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5    ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

1.วิสัยทัศน์

2.พนัธกิจ

1. ก้ำหนดนโยบำย แผนแม่บท และมำตรกำรบริหำรทรัพยำกรน ้ำในระดับประเทศจนถึงระดับลุ่มน ้ำ
และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแบบบูรณำกำรอย่ำงเป็นระบบ 

2. บริหำรจัดกำร พัฒนำและบูรณำกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ
ด้ำนทรัพยำกรน ้ำทั งในภำวะปกติและภำวะวิกฤติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีเอกภำพ 

3. พัฒนำ ส่งเสริม เพิ่มศักยภำพกลไกบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำทั งในประเทศและระหว่ำงประเทศ
4. ก้ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำตำมนโยบำย แผนแม่บท

และมำตรกำรที่ได้ก้ำหนดไว้ 

3.ประเดน็ยุทธศำสตร์

ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรจัดท้ำและผลกัดันกฎหมำยกำรบรหิำรทรัพยำกรน ้ำสูก่ำรปฏิบัติกำร 
ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 2 กำรจัดท้ำและขับเคลื่อนนโยบำยและแผนแมบ่ทกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกร

        น ้ำในระดับประเทศและระดับลุ่มน ้ำ  
ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 3 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมลูและระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจแบบบูรณำกำร 
ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 4 กำรพัฒนำกลไกควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำทั งในประเทศ

        และระหว่ำงประเทศ 
ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 5 กำรสง่เสรมิ พัฒนำองค์กร และนวัตกรรมด้ำนทรพัยำกรน ้ำไปใช้ใหเ้กิด 

 ประโยชน์ 

เป็นองค์กรหลักในการก้ากับดูแลและขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ 

เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านน ้าและเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

1.ยุทธศำสตร์ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ  
   พ.ศ. 2563 – 2565 

z 



       ยุทธศำสตร์ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ     6  
 

 
 

 

 

 

 

 

ตำรำงที่ 1 แสดงเป้ำประสงค์ ตัวชี วัด กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี วัด หน่วยวัด ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดท้าและผลักดันกฎหมายการบริหารทรัพยากรน ้าสู่การปฏิบัติ 
เป้าประสงค์ : เพื่อให้มีกฎหมาย 
ระเบียบ และแนวทางปฏิบัตทิี่เหมาะสม 
สอดคล้องกบักฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรน ้า สามารถใช้ใน
การก้ากบัดูแลการบริหารจัดการน ้าของ
ประเทศในทุกระดับ 

กลยุทธ์ท่ี 1.1 พัฒนาและปรบัปรุง
กฎหมายอนุบญัญัติ ประกาศ และ
ระเบียบ ตลอดจนแนวทางปฏิบัต ิ

1. มีอนุบัญญัติ ประกาศ และแนวทาง
ปฏิบัติที่จัดท้าโดยส้านักงานทรัพยากร
น ้าแห่งชาติ (จ้านวน 17 ฉบับ) 

จ้านวน (ฉบับ) กลุ่มกฎหมาย 
กบน. สลน. 

กลยุทธ์ท่ี 1.2 เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ และส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

2. มีการประชาสมัพันธ์ สร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรน ้าและส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

จ้านวน สลธ. 

  

2.รำยละเอียดตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ พ.ศ. 2563-2565 

z 
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ตำรำงที่ 2 แสดงเป้ำประสงค์ ตัวชี วัด กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี วัด หน่วยวัด ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การจัดท้าและขับเคลื่อนนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในระดับประเทศและระดับลุ่มน ้า 
เป้าประสงค์ : ปญัหาด้านทรพัยากรน ้า
ในพื นต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างเป็น
รูปธรรมตามแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าและประชาชน
เข้าถึงทรพัยากรน ้าอย่างเป็นธรรม 

กลยุทธ์ท่ี 2.1 จัดท้าและขับเคลื่อน
นโยบายและแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในระดับประเทศ
และระดบัลุม่น ้า 

1. มีนโยบายและแผนแมบ่ทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในระดับประเทศ
และระดบัลุม่น ้าทุกลุ่มน ้า  

จ้านวน (นโยบาย) กนย. กนย. 
กบน. 

กลยุทธ์ท่ี 2.2 จัดท้าแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณด้านทรัพยากรน ้า
แบบบรูณาการ 

2. ร้อยละของแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณด้านทรัพยากรน ้าแบบ
บูรณาการที่มีการน้าไปสู่การปฏิบัติ  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 

จ้านวน (ร้อยละ) กวค. 

กลยุทธ์ท่ี 2.3 จัดท้าแผนบรหิารน ้า 
แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าท่วม-น ้า
แล้งครอบคลมุทุกลุ่มน ้า 

3. มีแผนบริหารน ้า แผนป้องกันและ
แก้ไขภาวะน ้าท่วม-น ้าแล้งครอบคลมุ
ทุกลุม่น ้า 

จ้านวน (แผน) กบน. 

กลยุทธ์ท่ี 2.4 ติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าตามนโย
บายและแผน 

4. ร้อยละของนโยบาย แผน และ
โครงการส้าคัญด้านการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรน ้าของ สทนช. ที่ได้มีการ
ติดตามประเมินผลการผลกัดันไปสูก่าร
ปฏิบัต ิ(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 

จ้านวน (ร้อยละ) กนย. กบน. 
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ตำรำงที่ 3 แสดงเป้ำประสงค์ ตัวชี วัด กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี วัด หน่วยวัด ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ 
เป้าประสงค์ : มีระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจด้านทรัพยากรน ้าที่แม่นย้า ทัน
สถานการณ์ ทั งในสภาวะปกติและ
สภาวะวิกฤติ 

กลยุทธ์ท่ี 3.1 จัดท้าและพัฒนา
ระบบวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big 
Data) ด้านทรัพยากรน ้าร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. มีระบบวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ 
(Big Data) ด้านทรัพยากรน ้าใน
ระดับประเทศและระดบัลุม่น ้า 

จ้านวน (ระบบ) ศอน. 

กลยุทธ์ท่ี 3.2 จัดท้าและพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูด้านทรพัยากรน ้าใน
ระดับลุ่มน ้า 

2. มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้าน
ทรัพยากรน ้าในระดบัประเทศและ
ระดับลุ่มน ้า 

จ้านวน (ระบบ) กบน. 

กลยุทธ์ท่ี 3.3 พัฒนาและเช่ือมโยง
ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจด้าน
ทรัพยากรน ้า 

3. ผลการพยากรณ์ล่วงหน้ามีความ
แม่นย้า 

จ้านวน (ร้อยละ) ศอน. 

 

ตำรำงที่ 4 แสดงเป้ำประสงค์ ตัวชี วัด กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี วัด หน่วยวัด ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนากลไกความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าทั งในประเทศและระหว่างประเทศ 
เป้าประสงค์ : การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรน ้าในระดบัประเทศและ
ระหว่างประเทศมปีระสทิธิภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 4.1 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กบัองค์กรและเครือข่ายด้าน
บรหิารทรัพยากรน ้า ทั งใน
ระดับประเทศและระดบัลุม่น ้า 

1. มีกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร
น ้าโดยการมสี่วนร่วมทกุภาคส่วนทั งใน
ระดับประเทศและระดบัลุม่น ้า 

จ้านวน (กลไก) สลน. กนย. 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี วัด หน่วยวัด ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ท่ี 4.2 พัฒนากลไกความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากร
น ้า 

2. มีกลไกการบริหารทรัพยากรน ้า
ภายใต้ความร่วมมือและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 

จ้านวน (กลไก) กนย. 

กลยุทธ์ท่ี 4.3 สร้างความตระหนกัรู้ 
เผยแพร่ และประชาสมัพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารด้านทรัพยากรน ้า 

3. มีหลกัสูตรเพือ่เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กบัองค์กรด้านบริหาร
ทรัพยากรน ้าทีส่อดคล้องกบัความ
ต้องการของพื นทีลุ่่มน ้า 

จ้านวน (หลกัสูตร) สลธ. 

 

ตำรำงที่ 5 แสดงเป้ำประสงค์ ตัวชี วัด กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี วัด หน่วยวัด ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การส่งเสริม พัฒนาองค์กร และนวัตกรรมด้านทรัพยากรน ้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เป้าประสงค์ : ส้านักงานทรัพยากรน ้า
แห่งชาติเป็น Learning Organization 
และ Smart office (องค์กรแหง่การ
เรียนรู้ และระบบส้านักงานอัจฉริยะ) 
เพื่อสนบัสนุนการน้านวัตกรรมด้าน
ทรัพยากรน ้าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ท่ี 5.1 ส่งเสริมพฒันา
ศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับภารกิจ 

1. มีหลกัสูตรการพัฒนาและสง่เสรมิ
ศักยภาพบุคลากรสอดคล้องกับภารกจิ 
4 ด้าน ได้แก่ การบริหารทรัพยากรน ้า 
ด้านกลไกภาครัฐ ด้าน
ภาษาต่างประเทศ และกฎหมาย 

จ้านวน (หลกัสูตร) กนย. สลธ. 

กลยุทธ์ท่ี 5.2 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

2. มีกิจกรรมเสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และเสริมสร้างบุคลากรให้มจีิต
สาธารณะ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง) 

จ้านวน (กิจกรรม) สลธ. 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี วัด หน่วยวัด ผู้รับผิดชอบ 
 กลยุทธ์ท่ี 5.3 ส่งเสริมการจัดการ

ความรู้ภายในและภายนอกองค์กร 
รวมทั งการจัดการความรู้ร่วมกบั
หน่วยงานระหว่างประเทศ 

3. มีระบบการจัดการองค์กรความรู้ 
(KM) ที่สอดคล้องกบัภารกิจ 4 ด้าน 
 

จ้านวน (ระบบ) สลธ. 

กลยุทธ์ท่ี 5.4 ส่งเสริมใหบุ้คลากร
สร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหาร
ทรัพยากรน ้าใหม้ีประสทิธิภาพย่ิงขึ น 

4. จ้านวนนวัตกรรมด้านทรัพยากรน ้า  
 

จ้านวน (เรื่อง) กนย. 

กลยุทธ์ท่ี 5.5 พัฒนาระบบสนับสนุน
การน้าองค์กรและบริหารส้านักงาน 

5. มีระบบสนับสนุนการน้าองค์การและ
บรหิารส้านักงาน 

จ้านวน (ระบบ) กพร. สลธ. สอน. 
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ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมจ้านวนรวม 94 โครงการ 66 กิจกรรม  
วงเงินรวม 2,254,355,100 บาท จ้าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ได้ดังนี   
(รายการโครงการ/กิจกรรม ดังรายละเอียดหน้า 3 - 25) 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ จ้านวนโครงการ/
กิจกรรม 

วงเงิน (ปี 63-65) 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดท้าและผลักดันกฎหมายการบริหารทรัพยากรน ้าสู่การปฏิบัติ 
กลยุทธ์ท่ี 1.1 พัฒนาและปรบัปรุงกฎหมาย
อนุบัญญัติ ประกาศ และระเบียบ ตลอดจน
แนวทางปฏิบัต ิ

2 โครงการ 45,000,000 กลุ่มกฎหมาย 
กบน. สลน. 

กลยุทธ์ท่ี 1.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย 

1 โครงการ 24,000,000 สลธ. 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การจัดท้าและขับเคลื่อนนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าใน
ระดับประเทศและระดับลุ่มน ้า 
กลยุทธ์ท่ี 2.1 จัดท้าและขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนแมบ่ทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าใน
ระดับประเทศและระดบัลุม่น ้า 

44 โครงการ 1,180,070,000 กนย. กบน. 

กลยุทธ์ท่ี 2.2 จัดท้าแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณด้านทรัพยากรน ้าแบบบรูณาการ 

5 กิจกรรม 
 

274,500,000 กวค. 

กลยุทธ์ท่ี 2.3 จัดท้าแผนบรหิารน ้า แผน
ป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าท่วม-น ้าแล้งครอบคลมุ
ทุกลุม่น ้า 

๙ โครงการ 282,912,600 กบน. 

กลยุทธ์ท่ี 2.4 ติดตามประเมินผลการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน ้าตามนโยบายและแผน 

๑๐ โครงการ  
๖ กิจกรรม 

5,235,000 กนย. กบน. 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ 
กลยุทธ์ท่ี 3.1* จัดท้าและพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้าน
ทรัพยากรน ้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6 กิจกรรม ไม่มีข้อมูล ศอน. 

กลยุทธ์ท่ี 3.2 จัดท้าและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน ้าในระดบัลุม่น ้า 

15 โครงการ 465,000,000 กบน. 

กลยุทธ์ท่ี 3.3* พัฒนาและเช่ือมโยงระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจด้านทรัพยากรน ้า 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ศอน. 

    3.ตำรำงสรุปจ้ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ภำยใตยุ้ทธศำสตร ์
    ส้ำนักงำนทรพัยำกรน ้ำแห่งชำติ พ.ศ. 2563-2565 

z 



       ยุทธศำสตร์ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ    12 
 

 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ จ้านวนโครงการ/
กิจกรรม 

วงเงิน (ปี 63-65) 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนากลไกความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าทั งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 
กลยุทธ์ท่ี 4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับ
องค์กรและเครือข่ายด้านบริหารทรพัยากรน ้า ทั ง
ในระดับประเทศและระดบัลุม่น ้า 

๑ โครงการ  
2๗ กิจกรรม 

98,042,500 สลน. กนย. 

กลยุทธ์ท่ี 4.2 พัฒนากลไกความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรน ้า 

1 โครงการ 900,000 กนย. 

กลยุทธ์ท่ี 4.3 สร้างความตระหนกัรู้ เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากร
น ้า 

2 โครงการ 36,000,000 สลธ. 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การส่งเสริม พัฒนาองค์กร และนวัตกรรมด้านทรัพยากรน ้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
กลยุทธ์ท่ี 5.1 ส่งเสริมพฒันาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับ
ภารกิจ 

๕ โครงการ  
๕ กิจกรรม 

44,205,000 กนย. สลธ. 

กลยุทธ์ท่ี 5.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

1 โครงการ 1,500,000 สลธ. 

กลยุทธ์ท่ี 5.3 ส่งเสริมการจัดการความรู้
ภายในและภายนอกองค์กร รวมทั งการจัดการ
ความรู้ร่วมกบัหน่วยงานระหว่างประเทศ 

1 กิจกรรม 6,000,000 สลธ. 

กลยุทธ์ท่ี 5.4 ส่งเสริมใหบุ้คลากรสร้างสรรค์
นวัตกรรมในการบริหารทรัพยากรน ้าให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ น 

๓ โครงการ  
๒ กิจกรรม 

60,000,000 กนย. 

กลยุทธ์ท่ี 5.5* พัฒนาระบบสนับสนุนการน้า
องค์กรและบริหารส้านักงาน 

14 กิจกรรม 5,490,000 กพร. สลธ. ศอน. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดท้าและผลักดันกฎหมายการบริหารทรัพยากรน ้าสู่การปฏิบัติ 

เป้าประสงค์  เพื่อให้มีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบตัิที่เหมาะสม สอดคลอ้งกบักฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารทรพัยากรน ้า สามารถใช้ในการก้ากับดูแลการ
บรหิารจัดการน ้าของประเทศในทุกระดับ   

     หน่วย : บาท 

กลยุทธ์ ตัวชี วัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด้าเนินการและงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

1.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมายอนุ
บัญญัติ ประกาศ และ
ระเบียบ ตลอดจน
แนวทางปฏิบัต ิ

  

1. มีอนุบัญญัติ ประกาศ 
และแนวทางปฏิบัติที่
จัดท้าโดยส้านักงาน
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
(จ้านวน 17 ฉบับ) 

  

โครงการจัดท้ากฎหมายล้าดับรองตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2562 
(งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดท้ากฎหมาย
ระดับรอง ตามมาตรา 10, 28 และ 32 
วรรค 2) 

10,000,000 10,000,000 - - กลุ่มกฎหมาย 
ร่วมกับ กบน. 
(ผชช.บน.2) และ 
สลน. 

โครงการศึกษาจัดท้าหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการคิดค่าใช้น ้า และจัดท้า
กฎหมายล้าดับรองตามร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2562 หมวด 4 การ
จัดสรรน ้าและการใช้น ้า 

35,000,000 35,000,000 - - กบน. 
(ผชช.บน.2) 

4.รำยกำรโครงกำร/กิจกรรม ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
   ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ พ.ศ. 2563 – 2565 

z 
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     หน่วย : บาท 

กลยุทธ์ ตัวชี วัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด้าเนินการและงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

1.2 เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

2. มีการประชาสัมพันธ์ 
สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าและ
ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การบริหาร
จัดการน ้าของประเทศ 

24,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 สลธ. 
(กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่) 

   69,000,000 53,000,000 8,000,000 8,000,000  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การจัดท้าและขับเคลื่อนนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในระดับประเทศและระดับลุ่มน ้า 

เป้าประสงค์  ปัญหาด้านทรัพยากรน ้าในพื นต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรปูธรรมตามแผนแม่บทการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ และประชาชนเข้าถึง
ทรัพยากรน ้าอย่างเป็นธรรม    

     หน่วย : บาท 

กลยุทธ์ ตัวชี วัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด้าเนินการและงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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2.1 จัดท้าและ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าใน
ระดับประเทศและ
ระดับลุ่มน ้า 

1. มีนโยบายและแผน
แม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าใน
ระดับประเทศและระดบั
ลุ่มน ้าทุกลุ่มน ้า  
 

โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาทรัพยากร
น ้าเชิงพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตราด  (ด้าเนินการเอง) (เสนอขอ
งบประมาณมาท้าปี 62 อยู่ระหว่างการ
พิจารณา) 

300,000 300,000 - - กนย. 
(กพส) 

โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาทรัพยากร
น ้าเชิงพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา (ด้าเนินการเอง) (เสนอขอ
งบประมาณมาท้าปี 62 อยู่ระหว่างการ
พิจารณา) 

320,000 320,000 - - กนย. 
(กพส) 

   โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาทรัพยากร
น ้าเชิงพื นที่เมืองบุรีรัมย์-สุรินทร์ 
(ด้าเนินการเอง) 

350,000 350,000 - - กนย. 
(กพส) 
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 โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาทรัพยากร
น ้าเชิงพื นที่ลุ่มน ้าโมงตอนบน  
(ด้าเนินการเอง) 

350,000 350,000 - - กนย. 
(กพส) 

โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาทรัพยากร
น ้าเชิงพื นที่ลุ่มน ้าวังตอนกลาง  
(ด้าเนินการเอง) 

350,000 - 350,000 - กนย. 
(กพส) 

โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาทรัพยากร
น ้าเชิงพื นที่ลุ่มน ้าป่าสัก (ด้าเนินการเอง) 

450,000 - 450,000 - กนย. 
(กพส) 

โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาทรัพยากร
น ้าเชิงพื นที่ลุ่มน ้าน่านตอนล่าง 
(ด้าเนินการเอง) 

450,000 - 450,000 - กนย. 
(กพส) 

โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาทรัพยากร
น ้าเชิงพื นที่ลุ่มน ้ามูลตอนล่าง  
(ด้าเนินการเอง) 

450,000 - 450,000 - กนย. 
(กพส) 

โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาทรัพยากร
น ้าเชิงพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนกลาง  
(ด้าเนินการเอง) 

450,000 - 450,000 - กนย. 
(กพส) 
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  โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาทรัพยากร
น ้าเชิงพื นที่รอบเมืองปัตตานี  
(ด้าเนินการเอง) 

350,000 - - 350,000 กนย. 
(กพส) 

  โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาทรัพยากร
น ้าเชิงพื นที่ลุ่มน ้าพุง-น ้าก้่า  
(ด้าเนินการเอง) 

350,000 - - 350,000 กนย. 
(กพส) 

  โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาทรัพยากร
น ้าเชิงพื นที่ลุ่มน ้าสาขาที่ราบแม่น ้า
เจ้าพระยา (ด้าเนินการเอง) 

450,000 - - 450,000 กนย. 
(กพส) 

  โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาทรัพยากร
น ้าเชิงพื นที่ลุ่มน ้าแม่น ้าท่าจีนตอนบน 
(ด้าเนินการเอง) 

450,000 - - 450,000 กนย. 
(กพส) 

  โครงการศึกษาความเหมาะสมบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้งพื นที่เกษตรและพื นที่
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย จังหวัด
นครพนม จังหวัดมุกดาหาร (จ้างที่
ปรึกษา) (เสนอของบประมาณมาท้าปี 62  
อยู่ระหว่างการพิจารณา) 

50,000,000 50,000,000 -   กนย. 
(กพส) 
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  โครงการศึกษาความเหมาะสมบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้งพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนล่าง-
เซบาย-เซบก (งานจ้างที่ปรึกษา) 

30,000,000 30,000,000 - - กนย. 
(กพส) 

  โครงการศึกษาความเหมาะสมบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้งพื นที่ลุ่มน ้ายม-น่าน
ตอนล่าง (งานจ้างที่ปรึกษา) 

45,000,000 45,000,000 - - กนย. 
(กพส) 

  โครงการศึกษาความเหมาะสมบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้งพื นที่ลุ่มน ้ามูล
ตอนกลาง (งานจ้างที่ปรึกษา) 

35,000,000 35,000,000 - - กนย. 
(กพส) 

  โครงการศึกษาความเหมาะสมบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้งพื นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเมืองกาญจนบุรี (งานจ้างที่ปรึกษา) 

15,000,000 15,000,000 - - กนย. 
(กพส) 

  โครงการศึกษาความเหมาะสมบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้งพื นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย (งานจ้างที่ปรึกษา) 

15,000,000 15,000,000 - - กนย. 
(กพส) 

  โครงการศึกษาความเหมาะสมบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้งพื นที่เมืองบุรีรัมย์-
สุรินทร์ (งานจ้างที่ปรึกษา) 

30,000,000 - 30,000,000 - กนย. 
(กพส) 
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  โครงการศึกษาความเหมาะสมบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้งพื นที่ลุ่มน ้าโมงตอนบน 
(งานจ้างที่ปรึกษา) 

15,000,000 - 15,000,000 - กนย. 
(กพส) 

  โครงการศึกษาความเหมาะสมบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้งพื นที่ลุ่มน ้าวัง
ตอนกลาง (งานจ้างที่ปรึกษา) 

20,000,000 - - 20,000,000 กนย. 
(กพส) 

  โครงการศึกษาความเหมาะสมบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้งพื นที่ลุ่มน ้าป่าสัก  
(งานจ้างที่ปรึกษา) 

30,000,000 - - 30,000,000 กนย. 
(กพส) 

  โครงการศึกษาความเหมาะสมบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้งพื นที่ลุ่มน ้าน่าน
ตอนล่าง (งานจ้างที่ปรึกษา) 

25,000,000 - - 25,000,000 กนย. 
(กพส) 

  โครงการศึกษาความเหมาะสมบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้งพื นที่ลุ่มน ้ามูลตอนล่าง 
(งานจ้างที่ปรึกษา) 

30,000,000 - - 30,000,000 กนย. 
(กพส) 

  โครงการศึกษาความเหมาะสมบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้งพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนกลาง 
(งานจ้างที่ปรึกษา) 

30,000,000 - - 30,000,000 กนย. 
(กพส) 
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  โครงการศึกษาออกแบบทั งวิศวกรรมและ
ภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อก้าหนดรูปแบบการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น ้า ล้าคลองและแหล่งน ้า
ธรรมชาติ (โครงการส้าคัญภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

30,000,000 30,000,000 - - กนย. 
(กยผ.) 

  โครงการจัดการด้านความต้องการและ
เพิ่มประสิทธิภาพการน ้าในทุกภาคส่วน 
ในพื นที่ EEC 

30,000,000 - 30,000,000 - กนย. 
(กยผ.) 

  โครงการศึกษาแผนมโนภาพการพัฒนา
ระบบน ้าในภาคกลางตอนล่าง (Delta 
Water Vision 2040) (โครงการส้าคัญ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรน ้า) 

300,000,000   20,000,000 140,000,000 140,000,000 กนย. 
(กยผ.) 

  โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างการใช้น ้า
ภาคตะวันออก (โครงการส้าคัญภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

30,000,000 - - 30,000,000 กนย. 
(กยผ.) 

  โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ 

- - - - กนย. 
(กลุ่มวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม) 
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  • ลุ่มน ้าโขงอีสาน 37,000,000 37,000,000 - - กนย. 
(กลุ่มวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม) 

  • ลุ่มน ้าป่าสัก 30,000,000 30,000,000 - - กนย. 
(กลุ่มวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม) 

  • ลุ่มน ้าปิง 35,000,000 35,000,000 - - กนย. 
(กลุ่มวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม) 

  • ลุ่มน ้าน่าน 35,000,000 35,000,000 - - กนย. 
(กลุ่มวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม) 

  • ลุ่มน ้าภาคตะวันตกตอนล่าง 25,000,000 25,000,000 - - กนย. 
(กลุ่มวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม) 

  • ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 35,000,000 35,000,000 - - กนย. 
(กลุ่มวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม) 
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  • ลุ่มน ้าสาละวิน 30,000,000 - 30,000,000 - กนย. 
(กลุ่มวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม) 

  • ลุ่มน ้าโขงเหนือ 25,000,000 - 25,000,000 - กนย. 
(กลุ่มวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม) 

  • ลุ่มน ้าวัง 30,000,000 - 30,000,000 - กนย. 
(กลุ่มวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม) 

  • ลุ่มน ้ายม 35,000,000 - 35,000,000 - กนย. 
(กลุ่มวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม) 

  • ลุ่มน ้าแม่กลอง 30,000,000 - 30,000,000 - กนย. 
(กลุ่มวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม) 

  • ลุ่มน ้าโตนเลสาบ 25,000,000 - 25,000,000 - กนยย. 
(กลุ่มวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม) 
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  โครงการศึกษาจัดท้าแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า กลุ่มลุ่มน ้าภาคใต้ 

25,000,000 25,000,000 - - กบน. 
(ผชช.บน.4) 

  โครงการศึกษาจัดท้าแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า กลุ่มลุ่มน ้าภาค
ตะวันตก 

18,000,000 18,000,000 - - กบน. 
(ผชช.บน.4) 

2.2 จัดท้าแผนปฏิบัติ
การและแผน
งบประมาณด้าน
ทรัพยากรน ้าแบบ
บูรณาการ 

  

  

  

  

2. แผนปฏิบัตกิารและ
แผนงบประมาณด้าน
ทรัพยากรน ้าแบบบูรณา
การที่มีการน้าไปสู่การ
ปฏิบัต ิ(ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60) 

พัฒนาระบบวิเคราะห์ประมวลการจัดท้า
แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน ้าแบบ
บูรณาการ 

39,000,000 30,000,000 4,500,000 4,500,000 กวค. 
(ผผง.วค.) 

แผนปฏิบัติการระดับประเทศ (ประชุม
จัดท้าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน ้า  

- - - -   

• ส่วนกลาง จ้านวน 3 ครั ง (ต้นเดือน 
พ.ย., ก่อนเสนอ ครม. และหลังผ่าน ครม.) 

4,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กวค. 

• ภูมิภาค (ลุ่มน ้า 25 ลุ่มน ้า) จ้านวน 
3 ครั ง 

225,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 กวค. 

ประชุมจัดท้าแผนงบประมาณแบบบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร์ต้นน ้า 

6,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กวค. 
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2.3 จัดท้าแผนบริหาร
น ้า แผนป้องกันและ
แก้ไขภาวะน ้าท่วม- 
น ้าแล้งครอบคลุม 
ทุกลุ่มน ้า 

  

  

  

3. มีแผนบรหิารน ้า 
แผนป้องกันและแก้ไข
ภาวะน ้าท่วม-น ้าแล้ง
ครอบคลุมทุกลุ่มน ้า 

  

  

  

โครงการจัดท้าแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าฤดูแล้ง ปี 2562/63  
(ด้าเนินการเอง) 

950,000 950,000 - - กบน. 
(ผกบ.บน.1) 

โครงการจัดท้าแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าฤดูฝน ปี 2563  
(ด้าเนินการเอง) 

999,600 999,600 - - กบน. 
(ผกบ.บน.1) 

โครงการจัดท้าแผนการบริหารจัดการน ้า
หลาก ปี 2563   
(ด้าเนินการเอง) 

854,600 854,600 - - กบน. 
(ผกบ.บน.1) 

โครงการจัดท้าแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า ฤดูแล้ง ปี 2563/64  
(ด้าเนินการเอง) 

950,000 - 950,000 - กบน. 
(ผกบ.บน.1) 

โครงการจัดท้าแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าฤดูฝน ปี 2564  
(ด้าเนินการเอง) 

999,600 - 999,600 - กบน. 
(ผกบ.บน.1) 

  โครงการจัดท้าแผนการบริหารจัดการน ้า
หลาก ปี 2564 

854,600 - 854,600 - กบน. 
(ผกบ.บน.1) 
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  โครงการจัดท้าแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า ฤดูแล้ง ปี 2564/65  
(ด้าเนินการเอง) 

950,000 - - 950,000 กบน. 
(ผกบ.บน.1) 

  โครงการจัดท้าแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า ฤดูฝน ปี 2565  
(ด้าเนินการเอง) 

999,600 - - 999,600 กบน. 
(ผกบ.บน.1) 

  โครงการจัดท้าแผนการบริหารจัดการน ้า
หลาก ปี 2565 

854,600 - - 854,600 กบน. 
(ผกบ.บน.1) 

2.4 ติดตาม
ประเมินผลการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าตาม 
นโยบายและแผน 

  

4. ร้อยละของนโยบาย 
แผน และโครงการ
ส้าคัญด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าของ 
สทนช. ที่ได้มีการ
ติดตามประเมินผลการ
ผลักดันไปสู่การปฏิบัต ิ

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 

  

โครงการติดตามและประเมินผลการ
ด้าเนินงานตามนโยบายและแผนแม่บท
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน ้า (2561-
2580) 

 96,000,000  32,000,000 32,000,000 32,000,000 กนย. 
(กลุ่มติดตามงาน
ตามยุทธศาสตร์) 
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  • การติดตามประเมินผลการ
ด้าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า และแผนงานบูรณา
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

36,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 กนย. 
(กลุ่มติดตามงาน
ตามยุทธศาสตร์) 

  • การติดตามผลการด้าเนินงานตาม
แผนบริการจัดการลุ่มน ้า (25 ลุ่มน ้า) 

60,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กนย. 
(กลุ่มติดตามงาน
ตามยุทธศาสตร์) 

  โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิแผน
แม่บทการบริหารทรัพยากรน ้า (พ.ศ.
2561-2580) (ประเมินผลผลผลิต 
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธ์ิ และผลกระทบ เพื่อ
ปรับแผนแม่บทฯ) 

25,000,000 - - 25,000,000 กนย. 
(กลุ่มติดตามงาน
ตามยุทธศาสตร์) 

  โครงการพัฒนา จัดเก็บและประเมินผล
ตัวชี วัดการพัฒนาประเทศด้านน ้า ภายใต้
ยุทธศาสตร์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นความม่ันคงด้านน ้า (ตัวชี วัด 
Asian Development Bank (ADB), 
ตัวชี วัด Water Consumption Intensity 
(IMD), ตัวชี วัด World Bank) 

40,000,000 40,000,000 - - กนย. 
(กลุ่มติดตามงาน
ตามยุทธศาสตร์) 
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  โครงการติดตามและประเมินผลการ
ด้าเนินงานโครงการแหล่งน ้าขนาดเล็ก  

30,000.000 30,000.000 - - กนย. 
(กลุ่มติดตามงาน
ตามยุทธศาสตร์) 

  โครงการติดตามและประเมินผลการ
ด้าเนินงานโครงการส้าคัญเชิงพื นที่  

60,000,000 - 35,000,000 25,000,000 กนย. 
(กลุ่มติดตามงาน
ตามยุทธศาสตร์) 

  • พื นที่บรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ 20,000,000 - 20,000,000 - กนย. 
(กลุ่มติดตามงาน
ตามยุทธศาสตร์) 

  • พื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 15,000,000 

 

- 15,000,000 

 

- กนย. 
(กลุ่มติดตามงาน
ตามยุทธศาสตร์) 

 

  • พื นที่บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งยม 
น่านตอนล่าง 

25,000,000 - - 25,000,000 กนย. 
(กลุ่มติดตามงาน
ตามยุทธศาสตร์) 
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  โครงการประเมินผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า กลุ่มลุ่มน ้าเจ้าพระยาใหญ่ ปี 
2563  (ด้าเนินการเอง) 

850,000 850,000 - - กบน. 
(ผกบ.บน.1) 

  โครงการประเมินผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า กลุ่มลุ่มน ้าภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ปี 2563 (ด้าเนินการเอง) 

750,000 750,000 - - กบน. 
(ผกบ.บน.1) 

  โครงการประเมินผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า กลุ่มลุ่มน ้าเจ้าพระยาใหญ่  
ปี 2564  (ด้าเนินการเอง) 

850,000 - 850,000 - กบน. 
(ผกบ.บน.1) 

  โครงการประเมินผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้ากลุ่มลุ่มน ้าภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ปี 2564  (ด้าเนินการเอง) 

750,000 - 750,000 - กบน. 
(ผกบ.บน.1) 

  โครงการประเมินผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า กลุ่มลุ่มน ้าเจ้าพระยาใหญ่ ปี 
2565  (ด้าเนินการเอง) 

850,000 - - 850,000 กบน. 
(ผกบ.บน.1) 
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  โครงการประเมินผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้ากลุ่มลุ่มน ้าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565  
(ด้าเนินการเอง) 

750,000 - - 750,000 กบน. 
(ผกบ.บน.1) 

   1,874,782,600 728,224,200 613,554,200 533,004,200  
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3.1 จัดท้าและพัฒนา
ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ ่(Big Data) 
ด้านทรัพยากรน ้า
ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  

1. มีระบบวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) ด้านทรัพยากรน ้า
ในระดับประเทศและ
ระดับลุ่มน ้า 

2.ระบบฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรน ้าเป็น
มาตรฐานเดียวกันทุก
หน่วยงานครอบคลุมทั ง
ระดับชาติ และลุ่มน ้า ได้
ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงกำรจัดท้ำระบบ BigDATA เพื่อกำร
บริหำรจัดกำรน ้ำ 

50,000,000  50,000,000     ศอน. 

โครงกำรพัฒนำจัดท้ำระบบติดตำม
สถำนกำรณ์น ้ำ Waterinfo (One Map) 
ศูนย์เฉพำะกิจชั่วครำวในภำวะวิกฤติ 

15,000,000  5,000,000 5,000,000 5,000,000 ศอน. 

โครงกำรจัดท้ำ One Application เพื่อกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์น ้ำ 

15,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000 ศอน. 

  โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรติดตำมน ้ำฝน 
น ้ำท่ำ แบบ Real Time 

15,000,000 15,000,000   ศอน. 

    โครงกำรปรับเปลี่ยน ส่งเสริม กำรสร้ำง
ข้อมูลตำมมำตรฐำนข้อมูลจำก หน่วยงำน
ด้ำนทรัพยำกรน ้ำ 

45,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ศอน. 
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  โครงกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนทรัพยำกรน ้ำ ส้ำหรับคลังข้อมูล และ
ระบบบริกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน 

35,000,000 35,000,000    

  โครงกำรจัดท้ำระบบคลังสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ (GIS) 

30,000,000 30,000,000    

  โครงกำรจัดท้ำระบบสำรสนเทศ ส้ำหรับขึ น
ทะเบียนแหล่งน ้ำ 

8,000,000 8,000,000    

  โครงกำรจัดท้ำระบบสำรสนเทศองค์กรผู้ใช้
น ้ำ และขึ นทะเบียนผู้ใช้น ้ำ 

15,000,000 15,000,000    

3.2 จัดท้าและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรน ้าในระดับ
ลุ่มน ้า 

2. มีระบบสนับสนนุการ
ตัดสินใจด้านทรัพยากร
น ้าในระดับประเทศและ
ระดับลุ่มน ้า 

โครงการศึกษาจัดท้าผังน ้าลุ่มน ้าย่อยในเขต
ลุ่มน ้าชายฝั่งอ่าวไทยตะวันตก 

25,000,000 25,000,000 - - กบน. 
(ผกบ.บน.4) 

โครงการศึกษาจัดท้าผังน ้าลุ่มน ้าย่อยในเขต
ลุ่มน ้าชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก 

25,000,000 25,000,000 - - กบน. 
(ผกบ.บน.3) 

    โครงการศึกษาจัดท้าผังน ้าลุ่มน ้าย่อยในเขต
กลุ่มลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนบน 

45,000,000 45,000,000 - - กบน. 
(ผกบ.บน.1) 

    โครงการศึกษาจัดท้าผังน ้าลุ่มน ้าย่อยในเขต
ลุ่มน ้าชี 

30,000,000 30,000,000 - - กบน. 
(ผกบ.บน.2) 
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    โครงการศึกษาจัดท้าเครื่องมือในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าแบบไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง ลุ่ม
น ้าภาคตะวันออก 

15,000,000 15,000,000 - - กบน. 
(ผชช.บน.2) 

    โครงการศึกษาจัดท้าผังน ้าลุ่มน ้าย่อยในเขต
ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง 

50,000,000 - 50,000,000 - กบน. 
(ผกบ.บน.1) 

    โครงการศึกษาจัดท้าผังน ้าลุ่มน ้าย่อยในเขต
ลุ่มน ้ามูล 

35,000,000 - 35,000,000 - กบน. 
(ผกบ.บน.2) 

    โครงการศึกษาจัดท้าผังน ้าลุ่มน ้าย่อยในเขต
ลุ่มน ้าบางปะกง 

25,000,000 - 25,000,000 - กบน. 
(ผกบ.บน.3) 

    โครงการศึกษาจัดท้าผังน ้าลุ่มน ้าย่อยในเขต
ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

25,000,000 - 25,000,000 - กบน. 
(ผกบ.บน.4) 

    โครงการศึกษาจัดท้าผังน ้าลุ่มน ้าย่อยในเขต
ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

25,000,000 - 25,000,000 - กบน. 
(ผกบ.บน.4) 

    โครงการศึกษาจัดท้าผังน ้าลุ่มน ้าย่อยในเขต
ลุ่มน ้าสาละวินและลุ่มน ้าโขงเหนือ 

35,000,000 - - 35,000,000 กบน. 
(ผกบ.บน.1) 

    โครงการศึกษาจัดท้าผังน ้าลุ่มน ้าย่อยในเขต
ลุ่มน ้าแม่กลอง 

35,000,000 - - 35,000,000 กบน. 
(ผกบ.บน.4) 
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    โครงการศึกษาจัดท้าผังน ้าลุ่มน ้าย่อยในเขต
ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

35,000,000 - - 35,000,000 กบน. 
(ผกบ.บน.2) 

    โครงการศึกษาจัดท้าผังน ้าลุ่มน ้าย่อยในเขต
ลุ่มน ้าโตนเลสาป 

25,000,000 - - 25,000,000 กบน. 
(ผกบ.บน.3) 

    โครงการศึกษาจัดท้าผังน ้าลุ่มน ้าย่อยในเขต
ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางและ
ตอนล่าง 

35,000,000 - - 35,000,000 กบน. 
(ผกบ.บน.4) 

3.3 พัฒนาและ
เชื่อมโยงระบบ
สนับสนนุการตัดสินใจ
ด้านทรัพยากรน ้า 

3. ผลการพยากรณ์
ล่วงหน้ามีความแม่นย้า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 โครงกำรศึกษำและจัดท้ำระบบวิเครำะห์
สถำนกำรณ์น ้ำด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ-อุทก
วิทยำ 

90,000,000 45,000,000  45,000,000    ศอน. 

 

โครงกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำร
พยำกรณ์น ้ำท่ำด้วยข้อมูลขนำดใหญ่ 

5,000,000 5,000,000   ศอน. 

   788,000,000 368,000,000 230,000,000 190,000,000  

 

หมำยเหต ุ: 3.3 เป็นโครงกำรที่ด้ำเนินกำรต่อจำกระบบ Big Data เสรจ็แล้ว 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนากลไกความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าทั งในประเทศและระหว่างประเทศ 

เป้าประสงค์  การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในระดบัประเทศและระหว่างประเทศมปีระสิทธิภาพ   
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กลยุทธ์ ตัวชี วัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด้าเนินการและงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

4.1 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กร
และเครือข่ายด้าน
บริหารทรัพยากรน ้า 
ทั งในระดับประเทศ
และระดับลุ่มน ้า 

  

1. มีกลไกการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าโดย
การมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนทั งในระดับประเทศ
และระดับลุ่มน ้า 

  

  

สนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าระดับประเทศและระดับลุ่มน ้า 

7,350,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 สลน. 

• ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน ้า
แห่งชาติ  

- - - - สลน. 
(บก.ลน./บอ.ลน.
1-2) 

• ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้ 
กนช. 

- - - -   

     - ประชุมคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

- - - - สลน. 
(บอ.ลน.1) 

     - ประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการ
ส้าคัญ 

- - - - สลน. 
(บอ.ลน.1) 

     - ประชุมคณะอนุกรรมการ 
กลั่นกรอง วิเคราะห์โครงการและติดตาม 
ประเมินผล การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

- - - - สลน. 
(บอ.ลน.1) 
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     - ประชุมคณะอนุกรรมการ
วิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า 

- - - - สลน. 
(บอ.ลน.2) 

    • ประชุมเตรียมการเพื่อสนับสนุน กนช.
และคณะอนุกรรมการ 

- - - -   

     - ประชุมคณะท้างานพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องเสนอ กนช. 

- - - - สลน. 
(บอ.ลน.) 

     - ประชุมคณะท้างานขับเคลื่อน 
ปรับปรุง และประชาสัมพันธ์ แผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ.
2561 - 2580)  

- - - - สลน. 
(บอ.ลน.1) 

     - ประชุมคณะท้างานเพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาแหล่งน ้าบริเวณลุ่มน ้าบางปะ
กง-ปราจีนบุรี จังหวัดนครนายกและจังหวัด
ปราจีนบุรี 

- - - - สลน. 
(บอ.ลน.1) 

     - ประชุมคณะท้างานภายใต้
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์

- - - - สลน. 
(บอ.ลน.1) 
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โครงการและติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า 

     - ประชุมคณะท้างานอ้านวยการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า 

        สลน. 
(บอ.ลน.2) 

     - ประชุมคณะท้างานอ้านวยการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  

        สลน. 
(บอ.ลน.2) 

     - ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด้าเนินงานตามมติ กนช. ที่ยังด้าเนินการไม่
แล้วเสร็จ  

        สลน. 
(บอ.ลน.2) 

    สนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าระดับลุ่มน ้า* 

57,082,500 19,027,500 19,027,500 19,027,500 สลน. 
(*ของบฯเพิ่มเติม) 

    • การประชุมคณะกรรมการลุ่มน ้า 25 
ลุ่มน ้า* 

        สลน. 
(บอ.ลน.) 

    • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท้า
แผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ.2563-2565 และ
แผนปฏิบัติการประจ้าปี พ.ศ.2563 เพื่อ
การบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน ้าแบบ
บูรณาการ 25 ลุ่มน ้า* 

        สลน. 
(บอ.ลน.) 
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    การสรรหาผู้แทนองค์กรเพื่อคัดเลือกเป็น
กรรมการลุ่มน ้าภาคผู้ทรงคุณวุฒิ 

        สลน. 

    • การประชุมเพื่อชี แจงการด้าเนินการ
สรรหาผู้แทนองค์กร เพื่อคัดเลือกเป็น
กรรมการลุ่มน ้า 

800,000 800,000     สลน. 
(บอ.ลน.) 

    • การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา
ผู้แทนระดับจังหวัด 

3,850,000 3,850,000     สลน. 
(บอ.ลน.) 

    • การประชุมเพื่อสรรหาผู้แทนระดับ
จังหวัด 

10,780,000 10,780,000     สลน. 
(บอ.ลน.) 

    • การประชุมเพื่อสรรหาผู้แทนระดับลุ่ม
น ้า 

7,000,000 7,000,000     สลน. 
(บอ.ลน.) 

    • การประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทน
กรรมการลุ่มน ้าเพื่อเป็นกรรมการภาค
ผู้ทรงคุณวุฒิใน กนช. 

1,412,000 1,412,000     สลน. 
(บอ.ลน.) 

    • การจัดท้าคู่มือการด้าเนินการสรรหา
กรรมการลุ่มน ้า 

350,000 350,000     สลน. 
(บอ.ลน.) 
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    การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าระดับประเทศและระดับลุ่มน ้า 

6,918,000 6,918,000     สลน. 
(บก.ลน./บอ.ลน.
1-2) 

    จัดท้ารายงานประจ้าปีผลการด้าเนินงาน
ของกนช. ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1,000,000 1,000,000     สลน. 
(บก.ลน./บอ.ลน.
1-2) 

    โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย 

1,500,000 500,000 500,000 500,000 กนย. 
(กลุ่มวิเคราะห์
เศรษฐกิจและ
สังคม) 

4.2 พัฒนากลไก
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านทรัพยากร
น ้า 

2. มีกลไกการบริหาร
ทรัพยากรน ้าภายใต้ความ
ร่วมมือและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 

โครงการ Climate Finance ร่วมกับ GIZ 900,000 300,000 300,000 300,000 กนย. 
(กลุ่มวิเคราะห์
เศรษฐกิจและ
สังคม) 

4.3 สร้างความ
ตระหนักรู้ เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์

3. มีหลักสูตรเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กรด้านบริหาร
ทรัพยากรน ้าที่สอดคล้อง

โครงการสร้างการรับรู้เก่ียวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ 

24,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 สลธ. 
(กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่) 
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ข้อมูลข่าวสารด้าน
ทรัพยากรน ้า 

  

กับความต้องการของ
พื นที่ลุ่มน ้า 

โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 

12,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 สลธ. 
(กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่) 

   134,942,500 66,387,500 34,277,500 34,277,500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ยุทธศำสตร์ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ    40 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การส่งเสริม พัฒนาองค์กร และนวัตกรรมด้านทรัพยากรน ้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

เป้าประสงค์  ส้านักงานทรัพยากรน ้าแหง่ชาติเป็น Learning Organization และ Smart office (องค์กรแหง่การเรียนรู้ และระบบส้านักงานอัจฉริยะ) เพื่อสนบัสนุนการน้า
นวัตกรรมด้านทรัพยากรน ้าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม    
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5.1 ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับภารกิจ 

  

1. มีหลักสูตรการ
พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพบุคลากร
สอดคล้องกับภารกิจ 4 
ด้าน ไดแ้ก่ การบริหาร
ทรัพยากรน ้า ด้านกลไก
ภาครัฐ ด้าน
ภาษาต่างประเทศ และ
กฎหมาย 

  

หลักสูตรนักบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
ระดับสูง 

 614,900     614,900 กนย. 
(กลุ่มจัดการองค์
ความรู้) 

หลักสูตรนักบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
ระดับกลาง 

 981,000 327,000 327,000 327,000 กนย. 
(กลุ่มจัดการองค์
ความรู้) 

หลักสูตรนักบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
ระดับต้น 

 855,000 285,000 285,000 285,000 กนย. 
(กลุ่มจัดการองค์
ความรู้) 

    หลักสูตรนักบริหารจัดการทรัพยากรน ้ารุ่น
ใหม่ 

 855,000 285,000 285,000 285,000 กนย. 
(กลุ่มจัดการองค์
ความรู้) 
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    โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ (จัด Side 
event งานวิชาการ (คิดงานนิทรรศการ 2 
รายการ/ปี)) 

3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กนย. 
(กลุ่มจัดการองค์
ความรู้) 

    โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ
บุคลากรในระดับลุ่มน ้า  

3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กนย. 
(กลุ่มวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม) 

    โครงการพัฒนาและดูแลความร่วมมือทาง
วิชาการกับ 12 สถาบันอุดมศึกษา 

600,000 300,000 300,000   กนย. 
(กลุ่มวิศวกรรม) 

    เดินทางไปประชุมต่างประเทศชั่วคราว 
(หารือหลักสูตรเพื่อการพัฒนาบุคลากร) 

13,605,000 3,685,000 4,944,000 4,976,000 กนย. 
(กลุ่มวิเคราะห์
เศรษฐกิจและ
สังคม) 

    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

15,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สลธ. 
(กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล)  

    โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านของ
บุคลากร 

9,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สลธ. 
(กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล)  
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5.2 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรตามหลักธรร
มาภิบาล 

2. มีกิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และ
เสริมสร้างบุคลากรให้มี
จิตสาธารณะ (อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั ง) 

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายใน
องค์กรโดยการจัดน้าบุคลากรร่วมบ้าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม  

1,500,000 500,000 500,000 500,000 สลธ. 
(กลุ่มช่วย
อ้านวยการและ
ประสานราชการ)  

5.3 ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ภายในและ
ภายนอกองค์กร รวมทั ง
การจัดการความรู้
ร่วมกับหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ 

3. มีระบบการจัดการ
องค์กรความรู้ (KM) ที่
สอดคล้องกับภารกิจ 4 
ด้าน 

จัดระบบ KM ของ สทนช. 6,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สลธ. 
(กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล)  

5.4 ส่งเสริมให้
บุคลากรสร้างสรรค์
นวัตกรรมในการ
บริหารทรัพยากรน ้าให้
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ น 

4. จ้านวนนวัตกรรม
ด้านทรัพยากรน ้า 
(อย่างน้อยปีละ1 เรื่อง) 

โครงการน้าร่องศึกษาวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงการบริหารจัดการน ้ากับระบบการ
ประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนา
ระบบบัญชาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าในภาวะวิกฤต 

10,000,000 10,000,000     กนย. 
(กลุ่มวิเคราะห์
เศรษฐกิจและ
สังคม) 

    โครงการศึกษาต้นทุนการจัดหาน ้าและอุป
สงค์ของการใช้น ้าเพื่อการออกแบบนโยบาย
การใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

10,000,000   10,000,000   กวช. 
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    โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน ้า
ในลุ่มน ้าระหว่างประเทศ 

10,000,000     10,000,000 กนย. 
(กลุ่มวิเคราะห์
เศรษฐกิจและ
สังคม) 

    การบูรณาการบริหารจัดการลุ่มน ้าภายใต้
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยวิธีเชิง
ระบบนิเวศ (Climate Change 
Adaptation using Ecosystem based 
Approach for Integrated Water 
Resources Management in River 
basin) 

20,000,000 10,000,000 10,000,000   กนย. 
(กลุ่มวิศวกรรม) 

    การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างครอบคลุมในระดับลุ่ม
น ้า (Comprehensive Climate Risk 
Management in River basin) 

10,000,000     10,000,000 กนย. 
(กลุ่มวิศวกรรม) 

5.5 พัฒนาระบบ
สนับสนนุการน้า
องค์การและบริหาร
ส้านักงาน 

5. มีระบบสนับสนนุ
การน้าองค์การและ
บริหารส้านักงาน 

ประชุมชี แจงกรอบแนวทางการประเมินผล
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ตามมาตรา ๔๔ 

45,000 15,000 15,000 15,000 กพร. 
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    ติดตามประเมินผลการด้าเนินการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

15,000 5,000 5,000 5,000 กพร. 

    การสรุปบทเรียนการด้าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ้าปี
ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 

3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กพร. 

    ชี แจงเกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

150,000 50,000 50,000 50,000 กพร. 

    การประชุมติดตามการด้าเนินงานตามเกณฑ์
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

15,000 5,000 5,000 5,000 กพร. 

    การทบทวนลักษณะส้าคัญขององค์การ 150,000 150,000     กพร. 

    การจัดท้าแผนพัฒนาองค์การประจ้าปี 450,000 150,000 150,000 150,000 กพร. 

    จัดท้าห่วงโซ่คุณค่า (value chain)ของ
องค์กร 

1,000,000   1,000,000   กพร. 

    ทบทวนกระบวนงานตามภารกิจขององค์กร 50,000     50,000 กพร. 
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    ชี แจงแนวทางการด้าเนินการตาม พรบ. 
อ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 

150,000 50,000 50,000 50,000 กพร. 

    ติดตามการด้าเนินการตาม พรบ. อ้านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 

15,000 5,000 5,000 5,000 กพร. 

    วิเคราะห์บทบาทภารกิจภาพรวมขององค์กร
ในอนาคต 

150,000 150,000       

    วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการท้างาน 

150,000   150,000   กนย.(สิ่งแวดล้อม) 

    จัดท้าแผนปฏิรูปองค์กร 150,000     150,000 กพร. 

  โครงการจัดท้าระบบ Application เพื่อการ
สั่งการ การจองห้องประชุม และจองรถ 

5,000,000 5,000,000   ศอน. 

   125,500,900 43,812,000 41,071,000 40,467,900  

 






