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1) วิสัยทัศน ์

 

 

 

2) พันธกิจ 
1) ขับเคลื่อนและบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ 

2) กลั่นกรองแผนงานและโครงการด้านทรัพยากรน้้าให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 

3) ก้ากับ ดูแล ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ 

4) ส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรน้้า 

 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายให้ส้าเร็จในปี 2568 คือ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการทรัพยากรน  าตลอดโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการ
ตอบสนองความต้องการใช้น  าอย่างสมดุล 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าจะต้องค้านึงถึงรูปแบบของโซ่อุปทาน 
ทั้งระบบของการใช้น้้าตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า จนถึงปลายน้้า ซึ่งมีเป้าหมาย 
ในการจัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่มีประสิทธิภาพ มีการเพ่ิมผลิตภาพ
ของการใช้น้้าทั้งระบบ และมีแผนงานอนุรักษ์น้้าและรักษาสมดุลระบบนิเวศ 

 

 

 

 

 

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน ้าชาติ 

(A Water-secure Nation) 
 

           1. ยุทธศาสตร์ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  
           พ.ศ. 2564 – 2568 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนากลไกในการแก้ไข ป้องกันและบรรเทาปัญหา เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าทั งในภาวะปกติและวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปัญหาทางด้านทรัพยากรน้้าที่เกิดขึ้นทั้งในสภาวะปกติและวิกฤตจะต้องมี
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีแผนงาน ระบบและกลไก
ในการด้าเนินการเชิงรุกในการแก้ไขป้องกัน และบรรเทาปัญหา ร่วมกับการ
ใช้ระบบสารสนเทศที่ให้บริการข้อมูลน้้าที่แจ้งเตือน ติดตามและประเมินผล 
ที่สามารถสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจในทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าของประเทศเพื่อความย่ังยืน 

 ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า จะต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุน
จากองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งในระดับลุ่มน้้า ระดับประเทศ และ
ระหว่างประเทศ รวมถึงการขับเคลื่อนด้านกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้้า  
ให้มีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนัก และจิตส้านึกของการใช้ทรัพยากรน้้าของทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้เป็นที่ยอมรับทั งในประเทศและต่างประเทศ 

 เพ่ือให้ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักของการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าที่ เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสู ง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็น
ที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์
รองรับทุกภารกิจ ยุทธศาสตร์ และต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรมที่มีธรรมาภิบาล 
และมีการบริหารจัดการภายในที่มีความคล่องตัว และมีความเป็นมาตรฐาน 
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2. แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2568 

 

รูปที่ 1 แผนทียุ่ทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าตลอดโซ่
อุปทานที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการตอบสนองความ
ต้องการใช้น้ าอย่างสมดุล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนากลไกในการแก้ไข 
ป้องกันและบรรเทาปัญหา 

เพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าท้ังในภาวะปกติ

และวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าของประเทศ
เพ่ือความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสมรรถนะ

องค์กรให้เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

มีการเพิ่มผลิตภาพ
ของน้ าทั้งระบบ

มีแผนบริหารจัดการลุ่ม
น้ าที่มีประสิทธิภาพ

มีแผนงาน ระบบ และกลไก
ในการด าเนินการเชิงรุกใน
การแก้ปัญหาและป้องกัน

มีแผนงานการจัดเก็บน้ า 
อนุรัก ์น้ า และการน า

น้ ากลับมาใช้ใหม่

มีระบบ ICT ที่ให้บริการข้อมูลที่
สามารถสนับสนุนข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจทุกระดับ

มีการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนักและ

จิตส าน กด้านน้ า

มีการส่งเสริมความร่วมมือทุกภาค
ส่วนทั้งในและต่างประเทศ

มีการพัฒนา ปรับปรุง และ
การบังคับใช้ก หมาย
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3. กรอบทิศทางส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 20 ปี 

3.1 การวิเคราะห์สถานการณ์โลกอีก 20 ปี ข้างหน้า 

1) ด้านประชากรโลก 

 องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่ามนุษย์อาจมีอายุยืนยาวมากขึ้นท้าให้มีประชากรที่เป็น
ผู้สูงอายุสูงถึง 1.4 พันล้านคน โดยที่ร่างกายไม่ได้เสื่อมสภาพตามอายุ เพราะ 1.4 พันล้านคน จะเป็นผู้สูงอายุ 
16.5% ของประชากรโลกทั้งหมด 8.4 พันล้านคน ขณะที่ผู้สูงอายุไทยจะพุ่งสูงถึง 30% ของประชากรทั้งหมด 
68.3 ล้านคน ผู้คนจะมีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น เทคโนโลยีอัจฉริยะจะช่วยยืดอายุ
ร่างกายให้ท้างานได้นานขึ้น นักออกแบบอวัยวะสามารถสั่งตัดอวัยวะใหม่ จากเครื่องพิมพ์สามมิติเพ่ือใช้ในการ
ผ่าตัด ขณะที่ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจะถูกส่งจากนาโนชิปที่ฝังในร่างกายไปถึงแพทย์ประจ้าตัวทันที 

 ประชากรโลกจะเพ่ิมขึ้นปัญหาที่จะตามมา คือ ปัญหาโครงสร้างอายุของประชากร โดยเฉพาะ 
ในประเทศอุตสาหกรรม ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งจะท้าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
นอกจากนี้ ก็จะมีปัญหาการย้ายถิ่นฐานเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการขยายตัวของสังคมเมืองด้วย ท้าให้เกิดปัญหา 
ในด้านทรัพยากร ความต้องการอาหาร น้้า และพลังงานจะเพ่ิมขึ้นถึง 35 - 50 % ซึ่งเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้น
ของประชากร และการบริโภคของชนชั้นกลางที่เพ่ิมขึ้นทั่วโลก ซึ่งอาจจะน้าไปสู่ความขัดแย้งในมิติใหม่ คือ
ความขัดแย้งระหว่างประเทศเพ่ือแย่งชิงทรัพยากรเหล่านี้1 

2) ด้านเศรษฐกิจ 

 กระแสโลกาภิวัตน์จะยังคงมีอิทธิพลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในอนาคต ภาคการส่งออก 
จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพี กลุ่มเศรษฐกิจบริกส์ (BRICS) จะมี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นกว่า 2 เท่า โดยมีมูลค่าทางจีดีพีเป็น 38% ของจีดีพีโลก ขณะที่ประชากร
อินเดียจะแซงหน้าจีน ชนชั้นกลางจะเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และอินเดียจะมีเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าอเมริกา
อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอ้านาจในเวทีเศรษฐกิจโลก จะมีมหาอ้านาจใหม่ขึ้นมา โดยเฉพาะอินเดีย 
บราซิล อินโดนีเซีย ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ และตุรกี โดยเศรษฐกิจของยุโรป ญี่ปุ่นและรัสเซีย จะเสื่อมลงเรื่อยๆ 

3) ด้านทรัพยากร 

 เนื่องจากการขยายตัวของประชากรของโลกเป็นความท้าทายใหญ่ที่ทุกคนจะต้องเผชิญร่วมกัน 
ก็คือ การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่ผลิตทดแทนไม่ได้ การเติบโตของชนชั้นกลางจะส่งผลให้ชุมชน
กลายเป็นเมืองและเกิดการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะมีคนอาศัยอยู่ในเขตเมืองมากกว่า   
5 พันล้านคน โดยเฉพาะในแอฟริกาและเอเชีย ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และโรงงานผลิตไฟฟ้าท้าให้เราต้อง
ใช้ทรัพยากรน้้ามากกว่าเดิมเกือบ 40% ท้าให้ต้องเตรียมทรัพยากรที่มากถึง 3 เท่าของที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ความเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนน้้าในอีก 20 ปี ข้างหน้ากว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มี
ทรัพยากรน้้าไม่เพียงพอต่อการบริโภค และบางประเทศจะประสบปัญหาขาดแคลนน้้ารุนแรง2 

                                                           
1 ประภสัสร์ เทพชาตรี.  แนวโน้มโลกปี 2030.  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2556. 
2 The Momentum.  5 เมกะเทรด์ที่น่าจับตามองในปี 2030 ออนไลน์ วันท่ี 7 ธันวาคม 2559. 
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 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( IPCC) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์การสหประชาชาติ (UN) เปิดเผยรายงานระบุว่า อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกนั้นร้อนขึ้น
ประมาณ 1 องศาเซลเซียสจากระดับช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้ระดับน้้าทะเลเพ่ิมสูงขึ้น และ
เป็นปัจจัยให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงอ่ืนๆ เช่น พายุขนาดใหญ่ น้้าท่วมฉับพลันและภัยแล้ง โดยอุณหภูมิเฉลี่ยยังมี
แนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึน 3-4 องศาเซลเซียส3 

4) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่โครงสร้างประชากร โลกาภิวัตน์ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบสุดขั้ว การขาดแคลน
ทรัพยากร ความเท่าเทียมกันทางเพศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปฏิรูปการศึกษา เป็นค้าตอบของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องครอบคลุมทั้งระดับสังคม เศรษฐกิจ และรัฐ/ประเทศ  

 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคาดหวังว่ารัฐบาลในประเทศของตนจะมีแนวทางการจัดการที่ดี มั่นใจ
ได้ว่ามีความปลอดภัยในการด้ารงชีวิต ทั้งด้านสุขภาวะ การป้องกันภัยพิบัติ  ประชาชนมีน้้าสะอาดในการใช้
อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ และในปี ค.ศ. 2030 เป็นปีที่สิ้นสุดการด้าเนินการเป้าหมายความยั่งยืน 
(SDGs) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2015 ในช่วงระยะเวลา 15 ปี จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะบทบาทของคน GEN Y ที่มีวิธีคิด การใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากรุ่นก่อน ค่านิยม ขนบธรรมเนียม 
บางประการอาจเปลี่ยนไป การยึดถือคุณค่าที่ไม่เหมือนกัน แต่คนรุ่นนี้กลับให้ความสนใจต่อปัญหาสังคม 
มากขึ้นกว่าคนรุ่นก่อน มีความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม มีความพยายามที่จะเข้ามาร่วมแก้ไขที่ช่วยแก้ไข
ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5) ด้านเทคโนโลยี 

 โลกของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 จะเปลี่ยนโลกทั้งใบไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ เทคโนโลยีล้้าสมัย
อย่างนาโนเทคโนโลยี ไบโอเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ และปัญญาประดิษฐ์ จะก้าหนดพฤติกรรมการใช้
ชีวิตของคนเรา จากการสร้างเครื่องจักรเพ่ือผ่อนแรงทุ่นแรงเพ่ือผลิตให้มากที่สุด เราจะเข้าสู่ยุคที่เครื่องจักร
และหุ่นยนต์สื่อสารกันเอง และสร้างระบบการผลิตที่ไม่ต้องพ่ึงแรงงานมนุษย์ เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ  
จะผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มในคราวเดียวหรือ Mass Customization  
ในแบบที่ Mass Production ท้าไม่ได้ เครื่องจักรจะสร้างเครื่องจักรด้วยกันเอง และเป็นไปได้ว่าจะมีจ้านวน
หุ่นยนต์มากกว่าคนที่มาท้างานแทน 

 รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าใน อังกฤษ เยอรมัน อินเดีย ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ จะเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้า
ทั้งหมด มนุษย์สามารถติดต่อระหว่างกันได้โดยใช้ แค่ความคิด ความคิดจะแปรสัญญาณไป Device  
ชนิดหนึ่ง และส่งต่อหา Device ของอีกคนหนึ่งแล้วเข้าสมองโดยตรง (ไม่ต้องพูด ไม่ต้องพิมพ์ หรือแสดง
ท่าทางใด ๆ) Device ที่ต่ออินเตอร์เน็ตบนโลกนี้จะมี 2.4 แสนล้านเครื่อง หรือ 24 เครื่องต่อคน การถ่ายรูป
ดาวที่อยู่ห่างไกล จะสามารถซูมได้จนเห็นถึงว่าดาวนั้นมีอะไรอยู่บ้าง ไม่ต่างจากการถ่ายรูปโลกจากดาวเทียม 

 ทุกกิจกรรมและความเคลื่อนไหวบนโลกออฟไลน์จะถูกแปรเป็นข้อมูลดิจิทัล ภาพเสมือนจริงจาก
เทคโนโลยี Virtual Reality จะทับซ้อนกับความเป็นจริงจนแทบแยกกันไม่ออก คนที่จัดการวิเคราะห์ข้อมู ล 
                                                           
3 ศิริลักษณ์ หาพันธ์นา.  UN เตือนอุณหภูมโิลกจะร้อนขึ้น 1.5 องซาเซลเซยีส ภายใน ปี 2030 ทั่วโลกต้องปรับตัวยับยั้ง 
ภัยพิบัติ.  Thailand Forbes. ออนไลน์ วันท่ี 8 ตุลาคม 2561.  
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BIG DATA ได้เหนือชั้นกว่า จะเป็นฝ่ายได้เปรียบในสมรภูมิทางการค้า ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ  จะท้าให้
การขนส่งเดินทางและระบบโลจิสติกส์เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น จะมีภัยคุกคาม การก่อการร้ายรูปแบบใหม่ 
และการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวโดยที่เราไม่รู้ตัว องค์กรจ้าเป็นต้องปรับตัวในการพัฒนานวัตกรรมและ
สินค้าบริการให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง และบิ๊กดาต้าจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจและ
เพ่ิมความปลอดภัยในโลกออนไลน์ 

3.2 ประเทศไทยอีก 20 ปี ข้างหน้า4 

งานสัมมนา ภาพอนาคตในปี 2035 : ที่ดิน พลังงาน และน้้าในประเทศไทย จดัโดย สถาบันวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประเมินภาพในอนาคต
ของเศรษฐกิจไทยในปี 2035 หรือปี พ.ศ.2578 ประเทศไทยมภีาพอนาคตสรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ 

 ประมาณการภาพอนาคตของการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด คาดว่า 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้าจีดีพีจะเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.73 - 3.85% ต่อปี โดยผลิตภาพแรงงานของแต่ละ
สาขาจะเพ่ิมขึ้นอย่างไม่เท่ากัน ได้แก่ ภาคเกษตรจะปรับเพ่ิมขึ้น 2.53 - 2.8% ต่อปี ภาคอุตสาหกรรมจะปรับ
เพ่ิมขึ้น 3.74 - 4.08% ต่อปี ภาคขนส่งปรับเพ่ิมขึ้น 3.36 - 3.49% ต่อปี และภาคบริการปรับเพ่ิมขึ้น  
4.28 - 4.57% ต่อปี 

 ส่วนการปรับเปลี่ยนแรงงานรายสาขาคาดว่าแรงงานในภาคบริการจะเพ่ิมขึ้นมากที่สุดในอัตรา 
3.04 - 3.85% ต่อปี รองลงมาคือแรงงานภาคขนส่ง 1.72 - 2.16% ต่อปี แรงงานภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
1.11 - 1.48% ส่วนแรงงานต่างด้าวจะเข้ามาทดแทนแรงงานไทยได้เพียง 50 - 54% เท่านั้น 

2) ด้านความต้องการน  า 

 การคาดการณ์ภาพของทรัพยากรน้้าในปี 2035 ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ  
ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า ในระยะ 20 ปีข้างหน้าพบว่า ความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
จากการขยายตัวของเมือง โดยความต้องการใช้น้้าต่อหัวประชากรในเขต กทม.และปริมณฑล (นครหลวง)  
อยู่ที่ 452 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี ขณะที่ในภูมิภาคมีความต้องการใช้น้้าอยู่ที่ 339.84 ลูกบาศก์เมตรต่อคน
ต่อปี โดยหากมีการบริหารน้้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดว่าในเมืองใหญ่อย่าง กรุงเทพมหานครและ
เทศบาลเมืองต่างๆ อาจมีการใช้น้้าต่อหัวลดลงตามแนวโน้มการเติบโตของประชากรที่ลดลงช้าๆ 

 ด้านความต้องการใช้น้้าในภาคธุรกิจคาดว่า ความต้องการใช้น้้าที่เพ่ิมขึ้นในบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ที่มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น โดยคาดว่าใน 20 ปีนักท่องเที่ยวจะเพ่ิมเป็น 50 – 60 ล้านคน ปัจจุบันการใช้
น้้าจืดในพ้ืนที่ชายทะเลอยู่ที่ 500 ลิตรต่อคนต่อวัน ส่วนในพ้ืนที่อ่ืนๆ อยู่ที่ 350 ลิตรต่อคนต่อวัน ซึ่งหาก
นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนต้องเตรียมการรองรับในส่วนนี้ด้วย 

 ส้าหรับความต้องการน้้าของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) อาจมี
ปัญหาการแย่งชิงน้้ากันระหว่างภาคเศรษฐกิจ คือน้้าเพ่ือการเกษตร น้้าเพ่ือการท่องเที่ยวและน้้าเพ่ือ
อุตสาหกรรม เนื่องจากในปัจจุบันการเก็บน้้าในภาคตะวันออกท้าได้เพียง 12% ในขณะที่ความต้องการน้้า

                                                           
4 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอารไ์อ).  มองภาพอนาคต 20 ปี เศรษฐกิจ ที่ดิน พลังงาน น้้า ของประเทศ. 
ออนไลน์ https://tdri.or.th/2017/09/news-predictions-2035/ 

https://tdri.or.th/2017/09/news-predictions-2035/
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เพ่ิมขึ้น 6-7% ต่อปี ส่วนความต้องการน้้าเพ่ือสนับสนุนโครงการอีอีซีขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะมีความ
ต้องการใช้น้้าเพ่ิมขึ้นอีกเท่าใดมีเพียงการประมาณการของกรมชลประทานที่คาดว่าภาคตะวันออกจะมีความ
ต้องการใช้น้้าเพ่ิมขึ้นอีก 600 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันสามารถจัดหาแหล่งน้้าเพ่ิมเติมได้อีกประมาณ 300 
ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ดังนั้นในเรื่องนี้รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการศึกษาความต้องการน้้าภาคตะวันออก
และในพื้นที่อีอีซีในเชิงลึกเพ่ือน้าไปสู่การก้าหนดนโยบายที่เหมาะสม เช่น การใช้เทคโนโลยี หรือการซื้อน้้าจาก
ต่างประเทศ 

 ส้าหรับประเด็นการเก็บค่าน้้าหรือค่าใช้น้้าในภาคเกษตร เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวเนื่องจาก
น้้าเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จ้ากัดควรใช้ให้มีคุณค่าซึ่งการจัดเก็บไม่ได้จัดเก็บในอัตราที่สูงแต่เป็นการจัดเก็บเพ่ือให้
เกษตรกรเกิดความตระหนักและใช้น้้าอย่างประหยัด 

3) ด้านการใช้ที่ดิน 

 ภาพอนาคตการเกษตรและการใช้ที่ดินของประเทศในระยะ 20 ปี ข้างหน้าว่าการใช้ที่ดินเพ่ือ
การเกษตรจะลดลงจาก 138 ล้านไร่ในปี 2557 เหลือ 122 – 132 ล้านไร่ภายในปี 2030 หรือลดลงประมาณ 
12% โดยที่ดินจะถูกน้าไปใช้เป็นที่อยู่อาศัยและรองรับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว  อย่างไรก็ตาม  
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของประเทศจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการ
เพาะปลูกมากขึ้น การบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ก้าลังอยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) และพ.ร.บ.เช่าที่ดินเพ่ือการเกษตรฉบับใหม่ ปัจจั ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) รวมทั้งการขยายตัวของชุมชนเมือง อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวที่จะมีผลโดยตรงต่อ
การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตร 

4) ด้านการใช้พลังงาน 
 แนวโน้มของความต้องการพลังงานของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าว่า การใช้พลังงานของ

ประเทศโดยรวมมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้น 0.5 – 5% ต่อปีขึ้นอยู่กับการเพ่ิมการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่มีความ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัจจัยเรื่องการใช้เทคโนโลยีใหม่จะมีผลท้าให้การใช้และความต้องการพลังงานเปลี่ยนแปลง
ไปจากในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง เช่น การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า อาจจะท้าให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากประเทศผู้น้าเข้า
น้้ามันดิบ มาเป็นการน้าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือถ่านหินเพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น การส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV) และการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ก็อาจ
ท้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น และท้าให้การผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลในส่วนของที่อยู่อาศัยลดน้อยลง 

3.3 กรอบทิศทางการด าเนินงานของส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 20 ปี  

จากภาพอนาคต 20 ปี ข้างหน้าของโลกและของประเทศที่มีการวิเคราะห์ผ่านนักวิชาการต่างๆ ที่มี
ความน่าเชื่อถือ จะพบว่าอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกค่อนข้างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ประชากร เศรษฐกิจ ทรัพยากร สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อภารกิจที่ ส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติรับผิดชอบโดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรน้้าของชาติ ยิ่งมีผลการเปลี่ยนแปลงปัจจัยดังกล่าวมาก
เท่าไร ทรัพยากรน้้าของชาติก็ยิ่งได้รับผลกระทบมากขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้ภารกิจของส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ สามารถปรับตัวในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอีก 20 ปี ข้างหน้า จึงมีกรอบการด้าเนินงาน ดังนี้ 
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3.4 วิสัยทัศน์ 20 ปี 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ยังคงขับเคลื่อนภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการ

บริหารจัดการเพื่อสร้างความม่ันคงของทรัพยากรน ้าชาติ (A Water-secure Nation)” เนื่องจากยังคง
เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เป็นที่พ่ึงของประชาชนที่เพ่ิมมากขึ้น และมี
การใช้ประโยชน์ของน้้าในภารกิจอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวการณ์ขาดแคลนน้้า จะท้าให้
ประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนน้้าอย่างรุนแรง 

เป้าหมายของวิสัยทัศน์ 
 สามารถตอบสนองความต้องการใช้น้้ากับทุกภาคส่วนตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้า 20 ปี 
 สามารถรับมือกับภัยพิบัติที่เก่ียวกับน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลและการเข้าถึงของประชาชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้้า 

เพ่ือให้ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติสามารถยกระดับของการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายในระยะ 20 ปี จึงก้าหนดกรอบการด้าเนินงานภายใต้เป้าหมาย โดยจะต้องมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของความต้องการใช้ทรัพยากรน้้าในอนาคต ที่ต้องใช้การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่มากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของทางรัฐบาลที่ใช้รูปแบบ “ประชารัฐ” เป็นกลยุทธ์หลักของการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่กล่าวไว้ ดังนี้ 

 1) สามารถตอบสนองความต้องการใช้น  ากับทุกภาคส่วนตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า 20 ปี เน้นการจัดท้าแผนและบริหารจัดการแผนลุ่มน้้าที่มีประสิทธิภาพ มีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเน้นผลกระทบที่เกิดจากแผนบริหารจัดการลุ่มน้้าในการสะท้อนถึง
ความส้าเร็จที่แท้จริง เน้นการศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย้าโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆในอนาคต
ที่มีการผันผวนอย่างมาก ใช้กลไกการบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร  
ที่ไม่ใช่ภาครัฐ เพ่ือเอ้ืออ้านวยประโยชน์ต่อการด้าเนินการจัดการทรัพยากรน้้า เน้นการศึกษาพัฒนาแหล่งน้้า
ต้นทุนมากขึ้นอีก 3 เท่า ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่และรวมถึงการน้าน้้าทะเลมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ ศึกษาการจัดหาน้้าจากประเทศเพ่ือนบ้านมาใช้ส้ารองในอนาคต สนับสนุนการศึกษานวัตกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรน้้าของประชาชนและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

2) สามารถรับมือกับภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน  าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
ที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ศึกษา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้้าเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเดิมให้มี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาโครงข่ายของระบบการส่งน้้าและการจ่ายน้้าทั้งประเทศ ศึกษาการปรับปรุงระบบการ
ผลิตหรือบริการของประเทศที่มีการใช้น้้าให้สามารถใช้น้้าและอนุรักษ์น้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดความ
เสี่ยงของการขาดแคลนน้้า เน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของประชาชนร่วมพัฒนา
และอนุรักษ์ต้นน้้าของประเทศ ส่งเสริมการตระหนักรู้ของประชาชน องค์กรรัฐ และเอกชน ในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดจากการใช้น้้า  
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3) ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  าให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการ
พัฒนาคนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในทุกมิติและทุกช่วงวัยในการสร้างคุณค่าใหม่ของการ
ร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ขยายโอกาสและความร่วมมือในเวทีโลกของการจั ดการทรัพยากรน้้าเพ่ือ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเพ่ิมศักยภาพของคนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายและกระจายอ้านาจกับ
หน่วยงานและประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถจัดการทรัพยากรน้้าของตนเองที่มีประสิทธิภาพสามารถ
พ่ึงตนเองได้โดยไม่พ่ึงภาครัฐ สนับสนุนให้ทรัพยากรน้้าที่ดูแลโดยท้องถิ่นสามารถแปลงเป็นสินทรัพย์เพ่ือการ
อนุรักษ์และได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐในการต่อยอดมูลค่าของสินทรัพย์ได้ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้แก่ชุมชนเจ้าของแหล่งต้นทุนน้้า 

4) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลและการเข้าถึงของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน  า ปรับปรุงการท้างานและพัฒนาบุคลากรให้สามารถท้างานร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศได้ พัฒนาระบบการบริหารภาครัฐสู่ระบบดิจิตอลที่สมบูรณ์ น้านวัตกรรมการบริหารจัดการมาใช้
ในองค์กร พัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วยในการบริหารและการตัดสินใจทุกระดับ เน้นการติดตาม
และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภารกิจ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมการท้างานที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
เน้นระบบการท้างานที่ประชาชนและหน่วยงานอ่ืนสามารถเข้าถึงการใช้บริการได้ทุกรูปแบบโดยเฉพาะข้อมูล
ต่างๆ ปรับระบบการท้างานท่ีเน้นองค์กรจะต้องมีขนาดเล็กลงมีความคล่องตัวและยึดระบบคุณธรรม 

3.5 ภาครัฐต้องเข้าใจเทคโนโลยีอย่างดี สร้างประโยชน์อย่างไร ผลกระทบอย่างไร 
 ต้องปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่รวดเร็วและทันสมัยตลอดเวลา 
 การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี (มีการวิจัยและพัฒนาจากความร่วมมือกับภาคการศึกษา) 
 เน้นการท้างานเชิงรุกและการป้องกัน 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเทคโนโลยีและวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์การท้างานให้มีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาร่วมมือทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอาเซียน 
 การผลักดันนักรบจัดการน้้า 
 สร้างความตระหนักรู้ด้านการใช้น้้าอย่างต่อเนื่อง 
 เน้นการให้ความส้าคัญเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมที่สนับสนุนเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ

อย่างชาญฉลาด 
 การพัฒนา AI ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ 
 เป็นศูนย์กลางเรื่องทรัพยากรน้้าของประเทศ 
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4. เป้าประสงค์ ตัวชี วัด และเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์จ้านวน 13 เป้าประสงค์ และ

ตัวชี้วัดจ้านวน 17 ตัวชี้วัด จ้าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าตลอดโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการ
ตอบสนองความต้องการใช้น้้าอย่างสมดุล  

มีเป้าประสงค์ จ้านวน 3 เป้าประสงค์ และมีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนากลไกในการแก้ไข ป้องกันและบรรเทาปัญหา เพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าทั้งในภาวะปกติและวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีเป้าประสงค์ จ้านวน 2 เป้าประสงค์ และมีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ของประเทศเพ่ือความยั่งยืน 

มีเป้าประสงค์ จ้านวน 4 เป้าประสงค์ และมีตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
มีเป้าประสงค์ จ้านวน 4 เป้าประสงค์ และมีตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 7 กลยุทธ์ 
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รูปที่ 2  การเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์ ตัวชี วัด และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 
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รูปที่ 3  การเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์ ตัวชี วัด และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 2 
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รูปที่ 4  การเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์ ตัวชี วัด และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 3 
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รูปที่ 5  การเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์ ตัวชี วัด และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 4 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าตลอดโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการตอบสนองความต้องการใช้น้้าอย่างสมดุล 
 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี วัด 
ผลลัพธ์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายระยะ 5 ปี 
1 2 3 4 5 

1.1 มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่มี
ประสิทธิภาพ 

S1.1  ร้อยละของการจัดท้าแผนขับเคลื่อนการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้้าตอบสนองเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี 

ร้อยละ > 80 > 85 > 90 > 95 100 

S1.2 ร้อยละของความส้าเร็จของการติดตามตัวชี้วัดในแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

1.2 มีการเพิ่มผลิตภาพของการใช้น้้าทั้ง
ระบบ 

S1.3  ร้อยละของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการเพ่ิมผลิตภาพ 
ของการใช้น้้าทั้งระบบที่น้าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ > 50 > 55 > 60 > 65 > 70 

1.3 มีแผนงานอนุรักษ์น้้าและรักษาสมดุล
ระบบนิเวศ 

S1.4 ร้อยละของแผนงานอนุรักษ์น้้าและรักษาสมดุลระบบนิเวศ 
ที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน 

ร้อยละ > 50 > 55 > 60 > 65 > 70 

  5. รายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร ์
    ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2568 

z 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากลไกในการแก้ไข ป้องกันและบรรเทาปัญหา เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งในภาวะปกติและวิกฤติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี วัด 
ผลลัพธ์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายระยะ 5 ปี 
1 2 3 4 5 

2.1 มีแผนงาน ระบบและกลไกในการ
ด้าเนินการเชิงรุกในการแก้ไข ป้องกัน 
และบรรเทาปัญหา 

S2.1  ร้อยละของพ้ืนที่เป้าหมาย (Area based) สะสมที่มีการเสนอ
แผนงานเพื่อแก้ไขปัญหา 

ร้อยละ > 20 > 40 > 60 > 80 100 

S2.2 ร้อยละของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไข
ภาวะน้้าท่วมและน้้าแล้งที่น้าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ > 50 > 55 > 60 > 65 > 70 

2.2 มีระบบสารสนเทศที่ให้บริการข้อมูลน้้า
ที่แจ้งเตือน ติดตามและประเมินผล  
ที่สามารถสนับสนุนข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในทุกระดับ 

S2.3  ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของการแจ้งเตือนภัย 

ร้อยละ > 75 
 

> 80 
 

> 80 
 

> 85 
 

> 85 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศเพ่ือความยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี วัด 
ผลลัพธ์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายระยะ 5 ปี 
1 2 3 4 5 

3.1 มีกฎหมายล้าดับรองตาม พ.ร.บ. 
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 เพ่ือบังคับใช้ 

S3.1  ร้อยละของข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทด้านการใช้น้้าลดลง ร้อยละ > 75 > 80 > 80 > 85 > 85 
S3.2  ร้อยละของกฎหมายที่มีการบังคับใช้ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งหมด 
ร้อยละ > 75 > 80 > 80 > 85 > 85 

3.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
ความตระหนักและจิตส้านึก 

S3.3  ร้อยละการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ > 75 > 80 > 80 > 85 > 85 

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าทั้งระดับประเทศและ
ระดับลุ่มน้้า 

S3.4 ร้อยละขององค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ามีศักยภาพ ร้อยละ > 70 > 80 > 80 > 85 > 85 

3.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
และองค์กรระหว่างประเทศ 

S3.5  ร้อยละของจ้านวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ ร้อยละ เพ่ิมข้ึน 
> 10 

เพ่ิมข้ึน 
> 10 

เพ่ิมข้ึน 
> 10 

เพ่ิมข้ึน 
> 10 

เพ่ิมข้ึน 
> 10 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

เป้าประสงค์ 
ตัวชี วัด 
ผลลัพธ์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายระยะ 5 ปี 
1 2 3 4 5 

4.1 มีการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

S4.1 ร้อยละของการรับรู้ของ สทนช. ต่อความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(ภาพลักษณข์ององค์กร) 

ร้อยละ > 75 > 80 > 80 > 85 > 85 

S4.2 ร้อยละของการยอมรับด้านความรู้ ความสามารถ ความช้านาญ 
และมีใจให้บริการของบุคลากร สทนช. เพิ่มข้ึน  
(ภาพลักษณ์บุคลากร) 

ร้อยละ > 75 > 80 > 80 > 85 > 85 

4.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์
รองรับทุกภารกิจ และยุทธศาสตร์ 

S4.3  ร้อยละของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการทุกภารกิจและยุทธศาสตร์ 

ร้อยละ > 75 
 

> 80 
 

> 80 
 

> 85 
 

> 90 
 

4.3 เป็นองค์กรคุณธรรมที่มีธรรมาภิบาล 
(องค์กรตามลักษณะของกลไกประชารัฐ) 

S4.4  ระดับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ระดับ 1 1 2 2 3 

4.4 มีการบริหารจัดการภายในที่มีความ
คล่องตัว และมีความเป็นมาตรฐาน 

S4.5  คะแนนผลการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

คะแนน >100 >200 >300 >350 >400 
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การบริหารจัดการทรัพยากรน้า้ตลอดโซ่อุปทานทีม่ีประสิทธิภาพ เพื่อการตอบสนองความต้องการใช้น้้าอย่างสมดลุ 

เป้าประสงค์ 1.1  มีแผนบรหิารจดัการทรัพยากรน้้าที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด S1.1  ร้อยละของการจัดท้าแผนขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าตอบสนองเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี  

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเป้าหมาย > 80 > 85 > 90 > 95 100 

กลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในการใช้น้้าในการจัดท้าแผนบริหารจดัการลุ่มน้้า 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการศึกษาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA)  

ไดผ้ลการประเมนิสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์และ 
การติดตามผลกระทบ 

1) มีผลการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็น
ทางเลือกการจัดการ
ทรัพยากรน้้า  
2) ได้รับการน้าไปใช้งาน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 ศนท. กนผ. 
กบน. 
กวค. 

สทนช.1-4 

 

6. แผนปฏิบัติการ ส านักงานทรพัยากรน  าแห่งชาติ 5 ป ี
(พ.ศ. 2564 - 2568) 

z 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการศึกษาแผน
มโนภาพการพัฒนา
ระบบน้้าในภาคกลาง
ตอนล่าง (Delta 
water vision 
2040) 

ทิศทางและแนวทางใน
การจัดท้าแผนบริหาร
จัดการน้้าในภาคกลาง
ตอนล่าง (Delta water 
vision 2040) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการน้าผลการศึกษา
ไปใช้ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

100,000,000 100,000,000 100,000,000     กนผ. กบน. 
กวค. 

สทนช.2
ศนท. 

โครงการจัดท้าแผน
แม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า
และแผนปฏิบัติการ
ภายใต้แผนแม่บท 
ระดับลุ่มน้้า 

กนช. เห็นชอบแผนแมบ่ทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า
และแผนปฏิบตัิการ ภายใต้
แผนแมบ่ทระดับลุ่มน้า้ 

22 ลุ่มน้้า 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 กนผ. กวค. 
สทนช.1-4 

กบน. 
กวค. 
ศนท. 

โครงการทบทวนแผน
แม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า 
20 ปี 

ครม. เห็นชอบแผนแม่บท
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 20 ปี 

แผนแม่บทการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 20 ปี  
ถูกน้าไปใช้ปฏบิัต ิ

 30,000,000    กนผ. กบน. 
กวค. 

สทนช.1-4
ศนท. 

โครงการจัดท้า
หลักเกณฑ์การจัดสรรน้า้
ในระดับลุม่น้้า 

หลักเกณฑ์การจัดสรรน้้า
ของคณะกรรมการลุ่มน้้า
ประจ้าปี 

หลักเกณฑ์การ 
จัดสรรน้้าถูกน้าไป
ขับเคลื่อน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กบน. 
สทนช.1-4 

กนผ. 
กวค. 
ศนท. 
 ศอน. 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

การอนุญาตการใช้น้้า
ในระดับลุ่มน้้าและ
ข้ามลุ่มน้้า 

คณะกรรมการลุม่น้้าและ
คณะกรรมการทรัพยากรน้้า
แห่งชาติให้ความเห็นชอบ
การอนุญาตการใช้น้้า
ประเภทที ่2 และ 3  
อย่างน้อย 25 ใบอนุญาต 

คณะกรรมการลุ่มน้้า
และคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้า้แห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบการ
อนุญาตการใช้น้้า
ประเภทที่ 2 และ 3 
เพื่อให้การใช้น้้า
เป็นไปอย่างสมดุล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กบน. 
สทนช.1-4 

กนผ. 
กวค. 
กกม.  
ศนท. 
ศอน. 

โครงการศึกษาแนว
ทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า
เชิงพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

แผน/นโยบายที่ส้าคัญใน
การจัดการทรัพยากรน้้า 
เชิงพื้นที่ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ 

ได้แผนงานโครงการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรน้้าเชิงพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ พื้นที่ละ 3 
โครงการ  
ปี 64=2 พื้นที่  
ปี 65=2 พื้นที่  
ปี 66=2 พื้นที่  
ปี 67=2 พื้นที่  
ปี 68=2 พื้นที ่

90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 กนผ. กนผ. 
กวค. 

สทนช.1-4
ศนท. 
 ศอน. 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการศึกษา 
แนวทางการบริหาร
จัดการน้้าในลุ่มน้้า
ระหว่างประเทศ 

แผน/นโยบายที่ส้าคัญ 
ในการบริหารจัดการน้้า
ในลุ่มน้้าระหว่างประเทศ 

กนช. เห็นชอบ 
แนวทางในการ 
บริหารจัดการน้้า 
ในลุ่มน้้าระหว่างประเทศ
และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องน้าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

    10,000,000     ศนท. 
กบน. 

กกต.  
กกม. 

โครงการจัดท้าแผน
บูรณาการทรพัยากรน้้า
ใต้ดินร่วมกับทรพัยากร
น้้าผิวดินระดับลุ่มน้้า 

ข้อเสนอแนะและแนวทาง
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า้ใต้ดินร่วมกับ
ทรัพยากรน้า้ผิวดิน  
ระดับลุ่มน้า้ 

ข้อเสนอแนะและ
แนวทางได้รับการ
น้าไปใช้ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

30,000,000     กบน. กนผ. 
กวค. 

สทนช.1-4 
ศอน. 

โครงการศึกษาการ
บริหารจัดการ  
ทรัพยากรน้้าใต้ดิน  
รายแอ่ ง ร่วมกับ
ทรัพยากรน้้าผิวดิน  

ข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า  
ใต้ดินรายแอ่ง  ร่วมกับ
ทรัพยากรน้้าผิวดิน  

 

ข้อเสนอแนะและ
แนวทางได้รับการ
น้าไปใช้ประโยชน์  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 30,000,000    กบน. กนผ. 
กวค. 

สทนช.1-4 
ศอน. 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการประเมิน
ศักยภาพทรัพยากรน้้า
ใต้ดินและทรัพยากรน้้า
ผิวดิน เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า 
ทั่วประเทศ 

มีแผนที่แสดงต้าแหน่ง/
พื้นที่ที่มีศักยภาพ 
ทรัพยากรน้้าใต้ดินและ
ทรัพยากรน้้าผิวดิน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น้าแผนที่ไปใช้อ้างอิง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

  40,000,000   กบน. กนผ. 
กวค. 

สทนช.1-4
ศอน. 

โครงการส้ารวจและ
พัฒนาแหล่ง 
ทรัพยากรน้้าใต้ดิน
ร่วมกับทรัพยากรน้้า 
ผิวดินในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ 

มีข้อมูลและข้อเสนอ
แนวทางในการบริหาร
จัดการแหล่งทรัพยากรน้า้ 
ใต้ดินร่วมกับทรัพยากรน้า้ 
ผิวดิน ในพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ 

ข้อเสนอแนะและ
แนวทางได้รับการ
น้าไปใช้ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

   20,000,000  
 
 

กบน. กนผ. 
กวค. 

สทนช.1-4 
ศอน. 
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การบริหารจัดการทรัพยากรน้า้ตลอดโซ่อุปทานทีม่ีประสิทธิภาพ เพื่อการตอบสนองความต้องการใช้น้้าอย่างสมดลุ 

เป้าประสงค์ 1.1  มีแผนบรหิารจดัการทรัพยากรน้้าที่มีประสิทธิภาพ   

ตัวช้ีวัด S1.2  ร้อยละของความส้าเร็จของการตดิตามตัวช้ีวัดในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า้   

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเป้าหมาย 100 100 100 100 100 

กลยุทธ์ เฝ้าตดิตามและทบทวนแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้า้ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ตามแผนแม่บทการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรน้้า 20 ปี 

1) มีระบบติดตาม/รายงาน
ผลการด้าเนินการบรหิาร
จัดการน้้า ตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 20 ปี 
2) รายงานการติดตาม
ความก้าวหน้าผลการ
ด้าเนินงาน รายไตรมาส/
ประเมินผลสัมฤทธ์ิการ
บริหารจดัการน้้า 

หน่วยงานท่ีมีภารกิจ
ด้านน้้าน้าแนวทาง 
การพัฒนาหรือ
ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายไปใช้ 
ในการปรับปรุง
แผนงาน/โครงการ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

30,000,000 30,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กนผ. 
กวค. 

กบน. 
สทนช.1-4

ศนท. 

โครงการติดตาม
ประเมินผลการบริหาร
จัดการน้้าในลุ่มน้้า 

มีผลการตดิตามตัวช้ีวัด 
การบริหารจัดการน้้า  
และทราบสถานการ 
บริหารจดัการน้้าในระดับ
ลุ่มน้้า 

คณะกรรมการลุม่น้้า
ทราบสถานการณ ์
การบริหารจัดการน้้า
ในระดับลุ่มน้้าพร้อม
ทั้งข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการน้้า 

22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 กบน. 
กนผ. 

กวค. 
กกม. 

สทนช.1-4
ศนท. 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการประเมินผล
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 

ได้ผลการประเมิน 
การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้้า  
กลุ่มลุม่น้้าเจ้าพระยา 
และกลุม่ลุม่น้้า 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

การปรับปรุงรูปแบบ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าในลุม่น้้า
ต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น 

 
   20,000,000     กบน. กนผ. 

กวค. 
กกม. 

สทนช.1-4 
ศนท. 

โครงการติดตาม 
และประเมินผลการ
ด้าเนินงานโครงการ
แหล่งน้้าขนาดเล็ก 

1) ร้อยละของโครงการ
แหล่งน้้าขนาดเล็กที่มีการ
ติดตามประเมินผลการ
ด้าเนินงานโดยใช้กรอบ
แนวทางในการติดตาม
ประเมินผล 
2) ร้อยละของโครงการ
แหล่งน้้าขนาดเล็กที่ได้รับ
การระบุปัญหา อุปสรรค 
รวมถึงข้อเสนอแนะและ
แนวทางการด้าเนินงาน 
3) ร้อยละของโครงการ
แหล่งน้้าขนาดเล็กที่บรรจุ
อยู่ในฐานข้อมูลเพื่อ
ติดตามประเมินการ
ด้าเนินโครงการ 

1) ไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 25 
2) ไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 25 
3) ไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 60 

  30,000,000       กนผ. กบน. 
กวค. 

สทนช.1-4
ศนท. 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการติดตามงาน
ตามตัวช้ีวัดเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 6 (SDGs6)  

ได้ผลการติดตามการ
ด้าเนินงานตามเป้าหมาย 
SDGs6 

การปรับปรุงรูปแบบ
การด้าเนินงานตาม
เป้าหมาย SDGs6  
ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

 20,000,000 20,000,000   กนผ. กบน. 
กวค. 

สทนช.1-4 

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการ
ด้าเนินการเชิงพื้นที่ 
- พื้นที่บรรเทาอุทกภัย
หาดใหญ่ 
- พื้นที่บรรเทาอุทกภัย
และภัยแล้ง ยม น่าน
ตอนล่าง 
- พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตาก 

ได้ผลการประเมินผล 
การด้าเนินการเชิงพื้นที่ 
 

การปรับปรุงรูปแบบ
การด้าเนินการเชิงพื้นที่ 
ให้มปีระสิทธิภาพดีขึ้น 

 20,000,000 25,000,000 25,000,000  กนผ. กบน. 
กวค. 

สทนช.1-4 
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การบริหารจัดการทรัพยากรน้า้ตลอดโซ่อุปทานทีม่ีประสิทธิภาพ เพื่อการตอบสนองความต้องการใช้น้้าอย่างสมดลุ 

เป้าประสงค์ 1.2  มีการเพิ่มผลติภาพของการใช้น้้าท้ังระบบ 

ตัวช้ีวัด S1.3     ร้อยละของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการเพิ่มผลิตภาพของการใช้น้้าท้ังระบบท่ีนา้ไปใช้ประโยชน์   

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเป้าหมาย > 50 > 55 > 60 > 65 > 70 

กลยุทธ์ การศึกษาการเพิ่มผลิตภาพของการใช้น้้าท้ังระบบ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการศึกษาการ
เพิ่มผลิตภาพของ 
การใช้น้้าทั้งระบบ 
- ส่งเสริมการประหยดัน้้า  
- ศึกษาต้นทุนการ
จัดหาน้้าและอุปสงค์
ของการใช้น้้าเพื่อ 
การออกแบบ 
นโยบายการใช้น้้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ศึกษาแนวทางการ
น้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการเพิ่มผลิตภาพของ 
การใช้น้้าทั้งระบบ 
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ 

1) ข้อเสนอแนะมี
การน้าไปใช้
ประโยชน์  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
2) การใช้น้้าของ 
ภาคเกษตรกรรม
ลดลง ร้อยละ 5 

35,000,000 35,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ศนท. 
กนผ. 

กบน. 
กวค. 

สทนช. 
1-4 
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การบริหารจัดการทรัพยากรน้า้ตลอดโซ่อุปทานทีม่ีประสิทธิภาพ เพื่อการตอบสนองความต้องการใช้น้้าอย่างสมดลุ 

เป้าประสงค์ 1.3  มีแผนงานอนุรักษ์น้้าและรักษาสมดุลระบบนิเวศ  

ตัวช้ีวัด S1.4  ร้อยละของแผนงานอนรุักษ์น้้าและรักษาสมดลุระบบนเิวศที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน   

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเป้าหมาย > 50 > 55 > 60 > 65 > 70 

กลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดท้าแผน 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการศึกษาเกณฑ์
การออกแบบทาง
วิศวกรรมและ 
ภูมิสถาปัตยกรรม 
เพื่อก้าหนดรูปแบบ
การอนุรักษ์ฟื้นฟู
แม่น้้า ล้าคลอง และ
แหล่งน้้าธรรมชาติ 

มีแผนงานจากผลการศึกษา
ออกแบบทางวิศวกรรม
และภูมิสถาปัตยกรรม 
เพื่อก้าหนดรูปแบบการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น้้าล้าคลอง
และแหล่งน้้าธรรมชาติ 

หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย 
ได้น้าแผนไปใช้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 กนผ. กบน. 
กวค. 

สทนช.1-4 
ศนท. 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนากลไกในการแก้ไข ป้องกัน และบรรเทาปัญหา เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งในภาวะปกติและวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 2.1  มีแผนงาน ระบบและกลไกในการด้าเนินการเชิงรุกในการแก้ไข ป้องกัน และบรรเทาปัญหา 

ตัวช้ีวัด S2.1  ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย (Area based) สะสมที่มีการเสนอแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหา 

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเป้าหมาย > 20 > 40 > 60 > 80 100 

กลยุทธ์ จัดท้าแผนป้องกันภัยแบบมีส่วนรว่ม 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการศึกษาความ
เหมาะสมบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้ง
พื้นที่วิกฤต 

ได้แผนงานโครงการบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้ง
สอดคล้องกับปญัหาครบ  
66 Area based 

แผนงานหลัก
โครงการบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้ง  
แต่ละพื้นที่วิกฤตที่
บรรเทาภัยไม่น้อย
กว่า 50%  
ปี 64 =3 พ้ืนที่  
ปี 65 =5 พ้ืนที่  
ปี 66 =5 พ้ืนที่ 
ปี 67 =5 พ้ืนที่  
ปี 68 =5 พ้ืนที่ 

120,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 กนผ. กบน. 
กวค. 

สทนช.1-4 
ศนท. 
 ศอน. 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนากลไกในการแก้ไข ป้องกัน และบรรเทาปัญหา เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งในภาวะปกติและวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 2.1  มีแผนงาน ระบบและกลไกในการด้าเนินการเชิงรุกในการแก้ไข ป้องกัน และบรรเทาปัญหา 
ตัวช้ีวัด S2.2  ร้อยละของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วมและน้้าแล้งที่น้าไปใช้ประโยชน์   

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเป้าหมาย >50 >55 >60 >65 >70 

กลยุทธ์ จัดท้าแผนบรรเทาน้้าท่วมและน้า้แล้งอย่างเป็นระบบ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการศึกษาจดัท้า
ผังน้้าลุ่มน้้าสาขา 

1) ได้ข้อมูลสนบัสนุนการ
ตัดสินใจเพื่อการเตือนภัย 
โดยบูรณาการฐานข้อมลู 
ทุกภาคส่วน  
2) ได้รับการยอมรับจาก
สังคมภายนอก 

1) 100% 
2) 100% 

485,000,000 485,000,000 485,000,000 485,000,000  ศอน. กนผ. 
กบน. 
กวค. 

สทนช. 
1-4 

โครงการศึกษาการ
บริหารความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
อย่างครอบคลุม 
ในระดับลุ่มน้้า  
(Comprehensive 
Climate Risk 
Management in 
River Basin) 

ผลการศึกษาการบริหาร
ความเสี่ยง 

ลุ่มน้้าน้าแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ได้จาก 
ผลการศึกษาไปใช้ใน
การด้าเนินการเพื่อ
บริหารทรัพยากรน้้า
แบบบูรณาการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของโครงการ
เป้าหมาย 

 10,000,000    ศอน. 
ศนท. 

กนผ. 
กบน. 
กวค. 

สทนช. 
1-4 



 

 

ยุทธศาสตร์ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2568     31  

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการจัดท้าแผน
ป้องกันและแก้ไข
ภาวะน้า้แล้ง 
และน้้าท่วม 

ทุกลุ่มน้้ามีการจัดท้าแผน
ป้องกันและแก้ไขภาวะ 
น้้าแล้งและน้้าท่วม  
ที่สามารถน้าไปใช้ใน 
การปฏิบัติงานได้ 

มีการปฏิบัติตามแผน
ป้องกันและแก้ไข
ภาวะน้า้แล้งและ 
น้้าท่วม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กบน. 
สทนช.1-4 

กนผ. 
กวค. 
กกม. 
ศนท. 
ศอน. 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนากลไกในการแก้ไข ป้องกันและบรรเทาปัญหา เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งในภาวะปกติและวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 2.2  มีระบบสารสนเทศท่ีให้บริการข้อมูลน้้าท่ีแจ้งเตือน ตดิตามและประเมินผล ท่ีสามารถสนับสนุนข้อมลูประกอบการตัดสินใจในทุกระดับ 

ตัวช้ีวัด S2.3  ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนไดเ้สียของการแจ้งเตือนภยั  

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเป้าหมาย >75 >80 >80 >85 >85 

กลยุทธ์ สร้างระบบช่วยสนับสนุนการตัดสนิใจเพื่อการเตือนภยั โดยบูรณาการฐานข้อมูลทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการตดิตาม
เฝ้าระวังกรณ ี
เกิดสถานการณ์น้า้
ต่างๆ 

1) ระบบสารสนเทศ ตดิตั้ง
และทดสอบ พร้อมใช้งาน 
2) เกณฑ์การเตือนภัยที่
สามารถเข้าถึงเหตุการณ์
จริงที่เคยเกดิขึ้น 

ความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูลในการเตือนภัย 
 ร้อยละ 20 

45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 ศอน. กบน. 
กนผ. 
กวค. 
กกม. 

สทนช.1-4 
ศนท. 
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ยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศเพื่อความยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 3.1  มีกฎหมายล้าดบัรองตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 เพื่อบังคับใช้ 
ตัวช้ีวัด S3.1  ร้อยละของข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทด้านการใช้น้้าลดลง  

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเป้าหมาย >75 >80 >80 >85 >85 

กลยุทธ์ ส่งเสริมการรับรู้และสร้างความเขา้ใจการใช้กฎหมาย 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 
และกฎหมายล้าดับรอง 

อัตราการรับรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 
และกฎหมายล้าดับรอง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของกลุ่มเป้าหมาย 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 สลธ. 
กกม. 

สทนช. 
1-4 

โครงการจัดทา้คู่มือ
การเสนอข้อร้องทุกข์ 
ร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการลุ่มน้้า 

คู่มือการเสนอข้อร้องทุกข์ /
ร้องเรียน ต่อคณะกรรมการ
ลุ่มน้้า 

ประชาชน รับรู้และ
เข้าใจการเสนอข้อร้อง
ทุกข์ /ร้องเรียน ต่อ
คณะกรรมการลุม่น้้า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

500,000     กบน. 
กกม. 

กนผ. 
กวค. 

สทนช.1-4 
ศนท. 

โครงการจดัการข้อ
ร้องเรียนและพิพาท
ด้านการใช้น้้า 

จ้านวนเรื่องที่ไดร้ับการ
ตอบสนอง 

จ้านวนเรื่องที่ไดร้ับการ
ตอบสนองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 กกม. 
สทนช.1-4 

สลน. 
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ยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศเพื่อความยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 3.1  มีกฎหมายล้าดบัรองตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 เพื่อบังคับใช้ 
ตัวช้ีวัด S3.2  ร้อยละของกฎหมายที่มีการบังคับใช้ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าทั้งหมด  

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเป้าหมาย >75 >80 >80 >85 >85 

กลยุทธ์ ปรับปรุงกฎหมายในระยะสั้นและระยะยาว 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการสัมมนา
วิเคราะห์ปัญหาจาก
การบังคับใช้ พ.ร.บ. 
และกฎหมายล้าดับรอง 

ผลการวิเคราะห์ปัญหา
จากการบังคับใช้ พ.ร.บ. 
และกฎหมายล้าดับรอง 

รายงานผลให้ กนช. 
รับทราบและถูกน้าไปใช้
ในการปรับปรุงกฎหมาย 

  2,000,000   กกม. กนผ. 
กบน. 

สทนช.1-4 
สลธ. 

โครงการปรับปรุง
กฎหมายล้าดับรอง 

จ้านวนกฎหมายทีไ่ดร้ับ 
การปรับปรุง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกฎหมายที่ไดร้ับ
การเสนอให้ท้าการ
ปรับปรุง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,0 00,000 กกม. กนผ. 
กบน. 

สทนช.1-4 

โครงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. 
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 

ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า 
พ.ศ. 2561  

ผลประเมินและ
ข้อเสนอแนะได้
น้าไปใช้เป็นนโยบาย
ในการปรับปรุง พ.ร.บ.  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   10,000,000 10,000,000 กกม. กนผ. 
กบน. 

สทนช.1-4 
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ยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศเพื่อความยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 3.2  เสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและจิตส้านึก 
ตัวช้ีวัด S3.3  ร้อยละการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย   

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าเป้าหมาย >75 >80 >80 >85 >85 

กลยุทธ์ สร้างการรับรู้ในทุกเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าของประเทศ  

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการผลิตและ
เผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าของ
ประเทศ 
- ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้
สอดคล้องกับภารกิจ
และกลุ่มเป้าหมาย
องค์กร 
- การติดตามผลการ
รับรู้และทัศนคติ 

อัตราการรับรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าของ
ประเทศ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

7,000,000 7,000,000 9,700,000 7,000,000 7,000,000 สลธ. ศนท. 
สทนช. 
1-4 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการสร้างการ
รับรู้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าของ
ประเทศ 

มีการจัดกิจกรรมสร้าง
การรับรู้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าของประเทศ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จากภาคส่วนต่างๆ  
มีความรู้ความเข้าใจ
และทราบถึง
สถานการณ์น้้าและ
แนวทางการบริหาร
จัดการน้้าของประเทศ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 กบน. 
สลธ. 

กนผ. 
สทนช. 
1-4 

ศนท. 
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ยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศเพื่อความยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 3.3  ส่งเสรมิสนับสนนุองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้าท้ังระดับประเทศและระดับลุ่มน้้า 
ตัวช้ีวัด S3.4  ร้อยละขององค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้า้มีศักยภาพ  

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเป้าหมาย >70 >80 >80 >85 >85 

กลยุทธ์ เสรมิสร้างความเขม้แข็งและความร่วมมือให้กับองค์กรและเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรน้้าทั้งในระดับประเทศและระดับลุ่มน้า้ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการจัดท้ากรอบ
แนวทางพัฒนาการ 
มีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน ประชาชน 
ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับความส้าเร็จของ 
การจัดท้ากรอบแนวทาง 

ภาคเอกชน ประชาชน 
ชุมชน ได้น้าแนวทาง 
การมีส่วนร่วมไปใช้ 
ในการพัฒนา/บริหาร
ทรัพยากรน้้า  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2,000,000     กบน. กนผ. 
สทนช.1-4 

ศนท. 

โครงการสร้างการรับรู้
การก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้้า
และการบริหารองค์กร
ผู้ใช้น้้า 
- จัดท้าคู่มือและ 
วีดทิัศน์ความส้าคัญ 
ของประชาชนที่มีต่อ
องค์กรผู้ใช้น้้าและการ
บริหารองค์กรผู้ใช้น้้า 

ประชาชนเห็นความส้าคญั
ต่อการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้้า
และการบริหารองค์กร 
ผู้ใช้น้้า 

อัตราการรับรู้การ
ก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้้า
และการบริหารองค์กร
ผู้ใช้น้้าไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

8,000,000     กบน. กนผ. 
สทนช.1-4

ศนท. 
สลน. 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการสนับสนุน 
และการขับเคลื่อน 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 
ในระดับประเทศ 
และระดับลุ่มน้้า 

กนช. และองค์กรลุ่มน้า้
ได้รับการสนบัสนุน 
การด้าเนินงานขับเคลื่อน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าตามแผน 
การด้าเนินงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 21,000,000 22,500,000 25,000,000 27,500,000 30,000,000 สลน. สทนช.1-4 

โครงการศึกษา 
แนวทางการบริหาร
ข้อมูลเพื่อประกอบ 
การประชุมของ
องค์กรทั้งใน
ระดับประเทศ 
และระดับลุ่มน้้า 

ได้แนวทางการบริหาร
จัดการข้อมูล 
เพื่อประกอบการประชุม 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3,000,000     สลน. กบน. 
สทนช.1-4 

โครงการศึกษาพัฒนา
แนวทางการคัดเลือก
ผู้แทนองค์กรทุกภาคส่วน 
เพื่อเป็นคณะกรรมการ
ลุ่มน้้า 

มีแนวทางการคัดเลือก
ผู้แทนองค์กรทุกภาคส่วน 
เพื่อเป็นคณะกรรมการ 
ลุ่มน้้าที่มีประสิทธิภาพ 

22 ลุ่มน้้า  5,000,000    สลน. สทนช. 
1-4 

โครงการคดัเลือก
ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้้า และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ
ลุ่มน้้า  

ได้ผู้แทนองค์กรภาคส่วน
ต่างๆ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้้า และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการลุ่มน้้า และ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน กนช. 

ระดับความส้าเร็จ
การจัดตั้งองค์กรตาม 
พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า  
พ.ศ.2561 

  25,000,000   สลน. สทนช. 
1-4 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

และการคัดเลือก
กรรมการผู้แทน
คณะกรรมการลุม่น้้า 
ในคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้้าแห่งชาต ิ
โครงการเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า
ระดับประเทศ และ
ระดับลุ่มน้้า 

มีการติดตามประเมินผล
การด้าเนินงานของ กนช. 
และองค์กรลุ่มน้้า ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
ในระดับประเทศ และ
ระดับลุ่มน้้าตามแผน
ด้าเนินงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 26,500,000 29,000,000 32,000,000 35,000,000 38,500,000 สลน. สทนช. 
1-4 

โครงการศึกษา
แนวทาง การเช่ือมโยง
เครือข่ายดา้น
ทรัพยากรน้้าเพื่อจดัตั้ง
เป็นองคก์รผู้ใช้น้้า 

มีแนวทางการเช่ือมโยง
เครือข่ายดา้นการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า เพื่อ
จัดตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้้า 
ที่มีประสิทธิภาพ 

22 ลุ่มน้้า 6,000,000     สลน. สทนช. 
1-4 

โครงการพัฒนา 
องค์ความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์เพื่อ 
การบริหารทรัพยากรน้้า 

รายงานข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลกระทบด้าน
เศรษฐศาสตร์จากการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายมีการน้าไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศนท. กนผ. 
กวค. 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการรวบรวมและ
ขยายผลแนวปฏิบัติทีด่ี 
(Best practice)  
เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรน้้า 
อย่างยั่งยืน  

มีท้าเนียบหน่วยงาน/ชุมชน
ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีและ 
ขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอื่น 
(เป็นการรวบรวมท้าเนียบ
แนวปฏิบัติที่ด ี
โดยจดัประกวด ปีเว้นปี  
สลับกับการขยายผล) 

ท้าเนียบแนวปฏิบัติ 
ที่ดีหรือการขยายผล 
แนวปฏิบัติที่ดี  
มีจา้นวนเพิ่มขึ้นจาก 
ปีก่อนหน้า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

1,000,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000 กนผ. 
ศนท. 

สทนช.1-4 

กบน. 
สลน. 

โครงการศึกษา
ผลกระทบและ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
ข้ามพรมแดน 
จากโครงการไฟฟ้า 
พลังน้้าในแม่น้้าโขง 
สายประธาน  

ผลกระทบและ 
การเปลีย่นแปลงดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
สังคม ท่ีใช้ในการติดตาม
ผลกระทบข้ามพรมแดน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 8 
จังหวัดริมแม่น้า้โขง
รับรู้ผลกระทบและ 
การปรับตัวได้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 กกต. กบน. 
สทนช.1
สทนช.3 

โครงการสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มเครือข่าย
ภาคประชาสังคม 
ในพื้นที่ 8 จังหวัด 
ริมน้้าโขง 

กลุ่มเครือข่ายสามารถ
บริหารจดัการทรัพยากรน้้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถแก้ไขปัญหา 
ที่เกี่ยวข้องกับน้้า 
ในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กกต. ทุก
หน่วยงาน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการจดัท้า
ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย  
(Policy Brief) ด้านการ
บริหารทรัพยากรน้า้ 

หน่วยงานภายในของ 
สทนช. มีข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย  

อย่างน้อย 2 ข้อเสนอ
ต่อปี (แบ่งตามสายงาน
จัดการน้้าและแผน) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศนท. 
กนผ. 

ทุก
หน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศเพื่อความยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 3.4  ส่งเสรมิความร่วมมือระหวา่งประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด S3.5  ร้อยละของจ้านวนกิจกรรมภายใตค้วามร่วมมือระหว่างประเทศ   

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้น มากกว่า >10 เพิ่มขึ้น มากกว่า >10 เพิ่มขึ้น มากกว่า >10 เพิ่มขึ้น มากกว่า >10 เพิ่มขึ้น มากกว่า >10 

กลยุทธ์ สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้า้ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการเจรจา 
ความร่วมมือและขยาย
เครือข่ายทางวิชาการ
ระหว่างประเทศ 

มีจ้านวนหน่วยงาน/องค์กร
ระหว่างประเทศท่ีร่วมเป็น
เครือข่าย 

อย่างนอ้ยเท่ากับ
จ้านวนครั้ง ที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ
ในการเดินทางไป
ต่างประเทศ 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ศนท. 
กนผ. 
กกต. 

ทุก
หน่วยงาน 

โครงการพัฒนาและ
ดูแลความร่วมมือทาง
วิชาการของ สทนช. 
 

ร้อยละของความก้าวหน้า
การด้าเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ศนท. กกต. 
กนผ. 
สลธ. 

โครงการถ่ายโอน
ภารกิจหลักของ 
การบริหารจัดการ 
ลุ่มน้้าของ MRC  
สู่ประเทศสมาชิก 

ประเทศสมาชิก 
มีความสามารถ  
ในการบริหารจัดการน้้า 
ได้ด้วยตัวเอง 

ประเทศสมาชิก
สามารถบริหารจัดการ
ลุ่มน้้าได้ด้วยตัวเอง 
ในป ี2030 (เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าปลีะ  
ร้อยละ 5) 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 กกต. ทุก
หน่วยงาน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการความร่วมมือ
และงบอุดหนุนแก่
คณะกรรมาธิการ
แม่น้้าโขง 

ระดับความส้าเร็จของความ
ตกลงว่าด้วยการพัฒนา 
ลุ่มน้า้โขงอย่างยั่งยืน  
พ.ศ. 2538 ตามมติ ครม. 
อนุมัติให้อุดหนุน
คณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง 

การบริหารจัดการลุม่
น้้าโขงร่วมกับประเทศ
สมาชิกอีก 3 ประเทศ 
บรรลุวตัถุประสงค์   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

40,807,000 43,338,000 47,674,000 52,441,000 55,625,000 กกต. ทุก
หน่วยงาน 

โครงการความร่วมมือ
และงบอุดหนุนค่าบ้ารุง
สมาชิก Asia Water 
Council (AWC) 

ระดับความส้าเร็จในการ
ด้าเนินกิจกรรมร่วมกับ 
AWC 

ความร่วมมือบรรลุ
วัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กกต. ทุก
หน่วยงาน 

โครงการความร่วมมือ
กับเครือข่าย
ต่างประเทศเพื่อการ
บริหารทรัพยากรน้า้
อย่างยั่งยืน 

ความส้าเร็จของการดา้เนิน
โครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

ความส้าเร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 กกต. ทุก
หน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้เป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 

เป้าประสงค์ 4.1  มีการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศ 

ตัวช้ีวัด S4.1  ร้อยละของการรับรู้ของ สทนช. ตอ่ ความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย (ภาพลักษณ์ขององค์กร)   

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าเป้าหมาย >75 >80 >80 >85 >85 

กลยุทธ์ สร้างองค์กรให้มีความน่าเชื่อถือเปน็ท่ียอมรับของทุกภาคส่วน 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการพัฒนาระบบ
คลังความรู้และคลัง
ค้าถามค้าตอบเรื่องการ
บริหารทรัพยากรน้้า 
- AI Chatbot  
- AR&VR 

1. ได้ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้
ที่ประชาชนต้องการ 
2. ได้แอพพลิเคช่ันระบบ 
คลังความรู้และคลังค้าถาม
ค้าตอบเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรน้้าระดับประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพ 

1. จ้านวนองค์ความรู้
ครอบคลุมข้อค้าถาม 
ร้อยละ 100 
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้นไปของการ
ใช้งานแอพพลิเคช่ัน 
มากกว่า ร้อยละ 80 

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

ทุก
หน่วยงาน 

โครงการกิจกรรม 
วันน้้าโลก 

การรับรู้และตระหนัก
ความส้าคัญของทรัพยากรน้้า
แก่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
ประชาชน 

อัตราการรับรู้และ
ตระหนักของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 กกต. ทุก
หน่วยงาน 

โครงการประชุมระดับ
นานาชาติ “Water 
Management and 
Climate Change 
Towards Asia’s 
Water-Energy-Food 
Nexus" 

การรับรู้และตระหนัก
ความส้าคัญของทรัพยากรน้้า 
แก่หน่วยงานวิชาการ 
ในภูมิภาคเอเชียและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
ไทยต่อนานาชาติ 

อัตราการรับรู้และ
ตระหนักของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

4,000,000  4,000,000  4,000,000 กกต. ทุก
หน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้เป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 
เป้าประสงค์ 4.1  มีการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด S4.1  ร้อยละของการรับรู้ของ สทนช. ตอ่ ความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย (ภาพลักษณ์ขององค์กร)   

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเป้าหมาย >75 >80 >80 >85 >85 

กลยุทธ์ มีค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่ชัดเจน 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการพัฒนา
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรของ 
สทนช. 
- การออกแบบและ
ก้าหนดแผนงาน
ขับเคลื่อนค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร 
- การถ่ายทอด 
เสริมสร้างและปลูกฝัง
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร 

บุคลากร สทนช. มีความ
เข้าใจและสามารถบอกถึง
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
ของค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร สทนช. ได ้

ผลการประเมิน
พฤติกรรมของ
บุคลากรเป็นไปตาม
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร 
ที่ก้าหนด มากกว่า 
ร้อยละ 85 

500,000 100,000 100,000 100,000 500,000 สลธ. ทุก
หน่วยงาน 

โครงการส่งเสริม
เอกลักษณ์และธ้ารงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ 

องค์กรจัดกิจกรรมหรือ 
น้าบุคลากร ของ สทนช.   
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีการ 
วันส้าคัญของชาต ิ

บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมที่ก้าหนด 
มากกว่าร้อยละ  85 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 

1,000,000 สลธ. 
 

ทุก
หน่วยงาน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการพัฒนาสังคม
สร้างค่านิยมด้านการ 
มีจิตสาธารณะ 

องค์กรจัดกิจกรรมหรือ 
น้าบุคลากร ของ สทนช.  
เข้าร่วมกิจกรรมบา้เพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่อสังคม 

บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมที่ก้าหนด 
มากกว่าร้อยละ 85 
  

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 

1,000,000 สลธ. 
 

ทุก
หน่วยงาน 

 

 

  



 

 

ยุทธศาสตร์ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2568     47  

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้เป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 

เป้าประสงค์ 4.1  มีการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศ 

ตัวช้ีวัด S4.1  ร้อยละของการรับรู้ของ สทนช. ตอ่ ความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย (ภาพลักษณ์ขององค์กร)   

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเป้าหมาย >75 >80 >80 >85 >85 

กลยุทธ์ การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Branding) 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการสร้างการ
จดจ้าภาพลักษณ์ 
สทนช. 

- โครงการสร้าง
ภาพลักษณ์ (Brand 
Building) สทนช. 

 

1. ได้สื่อประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่แตกต่าง 
ตามกลุ่มเป้าหมาย 

2.กลุ่มเป้าหมายสามารถ
เข้าถึงและรับรู้ภารกิจ
ต่างๆ ของ สทนช. 

1. จ้านวนประเภทและ
ปริมาณของสื่อเป็นไป
ตามแผนการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 

2. อัตราการรับรู้
มากกว่าร้อยละ 85 

8,500,000 8,500,000 8,500,000 10,000,000 8,500,000 สลธ. ทุก
หน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้เป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 
เป้าประสงค์ 4.1  มีการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นทีย่อมรับท้ังในและต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด S4.2  ร้อยละของการยอมรับด้านความรู ้ความสามารถ ความช้านาญ และมีใจให้บริการของบุคลากร สทนช. เพิ่มขึ้น (ภาพลักษณ์บุคลากร)  

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเป้าหมาย >75 >80 >80 >85 >85 

กลยุทธ์ บุคลากรมีสมรรถนะสูง 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร 
สทนช. 
- ก้าหนดสมรรถนะ
และระบบการ
ประเมิน 
- จัดทา้แผนการ
พัฒนาบุคลากรและ
แผนพัฒนาบุคลากร
ตามแนวสมรรถนะ 
- ระบบการประเมิน
สมรรถนะ 

ได้คู่มือสมรรถนะและการ
ประเมินสมรรถนะส้าหรับ
การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร สทนช. 

ครบทุกตา้แหน่งงาน
ในโครงสร้างบุคลากร 
สทนช. 

1,500,000 500,000 500,000 500,000 1,500,000 สลธ. ทุก
หน่วยงาน 

โครงการการสร้าง
บุคลากรรุ่นใหม่ 
สทนช. (Young 
Executive Staff : 
YES ONWR) 

ได้บุคลากรรุ่นใหม่ผ่าน
การฝึกและมีสมรรถนะ
ตามที่โครงการกา้หนด 
ที่เป็นตัวแทนบุคลากร 
แต่ละส่วนงานของ สทนช. 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของจ้านวนบุคลากร
ครบทุกส่วนงาน 
ในโครงสร้างบุคลากร 
สทนช. 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000  สลธ. ทุก
หน่วยงาน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 5 ปี  
ของ สทนช. 
- โครงการจัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 5 ปี  
ของ สทนช. 
- โครงการพัฒนา
ระบบงานบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
เชิงรุก 
- โครงการศึกษาและ
จัดท้าแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 
- โครงการจัดท้า
มาตรฐานแนวทาง 
การปฏิบัติงานด้าน 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
- โครงการพัฒนาแผน
สืบทอดต้าแหน่งส้าคัญ 
(Succession Plan) 

1. มีแผนยุทธศาสตร ์
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ สทนช. 
ระยะ 5 ปี 
2. มีแผนพัฒนาระบบงาน
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของ สทนช. 
3. ต้าแหน่งงานใน สทนช.  
มีรายละเอียดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
4. มีคู่มือ แนวทาง 
มาตรฐาน การปฏิบตัิงาน
ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทั้งใน
ส่วนกลาง และส่วนภมูิภาค 
5.มีการพัฒนาแผนสืบทอด
ต้าแหน่งส้าคญั 
(Succession Plan) ให้มี
ความต่อเนื่องจากฉบับเดิม 
6.บุคลากรของ สทนช.  
ทุกระดับได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ องค์ความรู้และ
ทักษะ ท่ีจ้าเป็นต่อ 
การปฏิบัติงานและ 
การขับเคลื่อนประเทศไทย 

มีแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ระยะ 5 ปีที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
มีการดา้เนินงานด้าน
การบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่เป็นระบบ  
ได้ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ 

7,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สลธ. ทุก
หน่วยงาน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

- โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร 
ทุกระดับของ สทนช. 
เพื่อขับเคลื่อน 
ประเทศไทย 4.0 
โครงการหลักสูตรนัก
บริหารทรัพยากรน้้า 
(รุ่นใหม่/ ระดับต้น/
ระดับกลาง/ ระดับสูง) 

ได้นักบริหารทรัพยากรน้า้ 
ที่ผ่านการทดสอบ 

แต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า 
20 คน 

750,000 1,100,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ศนท. 
กนผ. 

ทุก
หน่วยงาน 

โครงการพัฒนา
บุคคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

ผู้ผ่านเกณฑ ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 กกต. ทุก
หน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้เป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 
เป้าประสงค์ 4.2  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสมบูรณ์รองรับทุกภารกิจ และยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด S4.3  ร้อยละของการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการทุกภารกิจและยุทธศาสตร์  

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเป้าหมาย >75 >80 >80 >85 >90 

กลยุทธ์ ขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการอ้านวยการ
การบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านทรัพยากรน้า้ 

ร้อยละความส้าเร็จ 
ของแผนงานตามงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

มีการบรหิารจดัการ
และบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 15,000,000 15,000,000 ศอน. ทุก
หน่วยงาน 

โครงการจดัการ
คลังข้อมูลทรัพยากรน้้า 
และคลังภูมสิารสนเทศ
ทรัพยากรน้้าและผังน้้า 
พร้อมระบบ 
(Hardware System) 

ร้อยละความส้าเร็จ 
ของแผนงานตามงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

มีการรวบรวมศูนย์
ข้อมูลสู่คลังข้อมูล 

200,000,000 250,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ศอน. ทุก
หน่วยงาน 

โครงการจัดท้าระบบ
รองรับแผนแม่บท
ทรัพยากรน้้า  
การขับเคลื่อนโครงการ 
การสร้างเครือข่าย 
(Water Community) 
พร้อมระบบ 
(Hardware System) 

ร้อยละความส้าเร็จ 
ของแผนงานตามงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

มีระบบที่ตอบสนอง
และรองรับแผนแม่บท 
ทรัพยากรน้้า  
การขับเคลื่อนโครงการ 
และการสรา้งเครือข่าย 

125,000,000 125,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ศอน. ทุก
หน่วยงาน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการวิเคราะห์
ข้อมูลทรัพยากรน้า้ 
อัจฉริยะ การสร้าง
นวัตกรรม พร้อม
ระบบ (Hardware 
System) 

ร้อยละความส้าเร็จ 
ของแผนงานตามงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

มีการวิเคราะห์ข้อมลู
ทรัพยากรน้้าสนับสนุน
การตัดสินใจ และ 
การสร้างนวัตกรรม 

25,000,000 25,000,000 25,000,000 200,000,000 200,000,000 ศอน. ทุก
หน่วยงาน 

โครงการจดัท้าระบบ
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร รองรับ  
ศูนย์บัญชาการ
ทรัพยากรน้้า
ระดับประเทศ  
ระดับลุ่มน้้า และระดับ
จังหวัด พร้อมระบบ 
(Hardware System) 

ร้อยละความส้าเร็จ 
ของแผนงานตามงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

มีระบบรองรับ 
การดา้เนินการของ
ศูนย์บัญชาการ  
ในระดับประเทศ  
ระดับลุ่มน้า้ และ 
ระดับจังหวัด 

700,000,000 200,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 ศอน. ทุก
หน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้เป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 

เป้าประสงค์ 4.3  เป็นองค์กรคุณธรรมที่มีธรรมาภิบาล (องค์กรตามลักษณะของกลไกประชารัฐ) 

ตัวช้ีวัด S4.4  ระดับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม   

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเป้าหมาย 1 1 2 2 3 

กลยุทธ์ ส่งเสริมบุคลากรให้มคีวามตระหนกัการป้องกันและปราบปรามทุจรติ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม และ
ความโปร่งใส ในการ
ด้าเนินงานของหน่วยงาน 

สทนช. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนแผนแม่บท 
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 ของกรมการศาสนา 
ในระดับที่ 3 เป็น 
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

ผ่านการประเมิน
ระดับที่ 3 เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 

100,000  100,000  100,000 ศปท. ทุก
หน่วยงาน 

โครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต
ของ สทนช. 

บุคลากร สทนช.ที่เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ 
ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
ของ สทนช. มีความเข้าใจ
ระดับมากขึ้นไป 

มากกว่า ร้อยละ 80 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศปท. กพร. 
กตน. 
สลธ. 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ในการท้างาน 
(Quality of Work 
life) สู่องค์กร 
แห่งความสุข 

มีผลการดา้เนินการตาม
แผนหลัก (Master plan) 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการท้างานของบุคลากร 
สทนช. 

ผลการประเมิน
ภาพรวมความสุข 
ในการท้างานของ
บุคลากรมากกว่า
ระดับดีขึ้นไป 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สลธ. ทุก
หน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้เป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 
เป้าประสงค์ 4.4  มีการบริหารจัดการภายในท่ีมีความคล่องตัว และมีความเป็นมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด S4.5  คะแนนผลการประเมินรางวัลคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA)    

ปี 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเป้าหมาย >100 >200 >300 >350 >400 

กลยุทธ์ ใช้ PMQA เป็นแนวทางในการบรหิารจัดการ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการเสรมิสร้าง
ความเข้าใจ PMQA  
ฝังในระบบงานประจ้า
ให้กับบุคลากร (ทุกปี) 

บุคลากรภายในของ สทนช. 
มีความรู้และความเข้าใจ
ระดับดีในการน้าแนวทาง 
PMQA ท้างานประจ้าให้มี
คุณภาพ 

มากกว่าร้อยละ 80 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กพร. ทุก
หน่วยงาน 

โครงการเสรมิสร้าง
ความรู้การใช้เครื่องมือ
คุณภาพและการ
บริหารคณุภาพองค์กร 

บุคลากรภายในของ สทนช. 
มีความรู้และความเข้าใจ
ระดับดีในการใช้เครื่องมือ
คุณภาพ (QC tools) และ
การบริหารคณุภาพองค์กร 

มากกว่าร้อยละ 80 500,000 500,000 500,000   กพร. ทุก
หน่วยงาน 

โครงการปรับปรุง
ระบบและกระบวนการ
ภายในตามหมวด 6 

บุคลากรภายในของ สทนช. 
มีความรู้และความเข้าใจ
ระดับดีในการใช้เครื่องมือ
และกระบวนการปรับปรุง
ระบบและกระบวนการ
ภายในตามหมวด 6 

กระบวนการท้างาน
ได้รับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพปีละ 
มากกว่าร้อยละ 20 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 กพร. ทุก
หน่วยงาน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 

โครงการติดตาม 
ประเมินผล และสรุป
บทเรียนประจ้าป ี

ได้รับทราบผล 
การด้าเนินการตามตัวช้ีวัด 
ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะครบทุกโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ  
(After Action Review: AAR) 

ติดตามครบทุกตัวช้ีวัด
ในแผนปฏิบัติการ 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กพร. ทุก
หน่วยงาน 

โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร ์

ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ได้รับ
การทบทวนและ
น้าไปใช้ 

   2,000,000  กพร. ทุก
หน่วยงาน 

โครงการประเมิน
ตนเอง PMQA ประจ้าป ี

รายงานการประเมินตนเอง
ประจ้าปีของส่วนงาน
ภายใน สทนช. ตามเกณฑ์ 
PMQA 

มี ร า ย ง า น ผ ล ค ร บ 
ทุกส่ วนงานภาย ใน 
สทนช. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กพร. ทุก
หน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าตลอดโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ เพือ่การตอบสนองความต้องการใช้น้้า
อย่างสมดลุ 

เป้าประสงค์ 1.1  มีแผนบรหิารจดัการทรัพยากรน้้าที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี ที่ S1.1  ร้อยละของการจัดท้าแผนขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าตอบสนองเป้าหมายของแผนแม่บท

การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  ศนท. / กนผ. / กวค. / สทนช.1-4 / กบน. 

ค้าอธิบายตัวบ่งช้ี:   

สทนช. มีหน้าท่ีจัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในทุกระดับครบทั้งวัฏจักรน้้า (น้้าฝน น้้าท่า และน้้าบาดาล) 
โดยจะต้องขับเคลื่อนใหม้ีการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อจดัหาแหล่งน้้าต้นทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนแม่บท 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี ตามเป้าหมายปี 2566-2570  

การคิดเกณฑ์ : เชิงปริมาณคิดเปน็ร้อยละ 
การจัดท้าแผนขับเคลื่อนการบรหิารจัดการทรัพยากรน้้าตอบสนองเป้าหมายของ 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี x 100 
เป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี ท้ังหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 71-80 ร้อยละ 81-90 ร้อยละ 91-99 ร้อยละ 100 

ข้อมูลประกอบพิจารณา : 
- จ้านวนแผนขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าตอบสนองเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  

20 ปี ตามเป้าหมายปี 2566-2570 
- จ้านวนเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี 

7. รายละเอียดตัวชี วัดภายใต้ยุทธศาสตร ์
   ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2568 

z 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าตลอดโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ เพือ่การตอบสนองความต้องการใช้น้้า
อย่างสมดลุ 

เป้าประสงค์ 1.1  มีแผนบรหิารจดัการทรัพยากรน้้าที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี ที่ S1.2  ร้อยละของความส้าเร็จของการตดิตามตัวช้ีวัดในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  กนผ. / กวค. / กบน.   

ค้าอธิบายตัวบ่งช้ี:   
สทนช. ต้องมีกระบวนการในการวัดผล ติดตามผล และประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

เพื่อเสนอผลของการประเมินให้กับคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.)   

การคิดเกณฑ์ : เชิงปริมาณคิดเปน็ร้อยละ 
 

จ้านวนตัวช้ีวัดที่ไดร้ับการติดตามและประเมินผล x 100 
จ้านวนตัวช้ีวัดทั้งหมดตามแผนบรหิารจัดการทรัพยากรน้้า  

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 71-80 ร้อยละ 81-90 ร้อยละ 91-99 ร้อยละ 100 

ข้อมูลประกอบพิจารณา : 
- ผลการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
- ข้อมูลแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าตลอดโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ เพือ่การตอบสนองความต้องการใช้น้้า
อย่างสมดลุ  

เป้าประสงค์ 1.2  มีการเพิ่มผลติภาพของการใช้น้้าท้ังระบบ 
ตัวบ่งชี ที่ S1.3  ร้อยละของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการเพิ่มผลิตภาพของการใช้น้้าท้ังระบบท่ีน้าไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  ศนท. / กนผ. 

ค้าอธิบายตัวบ่งช้ี:   
การเพิ่มผลิตภาพของการใช้น้้าทั้งระบบ หมายรวมถึง การประหยัดน้้า (Reduce) การน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) 

และการน้าน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)   

สทนช. ต้องมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพของการใช้น้้าทั้งระบบ โดยจัดท้า เป็นข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) เพื่อจัดท้าเป็นนโยบายให้กับหน่วยงานต่างๆ น้าไปปฏิบัติ 

การคิดเกณฑ์ : เชิงปริมาณคิดเปน็ร้อยละ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการเพิ่มผลติภาพของการใช้น้้าท้ังระบบท่ีน้าไปใช้ประโยชน์ x 100 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการเพิ่มผลติภาพของการใช้น้้าท้ังระบบจากการศึกษาท้ังหมด 

 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 55 

ร้อยละ 56-60 ร้อยละ 61-65 ร้อยละ 66-70 มากกว่าร้อยละ 70 

ข้อมูลประกอบพิจารณา : 
- ผลการศึกษาเพื่อหาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพของการใช้น้้าท้ังระบบ 
- ข้อมูลการน้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการเพิ่มผลิตภาพของการใช้น้้าท้ังระบบไปใช้ประโยชน์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าตลอดโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ เพือ่การตอบสนองความต้องการใช้น้้า
อย่างสมดลุ  

เป้าประสงค์ 1.3  มีแผนงานอนุรักษ์น้้าและรักษาสมดุลระบบนิเวศ 
ตัวบ่งชี ที่ S1.4  ร้อยละของแผนงานอนรุักษ์น้้าและรักษาสมดลุระบบนเิวศที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  กนผ. 
ค้าอธิบายตัวบ่งช้ี:   

การอนุรักษ์น้้าและรักษาสมดุลระบบนิเวศ หมายรวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้้า ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ 
รวมถึงพ้ืนท่ีชุ่มน้้า และการจัดสรรน้้าเพื่อระบบนิเวศ 

สทนช. ต้องมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ โดยจัดท้าเป็นแผนการอนุรักษ์น้้าและการน้าน้้า
กลับมาใช้ใหม่ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) เพื่อจัดท้าเป็นนโยบายให้กับหน่วยงานต่างๆ น้าไปปฏิบัติ 

การคิดเกณฑ์ : เชิงปริมาณคิดเปน็ร้อยละ 
 

จ้านวนมาตรการตามแผนงานอนรุกัษ์น้้าและรักษาสมดุลระบบนิเวศที่สามารถปฏิบัตไิดต้ามแผน x 100 
จ้านวนมาตรการตามแผนงานอนรุกัษ์น้้าและรักษาสมดุลระบบนิเวศทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 55 

ร้อยละ 56-60 ร้อยละ 61-65 ร้อยละ 66-70 มากกว่าร้อยละ 70 

ข้อมูลประกอบพิจารณา : 
- แผนงานอนุรักษ์น้้าและรักษาสมดุลระบบนิเวศท้ังหมด 
- ข้อมูลการน้ามาตรการตามแผนงานอนุรักษ์น้้าและรักษาสมดุลระบบนิเวศไปปฏิบัติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากลไกในการแก้ไข ป้องกันและบรรเทาปัญหา เพื่อการบรหิารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งในภาวะ
ปกติและวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์ 2.1  มีแผนงาน ระบบและกลไกในการด้าเนินการเชิงรุกในการแก้ไข ป้องกัน และบรรเทาปัญหา 
ตัวบ่งชี ที่ S2.1  ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย (Area based) สะสมที่มีการเสนอแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหา 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  กนผ. 

ค้าอธิบายตัวบ่งช้ี:   

สทนช. ต้องจัดท้าแผนงานป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งแบบมีส่วนรว่มในพื้นที่เป้าหมาย (Area based) โดยสอดคล้อง
กับแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี 

การคิดเกณฑ์ : เชิงปริมาณคิดเปน็ร้อยละ 
 

จ้านวนพื้นที่เป้าหมาย (Area based) สะสมที่มีการเสนอแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหา x 100 
จ้านวนพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดตามแผนแม่บทบริหารจดัการทรัพยากรน้้า 20 ปี 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 40 

ร้อยละ 41-60 ร้อยละ 61-80 ร้อยละ 81-99 ร้อยละ 100 

ข้อมูลประกอบพิจารณา : 
- ตามแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี จนถึง พ.ศ. 2570 ต้องมีพื้นที่เป้าหมายสะสมได้รับการแก้ไขปัญหา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือไม่น้อยกว่า 20 พื้นที ่
- แผนงานป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย (Area based) 

 

  



ยุทธศาสตร์ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2568     62  
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากลไกในการแก้ไข ป้องกันและบรรเทาปัญหา เพื่อการบรหิารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งในภาวะ
ปกติและวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์ 2.1  มีแผนงาน ระบบและกลไกในการด้าเนินการเชิงรุกในการแก้ไข ป้องกัน และบรรเทาปัญหา 
ตัวบ่งชี ที่ S2.2  ร้อยละของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วมและน้้าแล้งที่น้าไปใช้

ประโยชน ์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  ศอน. / ศนท. / กบน. / สทนช.1-4 
ค้าอธิบายตัวบ่งช้ี:   

สทนช. ต้องมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วมและน้้าแล้ง โดยจัดท้าเป็นข้อเสนอแนะ  
เชิงนโยบายผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) เพื่อจัดท้าเป็นนโยบายให้กับหน่วยงานต่างๆ น้าไปปฏิบัติ 

การคิดเกณฑ์ : เชิงปริมาณคิดเปน็ร้อยละ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วมและน้้าแล้งที่น้าไปใช้ประโยชน์ x 100 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วมและน้้าแล้งจากการศึกษาทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 55 

ร้อยละ 56-60 ร้อยละ 61-65 ร้อยละ 66-70 มากกว่า 
ร้อยละ 70 

ข้อมูลประกอบพิจารณา : 
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วมและน้้าแล้งจากการศึกษาท้ังหมด 
- ข้อมูลการน้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วมและน้้าแล้งไปใช้ประโยชน์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากลไกในการแก้ไข ป้องกันและบรรเทาปัญหา เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งในภาวะ
ปกติและวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์ 2.2  มีระบบสารสนเทศที่ให้บริการข้อมูลน้้าที่แจ้งเตือน ติดตามและประเมินผล ที่สามารถสนับสนุนข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในทุกระดับ 

ตัวบ่งชี ที่ S2.3  ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนไดเ้สียของการแจ้งเตือนภยั 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  ศอน.  

ค้าอธิบายตัวบ่งช้ี:   

สทนช. จัดท้าแผนงาน ระบบ กลไกในการด้าเนินงานเชิงรุกในการป้องกันการเกิดภัย โดยมีระบบการแจ้งเตือนภัย  
ที่มีความถูกต้อง แม่นย้าของการเตือนภัย ทันต่อเหตุการณ์ ป้องกันความเสียหายจากภัยได้ทันท่วงที และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ 

การคิดเกณฑ์ : เชิงปริมาณคิดเปน็ร้อยละ 
 

จ้านวนผู้มสี่วนไดเ้สยีของการแจ้งเตือนภัยที่มีระดับความเช่ือมั่นในระดับดีขึ้นไป x 100 
จ้านวนผู้ประเมินทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 71-75 ร้อยละ 76-80 ร้อยละ 81-85 มากกว่า 
ร้อยละ 85 

ข้อมูลประกอบพิจารณา : 
- จากการส้ารวจความคิดเห็นของผูม้ีส่วนได้เสียของการแจ้งเตือนภัย 

o จ้านวนผู้มสี่วนไดเ้สยีของการแจ้งเตือนภัยที่มีระดับความเช่ือมั่นในระดับดีขึ้นไป (มีระดับคะแนน 4 และ 5) 
o จ้านวนผู้ประเมินทั้งหมด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
ของประเทศเพื่อความยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 3.1  มีกฎหมายล้าดับรองตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ.2561 เพื่อบังคับใช้ 
ตัวบ่งชี ที่ S3.1 ร้อยละของข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทด้านการใช้น้้าลดลง 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  สลธ. / กกม. / กบน. / สทนช. 1-4 
ค้าอธิบายตัวบ่งช้ี:   

สทนช. มีการพัฒนา ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย ให้ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อลดข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อก้าหนดของกฎหมาย และน้าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  
การคิดเกณฑ์ : เชิงปริมาณคิดเปน็ร้อยละ 
 

จ้านวนข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับข้อก้าหนดของกฎหมายที่ลดลง x 100 
จ้านวนข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับข้อก้าหนดของกฎหมายในปีท่ีผ่านมา 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 71-75 ร้อยละ 76-80 ร้อยละ 81-85 มากกว่า 
ร้อยละ 85 

ข้อมูลประกอบพิจารณา : 
- จ้านวนข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับข้อก้าหนดของกฎหมายในปีที่ท้าการประเมิน 
- จ้านวนข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับข้อก้าหนดของกฎหมายในปีที่ผ่านมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
ของประเทศเพื่อความยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 3.1  มีกฎหมายล้าดบัรองตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 เพือ่บังคับใช้ 
ตัวบ่งชี ที่ S3.2  ร้อยละของกฎหมายที่มีการบังคับใช้ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าทั้งหมด 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  กกม. 
ค้าอธิบายตัวบ่งช้ี:   

สทนช. มีหน้าท่ีในการเสนอปรับปรุงกฎหมายล้าดบัรอง วิเคราะห์ปญัหาและการบังคับใช้ พ.ร.บ. น้้า เพื่อการ
สนับสนุนในการบริหารจัดการทรพัยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

การคิดเกณฑ์ : เชิงปริมาณคิดเปน็ร้อยละ 
 

จ้านวนประกาศใช้กฎหมายล้าดับรอง x 100 
จ้านวนร่างกฎหมายทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 71-75 ร้อยละ 76-80 ร้อยละ 81-85 มากกว่าร้อยละ 85 

ข้อมูลประกอบพิจารณา : 
- จ้านวนร่างกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
- จ้านวนประกาศใช้กฎหมายล้าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

 
  



ยุทธศาสตร์ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2568     66  
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศเพื่อความ
ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 3.2  เสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและจิตส้านึก 
ตัวบ่งชี ที่ S3.3  ร้อยละการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  สลธ. / กบน.  

ค้าอธิบายตัวบ่งช้ี:   
สทนช. มีการเสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและปลูกจิตส้านึกของกลุ่มเป้าหมายในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรน้้าของประเทศเพื่อความยั่งยืน โดยผ่านโครงการต่างๆ ของ สทนช.  

การคิดเกณฑ์ : เชิงปริมาณคิดเปน็ร้อยละ 
 

จ้านวนของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ขอ้มูลจาก สทนช. x 100 
จ้านวนกลุ่มเปา้หมายทั้งหมดที่ก้าหนดไว้ในโครงการต่างๆ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 71-75 ร้อยละ 76-80 ร้อยละ 81-85 มากกว่าร้อยละ 85 

ข้อมูลประกอบพิจารณา : 
- จ้านวนของกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและ 

ปลูกจิตส้านึก โดยต้องมีการติดตามประเมินกลุ่มเป้าหมาย 
- รายงานจ้านวนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ข้อมูลจาก สทนช. ผ่านการติดตามจากผลการด้าเนินงานโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศเพื่อความ
ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรบริหารจดัการทรัพยากรน้้าทั้งระดับประเทศและระดับลุ่มน้้า 
ตัวบ่งชี ที่ S3.4  ร้อยละขององค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้า้มีศักยภาพ  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  กบน. / สลน. / ศนท. / กนผ. / สทนช.1-4 / กกต. 

ค้าอธิบายตัวบ่งช้ี:   
องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย ระดับชาติ  

มีคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กนช.” มีหน้าที่และอ้านาจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้าเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้้าให้เกิดความเป็นเอกภาพ และระดับลุ่มน  า  มีคณะกรรมการลุ่มน้้า มีหน้าที่และอ้านาจเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้้าในเขตลุ่มน้้า  

การประเมินศักยภาพองค์กรบรหิารจัดการทรัพยากรน้า้ ก้าหนดกรอบการประเมิน ดังนี้ 
ประเภทองค์กร/  
มิติการประเมิน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี วัด 

คณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ 
ด้านการขับเคลื่อนการ
บริหารจดัการทรัพยากรน้้า 

เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าในภาพรวมของ
ประเทศ 

วัดจ้านวนเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้้าท่ีได้ด้าเนินการส้าเร็จ (ผ่านมติ
คณะรัฐมนตรี/ไดร้ับงบประมาณ/น้าไปสู่การปฏิบตัิ) 

คณะกรรมการลุ่มน  า 
ด้านการมสี่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

องค์กรผู้ใช้น้้าและทุกภาคส่วน 
วัดระดบัการมสี่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้้าและทุกภาค
ส่วนในเขตลุม่น้้า 

ด้านการขับเคลื่อนการ
บริหารจดัการทรัพยากรน้้า
ในเขตลุ่มน้้า 

เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าในเขตลุ่มน้้า 

วัดจ้านวนเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้้าท่ีได้ด้าเนินการส้าเร็จ  
(ได้รับงบประมาณ/นา้ไปสู่การปฏบิัติ) 

ดา้นการตดิตามประเมินผล
สัมฤทธ์ิ 

เพื่อทราบผลลัพธ์และผลกระทบ
จากการบริหารจดัการทรัพยากร
น้้าในเขตลุ่มน้้า 

วัดภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าในเขตลุ่มน้้า 

การคิดเกณฑ์ : เชิงปริมาณคิดเปน็ร้อยละ 
 

จ้านวนองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้า้ที่สามารถดา้เนนิการไดอ้ย่างมศีักยภาพตามทีเ่กณฑ์ที่ก้าหนด x 100 
จ้านวนองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (กนช. + 22 ลุ่มน้้า) 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 71-75 ร้อยละ 76-80 ร้อยละ 81-85 มากกว่าร้อยละ 85 

ข้อมูลประกอบพิจารณา : 
- มติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้อง 
- รายงานการประชุมที่ สลน. ได้ด้าเนินการ 
- รายงานการติดตามความก้าวหนา้มติ และข้อสั่งการประธาน ในการประชุม กนช. และคณะกรรมการลุ่มน้้า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า   
  ของประเทศเพื่อความยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 3.4  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ 
ตัวบ่งชี ที่ S3.5  ร้อยละของจ้านวนกิจกรรมภายใตค้วามร่วมมือระหว่างประเทศ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  ศนท. / กนผ. / กกต. 

ค้าอธิบายตัวบ่งช้ี:   
สทนช. มีการรักษาความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ผ่านกิจกรรมด้านวิชาการและอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เพื่อให้ความร่วมมือมีความต่อเนื่องและยั่งยืน กิจกรรม หมายถึง การอบรม  
การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ การประชุมร่วม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น 

การคิดเกณฑ์ : เชิงปริมาณคิดเปน็ร้อยละ 
 

จ้านวนกิจกรรมภายใตค้วามร่วมมอืระหว่างประเทศท่ีเพิ่มขึ้น/ลดลง x 100 
จ้านวนกิจกรรมภายใตค้วามร่วมมอืระหว่างประเทศในปีท่ีผ่านมา 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ลดลง มากกว่าร้อยละ 
10 

ลดลง ร้อยละ  
1-10 

0 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1-10  เพิ่มขึ้น มากกว่า 
ร้อยละ 10 

ข้อมูลประกอบพิจารณา : 
- จ้านวนกิจกรรมที่ด้าเนินการภายใต้ความร่วมมอืด้านทรัพยากรน้้าหรือด้านวิชาการระหว่างประเทศและองค์กรระหว่าง

ประเทศ ในปีท่ีท้าการประเมิน 
- จ้านวนกิจกรรมที่ด้าเนินการภายใต้ความร่วมมอืด้านทรัพยากรน้้าหรือด้านวิชาการระหว่างประเทศและองค์กรระหว่าง

ประเทศ ในปีท่ีผ่านมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้เปน็ท่ียอมรับท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 
เป้าประสงค์ 4.1  มีการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เปน็ท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศ 
ตัวบ่งชี ที่ S4.1  ร้อยละของการรับรู้ของ สทนช. ต่อ ความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาพลักษณ์ขององค์กร) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  ศอน. / กกต. / สลธ. 
ค้าอธิบายตัวบ่งช้ี:   

สทนช. มีการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับจากประชาชน โดย สทนช. ต้องรับรู้ถึงความคาดหวัง/ 
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้สามารถด้าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวัดผลในระดับองค์กร – ภาพลักษณ์องค์กร)  

การคิดเกณฑ์ : เชิงปริมาณคิดเปน็ร้อยละ 
 

จ้านวนผู้ประเมินที่ประเมินระดับความส้าเร็จในระดับดีขึ้นไป x 100 
จ้านวนผู้ประเมินทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 71-75 ร้อยละ 76-80 ร้อยละ 81-85 มากกว่า 
ร้อยละ 85 

ข้อมูลประกอบพิจารณา : 
- ผลประเมินแบบสอบถามระดบัความสา้เร็จต่อการตอบสนองต่อความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
o จ้านวนผู้ประเมินท่ีประเมินระดับความส้าเร็จในระดับดีขึ้นไป (มีระดับคะแนน 4 และ 5)  
o จ้านวนผู้ประเมินท้ังหมด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้เปน็ท่ียอมรับท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 
เป้าประสงค์ 4.1  มีการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นท่ียอมรับท้ังในและตา่งประเทศ 
ตัวบ่งชี ที่ S4.2  ร้อยละของการยอมรับด้านความรู ้ความสามารถ ความช้านาญ และมีใจให้บริการของบุคลากร สทนช. 

เพิ่มขึ้น (ภาพลักษณบ์ุคลากร)   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  สลธ. / ศนท. / กนผ. / กกต. 
ค้าอธิบายตัวบ่งช้ี:   

สทนช. มีการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับจากประชาชน โดย บุคลากรของ สทนช. ต้องมีความรู้ 
ความสามารถ ความช้านาญ และมีใจให้บริการ  (การวัดผลในระดับบุคคล – ภาพลักษณ์บุคลากร)  

การคิดเกณฑ์ : เชิงปริมาณคิดเปน็ร้อยละ 
 

จ้านวนผู้ประเมินที่ประเมินระดับความส้าเร็จในระดับดีขึ้นไป x 100 
จ้านวนผู้ประเมินทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 71-75 ร้อยละ 76-80 ร้อยละ 81-85 มากกว่าร้อยละ 85 

ข้อมูลประกอบพิจารณา : 
- ผลประเมินแบบสอบถามระดับความพึงพอใจต่อการตอบสนองต่อการยอมรับบุคลากร สทนช. ในด้านความรู้ 

ความสามารถ ความช้านาญ และมีใจให้บริการ  ของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
o จ้านวนผู้ประเมินท่ีประเมินระดับความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป (มีระดับคะแนน 4 และ 5)  
o จ้านวนผู้ประเมินท้ังหมด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้เปน็ท่ียอมรับท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 
เป้าประสงค์ 4.2  มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสมบูรณร์องรับทุกภารกจิ และยุทธศาสตร์ 
ตัวบ่งชี ที่ S4.3  ร้อยละของการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการทุกภารกิจและยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  ศอน. 
ค้าอธิบายตัวบ่งช้ี:   

สทนช. มีการพัฒนาระบบงานหลักไปสู่การใช้ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ระบบการท้างาน  
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

การคิดเกณฑ์ : เชิงปริมาณคิดเปน็ร้อยละ 
 

จ้านวนระบบงานหลักของ สทนช. ท่ีน้าระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งาน x 100 
จ้านวนระบบงานหลักท้ังหมดของ สทนช. ท่ีควรได้รับการพัฒนา 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 76-80 ร้อยละ 81-85 ร้อยละ 86-90 มากกว่าร้อยละ 90 

ข้อมูลประกอบพิจารณา : 
- จ้านวนกระบวนการของ สทนช. ท่ีน้าระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งาน  
- จ้านวนเป้าหมายระบบงานหลักท้ังหมดของ สทนช. ท่ีควรได้รับการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสมรรถนะองค์กรใหเ้ปน็ท่ียอมรับท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 
เป้าประสงค์ 4.3  เป็นองค์กรคุณธรรมทีม่ีธรรมาภิบาล (องค์กรตามลักษณะของกลไกประชารัฐ) 
ตัวบ่งชี ที่ S4.4  ระดับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  ศปท. / สลธ. 
ค้าอธิบายตัวบ่งช้ี:   

องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้น้าและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมั่นด้าเนินการ
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม 
ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการ
ด้าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม 
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์ จะพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีการก้าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม มีแผนการด้าเนินการพัฒนาองค์กรคุณธรรม มีการจัดกลไกผู้รับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งผลการด้าเนินงานอาจเกิดขึ้นบางสว่น แต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรม
ทีล่ดลงอาจยังไม่เห็นผลชัดเจน 

ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ที่ได้มาตรฐานของ
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม และมีการจัดระบบภายในองค์กรที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และมีการบริหารจัดการ  
ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กร และส่งผลกระทบให้การ 
ท้าความดีเพิ่มขึ้น ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนได้ 

ระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ คือ องค์กรคุณธรรมที่ด้าเนินการประสบความส้าเร็จทั้งในกระบวนการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์  
มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆ ได้ 

การคิดเกณฑ์ : เชิงคุณภาพอ้างอิงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 ของกระทรวงวัฒนธรรม 
ระดับที่ 1  องค์กรส่งเสริมคณุธรรม เกณฑ์การประเมิน ต้องมีการดา้เนินงานทุกข้อ (ระดับท่ี 1)  

คะแนนรวม ไม่น้อยกว่า 3 คะแนน (ผ่านระดบัท่ี 1) 
ระดับที่ 2  องค์กรคุณธรรม เกณฑ์การประเมิน ต้องมีการด้าเนินงานทุกข้อในระดับที่ 1 และระดับที่ 2  

คะแนนรวม ไม่น้อยกว่า 6 คะแนน (ผ่านระดบัท่ี 2) 
ระดับที่ 3  องค์กรคุณธรรมต้นแบบ เกณฑ์การประเมิน ต้องมีการด้าเนินงานทุกข้อในระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับท่ี 3 

คะแนนรวม ไม่น้อยกว่า 9 คะแนน (ผ่านระดับท่ี 3) 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับที่ 1 - ระดับที่ 2 - ระดับที่ 3 

ข้อมูลประกอบพิจารณา : 
- อ้างอิงตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 ของกระทรวงวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้เปน็ท่ียอมรับท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 
เป้าประสงค์ 4.4  มีการบริหารจัดการภายในท่ีมีความคล่องตัว และมีความเป็นมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี ที่ S4.5  คะแนนผลการประเมินรางวัลคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA)  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  กพร. 
ค้าอธิบายตัวบ่งช้ี:   

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจั ดการภาครั ฐ  ( Public Sector Management Quality Award :  PMQA)   
เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ ที่ส้านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สว่นราชการน้าไปใช้ในการประเมินองคก์ร
ด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล  

การคิดเกณฑ์ : เชิงปริมาณอ้างอิงตามกรอบการบริหารจัดการองค์การ ของส้านักงาน ก.พ.ร. 
  

ผลตา่งคะแนนผลการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
เทียบกับเป้าหมาย x 100 

คะแนนการประเมินรางวัลคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมาย 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 50 

น้อยกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 25 

เป็นไปตามเป้าหมาย มากกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 25 

มากกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 50 

ข้อมูลประกอบพิจารณา : 
- คะแนนผลการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
- คะแนนการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายในแต่ละปี 
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(1) การติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ นับว่าเป็นเรื่องส้าคัญเนื่องจากผลการด้าเนินงานของ
องค์กรที่ เป็นภาครัฐจะกระทบกับสาธารณะในหลากหลายมิติ  ขึ้นกับภารกิจขององค์กรที่ ได้ รับ 
การติดตามและประเมินผลจึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการวัดสัมฤทธิผล (Achievement) ของ 
การปฏิบัติงานที่ก้าหนดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และยังเป็นกลไกที่สะท้อนให้เห็นถึงความส้าเร็จ
หรือความล้มเหลวของการก้าหนดกลยุทธ์ของการพัฒนาในระดับมหภาค ของประเทศอีกด้วย 
การด้าเนินการติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่เป็นสาระตามตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของโครงการ เพ่ือน้ามาพิจารณาตัดสินคุณค่าของผลการด้าเนินงานที่เทียบกับ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ เพ่ือน้าผลที่วิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการด้าเนินงาน  
ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดของกระบวนการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

(2) การจัดตั งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  เ พ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของส้านักงานทรัพยากรน้้ าแห่ งชาติ   
(พ.ศ. 2564-2568) ที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีกลไกที่รับผิดชอบในการด าเนินการตามกระบวนการ  

ที่ก าหนด โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 2 ระดับ ได้แก่ 

 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่เป็น

ผู้บริหารระดับสูงของส านัก ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น  า กรรมการจะเป็นผู้บริหารระดับกลางหรือส่วนงาน

ภายในของส านักที่เป็นเจ้าของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ และมีผู้อ านวยการกองที่รับผิดชอบ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ (รูปที่ 6) โดยมีกรอบการท างาน ดังนี  

1)  ก้าหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม และการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
2)  วางแผนการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
3)  รวบรวมข้อมูลการประเมินผลการประเมินโครงการจากคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์ 
4)  ติดตามความก้าวหน้าของผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 
5)  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
 

8. การตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
   ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2568 

z 
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6)  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เป็นระยะตามความเหมาะสม 
7)  วิเคราะห์และจัดท้ารายงานเสนอความเห็นการปรับกลยุทธ์และโครงการไปยังส่วนงานที่รับผิดชอบ 

และเสนอรายงานผลการด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่อผู้บริหารส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ 

8)  เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการหรือคณะท้างาน
อ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 
 

 

รูปที่ 6 ตัวอย่างโครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

 2. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการที่เป็นผู้อ้านวยการส่วนงานภายในที่รับผิดชอบจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ของส้านัก ศูนย์ กอง กรรมการ 
จะเป็นตัวแทนส่วนงานที่ท้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับแผนงานของส่วนงานภายในของส้านักที่เป็นเจ้าของโครงการ  
ที่ก้าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ และมีหัวหน้าฝ่ายหรือนักวิชาการที่รับผิดชอบจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ท้าหน้าที่
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีกรอบการท้างาน ดังนี้ 

1) ก้าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และการประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
2) วางแผนการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดที่ระบุในโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
3) รวบรวมข้อมูลการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ระบุในโครงการจากทุกส่วนงาน 
4) ติดตามความก้าวหน้าของผลด้าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในโครงการ 
5) ประเมินผลผลิตตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
6) จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการเป็นระยะตาม

ความเหมาะสม 
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7) วิ เคราะห์และจัดท้ารายงานเสนอความเห็นการปรับปรุงกิจกรรมโครงการไปยังส่วนงาน 
ที่รับผิดชอบ และเสนอรายงานผลการด้าเนินต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนยุทธศาสตร์  

8) เสนอให้ส่วนงานภายในหรือบุคคลที่ด้าเนินการหรือร่วมด้าเนินการติดตามและประเมินผล  
เป็นผู้กลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ 

9) ลงพ้ืนที่ประเมินติดตาม เก็บข้อมูล มีการกลั่นกรองข้อมูลร่วมกัน และมีการทวนสอบข้อมูลเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหารส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 
 

 

รูปที ่7 ตัวอย่างโครงสร้างคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 (3) การเก็บรวบรวมผลการด้าเนินงาน 

 เ พ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ ที่ เป็นผู้ รับผิดชอบตามตัวชี้ วัดทั้ งระดับ 
แผนยุทธศาสตร์ และโครงการ โดยมีการก้าหนดขั้นตอนและระยะเวลาของการเก็บรวบรวมและจัดส่งข้อมูล 
จะต้องมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติการ แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด้าเนินงานประกอบด้วย 

1) ท้าการจัดส่งข้อมูลและรายงานข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะต้องได้รับการตรวจสอบยืนยัน
ความถูกต้องจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและหัวหน้าส่วนงาน 

2) ข้อมูลที่จัดส่ง คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการอาจต้องลง
พ้ืนที่ประเมินจริง เก็บข้อมูลจริง มีการกลั่นกรองข้อมูลร่วมกันและมีการทวนสอบข้อมูลร่วมกับ
เจ้าของข้อมูลส่วนงาน 

3) ข้อมูลที่ต้องรายงานจะมีการออกแบบฟอร์มการรายงานผลข้อมูล ตามรายละเอียดตามตัวชี้วัด 
4) ข้อมูลที่สรุปส่งมาจากส่วนงานต่างๆ ทีมเลขาคณะกรรมการทุกชุดจะต้องประเมินความถูกต้องของ

ข้อมูลอีกครั้งก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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 (4) กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

 กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินระดับความส้าเร็จ (Outcome) ที่เกิดจากการขับเคลื่อนโครงการ
ต่างๆ ที่ระบุไว้ในแผน โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้ 

 

 

 

รูปที ่8 แสดงขั นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของ 
ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ (พ.ศ. 2564-2568) 
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 1. การวางแผนการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการฯ จะต้องวางแผนงาน 
(Program) ในการติดตามที่ครอบคลุมการด้าเนินการโครงการทั้งหมดของปีงบประมาณ เพ่ือก้าหนดเวลาของ 
การติดตามความส้าเร็จของโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการที่ส่งผลมายังตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ซึ่ งจะต้อง
ประเมินความเป็นไปได้ของระยะเวลาที่ผลผลิต (Output) ที่เกิดจากโครงการทั้งหมดจะส่งผลส้าเร็จ (Outcome) 
ตามตัวชี้วัดที่จะสามารถติดตามผลได้ในช่วงระยะเวลาใด โดยจัดท้าเป็นแผนการติดตามและประเมินผลตาม
ตัวอย่างรูปที่ 9 

 

 

รูปที ่9 แสดงตัวอย่างแผนการติดตามตัวชี วัดประจ าปี 

 2. การรวบรวมข้อมูลผลการประเมินโครงการจากทุกส่วนงาน ข้อมูลทั้งหมดจะได้รับผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และได้รับการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องจากหัวหน้าส่วนงาน และกลั่นกรองความถูกต้องจาก
ข้อมูลหลักฐานจากคณะอนุกรรมการฯ จากนั้นทีมเลขานุการของคณะกรรมการฯ จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
เพ่ือเตรียมการติดตามผลส้าเร็จตามระยะเวลาที่ก้าหนดตามแผนงานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

 3. การติดตามความก้าวหน้าของผลด้าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ จากการรวบรวมข้อมูล
ของผลการประ เมิน โครงการจากทุ กหน่ วยงานมาประ เมินผล ในภาพรวมของแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด 
เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์แล้วบรรลุร้อยละเท่าไหร่ และต้องสามารถบอกได้ว่า  
มีส่วนงานใดบ้างที่ยังด้าเนินการแล้วส่งผลให้ตัวชี้วัดไม่บรรลุ ตามตัวอย่างตามรูปที่ 10 
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รูปที่ 10 แสดงตัวอย่างรายงานสรุปการติดตามผลส าเร็จของส่วนงาน 

 4. การประเมินผลส้าเร็จของแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดแต่ละยุทธศาสตร์ เนื่องจากการด้าเนินการ
เ พ่ือให้แผนยุทธศาสตร์บรรลุ  องค์กรจะถอดแผนการด้า เนินการประจ้ าปีจากแผนยุทธศาสตร์ 
ในรูปแบบของแผนปฏิบัติการประจ้าปี ดังนั้นในการประเมินผลส้าเร็จที่ได้จากการติดตามโครงการ  
ที่ด้าเนินการตามตัวชี้วัดเสร็จตามรายปีงบประมาณผลส้าเร็จที่ได้ทุกตัวชี้วัดจะมีการแปลงหน่วยการวัด  
เป็นหน่วยเดียวกันทุกตัวชี้วัดและมีฐานของการประเมินเป็นฐานเดียวกันเพ่ือใช้ส้าหรับการเปรียบเทียบผล
ความส้าเร็จของแต่ละตัวชี้วัดได้ และยังสามารถเป็นฐานข้อมูลส้าหรับเครื่องมือ Dashboard ส้าหรับ 
เฝ้าติดตามความส้าเร็จของตัวชี้วัดได้ ผลการประเมินตัวชี้วัดใดที่ไม่บรรลุ คณะกรรมการฯ จะต้องท้าการ
วิเคราะห์หาสาเหตุที่ท้าให้การด้าเนินโครงการต่างๆ ส่งผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ไม่บรรลุ ในการวิเคราะห์  
จะท้าให้พบจุดอ่อนและอุปสรรค เพ่ือน้าไปปรับกลยุทธ์และจัดท้าข้อเสนอแนะไปยังส่วนงานต่อไป 

 5. การปรับกลยุทธ์และโครงการ และข้อเสนอแนะ เมื่อพบสาเหตุที่ท้าให้ตัวชี้วัดไม่บรรลุ จ้าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องพิจารณาว่ากลยุทธ์ที่ก้าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์จะสามารถเป็นแนวทางในการด้าเนินการโครงการส้าเร็จ
หรือไม่ จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์หรือปรับเปลี่ยนโครงการ และจัดท้าข้อเสนอแนะไปยังส่วนงานที่ท้าหน้าที่
ขับเคลื่อนแผนรับทราบและปรับวิธีการท้างานใหม่และปรับแผนปฏิบัติการต่อไป 

 6. การรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฯ จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมิน  
แผนยุทธศาสตร์แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และรายตัวชี้วัด ด้วยการเปรียบเทียบกับข้อมูลผล 
การประเมินปีผ่านมาเพ่ือดูผลของการด้าเนินการว่ามีผลการท้างานที่ดีขึ้นหรือลดลง และน้าเสนอต่อผู้บริหาร
สูงสุดเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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รูปที ่11 แสดงตัวอย่างรายงานสรุปผลตัวชี วัดตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 
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(5) กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการจะเป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ เป็นการประเมินระดับของการด้าเนินโครงการเสร็จ 
(Output) ตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้ 

 

 

 

รูปที ่12 แสดงขั นตอนของการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการของ 
ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 
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1. การวางแผนการติดตามและประเมินผลโครงการทั้งหมดของส่วนงาน คณะอนุกรรมการฯ จะต้อง
วางแผนงาน (Program) ในการติดตามโครงการทั้งหมดของปีงบประมาณที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ เพ่ือใช้ 
ในการติดตามสถานะของการด้าเนินโครงการทั้งหมด และก้าหนดเวลาของการติดตามผลผลิตของโครงการ
ตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่างด้าเนินโครงการ และสิ้นสุดโครงการ ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าผลผลิต (Output) ที่เกิดจาก
โครงการทั้งหมดจะส่งผลส้าเร็จ (Outcome) หรือไม่ โดยจัดท้าเป็นแผนการติดตามและประเมินผลตาม
ตัวอย่างรูปที่ 13  

 

 

รูปที่ 13 แสดงตัวอย่างแผนการติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมโครงการก่อนด้าเนินโครงการ คณะอนุกรรมการฯ จะต้องพิจารณา
รายละเอียดของโครงการ ในประเด็นการเขียนหลักการและเหตุผล ว่ามีการระบุปัญหา ผลกระทบ สาเหตุของ
การเกิดปัญหา และแนวทางแก้ไข ที่จ้าเป็นต้องมีโครงการว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต
และเป้าหมายหรือไม่ คณะอนุกรรมการฯ จ้าเป็นต้องทราบข้อมูลปีฐาน (หมายถึงข้อมูลตามตัวชี้วัดของผลผลิต
ก่อนด้าเนินโครงการ) เพ่ือเปรียบเทียบ (Gap) ถึงความเป็นไปได้ของการด้าเนินโครงการที่จะบรรลุ 

3. การประเมินความเหมาะสมของทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ คณะอนุกรรมการฯ จะต้องประเมิน
ความเหมาะสมและความพอเพียงของทรัพยากรที่ระบุในโครงการเพ่ือที่จะช่วยให้โครงการสามารถด้าเนินการ
ให้บรรลุได้ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ เทคโนโลยี และระยะเวลาที่ใช้ ซึ่งถ้าโครงการมี
ทรัพยากรไม่เพียงพอ คณะอนุกรรมการฯ จะต้องเสนอให้ส่วนงานสนับสนุนทรัพยากรดังกล่าวตลอดระยะเวลา
ที่โครงการด้าเนินการ เพ่ือให้โครงการบรรลุผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

 

ผลรายงานการศึกษา

ครอบคลุมกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นตัวแทน

ประชากรความ

คลาดเคลื่อน  10% 

1. จ านวนองค์ความรู้
ครอบคลุมข้อค าถาม 
ร้อยละ 100 
2. ร้อยละความ 
พึงพอใจในระดับดีขึ น
ไปของการใช้งาน
แอพพลิเคชั่น มากกว่า 
ร้อยละ 80 
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4. การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ คณะอนุกรรมการฯ ติดตามและประเมินผลกิจกรรม
ระหว่างโครงการด้าเนินการตามที่ได้ก้าหนดกิจกรรมไว้ในแผน เพ่ือที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข 
ปรับปรุง ให้การด้าเนินการของขั้นตอนหรือกิจกรรมต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และเป็นการตรวจสอบ
กิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้น้า การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในโครงการโดยมีการ
บันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน และจะต้องรายงานร้อยละความก้าวหน้าของการด้าเนินงานตามกิจกรรม  
ที่ระบุไว้ และค้นหาจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ของนโยบาย แผนงาน และโครงการ 
เพ่ือรายงานให้กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการทราบ หลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว 

5. การประเมินผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คณะอนุกรรมการฯ จะต้องท้าการประเมิน 
ผลผลิตของโครงการเมื่อโครงการได้ด้าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นทั้ งหมด เพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ หรือมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย 
หรือปรับเปลี่ยนโครงการ ซึ่งจะต้องให้ความสนใจต่อเรื่องผลกระทบ ( Impact) และผลลัพธ์ (Outcomes)  
ที่ส่งผลต่อนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ โดยจะต้องเสนอรายงานตามรูปที่ 14 

 

 

รูปที่ 14 แสดงตัวอย่างรายงานการติดตามผลผลิตตามโครงการประจ าปี 

 

6. การตัดสินใจผลของการประเมินโครงการ คณะอนุกรรมการฯ จะต้องพิจารณาผลผลิตที่ได้จาก
โครงการว่าบรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ถ้าผลเป็นไปตามเป้าหมาย
คณะอนุกรรมการฯ จะให้สิ้นสุดการด้าเนินโครงการเพ่ือเตรียมจัดท้ารายงานผลการประเมินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ แต่ถ้าผลผลิตยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย คณะอนุกรรมการฯ จะต้อง เสนอให้ผู้รับผิดชอบ

 

 

ผลรายงานการศึกษา

ครอบคลุมกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นตัวแทน

ประชากรความ

คลาดเคลื่อน  10% 

1. จ านวนองค์ความรู้
ครอบคลุมข้อค าถาม 
ร้อยละ 100 
2. ร้อยละความ 
พึงพอใจในระดับดีขึ น
ไปของการใช้งาน
แอพพลิเคชั่น มากกว่า 
ร้อยละ 80 
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โครงการปรับวิธีการด้าเนินกิจกรรมใหม่ วิเคราะห์โครงการที่ด้าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีการด้าเนินการ  
และจัดท้าข้อเสนอแนะการด้าเนินงานไปยังส่วนงานต่างๆ ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

7. การรายงานผลการประเมินโครงการ โดยคณะอนุกรรมการฯ ด้าเนินการสรุปผลการประเมิน 
แยกตามโครงการ ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ จะต้องน้าข้อมูลผลการประเมินตามผลตัวชี้วัดของ
โครงการ เปรียบเทียบกับข้อมูลปีประเมินก่อนหน้าและเป้าหมายปีสิ้นสุดของแผน เพ่ือเป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าของผลจากการด้าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด และในรายงานจะสรุป
งบประมาณที่วางแผนและงบประมาณที่ใช้จริง และประเมินการบรรลุผลงานของส่วนงานที่รับผิดชอบ  
ตามตัวอย่างรูปที่ 15 

 

 

รูปที่ 15 แสดงตัวย่างรายงานสรุปผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

(6) การเขียนรายงานผลด้าเนินการโครงการ 

การเขียนรายงานของการด้าเนินงานแต่ละโครงการ จะเป็นหน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบโครงการ 
เพ่ือน้าเสนอรายละเอียดของการด้าเนินการ และผลการปฏิบัติงานว่าโครงการที่ด้าเนินการนั้นได้บรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์หรือไม่ และมีรายละเอียดของการด้าเนินการเป็นอย่างไร ซึ่งทุกโครงการ
จะต้องจัดท้ารายงานเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือน้าเสนอผู้บริหาร เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์เป็นแหล่งข้อมูล
ต่อไป  

 

 

 
ครอบคลุม
กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นตัวแทน
ประชากร
ความคลาด 

เคลื่อน  
10% 

  
1. ได้ข้อมูลที่เป็น 
องค์ความรู้ที่ประชาชน
ต้องการ 
2. ได้แอพพลิเคชั่นระบบ
คลังความรู้และคลังค าถาม
ค าตอบเร่ืองการบริหาร
ทรัพยากรน  าระดับ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

1. จ านวน 
องค์ความรู ้
ครอบคลุมข้อ 
ค าถาม 
2. ร้อยละความ 
พึงพอใจในระดับ 
ดีขึ นไปของการ 
ใช้งานแอพพลิเคชั่น 
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รูปแบบการเขียนรายงานสรุปการด้าเนินการโครงการ จะด้าเนินการเขียนรายงานเมื่อโครงการ
ด้าเนินการตามกิจกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ จะประกอบ  3 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 บทน า 
- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ 
- กลุม่เป้าหมาย 
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ตัวชี้วัดผลผลิต (output) และตัวชี้วัดผลส้าเร็จ (outcome) 

ส่วนที่ 2 วิธีการด าเนินการ 
- กระบวนการด้าเนินการ ให้เขียนอธิบายการด้าเนินการที่ได้ปฏิบัติจริง ตามหลัก PDCA  
- วิธีวัดและประเมินผล 
- วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
- เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
- วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินการ 
- เสนอผลในลักษณะเป็นการอธิบาย พรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางประกอบ ตั้งแต่ผู้เข้าร่วม

โครงการ รายงานผลตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และค่าใช้จ่ายจริง 
- จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือพัฒนา 
- อาจมีการสรุปผลการเรียนรู้จากการด้าเนินโครงการเพ่ือใช้เป็นองค์ความรู้ในการจัดการความรู้

ขององค์กรต่อไป 

ภาคผนวก 
- บันทึกการอนุมัติโครงการ 
- โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
- เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
- หลักฐานการท้ากิจกรรมและภาพถ่าย 
- เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
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