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ความเปYนมาและวัตถุประสงค'ของระบบ 

เน่ืองจากสำนักทรัพยากรน้ำแหPงชาติ ไดYรับมอบหมายใหYจัดต้ังกองอำนวยการน้ำแหPงชาติและดำเนินงานขับเคล่ือน

เพื่อแกYป|ญหาภัยแลYงที่เกิดขึ้นอยPางเรPงดPวน ซึ่งจำเป'นตYองอาศัยความรPวมมือและบูรณาการกับหลายหนPวยงานท่ี

เก่ียวขYอง เพ่ือรPวมมือกันบรรเทาและแกYป|ญหาภัยแลYงท่ีเกิดข้ึนไดYอยPางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ กองอำนวยการ

น้ำแหPงชาติจึงมีความจำเป'นท่ีจะตYองรวบรวมและติดตามขYอมูลอยPางมีประสิทธิภาพจากหลายหนPวยงานท่ีเก่ียวขYอง 

เพื่อติดตามและนำมาประกอบในการตัดสินใจดำเนินการแกYป|ญหา แตPเนื่องดYวยระบบการรายงานขYอมูลจาก

ชPองทางปกติจากหลายหนPวยงาน มีความลPาชYาและไมPสะดวกในหลายดYาน รวมถึงไมPมีระบบกลางที่จะสPงขYอมูล

เรPงดPวนจากการดำเนินงานในพื้นที่หนYางาน ทำใหYการดำเนินการที่มีกำลังพลจำกัดและระยะเวลาในการรวบรวม

ขYอมูลท่ีมีเวลาจำกัดเป'นไปดYวยความยากลำบาก  

 

กองอำนวยการน้ำแหPงชาติจึงมีความจำเป'นเรPงดPวนที่ตYองประสานและรวบรวมขYอมูลจากหลายหนPวยงานท่ี

เกี่ยวขYองกับการแกYป|ญหาภัยแลYงอยPางรวดเร็ว ถูกตYอง ครบถYวน ซึ่งตYองอาศัยทั้งความรPวมมือของหนPวยงานท่ี

เกี่ยวขYอง และระบบขYอมูลสารสนเทศที่ชPวยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการรับสPงขYอมูลสำคัญเพื่อใชYในการ

ประมวลผลขYอมูลและติดตามความกYาวหนYา จึงมีความจำเป'นที่จะตYองจัดทำคPาจYางทำระบบกองอำนวยการน้ำ

แหPงชาติเพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำกรณีภัยแลYง ปZ 2562/63 เพื่อสามารถทำใหYมั่นใจไดYวPาจะ

สามารถบริหารจัดการขYอมูลที่มาจากหลากหลายหนPวยงาน และจำนวนขYอมูลที่มีปริมาณมากจากผูYเกี่ยวขYองไดY

อยPางมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยการและขับเคลื่อนใหYภารกิจบรรเทาและแกYป|ญหาภัยแลYงสำเร็จลุลPวงเป'นไป

ตามเป~าหมาย 
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ภาพรวมและองค'ประกอบหลักของระบบ Thai Water Plan (TWP) 

 
 

ระบบ Thai Water Plan คือระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานขYอมูลเพื่อการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยไดYจัดทำข้ึนเพ่ือชPวยสนับสนุนการดำเนินงานของเจYาหนYาท่ีในแตPละภาคสPวน 

ผูYใชYงานสามารถดึงขYอมูลจากโครงขPายขYอมูลในระบบมาประมวลผลรPวมกันเพื่อใชYในการตรวจสอบและ

วิเคราะห3ไดYอยPางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เชPน ฐานขYอมูลโครงการ ขYอมูลงบประมาณ, ขYอมูลGISเพ่ือ

วิเคราะห3เชิงพื้นที่ และขYอมูลจากหนPวยงานอื่นเป'นตYน โดยระบบ Thai Water Plan สามารถเขYาใชYงาน

ระบบไดY 3 แพลตฟอร3มดYวยกัน ไดYแกP iOS , Android, Windows 
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องค'ประกอบหลักของระบบ Thai Water Plan  

มี 4 องค3ประกอบสำคัญ ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 1 องค3ประกอบหลักของระบบ Thai Water Plan 

1. บริหารจัดการแผนงาน 

ฐานขYอมูลสำหรับบูรณาการแผนงานเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ รองรับขYอมูลของ

หนPวยงานในสายงานทรัพยากรน้ำจำแนกตามยุทธศาสตร3 

2. ประมวลช้ันข8อมูล GIS 

แสดงช้ันขYอมูลทาง GIS ท่ีเก่ียวขYองกับทรัพยากรน้ำตPาง ๆ แบบแยกช้ันขYอมูลไดYโดยอิสระ เพ่ือการวิเคราะห3

และประเมินขYอมูลเชิงสารสนเทศภูมิศาสตร3ไดYอยPางรวดเร็ว 

3. ข8อมูลวิเคราะห'ภาพรวมและเชิงลึก 

สรุปขYอมูลเชิงวิเคราะห3ของกลุPมแผนงานหรือโครงการในขอบเขตท่ีสนใจไดYดYวยเง่ือนไขตPาง ๆ ซ่ึงมีความ

ยืดหยุPนสูง  รองรับผลวิเคราะห3แบบ Real-Time และ Time-Based 

4. ฐานข8อมูลเหตุการณ'สำคัญ 

ฐานขYอมูลสำหรับเก็บเหตุการณ3สำคัญตPาง ๆ ท่ีเก่ียวขYองกับการบริหารทรัพยากรน้ำ เพ่ือนำไปใชYในการ

วิเคราะห3เชิงสถิติ เชPน การลงพ้ืนท่ี ครม.สัญจร ในแตPละปZ เป'นตYน  
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กระบวนการทำงานของระบบ กองอำนวยการน้ำแหpงชาติเพ่ือเช่ือมโยงระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 

กรณีภัยแล8ง ปr 2562/63 (สำหรับ Mobile Application) 

 

 

 
ภาพท่ี 2 กระบวนการทำงานของระบบ 
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คูpมือการใช8ระบบ กองอำนวยการน้ำแหpงชาติเพ่ือเช่ือมโยงระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ                          

กรณีภัยแล8ง ปr 2562/63 (สำหรับ Mobile Application) 

ประกอบด8วยท้ังหมด 5 สpวนได8แกp  

1. องค3ประกอบหลักของระบบ 

2. การรายงานความคืบหนYาโครงการและการแกYไขขYอมูลโครงการ 

3. การใชYงาน Offline Mode 

4. การดูรายงานสรุปผล 

5. Dashboard / รายงานสรุปผลภาพรวม 

 

1. องค'ประกอบหลักของระบบ 

ระบบ Thai Water Plan คือระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานขYอมูลซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชPวยใน

การดำเนินงาน ใหYเจYาหนYาที่แตPละภาคสPวนสามารถทำงานไดYอยPางบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

โดยระบบ Thai Water Plan มีองค3ประกอบหลัก ดังน้ี 

1.1 การล็อคอินเขYาสูPระบบ 

1.2 การกูYคืนรหัสผPาน 

1.3 การจัดการโปรไฟล3ผูYใชYงาน 

1.4 การใชYงานหนYาแผนท่ี 

1.5 การใชYงานชุดขYอมูล Collection 
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1.1 การล็อคอินเข8าสูpระบบ 

1.1.1 ดาวน3โหลด Application Thai Water Plan จาก App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS หรือจาก 

Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ Android 

1.1.2 เป�ด Application Thai Water Plan เลือกการเขYาสูPระบบของผูYใชYงานระบบโดยผPานการล็อกอินและ 

กรอก Username และ Password ดังภาพท่ี 1.1.1 

1.1.3 เม่ือเขYาสูPระบบสำเร็จระบบจะแสดงหนYาแผนท่ีแสดงโครงการเพ่ือติดตามความคืบหนYาโครงการ  

ดังภาพท่ี 1.1.2 

  
ภาพท่ี 1.1.1 หน8าล็อคอินระบบ                ภาพท่ี 1.1.2 หนYาแผนท่ีของระบบ 
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1.1.4 การล็อคอินแบบบุคคลท่ัวไป สามารถเขYาสูPระบบโดยไมPตYองใชYรหัสเพ่ือเขYาสูPระบบสำหรับผูYท่ีตYองการ

ทราบขYอมูลโดยระบบจะจำกัดการเขYาถึงขYอมูลสำหรับผูYใชYงานท่ัวไป โดยคลิกท่ีเขYาสูPระบบสำหรับบุคคลท่ัวไป

ดังภาพท่ี 1.1.4 

1.1.5 เม่ือเขYาสูPระบบแบบบุคคลท่ัวไปสำเสร็จ ระบบจะแสดงหนYาตPาง Library สำหรับการเลือกรูปแบบการ

แสดงผลขYอมูลท่ีบันทึกไวY ดังภาพท่ี 1.1.5 

                
ภาพท่ี 1.1.4 การเขYาสูPระบบแบบบุคคลท่ัวไป  ภาพท่ี 1.1.5 รูปแบบขYอมูลใน Library ท่ีมีการบันทึก 
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1.2 การกู8คืนรหัสผpาน 

1.2.1 เม่ือเขYามาท่ีหนYา Login คลิกท่ีลืมรหัสผPานจะแสดงหนYาตPางลืมรหัสผPาน ใหYกรอก Email แลYวกดสPง

อีเมล ดังภาพท่ี 1.2.1 

 

   
ภาพท่ี 1.2.1 การกูYคืนรหัสผPาน     

 

 

1.2.2 เม่ือยืนยัน Email ระบบจะสPง Email ท่ีไดYลงทะเบียนไวYเพ่ือทำการยืนยันการรีเซ็ตรหัสผPาน ผูYใชYงาน

สามารถตรวจสอบ Email และกดยืนยันระบบจะนำไปยังหนYาตPางรีเซ็ตรหัสผPาน ดังภาพท่ี 1.2.2 
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ภาพท่ี 1.2.2 ยืนยัน Email และรีเซ็ตรหัสผPาน     

 

 

1.3 โปรไฟล'ผู8ใช8งานและการแก8ไขรหัสผpาน 

สามารถจัดการโปรไฟล3ผูYใชYงาน โดยการดูขYอมูลโปรไฟล3และ การแกYไขรหัสผPาน 

1.3.1 เม่ือเขYาสูPระบบมาท่ีหนYาแผนท่ี กดท่ีไอคอน แลYวเลือกดูโปรไฟล3 ดังภาพท่ี 1.3.1 

1.3.2 ระบบจะแสดงหนYาโปรไฟล3โดยมีรายละเอียดของ ช่ือ นามสกุล หนPวยงานและ Role  

1.3.3 เม่ือตYองการแกYไขรหัสผPานคลิกท่ีปุ�ม จะแสดงการแกYไขรหัสผPาน กรอก PASSWORD เดิม PASSWORD 

ใหมP และ COMFIRM PASSWORD แลYวกดตกลง จะสามารถเขYาล็อคอินไดYดYวยรหัสใหมP ดังภาพท่ี 1.3.2 
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  ภาพท่ี 1.3.1 การดูโปรไฟล3ผูYใชYงาน         ภาพท่ี 1.3.2 การแกYไขรหัสผPาน 

 

 

1.4 การใช8งานหน8าแผนท่ี 

เม่ือล็อคอินเขYาสูPระบบ ระบบจะแสดงหนYาแผนท่ีเป'นหนYาแรก ระบบ THAI WATER PLAN สามารถเลือกช้ัน

ขYอมูลใหYแสดงผลในแผนท่ี คัดกรองขYอมูลโครงการ ขYอมูลเหตุการณ3ท่ีสนใจ ซ่ึงสะดวกรวดเร็วในการคYนหา

และดูภาพรวมโครงการท้ังประเทศ ในการใชYงานหนYาแผนท่ี ประกอบดYวยรายการหัวขYอยPอยดังน้ี 

1.4.1 การแสดงช้ันขYอมูลบนแผนท่ี 

1.4.2 การคัดกรองขYอมูลโครงการ 

1.4.3 การใชYงานระบบเหตุการณ3 

1.4.4 การแสดงขอบเขตการปกครองในหนYาแผนท่ี 
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1.4.5 การคัดกรองขYอมูลโครงการและเหตุการณ3จาก TAG 

1.4.6 การแสดงคPาตัวคัดกรอง และการยกเลิกการคัดกรองในหนYาแผนท่ี 

1.4.7 การใชYงานชุดขYอมูล Collection 

1.4.8 การใชYงานป|กหมุดหนYาแผนท่ี 

 

1.4.1 การแสดงช้ันข8อมูลบนแผนท่ี  

1.4.1.1 คลิกท่ีไอคอนช้ันขYอมูล  ทางดYานขวาของหนYาจอ ระบบจะแสดงแถบการคัดกรองช้ันขYอมูลตPาง 

ๆ ไดYแกP ขอบเขตการปกครอง, พ้ืนท่ีลุPมน้ำและลำน้ำ, พ้ืนท่ีเส่ียงน้ำทPวมและภัยแลYง, พ้ืนท่ีและทรัพยากรอ่ืน 

ๆ, แหลPงน้ำ, พ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร, พ้ืนท่ีเส่ียงการขาดแคลนน้ำเพ่ืออุปโภค, แผนท่ี GISTDA, 

พ้ืนท่ีประกาศภัยแลYง โดย ปภ. และพ้ืนท่ีทำการเกษตร  

1.4.1.2 เลือกรายการช้ันขYอมูลท่ีตYองการแสดงบนแผนท่ี ดังภาพท่ี 1.4.1.1 

1.4.1.3 เม่ือทำการป�ดแถบการคัดกรองช้ันขYอมูล ระบบจะแสดงช้ันขYอมูลท่ีเลือกไวYในหนYาแผนท่ีดังภาพท่ี 

1.4.1.2 
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         ภาพท่ี 1.4.1.1 การเลือกช้ันขYอมูลในแผนท่ี      1.4.1.2 การแสดงช้ันขYอมูลในแผนท่ี 
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1.4.2 การคัดกรองข8อมูลโครงการ 

1.4.2.1 คลิกท่ีไอคอนโครงการ  ทางดYานขวาของหนYาจอ ระบบจะแสดงแถบการคัดกรองขYอมูล

โครงการ ไดYแกP ช่ือโครงการ, หนPวยงาน, ลักษณะงาน, ปZย่ืนของบประมาณ, ยุทธศาสตร3, ลุPมน้ำหลัก, ลุPม

น้ำยPอย, ปZกPอสรYาง, สถานภาพความพรYอมของโครงการ, ผลดำเนินงาน, ปZอนุมัติงบประมาณ, สถานะ

งบประมาณ, ประเภทงบประมาณ, แหลPงท่ีมางบประมาณ, งบประมาณ (ลYานบาท) 

1.4.2.2 เลือกการคัดกรองขYอมูลโครงการท่ีตYองการแสดงบนแผนท่ี ดังภาพท่ี 1.4.2.1 

1.4.2.3 เม่ือทำการป�ดแถบการคัดกรองขYอมูลโครงการ ระบบจะแสดงการคัดกรองขYอมูลโครงการท่ีเลือกไวYใน

หนYาแผนท่ีดังภาพท่ี 1.4.2.2 

 

 

   
           ภาพท่ี 1.4.2.1 หนYาแผนท่ี    ภาพท่ี 1.4.2.2 การคัดกรองขYอมูลโครงการ 
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1.4.2.4 ในกรณีท่ีมีหลายโครงการอยูPในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกัน ในหนYาแผนท่ีจะแสดงสัญลักษณ3ความหนาแนPน 

ตามจำนวนโครงการในบริเวณพ้ืนท่ีน้ัน และสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของสัญลักษณ3ไดYโดยกดท่ีไอคอน 

 ดังภาพท่ี 1.4.2.3 

1.4.2.5 ผูYใชYงานสามารถกดดูรายช่ือโครงการและ เลือกดูรายละเอียดโครงการท่ีสนใจในบริเวณน้ันไดY ดังภาพ

ท่ี 1.4.2.4 

 

    
ภาพท่ี 1.4.2.3 จำนวนโครงการหนYาแผนท่ี ภาพท่ี 1.4.2.4 รายการโครงการท่ีแสดงในแผนท่ี 
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1.4.2.6 เม่ือตYองการดูขYอมูลโครงการในหนYาแผนท่ีสามารถคลิกท่ีไอคอน  ทางดYานขวาของหนYาจอ เพ่ือ

แสดงหนYาตPางโครงการ 

1.4.2.7 กดแถบรายช่ือโครงการ เพ่ือดูรายช่ือโครงการท้ังหมดท่ีแสดงบนแผนท่ี และกดปุ�มไอคอนสัญลักษณ3

โครงการ เพ่ือทำการซูมตำแหนPงโครงการในแผนท่ี  

1.4.2.8 กดท่ีปุ�มดูเพ่ิมเติม เพ่ือแสดงรายละเอียดขYอมูลโครงการท่ีทำการเลือก ดังภาพท่ี 1.4.2.5 และ 1.4.2.6 

    
        ภาพท่ี 1.4.2.5 การดูรายละเอียดโครงการ      ภาพท่ี 1.4.2.6 ขYอมูลเบ้ืองตYนโครงการ 
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1.4.3 การใช8งานระบบเหตุการณ' 

1.4.3.1 คลิกท่ีไอคอนเหตุการณ3  ทางดYานขวาของหนYาจอ ระบบจะแสดงแถบการคัดกรองช้ันขYอมูล 

ตPาง ๆ ไดYแกP ช่ือเหตุการณ3, วันท่ีของเหตุการณ3, ลักษณะและประเภทเหตุการณ3, หนPวยงาน ดังภาพท่ี 1.4.3.1 

1.4.3.2 เลือกการคัดกรองเหตุการณ3ท่ีตYองการ  

1.4.3.3 กดท่ีแถบรายช่ือเหตุการณ3 จะแสดงเหตุการณ3ท้ังหมดท่ีไดYทำการคัดกรองและ กดท่ีดูเพ่ิมเติมใน

เหตุการณ3ท่ีสนใจ ดังภาพท่ี 1.4.3.2 

   
         ภาพท่ี 1.4.3.1 การคัดกรองเหตุกาณ3      ภาพท่ี 1.4.3.2  รายช่ือเหตุการณ3 
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1.4.3.4 สามารถดูเหตุการณ3การท่ีสนใจจากหนYาแผนท่ีไดYโดยคลิกท่ีไอคอนเหตุการณ3และกดดูเพ่ิมเติม  

ดังภาพท่ี 1.4.3.3 

1.4.3.5 ระบบจะแสดงขYอมูลและรายละเอียดเหตุการณ3ท่ีสนใจ ดังภาพท่ี 1.4.3.4 

   
ภาพท่ี 1.4.3.3 การดูรายละเอียดเหตุการณ3เพ่ิมเติม        ภาพท่ี 1.4.3.4 ขYอมูลเหตุการณ3 

 

 

 

 

 

 

 



  
คู$มือการใช-งาน กองอำนวยการน้ำแห$งชาติเพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (Mobile Application) 18 

 

1.4.4 การแสดงขอบเขตการปกครองในหน8าแผนท่ี 

1.4.4.1 คลิกท่ีไอคอนเหตุการณ3  ทางดYานขวาของหนYาจอ ระบบจะแสดงแถบการคัดกรอง 

ช้ันขYอมูลตPาง ๆ ไดYแกP กลุPมจังหวัด, ภาค, จังหวัด, อำเภอ, เขต 

1.4.4.2 เลือกการคัดกรองขอบเขตการปกครองท่ีตYองการแสดงบนแผนท่ี ดังภาพท่ี 1.4.4.1 

1.4.4.3 เม่ือทำการป�ดแถบการคัดกรองขYอมูลขอบเขตการปกครอง ระบบจะแสดงการคัดกรองขYอมูลโครงการ

ท่ีเลือกไวYในหนYาแผนท่ีดังภาพท่ี 1.4.4.2 

      

    ภาพท่ี 1.4.4.1 การคัดกรองขอบเขตการปกครอง ภาพท่ี 1.4.4.2 การแสดงขอบเขตการปกครอง 
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1.4.5 การคัดกรองข8อมูลโครงการและเหตุการณ'จาก TAG 

1.4.5.1 คลิกท่ีไอคอน TAG  ทางดYานขวาของหนYาจอ ระบบจะแสดง TAG ตPาง ๆ  

1.4.5.2 เลือก TAG ท่ีสนใจแสดงขYอมูลโครงการแลYวกด Search ดังภาพท่ี 1.4.5.1 

1.4.5.3 ระบบจะแสดงขYอมูลเหตุการณ3ตาม TAG ท่ีเลือกไวYในหนYาแผนท่ี ดังภาพท่ี 1.4.5.2 

   

ภาพท่ี 1.4.5.1 การเลือก TAG.         ภาพท่ี 1.4.5.2 การแสดงเหตุการณ3ตาม TAG ท่ีเลือก 
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1.4.5.4 เลือกท่ีไอคอนเหตุการณ3ท่ีสนใจ แลYวกดดูเพ่ิมเติม ดังภาพท่ี 1.4.5.3 

1.4.5.5 ระบบจะขYอมูลและรายละเอียดเหตุการณ3ท่ีเลือก ดังภาพท่ี 1.4.5.4 

         
    ภาพท่ี 1.4.4.3 การดูเหตุการณ3เพ่ิมเติมจากหนYาแผนท่ี      ภาพท่ี 1.4.4.4 ขYอมูลเหตุการณ3 
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1.4.6 การแสดงคpาตัวคัดกรอง และการยกเลิกการคัดกรองในหน8าแผนท่ี 

1.4.6.1 เม่ือทำการเลือกการคัดกรองเรียบรYอยแลYวกลับมาท่ีหนYาแผนท่ี คลิกท่ีไอคอน Filter ระบบจะแสดง

การคัดกรองท่ีผูYใชYงานไดYเลือกท้ังหมด ดังภาพท่ี 1.4.6.1 

1.4.6.2 เม่ือตYองการยกเลิกการคัดกรองท้ังหมด คลิกท่ีไอคอน Reset Filter  ทางดYานขวาของหนYาจอ 

ระบบจะแสดงขYอความยืนยันการ Reset Filter เป'นคPา Default จากน้ันกดตกลง ดังภาพท่ี 1.4.6.2 

1.4.6.3 เม่ือทำการ Reset Filter เป'นคPา Default แลYว ในหนYาแผนท่ีจะแสดงการคัดกรองท่ีทำการต้ังคPา 

Default  

 

 

    ภาพท่ี 1.4.6.1 การแจYงเตือนการลYางคPา Filter   ภาพท่ี 1.4.6.2 การแสดงหนYาแผนท่ีแบบ Default 
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1.4.7 การใช8งานชุดข8อมูล Collection 

การบันทึกขYอมูลในรูปแบบ Collection สามารถคัดกรองขYอมูลโครงการและ ชั้นขYอมูลในหนYาแผนที่ สามารถ

บันทึกรายการท่ีตYองการไวYใน Collection เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการใชYงาน  

1.4.7.1 การเรียกดูข8อมูลใน Collection ท่ีบันทึกไว8 

1.4.7.1.1 เม่ือเขYาสูPหนYาแผนท่ี คลิกท่ีไอคอน Library หรือไอคอนรูปหนังสือ  จะแสดงรายการ 

Collection ท่ีไดYบันท่ีไวY 

1.4.7.1.2 คลิกรายการ Collection ท่ีมีการบันทึกไวY ท่ีตYองการใหYแสดงในหนYาแผนท่ีในสPวนน้ีจะเลือก

รายการ โครงการแกYไขป|ญหาขาดแคลนน้ำฤดูแลYงปZ 62/63 มติครม. 7 ม.ค. 63 ดังภาพท่ี 1.4.7.1.1 

1.4.7.1.3 เม่ือทำการเลือก Collection ท่ีตYองการเรียบรYอยแลYว ระบบจะแสดงการคัดกรองโครงการและช้ัน

ขYอมูลใน Collection ท่ีเลือกดังภาพท่ี 1.4.7.1.2 

                

    ภาพท่ี 1.4.7.1.1 การเลือก Collection   ภาพท่ี 1.4.7.1.2 การแสดง Collection ท่ีเลือกในหนYาแผนท่ี 
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1.4.7.2 การบันทึกข8อมูลใน Collection  

1.4.7.2.1 เลือกการคัดกรองขYอมูลโครงการและ ช้ันขYอมูลในหนYาแผนท่ี เพ่ือทำการบันทึกใน Collection 

1.4.7.2.2 คลิกท่ีไอคอน Library หรือไอคอนรูปหนังสือ จะแสดงรายการ Collection ท่ีไดYบันทึกไวYกPอนหนYา

ดังภาพท่ี 1.4.7.2.1 

1.4.7.2.3 คลิกท่ีไอคอนเคร่ืองหมายบวก จะแสดงหนYาตPางการเพ่ิม Collection ใสPช่ือ Collection เพ่ือ

ทำการบันทึกคPา Filter ดังภาพท่ี 1.4.7.2.2 

    

ภาพท่ี 1.4.7.2.1 การเลือก Collection   ภาพท่ี 1.4.7.2.2 การแสดง Collection ท่ีเลือกในหนYาแผนท่ี 
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1.4.8 การใช8งานป|กหมุดหน8าแผนท่ี 

1.4.8.1 เม่ือเขYาสูPระบบและแสดงหนYาแผนท่ี ผูYใชYงานสามารถใชYการสัมผัสท่ีหนYาจอเพ่ือป|กหมุดดูรายละเอียด

ในพ้ืนท่ีท่ีสนใจไดY ดังภาพท่ี 1.4.8.1 

1.4.8.2 เลือกการแสดงขYอมูลท่ีสนใจ ตัวอยPางเชPนเลือกแสดงจังหวัดเชียงใหมP ระบบจะแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีใน

จังหวัดเชียงใหมPในแผนท่ีโดยอัตโนมัติ ดังภาพท่ี 1.4.8.2 

 

        

ภาพท่ี 1.4.8.1 การเลือกจังหวัดจากการป|กหมุดหนYาแผนท่ี   ภาพท่ี 1.4.8.2 การแสดงขอบเขตจังหวัด 
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1.4.8.3 เม่ือเลือกป|กหมุดแลYวเลือกดูรายละเอียดอำเภอ ตัวอยPางเชPนเลือกอำเภอแมPริมระบบจะแสดงขอบเขต

ของอำเภอแมPริมในแผนท่ีอัตโนมัติ ดังภาพท่ี 1.4.8.3 และ ภาพท่ี 1.4.8.4 

    

ภาพท่ี 1.4.8.3 การเลือกอำเภอจากการป|กหมุดหนYาแผนท่ี   ภาพท่ี 1.4.8.4 การแสดงขอบเขตอำเภอ 
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1.4.9 สรุปรายงานตามลักษณะงาน 

1.4.9.1 เม่ือเขYาระบบมาท่ีหนYาแผนท่ี เลือกการคัดกรองหรือ Filter หนYาแผนท่ี 

1.4.9.2 เม่ือเขYาระบบมาท่ีหนYาแผนท่ี กดท่ีไอคอนรายงาน ดYานบน จะแสดงกราฟสรุปจำนวนโครงการตาม

ลักษณะงานและ กราฟสรุปจำนวนโครงการตามงบประมาณ ตามท่ีไดYคัดกรอง สามารถคลิกไปท่ีแทPงกราฟจะ

แสดงรายละเอียดของสPวนน้ัน ดังภาพท่ี 1.4.9.1 และ 1.4.9.2 

      
ภาพท่ี 1.4.9.1 การสรุปรายงานจำนวน      ภาพท่ี 1.4.9.2 การสรุปจำนวนโครง     

โครงการตามลักษณะงาน        ตามงบประมาณ 
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2. การรายงานความคืบหน8าโครงการและการแก8ไขข8อมูลโครงการ 

 ระบบ THAI WATER PLAN สามารถรายงานความคืบหนYาของโครงการไดYผPานอุปกรณ3โทรศัพท3 ทั้งการ

รายงานขYอมูลโครงการและภาพถPายหนYางาน การรายงานผลผลิตและความคืบหนYาโครงการ รวมถึงสามารถ

แกYไขขYอมูลโครงการไดYอยPางสะดวก โดยการรายงานความคืบหนYาโครงการและแกYไขขYอมูลโครงการ 

มีรายละเอียดหัวขYอยPอย ดังตPอไปน้ี 

2.1 การตรวจสอบโครงการในความรับผิดชอบ 

2.2 การเลือกบันทึกโครงการท่ีสนใจ 

2.3 การรายงานความคืบหนYาโครงการ 

2.4 การแกYไขขYอมูลโครงการ 

2.5 การติดตามผลรายงานการดำเนินงานโครงการ 

 

2.1 การตรวจสอบโครงการในความรับผิดชอบ  

2.1.1 เม่ือเขYาระบบ เลือกไอคอนโครงการ  ดYานลPาง จะแสดงรายการโครงการในความรับผิดชอบของ

หนPวยงานผูYใชYงาน ดังภาพท่ี 2.1.1  

2.1.2 ผูYใชYงานสามารถทำการคัดกรองขYอมูลโครงการท่ีสนใจไดY โดยคลิกท่ีปุ�ม Filter จะแสงรายการ Quick 

Search และ Advanced Filters โดยผูYใชYงานสามารถเลือกการคัดกรองไดYตามตYองการและกดปุ�ม APPLY 

SEARCH ดังภาพท่ี 2.1.2 
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              ภาพท่ี 2.1.1 การคัดกรองโครงการ    ภาพท่ี 2.1.2 การเลือกการคัดกรองโครงการ  
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2.1.3 ผูYใชYงานสามารถดูรายระเอียดโครงการท่ีสนใจไดY แสดงรายละเอียดโครงการดังภาพท่ี 2.1.3 

2.1.4 ผูYใชYงานสามารถดูตำแหนPงท่ีต้ังโครงการไดYโดยคลิกท่ีไอคอน  จะแสดงตำแหนPงท่ีต้ังโครงการดัง

ภาพท่ี 2.1.4 

       

          ภาพท่ี 2.1.3 การแสดงพิกัดตำแหนPงโครงการ      ภาพท่ี 2.1.4 ขYอมูลเบ้ืองตYนโครงการ  
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2.2 การเลือกบันทึกโครงการท่ีสนใจ (Favorite) 

2.2.1 ผูYใชYงานสามารถเลือกโครงการท่ีสนใจไวYใน Favorite โดยกดท่ีปุ�ม  ในโครงการท่ีตYองการเลือกเขYา

ไปในรายการท่ีสนใจ ดังภาพท่ี 2.2.1 

2.2.2 เม่ือเลือกโครงการท่ีสนใจเรียบรYอยแลYว สามารถดูโครงการท่ีเลือกเขYาไปไดYโดยกดท่ีแถบ ของฉัน ระบบ

จะแสดงรายการท่ีเลือกโครงการท่ีสนใจท้ังหมด ดังภาพท่ี 2.2.2 

      

              ภาพท่ี 2.1.5 การเลือกโครงการท่ีสนใจ.        ภาพท่ี 2.1.5 รายการท่ีบันทึกไวYในรายการท่ีสนใจ  
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2.3 การรายงานความคืบหน8าโครงการ 

ผูYใชYสามารถเพ่ิมขYอมูลรายงานความคืบหนYาโครงการไดYโดยการกดท่ีปุ�มเพ่ิมรายงาน  ทางดYานขวาบน จากน้ัน

ระบบจะแสดงตัวเลือกประเภทรายงานออกเป'นสองแบบดังน้ี  

2.3.1 รายงานสรุปผล  

2.3.2 รายงานภาพจากหนYางาน  

 

2.3.1 รายงานสรุปผล  

ผูYใชYงานสามารถรายงานผลผลิต ความคืบหนYาโครงการ ผลการเบิกจPาย ผลการดำเนินงานและ ผลสัมฤทธ์ิ

โครงการรายตัวช้ีวัด 

2.3.1.1 เมื่อเขYามาที่หนYารายการโครงการ เลือกโครงการที่ตYองรายงานผลการดำเนินงาน กดที่ไอคอนรายงาน 

 หรือเลือกไอคอน  หนYาโครงการและ เลือกเพ่ิมรายงานสรุปผลดังภาพท่ี 2.3.1.1 

2.3.1.2 ระบบจะแสดงหนYาการเพ่ิมรายงายสรุปผลท้ังหมด 3 สPวนดYวยกัน โดยสPวนแรกคือ ภาพรวม ดังภาพท่ี 

2.3.1.2 
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  ภาพท่ี 2.3.1.1 การเพ่ิมรายงานสรุปผล        ภาพท่ี 2.3.1.2 หนYาแรกของการเพ่ิมรายงานสรุปผล 
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2.3.1.3 กรอกผลการเบิกจPายท่ีมีหนPวยเป'นบาทหรือใชYน้ิวสัมผัสเปอร3เซ็นต3การเบิกจPายท่ีตYองการรายงานไดY 

ดังภาพท่ี 2.3.1.3 จากน้ันกดปุ�ม NEXT 

2.3.1.4 สPวนท่ี 2 เป'นการายงานผลสัมฤทธ์ิตามเป~าหมาย กรอกขYอมูลและกดปุ�ม NEXT ดังภาพท่ี 2.3.1.4 

   

ภาพท่ี 2.3.1.3 การเพ่ิมขYอมูลภาพรวมการดำเนินงาน ภาพท่ี 2.3.1.4 การเพ่ิมขYอมูลผลสัมฤทธ์ิโครงการ 
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2.3.1.5 สPวนท่ี 3 เป'นการแนบไฟล3เอกสารท่ีเก่ียวขYองท้ังรูปภาพและ รูปแบบไฟล3เอกสาร ดังภาพท่ี 2.3.1.5 

และ ภาพท่ี 2.3.1.6 

     

      ภาพท่ี 2.3.1.5 การเพ่ิมภาพถPายหนYางาน         ภาพท่ี 2.3.1.6 การเพ่ิมภาพถPายหนYางาน        
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2.3.1.6 เม่ือบันทึกการรายงานเรียบรYอยแลYวสามารถกลับไปท่ีหนYาโครงการตรวจสอบขYอมูลเบ้ืองตYนของ

โครงการดังภาพท่ี 2.3.1.7 

2.3.1.7 คลิกท่ีแถบการดำเนินงาน จะแสดงขYอมูลการรายงานการดำเนินงานท้ังหมดและสามารถดู

รายละเอียดท่ีเพ่ิมการรายงานภาพถPายหนYางานไดY ดังภาพท่ี 2.3.1.8 

   

      ภาพท่ี 2.3.1.7 ขYอมูลเบ้ืองตYนโครงการ         ภาพท่ี 2.3.1.8 ผลการดำเนินงานโครงการ        
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2.3.1.8 เม่ือตYองการดูรายละเอียดของการรายงานสรุปสามารถกดท่ีรายงานสรุปผลท่ีสนใจ ดังภาพท่ี 2.3.1.9 

จะแสดงรายละเอียดในสPวนของภาพรวม ผลสัมฤทธ์ิ และรูป/ไฟล3แนบ ดังภาพท่ี 2.3.1.10 2.3.11 และ 

2.3.1.12 

   

      ภาพท่ี 2.3.1.9 การดูรายงานสรุปผล         ภาพท่ี 2.3.1.10 ภาพรวมผลการดำเนินงาน 
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      ภาพท่ี 2.3.1.9 ผลสัมฤทธ์ิการดำเนินงาน          ภาพท่ี 2.3.1.10 รูปแบบไฟล3แนบ 
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2.3.2 การรายงานภาพถpายหน8างาน 

ผูYใชYงานสามารถเพ่ิมรูปภาพความคืบหนYาโครงการ หมายเหตุ/คำช้ีแจYง และไฟล3แนบอ่ืน ๆ เพ่ือรายงานความ

คืบหนYาโครงการ 

2.3.2.1  เม่ือเขYามาท่ีหนYารายการโครงการ เลือกโครงการท่ีตYองรายงานผลการดำเนินงาน กดท่ีไอคอน

รายงาน  หรือเลือกไอคอน  หนYาโครงการและ เลือกเพ่ิมภาพถPายจากหนYางาน ดังภาพท่ี 

2.3.2.1 

2.3.2.2 คลิกท่ีไอคอนบวก เพ่ือเพ่ิมรูปภาพความคืบหนYา ไฟล3แนบอ่ืน ๆ หรือกรอกรายละเอียดหมายเหตุ/คำ

ช้ีแจYง ดังภาพท่ี 2.3.2.2 

    

      ภาพท่ี 2.3.2.1 การเพ่ิมภาพถPายจากหนYางาน  ภาพท่ี 2.3.1.10 การเพ่ิมไฟล3ภาพถPาย 
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2.3.2.3 เม่ือบันทึกการรายงานเรียบรYอยแลYวสามารถกลับไปท่ีหนYาโครงการตรวจสอบขYอมูลเบ้ืองตYนของ

โครงการดังภาพท่ี 2.3.2.3 

2.3.2.4 คลิกท่ีแถบการดำเนินงาน จะแสดงขYอมูลการรายงานการดำเนินงานท้ังหมดและสามารถดู

รายละเอียดท่ีเพ่ิมการรายงานภาพถPายหนYางานไดY ดังภาพท่ี 2.3.2.4 

   

      ภาพท่ี 2.3.1.11 ขYอมูลเบ้ืองตYนโครงการ         ภาพท่ี 2.3.1.12 ภาพรวมผลการดำเนินงาน 
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2.3.2.5 เม่ือตYองการดูรายละเอียดของการรายงานสรุปสามารถกดท่ีภาพถPายจากหนYางาน ดังภาพท่ี 2.3.2.5 

จะแสดงรายละเอียดรายงาน ดังภาพท่ี 2.3.2.6  

    

   ภาพท่ี 2.3.1.11 การดูการรายงานภาพถPายหนYางาน         ภาพท่ี 2.3.1.12 รายละเอียดรายงายภาพถPาย 
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2.4 การแก8ไขข8อมูลโครงการ 

เม่ือผูYใชYงานรายงานความคืบหนYาโครงการเรียบรYอยตYองการกลับมาแกYไขขYอมูลโครงการ  

2.4.1 เม่ือเขYามาท่ีหนYารายการโครงการ เลือกโครงการท่ีตYองรายงานผลการดำเนินงาน กดท่ีไอคอนแกYไข 

 โครงการดYานขวามือของหนYาจอ ดังภาพท่ี 2.4.1 

2.4.2เม่ือกดท่ีไอคอนแกYไขระบบจะแจYงเตือนการแกYไขโครงการ กดท่ีตกลงดังภาพท่ี 2.4.2 

   

        ภาพท่ี 2.4.1 การแกYไขรายละเอียดโครงการ     ภาพท่ี 2.4.2 การยีนยันการแกYไขรายละเอียดโครงการ      
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2.4.3 ทำการแกYไขขYอมูลโครงการท่ีตYองการ โดยสPวนท่ีสามารถแกYไขไดYคือ สถานท่ีดำเนินงาน ผูYประสานงาน 

รูปภาพและ ไฟล3แนบ ดังภาพท่ี 2.4.3 และ 2.4.4 

    

        ภาพท่ี 2.4.3 การแกYไขรายละเอียดโครงการ           ภาพท่ี 2.4.4 การแกYไขรายละเอียดโครงการ      
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2.5 การติดตามผลรายงานการดำเนินงานโครงการ 

2.5.1 ขYอมูลเบ้ืองตYนโครงการ 

2.5.2 ผลผลิตโครงการ 

2.5.3 งบประมาณโครงการ 

2.5.4 การดำเนินงาน 

 

2.5.1 ข8อมูลเบ้ืองต8นโครงการ 

2.5.1.1 เม่ือเขYาระบบ เลือกไอคอนโครงการ  ดYานลPาง จะแสดงรายการโครงการในความรับผิดชอบของ

หนPวยงานผูYใชYงานและ เลือกโครงการท่ีจะติดตามผลรายงานการดำเนินงานโครงการ 

2.5.1.2 เลือกโครงการท่ีตYองการแลYวกดท่ีแถบขYอมูลเบ้ืองตYน จะแสดงขYอมูลเบ้ืองตYนโครงการ/แผนงาน, การ

จัดซ้ือจัดจYาง, สถานภาพความพรYอมของโครงการ ดังภาพท่ี 2.5.1.1 และ 2.5.1.2 
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        ภาพท่ี 2.5.1 ขYอมูลเบ้ืองตYนโครงการ                   ภาพท่ี 2.5.2 ขYอมูลเบ้ืองตYนโครงการ             

 

 

 

 

 

 

 



  
คู$มือการใช-งาน กองอำนวยการน้ำแห$งชาติเพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (Mobile Application) 45 

 

2.5.2 ผลผลิตโครงการ 

2.5.2.1 เม่ือเขYาระบบ เลือกไอคอนโครงการ  ดYานลPาง จะแสดงรายการโครงการในความรับผิดชอบของ

หนPวยงานผูYใชYงานและ เลือกโครงการท่ีจะติดตามผลรายงานการดำเนินงานโครงการ 

2.5.2.2 เลือกโครงการท่ีตYองการแลYวกดท่ีแถบผลผลิต จะแสดงผลการดำเนินงานรายตัวช้ีวัดโดยจำแหนกเป'น

ตัวช้ีวัดกลางและ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร3 ดังภาพท่ี 2.5.2.1 และ 2.5.2.2 

     

           ภาพท่ี 2.5.2.1 ขYอมูลผลผลิตโครงการ                 ภาพท่ี 2.5.2.2 ขYอมูลผลผลิตโครงการ             
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2.5.3 งบประมาณโครงการ 

2.5.3.1 เม่ือเขYาระบบ เลือกไอคอนโครงการ  ดYานลPาง จะแสดงรายการโครงการในความรับผิดชอบของ

หนPวยงานผูYใชYงานและ เลือกโครงการท่ีจะติดตามผลรายงานการดำเนินงานโครงการ 

2.5.3.2 เลือกโครงการท่ีตYองการแลYวกดท่ีแถบงบประมาณ จะแสดงกราฟแผนการใชYงบประมาณ กราฟการใขY

งบประมาณและ รายละเอียดงบประมาณ ดังภาพท่ี 2.5.3.1 และ 2.5.3.2 

    

        ภาพท่ี 2.5.3.1 ขYอมูลงบประมาณโครงการ                   ภาพท่ี 2.5.3.2 ขYอมูลงบประมาณโครงการ             
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2.5.4 การดำเนินงาน 

2.5.4.1 เม่ือเขYาระบบ เลือกไอคอนโครงการ  ดYานลPาง จะแสดงรายการโครงการในความรับผิดชอบของ

หนPวยงานผูYใชYงานและ เลือกโครงการท่ีจะติดตามผลรายงานการดำเนินงานโครงการ 

2.5.4.2 เลือกโครงการท่ีตYองการแลYวกดท่ีแถบการดำเนินงาน จะแสดงรูปภาพการดำเนินงานท้ังกPอนการ

ดำเนินงาน ระหวPางดำเนินงานและ หลังดำเนินงาน รวมถึงการรายงานการดำเนินงานท้ังหมด ดังภาพท่ี 

2.5.4.1 และ 2.5.4.2 

   

         ภาพท่ี 2.5.4.1 ขYอมูลงบการดำเนินงานโครงการ    ภาพท่ี 2.5.4.2 ขYอมูลการดำเนินงานโครงการ             
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3. การใช8งาน Offline Mode 

ผูYใชYสามารถใชYโหมดออฟไลน3 เฉพาะรายงานภาพจากหนYางาน โดยผูYใชYสามารถเพ่ิมรูปภาพความคืบหนYา, 

หมายเหตุ/คำช้ีแจง, ไฟล3แนบ เพ่ือ Save Draft รายงานความคืบหนYาของโครงการลงในฐานขYอมูล ในกรณีท่ี

ไมPมีสัญญาณอินเตอร3เน็ต 

 ในสPวนท่ี 3 มีหัวขYอยPอยดังตPอไปน้ี 

3.1 การบันทึกภาพออนไลน3เม่ือไมPมีสัญญาณอินเตอร3เน็ต 

3.2 การรายงานภาพถPายจากหนYางานจากขYอมูลท่ีบันทึกใน Offline Mode 

3.1 การบันทึกภาพออนไลน'เม่ือไมpมีสัญญาณอินเตอร'เน็ต 

3.1.1 เม่ือ Login เขYาสูPระบบเม่ือใชYงานแลYวไมPมีอินเตอร3เน็ตใหYทำการป�ดแอพพลิเคช่ันแลYวทำการเขYา

แอพพลิเคช่ันอีกคร้ัง ระบบจะแสดงระบบโหมดออฟไลน3 ดังภาพท่ี 3.1.1 

3.1.2 เม่ือกดเขYาสูPโหมดออฟไลน3จะแสดงหนYารายงานท่ีบันทึกไวYในโหมดออฟไลน3 สามารถบันทึกภาพ

ออฟไลน3ไดYโดยการกดปุ�ม  ดังภาพท่ี 3.1.2 

   

         ภาพท่ี 3.1.1 การเขYาใชYงานโหมดออฟไลน3    ภาพท่ี 3.1.2 การบันทึกภาพออฟไลน3 
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3.1.3 สามารถขYอมูลท่ีตYองการบันทึกไดYแกP รูปภาพความคืบหนYา, หมายเหตุ/คำช้ีแจง, ไฟล3แนบ แลYวกด

บันทึกรายงาน ดังภาพท่ี 3.1.3 

3.1.4 เม่ือบันทึกรายงานเรียบรYอยแลYว ขYอมูลท่ีบันทึกจะอยูPในหนYารายงานท่ีบันทึกไวYในโหมดออฟไลน3 ดัง

ภาพท่ี 3.1.4 

       

         ภาพท่ี 3.1.3 การบันทึกภาพออฟไลน3            ภาพท่ี 3.1.4 รายการการบันทึกภาพออฟไลน3 
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3.2 การรายงานภาพถpายจากหน8างานจากข8อมูลท่ีบันทึกใน Offline Mode 

3.2.1 เม่ือเขYาระบบ เลือกไอคอนโครงการ  ดYานลPาง จะแสดงรายการโครงการในความรับผิดชอบของ

หนPวยงานผูYใชYงานและ เลือกโครงการท่ีรายงานภาพถPายหนYางานจากโหมดออฟไลน3 

3.2.2 เม่ือเขYามาท่ีหนYารายการโครงการ เลือกโครงการท่ีตYองรายงานภาพถPายหนYางานจากโหมดออฟไลน3 กด

ท่ีไอคอนรายงาน  หรือเลือกไอคอน  หนYาโครงการและ เลือกเพ่ิมภาพถPายจากหนYางาน ดังภาพ

ท่ี 3.2.1 

3.2.3 คลิกท่ีไอคอน  จะแสดงรายงานท่ีบันทึกไวYในโหมดออฟไลน3 ดังภาพท่ี 3.2.2 

   

         ภาพท่ี 3.2.1 การเพ่ิมภาพจากหนYางาน.       ภาพท่ี 3.2.2 การอัพโหลดจากการบันทึกภาพออฟไลน3 
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3.2.4 เลือกรายการท่ีตYองการบันทึก ระบบจะนำเขYาขYอมูลจากโหมดออฟไลน3ใหYโดยอัตโนมัติ ดังภาพท่ี 3.2.4 

3.2.5 เม่ือกดบันทึกรายงาน ระบบจะแจYงเตือนการลบขYอมูลออฟไลน3ท่ีทำการอัพโหลดไปแลYว ถYาตYองการลบ

กดท่ีลบขYอมูลออฟไลน3และ ถYาไมPตYองการลบกดท่ีไมPลบขYอมูล ดังภาพท่ี 3.2.4 

  

         ภาพท่ี 3.2.4 การอัพโหลดจากการบันทึกภาพออฟไลน3  ภาพท่ี 3.2.5 การลบขYอมูลออฟไลน3 
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4. การดูรายงานสรุปผล 

ผูYใชYงานสามารถดูรายงานสรุปท้ังในรูปแบบกราฟและ รูปแบบตารางผล โดยรายงานขYอมูลสรุปผล

ประกอบดYวย ดังตPอไปน้ี 

4.1 การคัดกรองรายงานสรุป 

4.2 การสรุปผลงบประมาณ 

4.3 สรุปการเบิกจPายและผลผลิต 

4.4 สรุปการเบิกจPายรายไตรมาส 

4.5 สรุปภาพรวม 3 ปZ 

4.1 การคัดกรองรายงานสรุป 

4.1.1 เม่ือเขYาระบบ เลือกไอคอนรายงาน  ดYานลPาง จะแสดงหนYารายงานและสPวนท่ีสามารถคัดกรอง

รายงานสรุป ดังภาพท่ี 4.1.1 

4.1.2 เลือกการคัดกรองขYอมูลท่ีตYองการแลYวกดสรุปรายงาน ดังภาพท่ี 4.1.2 

  
         ภาพท่ี 4.1.1 คัดกรองขYอมูลรายงาน   ภาพท่ี 4.1.2 คัดกรองขYอมูลรายงาน 
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4.2 การสรุปผลงบประมาณ 

4.2.1 เม่ือเขYาระบบ เลือกไอคอนรายงาน  ดYานลPาง จะแสดงหนYารายงานและ ทำการคัดกรองรายงาน

สรุปตามท่ีสนใจ 

4.2.2 เล่ือนลงมาดYานลPาง ระบบจะแสดงแถบประเภทรายงานสรุป เลือกสรุปงบประมาณจะแสดงกราฟสรุป

งบประมาณ รายละเอียดงบประมาณ โดยรายละเอียดงบประมาณสามารถดูรายละเอียดงบประมาณตามราย

หนPวยงานไดYโดยกดท่ีไอคอนบวก ดังภาพท่ี 4.2.1 และ ภาพท่ี 4.2.2 

 

      
         ภาพท่ี 4.2.1 กราฟการสรุปผลงบประมาณ      ภาพท่ี 4.2.2 รายละเอียดงบประมาณ 
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4.3 สรุปการเบิกจpายและผลผลิต 

4.3.1 เม่ือเขYาระบบ เลือกไอคอนรายงาน  ดYานลPาง จะแสดงหนYารายงานและ ทำการคัดกรองรายงาน

สรุปตามท่ีสนใจ 

4.3.2 เล่ือนลงมาดYานลPางระบบจะแสดงแถบประเภทรายงานสรุป เลือกสรุปการเบิกจPายและผลผลิตจะแสดง

กราฟสรุปการเบิกจPายและผลผลิต กราฟการใชYงบประมาณแยกตามการเบิกจPาย และรายละเอียด

งบประมาณ ดังภาพท่ี 4.3.1 และ ภาพท่ี 4.3.2 

 
         ภาพท่ี 4.3.1 สรุปการเบิกจPายและผลผลิต      ภาพท่ี 4.3.2 รายละเอียดงบประมาณ 

 

 

 

 

 

3.2.1 
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4.4 สรุปการเบิกจpายรายไตรมาส 

4.4.1 เม่ือเขYาระบบ เลือกไอคอนรายงาน  ดYานลPาง จะแสดงหนYารายงานและ ทำการคัดกรองรายงาน

สรุปตามท่ีสนใจ 

4.4.2 เล่ือนลงมาดYานลPางระบบจะแสดงแถบประเภทรายงานสรุป เลือกสรุปการเบิกจPายรายไตรมาสจะแสดง

กราฟสรุปงบประมาณและการเบิกจPายแยกตามไตรมาส และรายละเอียดงบประมาณ ดังภาพท่ี 4.4.1  

 
ภาพท่ี 4.4.1 สรุปการเบิกจPายรายไตรมาส 
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4.5 สรุปภาพรวม 3 ปr 

4.5.1 เม่ือเขYาระบบ เลือกไอคอนรายงาน  ดYานลPาง จะแสดงหนYารายงานและ ทำการคัดกรองรายงาน

สรุปตามท่ีสนใจ 

4.5.2 เล่ือนลงมาดYานลPางระบบจะแสดงแถบประเภทรายงานสรุป เลือกสรุปภาพรวม 3 ปZ จะแสดงกราฟสรุป

งบประมาณและการเบิกจPายแยกตามปZงบประมาณ และรายละเอียดงบประมาณ ดังภาพท่ี 4.5.1  

 
ภาพท่ี 4.5.1 สรุปภาพรวม 3 ปZ 
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5. Dashboard / รายงานสรุปผลภาพรวม 

หนYา Dashboard / รายงานสรุปผลภาพรวม สามารถใชYเพื่อเรียกดูขYอมูลสรุปภาพรวมความกYาวหนYา

โครงการไดYหลากหลายมติ เชPน การแสดงสรุปโครงการจำแนกตามประเภทโครงการ/จังหวัด โดยผูYใชYงาน

สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการคัดกรองขYอมูลสรุปตามที่สนใจไดY อาทิ เชPน คัดกรองตามหนPวยงาน, จังหวัด, 

ลุPมน้ำ, สถานะการดำเนินงาน เป'นตYน โดยหนYา Dashboard จะประกอบไปดYวยการแสดงผลขYอมูลสรุป ตาม

รายละเอียดดังหัวขYอยPอยน้ี 

5.1 การคัดกรองรายงานสรุปผล 

      5.2 การสรุปภาพรวมจำนวนโครงการและงบประมาณ 

      5.3 การสรุปภาพรวมผลสัมฤทธ์ิโครงการ 

      5.4 การสรุปจำนวนโครงการตามสถานะการดำเนินงาน 

      5.5 แผนท่ีเพ่ือแสดงตำแหนPงและรายช่ือโครงการ 

 

5.1 การคัดกรองรายงานสรุปผล 

5.1.1 เมื่อเขYาสูPระบบมาที่หนYาแผนที่ กดที่ไอคอน  ดYานจะแสดงหนYา Dashboard เลือกรายงาน

สรุปผลภาพรวมท่ีสนใจ ระบบจะแสดงผลรายละเอียดรายงาน ดังภาพท่ี 5.1.1 

 

ภาพท่ี 5.1.1 รายงานสรุปผลภาพรวม 
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5.1.2 เลือกมิติเพ่ือสรุปผลโครงการ จำแนกการแสดงผลตามประเภทโครงการหรือตามจังหวัด ดังภาพท่ี 5.1.2 

 

ภาพท่ี 5.1.2 การสรุปผลรายงาน แยกการแสดงผลตามมิติ 

5.1.3 เลือกคัดกรองขYอมูล หนPวยงานที่รับผิดชอบ ลุPมน้ำ หรือจังหวัด ตามความตYองการ เมื่อทำการคัดกรอง

เรียบรYอยแลYว ระบบจะทำการแสดงผลรายงานสรุปตามท่ีไดYคัดกรอง ดังภาพท่ี 5.1.3 

 

ภาพท่ี 5.1.3 การคัดกรองขYอมูล 
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5.2 การสรุปภาพรวมจำนวนโครงการและงบประมาณ  

แสดงสรุปภาพรวมจำนวนโครงการ งบประมาณ และผลรวมการเบิกจPาย โดยแบPงเป'น แผนงานและ

วงเงินงบประมาณที่ไดYรับตามมติคณะรัฐมนตรี, โครงการและวงเงินงบประมาณที่ไดYรับจัดสรรจากสำนักงาน

งบประมาณ, ผลรวมการเบิกจPายงบประมาณ และเปอร3เซ็นรวมการเบิกจPายงบประมาณ ดังภาพท่ี 5.2 

 

ภาพท่ี 5.2 การสรุปภาพรวมจำนวนโครงการและงบประมาณ 
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5.3 การสรุปภาพรวมผลสัมฤทธ์ิโครงการ 

แสดงสรุปภาพรวมผลสัมฤทธิ์ที ่ไดYรับจากการดำเนินโครงการ ไดYแกP ปริมาณน้ำบาดาล จำนวน

ครัวเรือนที่ไดYรับประโยชน3จากการดำเนินโครงการ ปริมาณน้ำดิบผลิตประปาที่คาดวPาจะไดYรับ จำนวนผูYใชYน้ำ 

ปริมาณน้ำสำรองประปา ดังภาพท่ี 5.3 

 

ภาพท่ี 5.3 การสรุปภาพรวมผลสัมฤทธ์ิโครงการ 

 

5.4 การสรุปจำนวนโครงการตามสถานะการดำเนินงาน 

5.4.1 กราฟแทPงสรุปจำนวนโครงการ แสดงรายละเอียดจำนวนโครงการตามที่ไดYคัดกรอง เมื่อคลิกท่ี

กราฟแทPงระบบจะแสดงขYอมูลที่อยูPภายในขอบเขตการเลือกนั้น โดยแบPงเป'น ภาค จังหวัด ลักษณะงาน และ

หนPวยงานที่รับผิดชอบ ดังภาพที่ 5.4.1.1 และภาพที่ 5.4.1.2 เมื่อทำการคัดกรองขYอมูลระบบจะแสดงแถบ

สถานะการรายงานสรุปตามท่ีไดYคัดกรอง ดังภาพท่ี 5.4.1.3 
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ภาพท่ี 5.4.1.1 กราฟแทPงสรุปจำนวนโครงการในระดับภาค 
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ภาพท่ี 5.4.1.2 กราฟแทPงสรุปจำนวนโครงการระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ภาพท่ี 5.4.1.3 แถบสถานะการรายงานสรุปตามท่ีไดYคัดกรอง 

5.4.2 สถานะการดำเนินงาน แสดงรายละเอียดจำนวนโครงการแยกตามสถานะความคืบหนYาของ

โครงการ ไดYแกP โครงการที่ยังไมPดำเนินการ ดำเนินการแลYวไมPเกิน40% ดำเนินการแลYว41-80% ดำเนินการ

แลYว80%ขึ้นไป และโครงการที่ดำเนินการแลYวเสร็จ โดยสามารถเลือกป�ด/เป�ด เพื่อแสดงผลบนแผนที่ไดY ดัง

ภาพท่ี 5.4.2 
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ภาพท่ี 5.4.2 การแสดงจำนวนโครงการแยกตามเปอร3เซ็นต3การดำเนินงาน 
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5.4.3 การแสดงขYอมูลในรูปแบบตาราง 

 

ภาพท่ี 5.4.3.1 ตารางการแสดงจำนวนโครงการโดยแบPงตามพ้ืนท่ี 



  
คู$มือการใช-งาน กองอำนวยการน้ำแห$งชาติเพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (Mobile Application) 66 

 

 

ภาพท่ี 5.4.3.2 ตารางการแสดงจำนวนโครงการโดยแบPงตามหนPวยงาน 

5.4.4 ไฟล3แนบ หากผูYใชYงานมีไฟล3ที่ตYองการใหYแสดงในระบบ สามารถอัพโหลดไฟล3เอกสารที่เกี่ยวขYอง

เพ่ือใหYผูYดูแลระบบตรวจสอบและนำเขYาระบบไดY ดังภาพท่ี 5.4.4 

 

                              ภาพท่ี 5.4.4 ไฟล3แนบ 
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5.5 แผนท่ีเพ่ือแสดงตำแหนpงและรายช่ือโครงการ 

5.5.1 การแสดงตำแหนPงโครงการบนแผนที่ สีตำแหนPงของโครงการแยกตามสถานะความคืบหนYาการ

ดำเนินการ ไดYแกP สีแดงคือโครงการที่ยังไมPเริ่มดำเนินการ สีสYมคือดำเนินการแลYวไมPเกิน40% สีเหลืองคือ

ดำเนินการแลYว41-80% สีฟ~าคือดำเนินการแลYว 80%ข้ึนไป และสีเขียวคือโครงการท่ีดำเนินการแลYวเสร็จ โดย

สามารถคลิกดูรายละเอียดของโครงการไดY ดังภาพท่ี 5.5.1.1 และภาพท่ี 5.5.1.2 

 

ภาพท่ี 5.5.1.1 การแสดงตำแหนPงของโครงการ

 

         ภาพท่ี 5.5.1.2 การแสดงรายละเอียดของโครงการ 
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5.5.2 แถบเคร่ืองมืออ่ืน ๆ 

   เม่ือคลิกปุ�ม จะแสดงผลแผนท่ีแบบขยาย 

   เม่ือคลิกปุ�ม แสดงผลแผนท่ีแบบ Dark mode, Normal mode หรือ 

Satellite Mode 

   เม่ือคลิกปุ�มสามารถดูรายช่ือโครงการท้ังหมดท่ีแสดงอยูPบนแผนท่ี ดังภาพท่ี 5.5.2 

 

 

              ภาพท่ี 5.5.2 รายช่ือโครงการท้ังหมดท่ีแสดงบนแผนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


