แบบสำรวจผลกำรดำเนินงำนและกำรทบทวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัล ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564
คำชี้แจง
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ติดตำมผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของ วท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2) ทบทวนโครงกำร/กิจกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 (ซึง่ หน่วยงำนได้ให้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลของ วท.
ปี พ.ศ. 2560 - 2564)
แบบสำรวจนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ
ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัลประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 3 ทบทวนโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564
ส่วนที่ 4 โครงกำรด้ำนดิจิทัลที่ดำเนินกำรเพิ่มเติม (หำกมี)
หำกมีข้อสงสัยในกำรตอบแบบสำรวจฯ สำมำรถสอบถำมได้ที่ นำงสำวปิยเนตร พรรณดวงเนตร โทรศัพท์ 02 333 3818
E-Mail : piyanate@most.go.th
นำยณัฎฐพงศ์ เจนจตุรำนนท์ โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 7003 E-Mail : natthapong@most.go.th
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ
โปรดระบุข้อมูลรำยละเอียดของผู้ตอบแบบสำรวจ
ชื่อ – นำมสกุล

นำงสำวเพ็ญนภำ เมืองแก้ว

ตำแหน่ง หัวหน้ำงำนแผนงำนและงบประมำณ

อีเมล

pbd@haii.or.th

โทรศัพท์ 02 642 7132 ต่อ 204
1

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560)
คำอธิบำย

กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ขอให้หน่วยงำนพิจำรณำ
- ทบทวนควำมถูกต้องครบถ้วนของโครงกำร/กิจกรรม รวมถึงงบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
- ระบุผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม รวมถึงสถำนะของโครงกำร/กิจกรรม (ดำเนินกำรเรียบร้อย, อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร, ยกเลิกโครงกำร)

หน่วยงำน : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)
ข้อมูลตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564
ที่

โครงกำร
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์

1

โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้าระดับต้าบล
เว็บไซต์บริการข้อมูล
http://provinces.haii.or.th/igis

ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรนา้ ระดับต้าบล และการมี
ส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต.ในการพัฒนาฐานข้อมูล
แหล่งน้าระดับท้องถิ่น 600 ต้าบลทั่วประเทศ

สถานะโครงการ : ด้าเนินการแล้วเสร็จ

2

ผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)
60.0000

ผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

 จัดท้าฐานข้อมูลภูมสิ ารเทศและแผนที่น้าระดับ
ต้าบล 600 ต้าบล (ครอบคลุมพืนที่ลุ่มน้าสาขา
แม่น้าอิง ลุ่มน้ายม-น่าน ลุ่มน้าชี ลุ่มน้าล้าเซ
และลุม่ น้าปัตตานี) เพื่อใช้ในการสัมมนาและ
มอบให้หน่วยงานท้องถิ่นที่เข้าร่วมได้น้าไปใช้
งาน และรวบรวมข้อมูลที่ปรับแก้/เพิ่มเติมจาก
หน่วยงาน ท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมและน้ามา
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยและตรงกับ
สภาพจริง
 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ QGIS ขัน
พืนฐานเพื่อการบริหารจัดการน้าระดับท้องถิ่น”
ให้กับหน่วยงานท้องถิ่น (อบต./เทศบาล)
จ้านวน 5 ครัง

57,166,600

ที่

2

โครงกำร

โครงการพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ
 เว็บไซต์บริการข้อมูล
http://web.thaiwater.net/thaiwater30
 แอพพลิเคชั่น
ThaiWater Mobile Application

ข้อมูลตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564

 ระบบคลังข้อมูลนา้ และภูมิอากาศแห่งชาติได้รับ
การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
 เกิดการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลนา้ ฯ ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าทังระดับประเทศ
ระดับปฏิบตั ิการ และระดับพืนที่

3

ผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

66.0000

 ลงพืนที่ปฏิบัติงาน “การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
เพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้า” ใน 4
พืนที่ที่คัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพในการ
ด้าเนินการ ได้แก่ 1.ลุม่ น้าอิง จังหวัดพะเยา 2.
ลุ่มน้ายม จังหวัด พิจิตร 3. ลุม่ น้าชี จังหวัด
ขอนแก่น และ 4.ลุ่มน้าล้าเซ จังหวัดยโสธร
 เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เช้าสู่คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ รวม
๓๕ หน่วยงาน (๓๙๐ รายการ)
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลน้าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ เช่น พัฒนาระบบส้ารวจ
แบบเคลื่อนที่ (Mobile Mapping System)
เพื่อใช้ในการส้ารวจสภาพภูมิประเทศ ปรับปรุง
ข้อมูลเชิงพืนทีส่ ้าหรับน้าเข้าแบบจ้าลอง
คาดการณ์สภาพอากาศระยะสันให้มีคุณภาพ
เหมาะสมต่อการจ้าลองอุตุนิยมวิทยาส้าหรับ
ประเทศไทยและพืนที่ใกล้เคียง เพิม่
ประสิทธิภาพระบบคาดการณ์สภาพอากาศราย
ฤดูกาล โดยด้าเนินการคาดการณ์ฝนรายฤดูกาล
ปี 2560 ด้วยวิธี Hierarchical clustering และ
ศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มผี ลต่อปริมาณฝนของไทย
เป็นต้น
 ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติด้าเนินการ
สนับสนุนให้เกิดการจัดตังศูนย์บริหารจัดการน้า

62,636,320

ที่

ข้อมูลตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564

โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ระดับจังหวัด 20 จังหวัด

3

เว็บไซต์ที่ สสนก. จัดท้าเพื่อเผยแพร่งานและข้อมูล

4

โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้าระดับต้าบล

5

- คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ
- โครงการพัฒนาระบบภูมสิ ารสนเทศน้าระดับต้าบล
โครงการพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ

6

www.haii.or.th
www.hydrolaw.thaiwater.net
- เว็บไซต์ บริการข้อมูลข้อมูลภูมิสารสนเทศ
http://provinces.haii.or.th/igis
สื่อสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยีและงานวิจยั ออนไลน์ 2
หัวข้อ
เว็บไซต์ บริการข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้า
http://thaiwater.net/
Application บริการข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการน้า
ผ่านแล้ว

-

7

ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ

-

8

การอบรมความรูด้ ้านดิจิทลั (ร้อยละ)

ร้อยละ 70

-

9

การอบรมและทดสอบ Security Awareness (ร้อยละ)

-

10

การเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ของ
บุคลากรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล (ร้อยละ)

อบรม 60
ทดสอบผ่าน 50
ร้อยละ 80

-

4

ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ พ.ศ.2556
ปี 2560 ไม่มีการด้าเนินการ

ส่วนที่ 3 ทบทวนโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561–2564)

ลำดับ

งบประมำณ (ล้ำนบำท)

โครงกำร/กิจกรรม
2561

2562

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์

2563

2564

2561

2562

2563

2564

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร ผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
1

โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้าระดับต้าบล

59.0000

90.0000
(เสนอขอ)

-

20.0000

99.7950
(เสนอขอ)

58.0700

เว็บไซต์บริการข้อมูล
http://www.namtambon.com

2

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขันสูงและระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
 เว็บไซต์บริการข้อมูล
http://web.thaiwater.net/thaiwater30
 แอพพลิเคชั่น
ThaiWater Mobile Application

 ฐานข้อมูลด้าน
 ฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรน้าระดับ
ทรัพยากรน้าระดับ
ต้าบล และการมีส่วน
ต้าบล และการมีส่วน
ร่วมกับเทศบาล/อบต. ร่วมกับเทศบาล/อบต.
ในการพัฒนา
ในการพัฒนา
ฐานข้อมูลแหล่งน้า
ฐานข้อมูลแหล่งนา้
ระดับท้องถิ่น 600
ระดับท้องถิ่น 900
ต้าบลทั่วประเทศ
ต้าบลทั่วประเทศ
61.3700  ระบบคลังข้อมูลนา้
 ระบบคลังข้อมูลนา้
 ระบบคลังข้อมูลนา้
และภูมิอากาศ
และภูมิอากาศ
และภูมิอากาศ
แห่งชาติได้รับการ
แห่งชาติได้รับการ
แห่งชาติได้รับการ
ปรับปรุงเพิ่ม
ปรับปรุงเพิ่ม
ปรับปรุงเพิม่
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
 เกิดการใช้ประโยชน์  เกิดการใช้ประโยชน์  เกิดการใช้ประโยชน์
จากคลังข้อมูลนา้ ฯ
จากคลังข้อมูลนา้ ฯ
จากคลังข้อมูลนา้ ฯ
ในการบริหารจัดการ
ในการบริหารจัดการ
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าทัง
ทรัพยากรน้าทัง
ทรัพยากรน้าทัง
ระดับประเทศ ระดับ
ระดับประเทศ ระดับ
ระดับประเทศ ระดับ
-

5

-

 ระบบคลังข้อมูล
น้าและภูมิอากาศ
แห่งชาติได้รับ
การปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
 เกิดการใช้
ประโยชน์จาก
คลังข้อมูลน้าฯ
ในการบริหาร
จัดการทรัพยากร

ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ปฏิบัติการ และระดับ
พืนที่

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
ปฏิบัติการ และระดับ ปฏิบัติการ และระดับ
พืนที่
พืนที่

น้าทังระดับ
ประเทศ ระดับ
ปฏิบัติการ และ
ระดับพืนที่

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อลดควำมเหลื่อมลำกำรใช้ประโยชน์ด้ำน วทน.
2

คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ

-

-

-

-

3

โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้าระดับต้าบล

-

-

-

-

4

- คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ
- โครงการพัฒนาระบบภูมสิ ารสนเทศน้าระดับต้าบล

-

-

-

-

6

- Application
ส้าหรับติดตาม
สถานการณ์น้า 1 App
- เว็บไซต์ ส้าหรับ
ติดตาม สถานการณ์
น้า 1 เว็บ
- เว็บไซต์ส้าหรับบริการ
ข้อมูล 1 เว็บไซต์
- เว็บไซต์ บริการ
ข้อมูลข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ
http://provinces.ha
ii.or.th/igis
สื่อสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยี
และงานวิจัยออนไลน์
2 หัวข้อ

-

- เว็บไซต์ บริการ
ข้อมูลข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ
http://provinces.ha
ii.or.th/igis
สื่อสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยี
และงานวิจัยออนไลน์
2 หัวข้อ

-

-

-

-

สื่อสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยี สื่อสิ่งพิมพ์
และงานวิจัยออนไลน์ เทคโนโลยีและ
2 หัวข้อ
งานวิจัยออนไลน์
2 หัวข้อ

ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
5 โครงการพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลน้าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ

-

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
-

-

- เว็บไซต์ บริการ
ข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการน้า
http://thaiwater.ne
t
- Application
บริการข้อมูลด้านการ
บริหารจัดการน้า

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
-

-

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร
6

ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

-

-

-

-

-

ทบทวนระเบียบฯ

-

-

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลำกร
7

การอบรมความรูด้ ้านดิจิทลั (ร้อยละ)

-

-

-

-

80

90

90

90

8

การอบรมและทดสอบ Security Awareness
(ร้อยละ)

-

-

-

-

อบรม 70
ทดสอบผ่าน 60

อบรม 80
ทดสอบผ่าน 70

อบรม 80
ทดสอบผ่าน 70

อบรม 80
ทดสอบผ่าน 70

9

การเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
(ร้อยละ)

-

-

-

-

90

100

100

100

7

ส่วนที่ 4 โครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัลที่ดำเนินกำรเพิ่มเติม (หำกมี)
คำอธิบำย
ล้า
ดับ

โปรดระบุโครงกำร/กิจกรรมด้ำนดิจิทัล ที่หน่วยงำนวำงแผนดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 ที่ยังไม่ปรำกฏในแบบสำรวจในส่วนที่ 3

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
2561

2562

2563

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ภำยใต้แผนปฏิบตั ิกำรดิจิทัล วท. 2560-2564

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
2564

2561

2562

2563

2564

ยุทธศาสตร์
1

ยุทธศาสตร์
2

หมำยเหตุ :
ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศำสตร์ที่ 4

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อมล้าการใช้ประโยชน์ด้าน วทน.
บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร
พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร
** สำมำรถดำวน์โหลด แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล วท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 และแบบสำรวจผลกำรดำเนินงำนฯ **
ได้ที่ URL : http://cio.most.go.th
8

ยุทธศาสตร์
3

ยุทธศาสตร์
4

