับน้ำและ ฝน แบบข้อมูลในอดีต 

    

3.2 พัฒนาวิธีการ ML เพื่อตรวจสอบค่าผิดปกติ 
ข้อมูลระดับน้ำและ ฝน แบบ near realtime 

    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนให้เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำของประเทศที่มีธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายยุทธศาสตร ์ เกิดแพลทฟอร์มดิจิทัลกลางในการให้บริการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำของประเทศ ที่อยู่บนระบบและมาตรฐานเดียวกัน 

สามารถต่อยอดไปสู่การใช้งานในหลายมิติอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
แผนการดำเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

คาดว่าจะที่ได้รับ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

พัฒนาบุคลากรด้านงานวิทยาการข้อมูลให้
เกิดการประยุกต์ใช้ข้อมูล สำหรับสนับสนุน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. การคาดการณ์ฝนรายสัปดาห์และราย
เดือนด้วยข้อมูล SST เปรียบเทียบความ
เหมือนกับข้อมูลในอดีต 

    สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ
ของสสน. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคาดการณ์ฝน
ด้วย Deep Learning 

    

4.2 ทดสอบผลคาดการณ์      
4.3 จัดทำและนำเสนอบทความวิชาการ     
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสรรค์สร้างงานวิจัยและพัฒนาที่นำสมัยอยู่เสมอ 
เป้าหมายยุทธศาสตร ์ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ที่ทำให้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขององค์กรมีความรวดเร็วมากขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่

ถูกต้อง แม่นยำ นำไปสู่ผลงานทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงทางด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง 

 

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
แผนการดำเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

คาดว่าจะที่ได้รับ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

8. โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และ
เตือนภัยน้ำท่วมในเขตเมือง 
รายละเอียดโครงการ :  
เป็นการขยายผลต่อเนื ่องจากโครงการนำ
ร่องในระยะที่ 1 โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูล
จากระบบเรดาร ์คอมโพสิทร ่วมกับการ
พัฒนาเกณฑ์เตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมใน
พื ้นที ่เมือง โดยโครงการในระยะที ่ 2 ได้
ขยายพื ้นท ี ่ทำงานส ู ่ เขตเศรษฐก ิจภาค
ตะวันออก (เมืองพัทยา) เมื่อแล้วเสร็จจะเกดิ
ระบบบริหารจัดการน้ำและคาดการณ์น้ำ
ท่วมในพื้นที่เขตเมืองหรือพื้นที่เศรษฐกิจ ที่
จะสามารถเตือนภัยน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงที 
และนำข ้ อม ู ลมาบ ู รณาการ ในระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจของ สสน. เพื่อการ
บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบต่อไป 
 

1.รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล     ผลผลติ : 
1.ระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำ
ท ่ ว มพ ื ้ นท ี ่ เ ข ต เ ศ รษฐก ิ จ ภ า ค
ตะวันออก (เมืองพัทยา) 
2.บุคลากรของ สสน. มีองค์ความรู้
ด้านพัฒนาระบบคาดการณ์และเตอืน
ภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมือง  เพิ่มมาก
ข ึ ้น พร ้อมสำหร ับการพัฒนาขีด
ความสามารถในระดับสากล 
3.เกิดงานวิจัยด้านการบริการจัดการ
น้ำในพ้ืนท่ีเขตเมืองของประเทศไทย   
ผลลัพธ์ : 
1.มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่
ครอบคลุมทั้งประเทศพื้นที่ทั้งขนาด
ใหญ ่  และพ ื ้ นท ี ่ ขนาด เล ็ กท ี ่ มี
ความสำคัญด้านเศรษฐกิจ และพร้อม
รับมือทั ้งในภาวะปกติ และภาวะ

4.1228 นน. 
2. พัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำ
ท่วม 

    

3. พัฒนาระบบแสดงผล     
4. ฝ ึกศ ักยภาพบ ุคลากร อบรมและ
เผยแพร่องค์ความรู้ 
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โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
แผนการดำเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

คาดว่าจะที่ได้รับ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

ว ิกฤต และให ้บร ิการข ้อม ูลแก่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ 
2.มีความร ่วมม ือก ับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศ 

9. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการ
ข้อมูลทรัพยากรน้ำจากคลังข้อมูลขนาด
ใหญ่ ระยะที่ 2 
รายละเอียดโครงการ :  
ปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาการ
ข้อมูล (Data Science) ได้ร ับความสนใจ
และถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโครงการ
พ ัฒนานว ัตกรรมด ้านว ิทยาการข ้อมูล
ทรัพยากรน้ำจึงได้นำวิทยาการข้อมูล (Data 
Science) มาประย ุ กต ์ ใ ช ้ ในการสร ้ า ง
นวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก สนับสนุน
การประเมิน ติดตาม และคาดการณ์แนวโนม้
สถานการณ ์น ้ ำและสภาพอากาศให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถนำข้อมูลที่
ว ิเคราะห์มาใช้งานได้จริง เพื ่อให้ทันต่อ
สถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง เป็นการ

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการบรหิารจดัการน้ำ 

    ผลผลติ : 
1. ระบบวิเคราะห์และระบบแสดงผล
ข้อมูลที่นำเสนอไดห้ลายมิติทั้งในเชิง
พื้นที่ เวลา และสถติิเพื่อให้เขา้ใจไดง่้าย
2. ระบบควบคุมคณุภาพข้อมูล
ไอโซโทปเสถียรของน้ำฝนเบื้องต้น 
และเผยแพร่ข้อมลูสูส่าธารณะ 
3. ระบบวิเคราะหเ์พื่อหาพื้นที่เสี่ยงเกิด
อุทกภัยจากข้อมลูบันทึกเหตุการณ์ใน
อดีต 
ผลลัพธ์ : 
ม ีระบบการว ิ เคราะห์ข ้อม ูลด ้วย
วิทยาการข้อมูลเพื ่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ำของประเทศ 

7.5843 พด., นน. 

1.1 วางแผนการดำเนินงาน      
1.2 รวบรวมข้อมูล      
1.3 พัฒนาวิธีการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล     
1.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้/นำเสนอผลงาน     
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำระบบ
คุณภาพข้อมลู 

    

2.1 รวบรวมข้อมูลไอโซโทปเสถียรของน้ำฝน     
2.2 ตรวจสอบและว ิเคราะห์ค ุณภาพข้อมูล
เบื้องต้น 

    

2.3 ออกแบบวิธีการเบื้องต้น     
2.4 เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข้อมูลสาธาณะ หรือ 
Open Data 

    

3. การวิเคราะห์ข้อมูลภาพเพื่อติดตาม
ปริมาณน้ำฝนและคาดการณ์พื้นทีเ่สี่ยงเกิด
อุทกภัย 

    

3.1 ศึกษาข้อมูลและวิธีการที่เหมาะสม     
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โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
แผนการดำเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

คาดว่าจะที่ได้รับ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

สร้างความร่วมมือ และพัฒนาบุคลากรด้าน
งานวิทยาการข้อมูล ให้สามารถประยุกต์ใช้
ข ้อม ูลเพื ่อสนับสนุนการบร ิหารจัดการ
ทร ัพยากรน ้ ำของประเทศได ้อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ 

3.2 ออกแบบอัลกอริทึมที ่ใช้สำหรับวิเคราะห์
ข้อมูล 

    

3.3 พัฒนาโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล     
3.4 จัดทำเอกสารรายงานการพัฒนาโปรแกรม
และบทความ 

    

     
10. ระบบประมวลผลและบูรณาการข้อมูล
จากเทคโนโลยี MMS 
รายละเอียดโครงการ : 
สืบเนื ่องจากการพัฒนาระบบสำรวจแบบ
เคลื่อนที่(MMS) อย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 
จึงได้ปรับปรุงระบบแสดงผลข้อมูลและ
จัดหาวิธีการบูรณาการข้อมูลจากอุปกรณ์
สำรวจที ่มาจากหลาย platform ได ้แก่  
รถยนต ์ เร ือและเคร ื ่องบิน  ให ้สามารถ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และแสดงผล
ข้อมูลสามมิติให้ครอบคลุมทั้งทางบก ทางน้ำ
และทางอากาศ โดยมีความถูกต้องและ
รายละเอียดสูง  
 

1.ศึกษาแนวทางการผสานข้อมูลระหว่าง
ระบบสำรวจทางบก น้ำ และอากาศ ให้
สามารถทำงานร่วมกับระบบประมวลผล
ข้อมูลความเร็วสูง 

    ผลผลติ : 
ระบบสามารถบรูณาการข้อมลูทั้ง
ทางบกทางน้ำทางอากาศได้ 
รองรับการข้อมลูที่มีขนาดใหญ ่
ผลลัพธ์ : 
เกิดองค์ความรู้และสามารถนำไปต่อ
ยอดงานร่วมกับงานอื่นๆ  
เกิดความเชื่อมโยงกับงานโครงการ
อื่นๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
มีฐานข้อมูลสามมติิที่ทันสมยั เพื่อใช้
วางแผนบริหารจัดการน้ำ 
 

6.30 พด. 

2. ว ิเคราะห์และกำหนดแนวทางการ
พัฒนาระบบ 

    

3. พัฒนาซอฟแวร์สำหรับกำหนดค่าพิกัด
และแบบจำลอง Geoid 

    

4. ศึกษาวิธีการผสานข้อมูล point cloud 
ให้อยู่ใรรูปแบบสีเสมือนจริง (RGB) 

    

5. จัดหาอุปกรณ์และโปรแกรมสำหรับการ
ผสานข้อมูลระบบสำรวจทางบก น้ำ และ
อากาศ 

    

6. ติดตั ้งอุปกรณ์และโปรแกรมสำหรับ
ผสานข้อมูล 
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โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
แผนการดำเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

คาดว่าจะที่ได้รับ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

7. ทดสอบการทำงานของระบบผสาน
ข้อมูล 

    

8 . ต ิดต ั ้ งหน ่วยความจำ San Storage 
สำหรับระบบประมวลผลความเร็วสูง 

    

9. ลงพื ้นที ่สำรวจสำหร ับทดสอบการ
ทำงานของระบบและสรุปผลการทดสอบ 

    

10. อบรมการใช้งานระบบ MMS     
     

11. ระบบสำรวจทางน้ำแบบหนึ่งระบบ
หลายรูปลักษณ ์
รายละเอียดโครงการ : 
ระบบสำรวจทางน้ำแบบหนึ ่งระบบหลาย
ร ูปล ักษณ ์  อย ู ่ภายใต ้ โครงการพ ัฒนา
เทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดำเนินการ
ออกแบบโครงสร้างเรือ และพัฒนาระบบ
ควบค ุมกลางของเร ือสำรวจทางน ้ ำฯ 
ประกอบด้วย 

- ระบบระบุตำแหน่งพิกัดดาวเดียมแบบ 
survey grade (RTK GNSS) 

- ระบบประมวลข้อมูลระบบหยั่งความลึก
น้ำแบบหลายความถี่ 

1. จัดทำแนวทางการพัฒนา คิดค้น วิจัย
และออกแบบระบบสำรวจทางน้ำแบบ
หนึ่งระบบหลายรูปลักษณ์ 

    ผลผลติ : 
1. แบบเรือสำรวจทางน้ำในรูปแบบ

ต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแตล่ะ
สภาพพื้นที ่

2. ต้นแบบระบบสำรวจทางน้ำแบบ
หนึ่งระบบหลายรูปลักษณด์้วย
ระบบสำรวจทางน้ำแบบหยั่ง
ความลึก 

ผลลัพธ์ : 
เพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจทาง
น้ำให้มีความรวดเร็วและข้อมลูที่
แม่นยำมากขึ้นเพื่อใหส้ามารถนำ
ข้อมูลที่ไดไ้ปวิเคราะหห์าความจุของ

2.70 สส. 

2. จัดทำ TOR จัดซื้ออุปกรณ์สำรวจแหล่ง
น้ำแบบหยั่งหาความลึก 

    

3. จัดซื้ออุปกรณ์สำรวจแหล่งน้ำแบบหยั่ง
หาความลึก 

    

4. ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์สำรวจแหล่ง
น้ำแบบหยั ่งหาความลึกเข ้าก ับระบบ
ต้นแบบสำรวจทางน้ำแบบหนึ ่งระบบ
หลายรูปลักษณ์ 

    

5. ทดสอบประสิทธิภาพระบบสำรวจทาง
น้ำแบบหนึ่งระบบหลายรูปลักษณ์ 

    

6. ปรับปรุงระบบตามแนวทางที่กำหนด     
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โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
แผนการดำเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

คาดว่าจะที่ได้รับ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

- ระบบควบคุมการนำทาง (Autopilot) 
ของเรือสำรวจ 

- เซนเซอร์วัดความเฉื่อย (IMU : Inertial 
measurement unit)  

พร้อมทดสอบระบบควบคุมการทำงานของ
ต้นแบบระบบสำรวจทางน้ำแบบหนึ่งระบบ
หลายรูปลักษณ์ด้วยระบบสำรวจทางน้ำแบบ
หยั่งความลึก 

7. ถ่ายทอดการใช้งานระบบสำรวจทางน้ำ
แบบหน่ึงระบบหลายรูปลักษณ์ 

    แหล่งน้ำในแต่ละพื้นท่ี ให้มีความ
ถูกต้องมากขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกที่ทันสมัย และการรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
เป้าหมายยุทธศาสตร ์ เกิดกระบวนการมาตรฐานขององค์กร ในการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่สามารถติดตาม ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และสร้างความ

มั่นคงของระบบข้อมูลให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ 

 

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
แผนการดำเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

คาดว่าจะที่ได้รับ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

12. โครงการปรับปรุง DR Site (ความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ) 
รายละเอียดโครงการ : 
เดิม สสน. ใช้ Mobile Data Center (MDC) 
ที่ติดตั้งอยู่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็น DR 
Site ตั ้งแต ่ปี 2557 จนถึงปี 2563 จ ึงได้
ดำเนินการเช่า Co-location เพื่อจัดตั้งเป็น 
DR Site ทดแทน MDC ที ่ม ีการใช้งานมา
เป็นเวลานาน  
ในปี 2564 ได ้ดำเนินการปร ับปร ุงและ
เพิ ่มเต ิมคร ุภัณฑ์และระบบสนับสนุนที่
จำเป็น เพื ่อให้ DR Site ที ่จ ัดตั ้งขึ ้นใหม่ 
สามารถรองรับระบบงานของ สสน. ทั้งหมด 
จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการใน
ครั้งนี ้

1. สำรวจความต้องการ ออกแบบระบบ
และเตรียมแผนการปรับปรุง DR Site 

    ผลผลติ : 
DR (Disaster Recovery) Site ที่
สามารถรองรับระบบงานทั้งหมดของ
สถาบัน 
ผลลัพธ์ : 
1. สามารถใช้ระบบสารสนเทศได้
อย่างต่อเนื่อง หากต้องประสบกับ
เหตุการณ์ที่ส่งผลใหร้ะบบสารสนเทศ
หยุดชะงัก 
2. สามารถมั่นใจได้ว่าระบบ
สารสนเทศจะกลับมาใช้งานได้อยา่ง
สมบูรณ์ ภานในระยะเวลาที่กำหนด 
3. รักษาความมั ่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล 

6.03 พด. 

2. จัดหาครุภัณฑ์เครื ่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย  อุปกรณ์เครือข่ายที่จำเป็น และติดตัง้
ระบบ Private Cloud  

    

3.  ย ้ ายระบบงานต ่าง ๆ จากระบบ 
Private Cloud ชุดเดิมไปชุดใหม่ที่ทำการ
จัดหา 

    

4. ย้ายระบบ Private Cloud ชุดเดิมไป 
DR Site และ Upgrade ระบบเป็นเวอร์ชัน
ล่าสุด  
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โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
แผนการดำเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

คาดว่าจะที่ได้รับ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

13. การประเมินความเสี่ยงเพ่ือหาช่องโหว่ 
(Vulnerability Assessment) ประจำปี 
รายละเอียดโครงการ : 
เป็นการประเมินหาความเสี่ยงที่เกิดจากช่อง
โหว ่ท ี ่ค ้นพบในระบบปฏิบ ัต ิการ (OS) 
ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ Network/Security 
ว่ามีช่องโหว่ใดบ้าง และมีระดับความรุนแรง
เท่าใด เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการ
แก้ไขเพื่อปิดช่องโหว่นั้น 
 

1. วางแผนการดำเนินงาน ศึกษาการใช้
งานและจัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นในการ
ดำเนินการ 

    ผลผลติ : 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยง
เพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability 
Assessment)  
ผลลัพธ์ : 
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และ/หรือ 
ระบบงานที่ได้รับการประเมินความ
เสี่ยงมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

- พด. 

2. ประเมินความเสี ่ยงครั ้งที ่ 1 (ก่อนทำ
การแก้ไข) 

    

3. แก ้ ไขช ่องโหว ่ท ี ่ตรวจพบจากการ
ประเมินครั้งท่ี 1 

    

4. ประเมินความเสี่ยงครั้งท่ี 2 (หลังทำการ
แก้ไข) และสรุปผลการดำเนินการ 

    

     
14. การทดสอบ DR Plan ประจำปี 
รายละเอียดโครงการ : 
จ ัดทำแผนก ู ้ ค ื นความ เส ี ยหายระบบ
สารสนเทศ (Disaster Recovery Plan) เพื่อ
เป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบ 
และแก้ไขปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบสารสนเทศ เมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ขึ้น มี
การวางแผน ควบคุม ตลิดจนแก้ไขความ
เส ี ่ยงด ้านระบบสารสนเทศ และม ีการ
ทดสอบการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้  
 

1. พัฒนาแผน DR     ผลผลติ : 
รายงานผลการทดสอบ DR Plan 
ผลลัพธ์ : 
1. สามารถใช้ระบบสารสนเทศได้
อย่างต่อเนื่อง หากต้องประสบกับ
เหตุการณ์ที่ส่งผลใหร้ะบบสารสนเทศ
หยุดชะงัก 
2. สามารถมั่นใจได้ว่าระบบ
สารสนเทศจะกลับมาใช้งานได้อยา่ง
สมบูรณ์ ภานในระยะเวลาที่กำหนด 
3. รักษาความมั ่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล 

- พด. 
2. ทดสอบการปฏิบัติตามแผน DR     
3. สรุปผลการดำเนินการ     
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โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
แผนการดำเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

คาดว่าจะที่ได้รับ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 

15. การประเม ินทดสอบหาช ่องโหว่
เว็บไซต์ (OWASP) และปรับปรุงแก้ไข 
รายละเอียดโครงการ : 
ตรวจสอบหาช่องโหว่ในเว็ปแอปพลิเคชัน 
โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการตรวจสอบช่อง
โหว่ของเว็บแอปพลิเคชันท่ี OWASP (Open 
Web Application Security Project) Top 
10 เพื่อให้ผู้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้ทราบ
และทำการแก้ไขช่องโหว่นั้น 
 

1. วางแผนการดำเนินงาน ศึกษาการใช้
งานและจัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นในการ
ดำเนินการ 

    ผลผลติ : 
รายงานการประเมินทดสอบหาช่อง
โหว่เว็บไซต์ (OWASP) 
ผลลัพธ์ : 
เว ็บไซต ์ของ สสน. ท ี ่ ได ้ร ับการ
ประเมินทดสอบและทำการแก้ไขมี
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

- พด. 

2. ประเมินความเสี ่ยงครั ้งที ่ 1 (ก่อนทำ
การแก้ไข) 

    

3. แก ้ไขช ่องโหว ่ท ี ่ตรวจพบจากการ
ประเมินครั้งท่ี 1 

    

4. ประเมินความเสี่ยงครั้งท่ี 2 (หลังทำการ
แก้ไข) และสรุปผลการดำเนินการ 
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ภาคผนวก ก 
คำอธิบายระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล 

1) คำอธิบายการจัดกลุ่มของระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย  

• กลุ่ม Very High คือ กลุ่มหน่วยงานที่มคีวามโดดเด่นด้านระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลสูงมาก โดย

มีคะแนนปกติอยู่ในช่วงระหว่าง 075 – 1.00 เมื่อเทียบกับหน่วยงานในระดับเดียวกัน 

• กลุ่ม High คือ กลุ่มหน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้านระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลสูง โดยมีคะแนน

ปกติอยู่ในช่วงระหว่าง 0.5 – 0.7499 เมื่อเทียบกับหน่วยงานในระดับเดียวกัน 

• กลุ่ม  Medium คือ กลุ่มหน่วยงานที่มคีวามโดดเด่นด้านระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลต่ำถึงปาน

กลาง โดยมีคะแนนปกติอยู่ในช่วงระหว่าง 0.25 – 0.4999 เมื่อเทียบกับหน่วยงานในระดับเดียวกัน 

• กลุ่ม Low  คือ กลุ่มหน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้านระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลค่อนข้างต่ำ โดยมี

คะแนนปกติอยู่ในช่วงระหว่าง 0 – 0.2499 เมื่อเทียบกับหน่วยงานในระดับเดียวกัน 

 

2) คำอธิบายระดับความพร้อมรายตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่ 1: แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies and Practices) แบ่งเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย 

Underdeveloped  
• หน่วยงานยังไม่มีการปรับแผนหรือการดำเนินการเพ่ือให้สอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลในปัจจุบัน  
• หน่วยงานยังไม่มีการดำเนินการในส่นของนโยบายด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ Data governance 

Open Government data และระดับการเปิดเผยข้อมูล 

Traditional  
• หน่วยงานมีการจัดทำแผนที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แต่ยังไม่ครบยุทธศาสตร์ 

และครบกลยุทธ์  
• มีการดำเนินงานในส่วนของนโยบายด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ Data governance Open 

Government data และระดับการเปิดเผยข้อมูลแล้วบางส่วน 

Developed  
• มีการจัดทำแผนที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครบทุกยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

หน่วยงาน แต่ไม่ครบกลยุทธ์  
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• มีการดำเนินงานในส่วนของนโยบายด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ Data governance Open 
Government data และระดับการเปิดเผยข้อมูลแล้วปานกลาง 

Insight-driven Transformation  
• มีการจัดทำแผนที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานครบถ้วนทั้ง

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
• มีการดำเนินงานในส่วนของนโยบายด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ Data governance Open 

Government data และระดับการเปิดเผยข้อมูลมาปฏิบัติแล้วเกือบทั้งหมด 

Sustainability  
• มีการจัดทำแผนที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานครบถ้วนทั้ง

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
• มีการวางแผนเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ในอนาคต ตามกรอบแนวทางการพัฒนารัฐบาลดจิทัล  
• มีการดำเนินงานในส่วนของนโยบายด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ Data governance Open 

Government data และระดับการเปิดเผยข้อมูลมาปฏิบัติแล้วอย่างครบถ้วน 

ตัวช้ีวัดที่ 2: ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) แบ่งเป็น 5 ระดับ 
ประกอบด้วย 

Inefficient  
• CIO ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล และยังไม่มีโครงการ/การทำงาน

ด้านดิจิทัลที่ถูกผลักดันจนประสบความสำเร็จ  
• หน่วยงานยังไม่มีการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากร  
• บุคลากรขาดทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล ข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

Elementary  
• CIO ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัลแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร แต่ยังไม่มี

โครงการ/การทำงานด้านดิจิทัลที่ถูกผลักดันจนประสบความสำเร็จ  
• หน่วยงานมีการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากรแต่ยังไม่มีการวัดผล  
• บุคลากรมีทักษะ/ความสามารถระดับเบื้องต้นในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล ข้อมูลและ

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

Intermediated  
• CIO ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัลแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร มีการผลักดัน

โครงการ/การทำงานด้านดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จแล้วอย่างน้อย 1 โครงการ  
• หน่วยงานมีการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากร รวมถึงมีการวัดผลจากการดำเนินการ  
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• บุคลากรมีทักษะ/ความสามารถด้านดิจิทัล ข้อมูลและความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ใน
ระดับพ้ืนฐาน 

Effective  
• CIO ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัลแล้ว 2 - 4 หลักสูตร มีการผลักดันโครงการ/

การทำงานด้านดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จแล้ว 3 - 4 โครงการ  
• หน่วยงานมีการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านดิจิทัล และทักษะที่จำเป็นในอนาคตบางหัวข้อแก่บุคลากร 

รวมถึงมีการวัดผลจากการดำเนินการ  
• บุคลากรมีทักษะ/ความสามารถด้านดิจิทัล ข้อมูลและความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่โดดเด่น 

สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้เป็นส่วนใหญ่ 

Digital Savvy  
• CIO ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัลแล้วอย่างน้อย 5 หลักสูตรที่มีการกำหนด 

ผลักดันโครงการ/การทำงานด้านดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จแล้ว 5 โครงการขึ้นไป  
• หน่วยงานมีการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านดิจิทัล และทักษะที่จำเป็นในอนาคตครบถ้วนแก่บุคลากร 

รวมถึงมีการวัดผลจากการดำเนินการ  
• บุคลากรมีทักษะ/ความสามารถด้านดิจิทัล ข้อมูลและความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับสูง 

สามารถนำปรับใช้ในการทำงานได้เกือบทั้งหมด และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 

ตัวช้ีวัดที ่3: บริการภาครัฐ (Public Service) แบ่งเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย 

Reactive  
• บริการหลักของหน่วยงานยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล  
• บริการหลักของหน่วยงานมีช่องทางในการเข้าถึงเพียงช่องทางเดียว  
• หน่วยงานมีการให้ข้อมูลหรือช่องทางในการร้องขอข้อมูลกับผู้ใช้บริการ 

Intermediated  
• บริการหลักของหน่วยงานเป็นดิจิทัลเพียงบางส่วน  
• บริการหลักของหน่วยงานมีช่องทางในการเข้าถึงมากกว่า 1 ช่องทาง  
• หน่วยงานมีการให้ข้อมูล หรือช่องทางในการร้องขอข้อมูลกับผู้ใช้บริการ รวมถึงเปิดโอกาสให้

ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นกับการบริการได้ 

Proactive  
• บริการหลักส่วนใหญ่ของหน่วยงานเป็นดิจิทัล  
• บริการหลักของหน่วยงานมีช่องทางในการเข้าถึงมากกว่า 1 ช่องทาง โดยมีทั้งแบบ Self-service และ 

Counter service  
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• หน่วยงานมีการให้ข้อมูล หรือช่องทางในการร้องขอข้อมูลกับผู้ใช้บริการ รวมถึงเปิดโอกาสให้
ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นกับการบริการได้และมีการตอบสนองต่อความคิดเห็นเหล่านั้น 

Embedded  
• บริการหลักเกือบทั้งหมดของหน่วยงานเป็นดิจิทัล บริการหลักรองรับการบริการแบบ One Stop 

Service  
• บริการหลักของหน่วยงานมีช่องทางในการเข้าถึงมากกว่า 1 ช่องทาง โดยมีทั้งแบบ Self-service และ 

Counter service  
• หน่วยงานมีการให้ข้อมูลแบบ real-time และมีช่องทางในการร้องขอข้อมูลกับผู้ใช้บริการ รวมถึงเปิด

โอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นกับการบริการและมีการนำข้อคิดเห็นไปปรับปรุง และ 
• หน่วยงานเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลงมติเพ่ือการพัฒนาการบริการ หรือให้ภาคเอกชน/ภาค

ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำบริการความร่วมมือระหว่างองค์กร 

Predictive  
• บริการหลักเกือบทั้งหมดของหน่วยงานเป็นดิจิทัล รองรับการบริการแบบ One Stop Service รวมถึง

มีการบริการในรูปแบบ Personalized สำหรับผู้ใช้บริการแต่ละราย  
• บริการหลักของหน่วยงานมีช่องทางในการเข้าถึงมากกว่า 1 ช่องทาง โดยมีทั้งแบบ Self-service และ 

Counter service  
• หน่วยงานมีการให้ข้อมูลแบบ real-time และมีช่องทางในการร้องขอข้อมูลกับผู้ใช้บริการ รวมถึงเปิด

โอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นกับการบริการและมีการนำข้อคิดเห็นไปปรับปรุง  
• หน่วยงานเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลงมติเพ่ือการพัฒนาการบริการ หรือให้ภาคเอกชน/ภาค

ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำบริการความร่วมมือระหว่างองค์กร 

ตัวช้ีวัดที่ 4: การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) แบ่งเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย 

Basic  
• ระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงานยังไม่มีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบดิจิทัล  
• ระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงานของแต่ละแผนกแยกออกจากกัน ยังไม่มีการเชื่อมต่อกับ

หน่วยงานภายนอก  
• ระบบของหน่วยงานยังไม่รอบรับการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันภายในผ่านรูปแบบดิจิทัล 

Co-ordinated  
• หน่วยงานเริ่มมีการใช้ระบบบริหารจัดการแบบดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  
• ระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงานเริ่มมีความเชื่อมต่อกัน มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน

ภายนอกบางหน่วยงาน  
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• ระบบของหน่วยงานรอบรับการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันภายในหน่วยงานผ่านรูปแบบดิจิทัล 
แต่ยังไม่อยู่บนระบบเดียวกัน 

Digital  
• หน่วยงานมีการใช้ระบบบริหารจัดการภายในแบบดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว

ส่วนหนึ่ง  
• ระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงานมีความเชื่อมต่อกันแล้วส่วนหนึ่ง มีการเชื่อมโยงกับศูนย์

แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางของภาครัฐแล้วอย่างน้อย 1 หน่วยงาน  
• มีการปรับใช้ Automation ในการทำงานบางส่วน 
• ระบบของหน่วยงานรองรับการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันภายในหน่วยงานผ่านรูปแบบดิจิทัลบน

ระบบเดียวกัน แต่รองรับรูปแบบการใช้งานเพียงบางส่วน 

Strategic  
• หน่วยงานมีการใช้ระบบบริหารจัดการภายในแบบดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็น

ส่วนใหญ่แล้ว  
• ระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงานส่วนใหญ่มีความเชื่อมต่อกันแล้ว มีการเชื่อมโยงกับศูนย์

แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางของภาครัฐแล้วทุกระบบ 
• มีการปรับใช้ Automation ในการทำงานส่วนใหญ่  
• ระบบของหน่วยงานรองรับการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันภายในหน่วยงานผ่านรูปแบบดิจิทัลบน

ระบบเดียวกัน และรองรับรูปแบบการใช้งานที่จำเป็นส่วนใหญ่ 

Transformational  
• หน่วยงานมีการใช้ระบบบริหารจัดการภายในแบบดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว  
• ระบบบริหารจัดการภายในทั้งหมดมีความเชื่อมต่อกันแล้ว มีการเชื่อมโยงกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล

กลางของภาครัฐแล้วทุกระบบ  
• มีการปรับใช้ Automation ในการทำงานเกือบทุกด้าน 
• ระบบของหน่วยงานรองรับการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันภายในหน่วยงานผ่านรูปแบบดิจิทัลบน

ระบบเดียวกัน และรองรับรูปแบบการใช้งานที่จำเป็นทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัดที ่5: โครงสร้างพื้นฐานความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient 
Infrastructure) แบ่งเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย 

Obsolete  
• หน่วยงานขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัล 
• ยังไม่มีมาตรการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  
• ยังไม่มีฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล 

Fundamental  
• หน่วยงานมีโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลเพียงพอต่อการ

ใช้งานบางด้าน  
• มีมาตรการในการป้องกันและรับมือการคุกคามทางไซเบอร์ภายในหน่วยงานแล้วบางด้าน 
• มีการจัดการด้านข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลบนฐานข้อมูล แต่ยังไม่มีรูปแบบขั้นตอนที่เป็นระบบ มีการ

วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของ Descriptive Analytic 

Standardized  
• หน่วยงานมีโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลเพียงพอต่อการ

ใช้งาน  
• มีมาตรการในการป้องกันและรับมือการคุกคามทางไซเบอร์ภายในหน่วยงานระดับปานกลาง  
• มีการจัดการด้านข้อมูลที่เป็นระบบตั้แต่นำเข้าข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล จัดเก็บข้อมูลใน

รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในการวิเคราะห์  
• มีการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของ Diagnostic Analytic 

Integrated  
• หน่วยงานมีโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลเพียงพอต่อการ

ใช้งาน  
• มีมาตรการในการป้องกันและรับมือการคุกคามทางไซเบอร์ภายในหน่วยงานระดับสูง  
• มีการจัดการด้านข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีการอัพเดตข้อมูลแบบ

รายวัน  
• มีการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของ Predictive Analytic 

Digitized  
• หน่วยงานมีโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลเพียงพอต่อการ

ใช้งาน  
• มีมาตรการในการป้องกันและรับมือการคุกคามทางไซเบอร์ภายในหน่วยงานระดับสูงมาก  
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• มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีการอัพเดตข้อมูลแบบ real-time   
• มีการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของ Prescriptive Analytic 

ตัวช้ีวัดที ่6: เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technology Practices) แบ่งเป็น 5 ระดับ 
ประกอบด้วย 

Near-standard practice  
• ยังไม่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการดำเนินงาน หรืออาจมีการประยุกต์ใช้เพียงหัวข้อใด

หัวข้อหนึ่ง 

General  
• มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าประสงค์ที่ต้องการ 

Up-to-date  
• มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจงกับหัวข้อที่หน่วยงานมีความจำเป็นในการนำไปปฏิบัติงาน 

Leading-tech  
• มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เฉพาะเจาะจงกับหัวข้อที่หน่วยงานมีความจำเป็นในการนำไป

ปฏิบัติงาน 

Future-tech  
• มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีความซับซ้อนต่อหัวข้อที่หน่วยงานมีความจำเป็นในการนำไป

ปฏิบัติงาน 

  



61 
 

ภาคผนวก ข 
คำอธิบายความหมาย และความแตกต่างของ Digitization, Digitalization,  

และ Digital Transformation 
 

แหล่งข้อมูล: สถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาติ, https://www.ftpi.or.th/2019/32386 

ในยุคดิจิทัลแบบนี้ หลายองค์กรให้ความสำคัญกับการพลิกโฉมธุรกิจสู่ Digital Transformation ด้วย
การลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและไอที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วงชิงโอกาสและความสามารถในการ
แข่งขัน จนเข้าใจว่าเทคโนโลยี คือ คำตอบสุดท้ายของ Digital Transformation แต่ยิ่งทุ่มเทกับเทคโนโลยีไป
มากเท่าไร ก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่คุ ้มค่ากลับมา จนเหมือนตกหลุมพรางที่มองไม่เห็น การขับเคลื่อน Digital 
Transformation ให้ประสบความสำเร็จ จึงเป็นความท้าทายของผู้บริหารในยุคนี้ ซึ่งถ้าเรากลับมาทำความ
เข้าใจและมองภาพให้กว้าง จะเห็นว่า Digital Transformation คือ “การเปลี่ยนแปลง” ซึ่งองค์ประกอบ
พื้นฐานอย่างเช่น กลยุทธ์ทางธุรกิจ บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้
ประสบความสำเร็จ 

Digitization เป็นกระบวนการเปลี ่ยนแปลงข้อมูลจาก analog มาเป็นข้อมูล digital ซึ ่งถือเป็น

จุดเริ่มต้นของพ้ืนฐานการนำข้อมูลดิจิทัลไปใช้ประโยชน์  

Digitalization จะเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงาน ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา

ช่วย เช่น การทำระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต การจัดทำระบบบริหารคลังสินค้า เป็นต้น องค์กรส่วนมาก

จึงดำเนินการ Digitalization เป็นลักษณะโครงการปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น 

Digital Transformation จะมีความแตกต่างจากทั้ง Digitization และ Digitalization ค่อนข้างมาก 

เพราะเป็นการเปลี่ยนวิธีคิด สร้างรูปแบบทางธุรกิจและกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของลูกค้า 

ความเข้าใจของทีมบริหารที่มีต่อ Digital Transformation นั้น เป็นหัวใจสำคัญของ

ความสำเร็จ หลายองค์กรดำเนินนโยบายตามกระแส มองว่าเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยี

และอุปกรณ์ IT ที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน แต่จริงๆ แล้วในแง่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล จะมี

คำที่ใกล้เคียงกัน 3 คำ ที่ต้องทำความเข้าใจในนิยาม คือ Digitization, Digitalization และ 

Digital Transformation 
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โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ ผู้บริหารบางคนอาจจะเข้าใจว่า Digital Transformation คือ การ

ทำโครงการปรับปรุงแบบ Digitalization หลายๆ โครงการ ซึ่งถือเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาด เพราะนั่นคือการ

ปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่เดิม ไม่ได้สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แบบที่ Digital Transformation ต้องการ 

อาจกล่าวได้ว่าทั้ง Digitization และ Digitalization เป็นการปรับเปลี่ยนด้านข้อมูลและกระบวนการ

ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก แต่ Digital Transformation เป็นการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจที่

เน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า และความคิดสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนทั่วทั้ง

องค์กร 

 


