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บทที่ 1 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติและระดับกระทรวง 

 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ ของ สสนก. จะต้องค านึงถึงนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
และการด าเนินงานของ สสนก. ได้แก่ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายรัฐบาล  (ร่าง) ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564)  นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 -2564)  (ร่าง) 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  า และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2561 – 2565 

1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน / นโยบายรัฐบาล 

รัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้โดยแบ่งเป็น 
11 ด้าน โดยยึดหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  แนวทางของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และความต้องการของ
ประชาชนเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ ครอบคลุมการแก้ปัญหาทั งระยะ 
เฉพาะหน้าที่ต้องท าทันที ระยะกลางที่จะท าต่อไปหรือต้องรอบังคับใช้กฎหมาย และระยะยาวเพ่ือเป็น
รากฐานให้รัฐบาลชุดต่อไปพิจารณารับช่วงได้อย่างต่อเนื่อง 

โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ สสนก. ที่จะต้องร่วมผลักดันด าเนินการ ดังต่อไปนี  

 ข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 6.8 แก้ปัญหาน  าท่วมในฤดูฝนทั งท่ีท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื นที่และปัญหาขาดแคลน
น  าในบางพื นที่และบางฤดูกาล ซึ่งน าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิดเพ่ือ
หาทางป้องกันไม่ให้เกิดน  าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น  าท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน  าท่วม
เฉพาะพื นที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล  ส่วนภาวะแล้งจนเกิดการขาดแคลนน  าเพ่ือการเกษตรนั น 
รัฐบาลจะเร่งด าเนินการจัดสร้างแหล่งน  าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด ซึ่ง
จะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 

ข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 

8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง  
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน  าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมของ
ไทยตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่ง เสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และ
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สินค้าอ่ืนๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื อจัดจ้างของ
ภาครัฐที่เอื ออ านวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศในกรณีที่จ าเป็นจะต้องจัดซื อจัดจ้าง
วัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื นฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิง
พาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื นที่ต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 

ข้อที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

9.4 บริหารจัดการน  าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผน
บริหารจัดการทรัพยากรน  าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดท าแผนงาน โครงการ ไม่เกิดความซ  าซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน  า โดยจัดตั งหรือก าหนดกลไกใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน  าพร้อมทั งมีการน าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการ
บริหารจัดการน  าและการเตือนภัย 

2. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่ าเทียมกัน
ทางสัมคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สสนก. 
ที่ต้องด าเนินการ ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน  า 
รวมทั งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติธรรมชาติ  

5.2 การวางระบบบริหารจัดการน  าให้มีประสิทธิภาพทั ง 25 ลุ่มน  า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
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3. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ยุทธศาสตร์การวิจัยการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) ประกอบด้วย 4 

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (2) ยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (3) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
สร้างองค์ความรู้พื นฐานของประเทศ (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน บุคคลากร และระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สสนก. ที่ต้องด าเนินการ ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการน  าให้มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผล ไม่เกิดมลภาวะต่อ

สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับระบบนิเวศ รวมทั งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ข้อ 2.4 การบริหารจัดการน  า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญ  
ข้อ 1) การบริหารจัดการน  า  
 มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการประเมินและคาดการณ์ทางอุทกวิทยาในเชิงพื นที่  

การบริหารจัดการน  าแบบบูรณาการในพื นที่เมืองใหญ่/ เมืองท่องเที่ยว/ เมืองอุตสาหกรรม/ พื นที่ลุ่มน  าของ
ประเทศ การบริหารจัดการน  านอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานที่จ าเป็นในการกักเก็บ ระบายน  าที่เหมาะสมตามภูมิสังคม การป้องกันและควบคุมมลพิษ
ทางน  า  

ข้อ 2) ระบบน  าชุมชนและเกษตร  
 มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศวิทยาของแหล่งต้นน  า  การศึกษาแหล่งน  า

ต้นทุน ระบบการเก็บน  า และระบบการใช้น  าที่เหมาะสมกับการเกษตรของชุมชน การวิจัยเพ่ือพัฒนาพื นที่
สูงและพื นที่ลุ่มน  าแบบบูรณาการ การบริหารจัดการน  าและพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมและการคุ้มครอง
พื นที่เกษตรกรรม การวิจัยและพัฒนา รวมทั งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้น  าในภาคการเกษตร/ภาค
ครัวเรือน การใช้น  าในช่วงน  าแล้งและน  าหลากในภาคการเกษตร  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวม
ระบบบ าบัดน  าเสียและการน ากลับมาใช้ของชุมชน การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือจัดท า
แผนที่ผังน  า 

ข้อ 4)  การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจ าลองภูมิอากาศในอนาคตให้มีความถูกต้อง 

แม่นย า ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) 
ในอนาคต โดยมุ่งเน้นพื นท่ีที่มีความเสี่ยงสูง การประเมินผลกระทบต่อพื นที่เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแผนการ
ปรับตัว แผนป้องกันเมืองและการวางผังเมือง ระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉินและแนวทางการ
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จัดการโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง  ระบบการฟ้ืนฟูหลังการเกิดภัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล การพัฒนากลไกหรือ
เครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในอนาคต   
การสร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างกลไกการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชั นบรรยากาศและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรโลกและสิ่งแวดล้อมในอนาคตบนพื นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) 
สสนก. มีความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด และแนวทางการพัฒนา

ต่างๆ ดังนี   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 วัตถุประสงค์ 
เสริมสร้างความมั่นคงด้านน  าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน  าทั งระบบให้มี

ประสิทธิภาพ 

 เป้าหมาย 
สร้างความมั่นคงด้านน  า และบริหารจัดการทรัพยากรน  าทั งผิวดินและน  าใต้ดินใ ห้มี

ประสิทธิภาพ บริหารจัดการน  าในระดับลุ่มน  าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น  าทุกกิจกรรมกับ
ปริมาณน  าต้นทุน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน  า และลดจ านวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการ  
ขาดแคลนน  า ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น  าทั งภาคการผลิตและและการบริโภค ป้องกันและลด
ความเสียจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

 ตัวชี วัด 
 ลุ่มน  าส าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน  า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน  าอย่างสมดุลระหว่าง

ความต้องการใช้น  ากับปริมาณน  าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 ประสิทธิภาพการใช้น  าในพื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น 
 ประสิทธิภาพการใช้น  าทั งภาคการผลิตและการบริโภคเพ่ิมขึ น 
 พื นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 

 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  าเพื่อให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน ระหว่าง
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการพัฒนาแหล่งน  า กับการใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการน  าทั งในมิติเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญและต้องด าเนินงานอย่างบูรณาการ โดยอาศัยกลไกการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในลุ่มน  า เพ่ือก าหนดทิศทางการ
บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน  าในทุกมิติ ค านึงถึงศักยภาพ และข้อจ ากัดด้าน
สิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพื นที่ลุ่มน  า ดังนี   
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 (1) เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน  า พ.ศ.... เพ่ือเป็นกฎหมายหลัก
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  าของประเทศ  โดยมีคณะกรรมการน  าแห่งชาติ เป็นกลไกหลักในการ
ก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน  าแห่งชาติ การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤตน  าแห่งชาติ ทั งน  าแล้ง น  าท่วม และน  าเสีย จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรน  าแห่งชาติ  

 (2) เร่งรัดให้มีแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน  าแบบบูรณาการในระดับลุ่มน  าทั ง 25  
ลุ่มน  า โดยมีคณะกรรมการลุ่มน  าซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการน  าแห่งชาติ เป็นกลไกขับเคลื่อนหลักในระดับ
พื นที่ในการเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กร
พัฒนาภาคเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคราชการ และภาคประชาชนในพื นท่ี 
เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดกรอบการบริหารจัดการ การพัฒนา การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน  าของลุ่มน  าและ
จัดท าแผนงาน/โครงการต่างๆ ด้านน  า ทั งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต  

 (3) ผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือน าเสนอ
ทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย และแผนงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน  า เพ่ือให้กิจกรรม
การพัฒนาที่เกิดขึ นในพื นที่ลุ่มน  ามีความยั่งยืนและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ รวมถึงวิ ถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื นท่ีอย่างมีส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนาในพื นที่ลุ่มน  า 

 (4)  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น  าและการจัดสรรน  าต่อหน่วยในภาคการผลิตให้สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ น ทั งในและนอกเขตพื นที่ชลประทาน  

สร้างความม่ันคงปลอดภัยและความเท่าเทียมด้านน  าเพื่อการบริโภค อุปโภค และน  า เพื่อ
สนับสนุนภาคการผลิต  โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง ขนาดเล็ก แหล่งน  าชุมชน และจัดหา
แหล่งน  าดิบเพ่ิมเติมตามศักยภาพและความเหมาะสมของพื นที่อย่างทั่วถึง โดยให้ความส าคัญกับพื นที่
หมู่บ้านในชนบทที่ประชาชนยังไม่มีน  าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค ร่วมกับ ก าหนดเกณฑ์การจัดสรรน  า
ในลุ่มน  าส าคัญท่ีมีปริมาณการใช้น  าสูงและมีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน  า  โดยค านึงถึงอุปสงค์
และอุปทานน  าทั งระบบ การบริหารจัดการพื นที่เกษตรกรรม (Zoning) โดยตั งเป้าหมายการลดการใช้น  าใน
ภาคการเกษตร การใช้ เทคโนโลยีน  าหยด ร่วมกับการบ าบัดและการน าน  ากลับมาใช้ซ  า   ใน
ภาคอุตสาหกรรม และพื นที่เขตเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้/การจัดสรรน  าต่อหน่วยให้สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงขึ น  นอกจากนี การพัฒนาระบบผันน  าเพ่ือเชื่อมโยงน  าระหว่างลุ่มน  าภายในประเทศ  
โดยยึดหลักความสมดุล  ยั่งยืนของพื นที่ลุ่มน  าและความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ  ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังเป็นประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญและด าเนินการอย่างจริงจัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 วัตถุประสงค์ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล ทั งการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ที่เหมาะสม อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นของประชาชน 
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 เป้าหมาย 
เพ่ิมความสามารถในการในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ

ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ตัวชี วัด 
 อันดับความสามารถในการแข่งขันโครงสร้างพื นฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี 

จัดโดย IMD ให้อยู่ในล าดับ 1 ใน 30 

     แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 

 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล  าและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
ส่งเสริมให้ภาคสังคมน างานวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

และสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต  โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่าง
สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ  
เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์) 

 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ด้านโครงสร้างพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีส าคัญๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟิน เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีที่รองรับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรและเพ่ิมคุณภาพชีวิต  (เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุและผู้พิการ) เทคโนโลยี
ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เทคโนโลยีขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีด้านพลังงานสีเขียว เทคโนโลยีแห่ง
อนาคต  รวมทั ง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม
อวกาศ ตลอดจนมีฐานข้อมูลงานวิจัยที่สะดวกต่อการเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย และเร่งสร้างความพร้อมใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักภาพของภาครัฐ ทั งการเข้าถึงและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐอย่างสาธารณะ ตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอร์ ม
บริการพื นฐานและการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภาครัฐที่สามารถใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ  
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5. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 -
2564) 

ตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 -
2564) มียุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สสนก. ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 1.2 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้ 

เป้าหมาย : สร้างสังคมที่มีระบบความคิดเป็นตรรกะ ประชาชนมีความใฝ่รู้และมีโอกาสในการ
เรียนรู้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม ในทุกเวลาและสถานที่ 

มาตรการที่ 1.2.5 การสนับสนุนส่งเสริม วทน. เพ่ือการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 

ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (Codify) และน าวิทยาศาสตร์เข้าไปอธิบายให้เป็นหลักการ (Verify) ตลอดจนต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมในการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบมีแบบ
แผนของชุมชน  

กลยุทธ์ที่  1.3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการสร้างเสริมขีด
ความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน  

เป้าหมาย : พัฒนาความสามารถของท้องถิ่นชุมชนในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั ง
ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานชุมชน 
โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชนของตน ตลอดจนมีความมั่นคงและปลอดภัยใน
ชีวิต 

มาตรการที่ 1.3.1 การพัฒนา วทน. เพื่อพัฒนาการเกษตรชุมชนที่ยั่งยืนและพอเพียง  

ส่งเสริมให้คนในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการเกษตรที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน และส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นไปใน
ลักษณะของการพัฒนาตามวิถีชีวิต พึ่งพาธรรมชาติ ลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก เช่น ปุ๋ยและสารเคมี การ
ปรับปรุงพันธุ์ การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช การบริหารจัดการน  า การฟ้ืนฟูสภาพพื นที่เพาะปลูก การ
ปรับปรุงดิน เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 3.1 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการปรับตัว เตือนภัยรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

เป้าหมาย : เพ่ิมความถูกต้องและแม่นย าในการท านายโดยใช้แบบจ าลองสนับสนุนการลด
ผลกระทบ ทั งทางตรงที่เห็นได้อย่างเด่นชัดและทางอ้อมที่แฝงเร้นในประเด็นต่างๆ รวมทั งแก้ปัญหาและ
วางแผนของประเทศไทยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศทั งในระยะสั นและ
ระยะยาว 

มาตรการที่ 3.1.1 การพัฒนา วทน. เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาแบบจ าลองพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาแบบจ าลองระบบโลก (Earth System Modeling) แบบจ าลองมลพิษ 
(Pollutants Modeling) แบบจ าลองการวิจัยและคาดการณ์สภาพอากาศ (Weather Research and 
Forecasting (WRF) Model) แบบจ าลองทรัพยากรธรรมชาติ แบบจ าลองการบริหารจัดการน  า และ
แบบจ าลองพลังงาน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลความรู้เพ่ือประกอบการวางแผนการบริหารจัดการด้านพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติที่รวมถึงรองรับและปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ 
ตลอดจนการส่งเสริมการใช้แบบจ าลองต่างๆ ให้มีการแปลผลข้อมูลจากแบบจ าลอง (Interpretation) เพ่ือ
ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงที โดยมีการสื่อสาร
กับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเข้าใจได้ง่าย เช่น ศูนย์ข้อมูล (Data Centre) เพ่ือการส่งผ่าน
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Formalised Data Transfer) 

มาตรการที่ 3.1.2 การพัฒนาระบบการเตือนภัย (Early Warning System)  

พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม อาทิ ภัยธรรมชาติ มลพิษ รังสี ฯลฯ ให้เชื่อมต่อกับระบบการสื่อสารที่
เหมาะสม เพ่ือเตือนภัยให้ประชาชนสามารถอพยพหรือเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจ เกิดขึ น เช่น 
ระบบตรวจจับและติดตามภัยน  าท่วมและดินถล่ม การคาดการณ์ภูมิอากาศระดับฤดูกาลเพ่ือการเตือนภัย 
การใช้ระบบสื่อสารดาวเทียมเพ่ือการเตือนภัย เป็นต้น  

กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการน  าของประเทศ 

 เป้าหมาย : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน  าของประเทศอย่างเป็นธรรมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  
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มาตรการที่ 3.4.1 การพัฒนา วทน. เพื่อสนับสนุนระบบการจัดหาน  า (Provision)  

พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และน าไปใช้ในการพัฒนาระบบการ
จัดหาน  าและการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การจัดท าแผนที่น  าชุมชน การส ารวจระยะไกลและภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม แผนที่และระบบภูมิสารสนเทศ และข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ การใช้เทคโนโลยีฝนหลวง การพัฒนา
โทรมาตรวัดน  าอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการแหล่งน  าใต้ดินและการใช้ประโยชน์น  าใต้ดินให้
สอดคล้องกับศักยภาพ รวมทั งระบบสารสนเทศและติดตามสถานการณ์แผ่นดินทรุดเพ่ือประกาศเขต
ควบคุมการใช้น  าบาดาลและแก้ปัญหาการลดลงของน  าใต้ดิน การใช้เทคโนโลยีการน าน  าเสียกลับมาใช้ใหม่
เพ่ือการเกษตร และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงโครงสร้างน  าระดับภูมิภาคลุ่มน  าโขง  
เป็นต้น  

มาตรการที่ 3.4.2 การพัฒนา วทน. เพื่อการจัดสรรน  า (Allocation)  

พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และน าไปใช้ในการพยากรณ์และการ
วางแผนนจัดสรรน  าของประเทศเพ่ือประโยชน์ด้านเกษตรกรรม การผลิต การบริโภค อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ รวมถึงการน า วทน. ไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรน  าและป้องกันปัญหาภัยแล้ ง 
การจัดการความเสี่ยง (เทคโนโลยี/มาตรการ แบบใช้โครงสร้าง/เทคโนโลยี/มาตรการ แบบไม่ใช้โครงสร้าง/
เทคโนโลยีเพ่ือจัดการความเสี่ยงน  าแล้งในภาคส่วนต่างๆ) การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบเส้นทาง
น  าเพิ่มปริมาณน  าต้นทุน/ความจุเก็บกักแพร่กระจาย วิศวกรรมเพ่ือการจัดสรรน  าตามฤดูกาล พัฒนาระบบ
โครงข่ายน  าต่อเชื่อมแหล่งน  า-พื นที่ท่วม-พื นที่แล้ง การคาดการณ์ภูมิอากาศระดับฤดูกาล และการ
คาดการณ์สภาพอากาศระยะสั น เป็นต้น 

มาตรการที่ 3.4.3 การพัฒนา วทน. เพื่อการจัดการน  า (Management)  

พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และน าไปใช้ในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการทรัพยากรน  าของประเทศ ทั งในมิติการด าเนินงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการจัดการภัยพิบัติ มุ่งเน้นการสร้างความยืดหยุ่นในการจัดการทุกสถานการณ์ที่เอื ออ านวยต่อ
การแก้ไขปัญหาน  าขาดแคลน การป้องกันน  าท่วม การหนีภัย เช่น วิศวกรรมเขื่อนและฝาย วิศวกรรมการ
ระบายน  า วิศวกรรมการบ าบัดน  าเสียโดยธรรมชาติ วิศวกรรมไล่น  าเสีย การบ าบัดน  าเสียด้วยกระบวนการ
ทางฟิสิกส์เคมี วิศวกรรมผันน  า ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการน  าในพื นที่ลุ่มน  าโดยให้ความส าคัญกับการ
จัดการคุณภาพน  า การป้องกันน  าหลากและน  าแรงของพื นที่ลุ่มน  าวิกฤติ มุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ชุมชนและ
ประชาชนในพื นท่ีสามารถบริหารจัดการตนเองได้ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการน  าเค็มจากน  าทะเล
รุก การก าหนดสถานการณ์น  าทั ง Supply และ Demand การเชื่อมโยงการบริหารโครงสร้างน  า ระบบ
ช่วยในการตัดสินใจ (DSS) ระบบติดตามและบ ารุงรักษา ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automization) และ 
SCADA และการใช้เทคนิค 3R (Reduce-Reuse-Recycle)  
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6. (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2560-2564) 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดท า (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ

ชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) มีเป้าหมายที่สอดคล้องและมุ่งสนองตอบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ
ตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2555-2564) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และหลักการของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals - SDGs) อีกทั งมีความต่อเนื่อง จากนโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ.2555-2559) และฉบับทบทวน   

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ มี
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ สสนก. คือ  

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื นฐานด้านการ
วิจัยและพัฒนาของประเทศ 

เป้าประสงค์ : เพ่ือให้โครงสร้างพื นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศมีความเข้มแข็งมี
ประสิทธิภาพ ปริมาณเพียงพอ และคุณภาพได้มาตรฐานนะดับชาติและนานาชาติ  ทั งในเชิงกายภาพ เช่น 
ห้องปฏิบัติการทดลอง เครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย  ระบบการให้บริการ
เทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น เชิงกลไก เช่น ระบบแรงจูงใจ มาตรฐานการวิจัยและ
ทดลอง และคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เป็นต้น  รวมทั งด้านระบบสารสนเทศการวิจัยที่ครอบคลุม 
เชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ได้ทั่วประเทศ  เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับสากล  และเพ่ิมขีดความสามารถแข่งชัน 

กลยุทธ์ : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื นฐานด้านระบบสารสนเทศการวิจัย
ให้ครอบคลุม เชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ได้ท่ัวประเทศ 

อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้พิจารณาจากยุทธศาสตร์การวิจัยทั ง 6 ยุทธศาสตร์ 
เพ่ือน ามาพิจารณาจัดความส าคัญเป็นประเด็นวิจัยมุ่งเน้น โดยค านึงถึงวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ น ความต้องการ
ผลงานวิจัยและความรู้เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาและน าไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาประเทศโดยเร็วเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถก าหนดประเด็นวิจัยมุ่งเน้น 12 ประเด็น ได้แก่ (1) ด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based) (2) ด้านระบบโลจิสติกส์ (3) ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (4) ด้าน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (5) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (6) 
ด้านสังคมผู้สูงอายุ (7) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพ (8) ด้าน
การท่องเที่ยว (9) ด้านการเป็นประชาคมอาเซียน (10) ด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล (11) ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง (12) ด้านยาเสพติด 
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7. เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน 
องค์การสหประชาชาติก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็น

มิติของเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย โดยมีส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ สสนก. ดังนี   

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน  าใช้ และมีการบริหารจัดการน  าและการสุขาภิบาลอย่าง
ยั่งยืนส าหรับทุกคน 

ประเด็นมุ่งเน้น 

6.4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น  าในทุกภาคส่วน และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น  าและจัดหา
น  าที่ยั่งยืน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน  า และลดจ านวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลน
น  า ภายในปี 2573 

6.5) ด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน  าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573 

6.a) ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่
ประเทศก าลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน  าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน  า การ
ขจัดเกลือ การใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน  าเสีย เทคโนโลยีการน าน  ากลับมาใช้ใหม่ 

6.b) สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการ
น  าและสุขอนามัย 

เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการด าเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   

ประเด็นมุ่งเน้น 

ด้านเทคโนโลยี ข้อที่ 17.6 เพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-
ใต้ และไตรภาคี และการเข้าถึง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้
ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกท่ีมีอยู่เดิมเฉพาะ 
อย่างยิ่งในระดับของสหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก 

8. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  า  
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าฉบับนี ด าเนินการโดยคณะกรรมการก าหนด

นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน  า ของ คสช. มีระยะเวลาของการด าเนินแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2569) โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน/สั น 
(พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559) ระยะกลาง (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564) และระยะยาว (พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 
2569) เพ่ือก าหนดกรอบนโยบายส าหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน  าของประเทศใน 
ทุกด้าน ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน  า ปัญหาน  าท่วม และปัญหาคุณภาพน  า อย่างมีเอกภาพและ 
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บูรณาการในทุกมิติ และมุ่งหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลรับผิดชอบด้านทรัพยากรน  าใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงระยะเวลาของเป้าหมาย เพ่ือให้สอดคล้องและ 
บูรณาการกัน โดยมียุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่เก่ียวข้องกับ สสนก. ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที ่6  การบริหารจัดการ  

หลักการ : ปัญหาทรัพยากรน  าที่เกิดขึ นในปัจจุบัน สาเหตุหนึ่งคือ การบริหารจัดการไม่มีเอกภาพ 
ทั งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ไม่มีข้อมูลที่สามารถน ามาประกอบการวางแผน สั่งการ และการ
ตัดสินใจ ไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากรน  าทั งระบบและการบังคับใช้ ไม่มีแผน
แม่บทในการบริหารจัดการทรัพยากรน  า รวมทั งขาดการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  

เป้าประสงค์ที่ 2 :  มีระบบข้อมูลใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน  า
ในระดับชาติและลุ่มน  า การวางแผนการบริหารน  าในภาวะปกติและภาวะวิกฤต  

กลยุทธ์ที่ 6 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ  
  6.1) การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารน  าในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ  

6.2) การพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการพัฒนา /อนุรักษ์/การใช้ประโยชน์  
6.3) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานและระบบสนับสนุนที่ส าคัญในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน  า 

9.  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561-2565 

ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) พัฒนาก าลังคน และสร้างความตระหนักด้าน วทน.  
2) สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ รวมทั งพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้าน วทน. 3) พัฒนาโครงการขนาดใหญ่และใช้ประโยชน์โครงสร้างพื นฐาน 4) สร้างและพัฒนาเมือง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 5) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานราก 

สสนก. มีการด าเนินงานเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสังคมสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 
ฐานราก 

ตัวชี วัดเป้าหมายการให้บริการของ วท. 

 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นท่ีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา 

 จ านวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ  
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

 

สสนก. ได้จัดกิจกรรมระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์ SWOT ของ สสนก. ในการสัมมนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2559  เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ รีเวอร์แคว แอนด์  
รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมระดมความคิดในการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
องค์กร ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน (Weaknesses)  และปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่ โอกาส 
(Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ขององค์กร ท าให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทั งภายในและ
ภายนอก ที่จะมีผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของ สสนก. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาสมรรถนะหลักองค์กร (Organization Competency) และประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ของ สสนก.  

1. ผลการวิเคราะห์ 
ผลจากการวิเคราะห์ SWOT ได้น ามาจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยสภาพแวดล้อมทั งภายในและ

ภายนอก ก่อนจะน าไปใช้ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ สสนก. ดังนี  

1.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

1) จุดแข็ง  
(1)   ผู้บริหารสูงสุดมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ต่อการแก้ปัญหาและเป็นที่รู้จัก

ของสังคม 
(2)   บุคลากรมีทักษะความเชี่ยวชาญ ความช านาญด้านทรัพยากรน  า และการเกษตร 

สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความทุ่มเทต่อองค์กร 
(3)   ผลิตผลงาน วทน. ใหม่ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน  าและการเกษตร ที่มี

ความน่าเชื่อถือและน าไปใช้ได้จริง  
(4)   เป็นแหล่งรวมข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรน  าตั งแต่ระดับท้องถิ่นถึง

ระดับประเทศ 
(5)   มีตัวอย่างความส าเร็จด้านการบริหารจัดการน  าระดับชุมชนและระดับประเทศ เช่น 

คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ  
(6)   ใช้หลักการเท่าเทียม/เคารพกัน เน้นพื นฐานการท างานอยู่บนข้อเท็จจริง 
(7)   ริเริ่มจุดประกายให้เกิดงานวิจัยร่วมกันหลายภาคส่วน (ภาคการศึกษา ราชการ เอกชน) 
(8)   มีความคล่องตัวในการท างาน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมก าหนดทิศทางขององค์กร 

2) จุดอ่อน  
(1)   ให้ความส าคัญกับเป้าหมายของฝ่าย มากกว่าเป้าหมายขององค์กร  
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(2)   การสื่อสารข้อมูลแก่บุคลากรภายในองค์กรยังขาดประสิทธิภาพ และบุคลากรที่สามารถ
สื่อสาร/ถ่ายทอดข้อมูลกับภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพยังมีจ านวนน้อย 

(3)   สภาพแวดล้อมในการท างานยังไม่สนับสนุนให้เกิดการท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
(สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก) เช่น อินเตอร์เน็ตช้า , ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั ง
บทความวิชาการระดับนานาชาติ 

(4)  ระบบการจัดการและพัฒนาบุคลากรไม่ชัดเจน และไม่สัมพันธ์กับลักษณะปริมาณงาน
และเวลา 

(5)  การปฏิบัติงานประจ ายังเป็นแบบTop Down มากกว่า Bottom up 
(6)  ขับเคลื่อนความส าเร็จของงานด้วยตัวบุคคล แทนการขับเคลื่อนความส าเร็จของงานด้วย

ระบบ 
(7)  ขาดผู้บริหารรุ่นใหม่ 
(8)  ระเบียบและข้อบังคับของ สสนก. ไม่ทันสมัย 

1.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

1) โอกาส  
(1)   มีเครือข่ายพันธมิตรทั งในและต่างประเทศและแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถของบุคลากร แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ 
(2)   ความตื่นตัวและตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการทรัพยากรน  า และการ

เปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างโอกาสให้องค์กร 
(3)   นโยบายของรัฐบาลและนานาชาติให้ความส าคัญมากขึ นต่อมิติความมั่นคงของน  า 

อาหาร และพลังงาน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการท างานและตัวอย่างความส าเร็จของ 
สสนก. รวมทั งมาตรการทางภาษี  

2) ภัยคุกคาม  
(1)   ปริมาณงานร้องขอจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เครื่องมือและงบประมาณของ สสนก.  
(2)   ขาดความร่วมมืออย่างเต็มที่จากหน่วยงานภายนอกด้านการสนับสนุนและเชื่อมโยง

ข้อมูล 
(3)   ข้อจ ากัดด้านกฎหมายในการให้บริการ  
(4)   การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ ท าให้การท างานขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจน 

2. การก าหนดกลยุทธ์ 
หลังจากประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามแล้ว 

ได้น าข้อมูลทั งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ Matrix โดยประยุกต์ใช้ตารางที่เรียกว่า 
TOWS Matrix ซึ่งเป็นตารางวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เพ่ือก าหนดออกมาเป็น  
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กลยุทธ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงรับหรือ  
กลยุทธ์ปรับปรุงองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOWS Matrix 
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2.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies)  

 

 

 

การวิเคราะห์ 

จุดแข็ง (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน)  

และ 

โอกาส (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก) 

 

จุดแข็ง (S) 

(1) ผู้บริหารสูงสุดมีวสิัยทัศน์ มีความสามารถ มีความ
มุ่งมั่น ต่อการแก้ปัญหาและเป็นท่ีรู้จักของสังคม 

(2) บุคลากรมีทักษะความเช่ียวชาญ ความช านาญด้าน
ทรัพยากรน  า และการเกษตร สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี และมีความทุ่มเทต่อองค์กร 

(3) ผลิตผลงาน วทน. ใหม่ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรน  าและการเกษตร ท่ีมคีวามน่าเชื่อถือ
และน าไปใช้ได้จริง  

(4) เป็นแหล่งรวมข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากร
น  าตั งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ 

(5) มีตัวอย่างความส าเรจ็ด้านการบรหิารจัดการน  า
ระดับชุมชนและระดับประเทศ เช่น คลังข้อมูลน  า
และภมูิอากาศแห่งชาติ  

(6) ใช้หลักการเท่าเทียม/เคารพกัน เน้นพื นฐานการ
ท างานอยู่บนข้อเท็จจริง 

(7) ริเริม่จุดประกายใหเ้กิดงานวิจัยร่วมกันหลายภาค
ส่วน (ภาคการศึกษา ราชการ เอกชน) 

(8) มีความคล่องตัวในการท างาน เปิดโอกาสให้
บุคลากรไดร้่วมก าหนดทิศทางขององค์กร 

โอกาส (O) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 

(1) มีเครือข่ายพันธมติรทั งในและต่างประเทศและ
แหล่งเงินทุนเพิ่มเตมิ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
ใหม ่

(2) ความตื่นตัวและตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดการทรัพยากรน  า และการเปลีย่นแปลงด้าน
สภาพภมูิอากาศ เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง
โอกาสให้องค์กร 

(3) นโยบายของรัฐบาลและนานาชาตใิห้ความส าคญั
มากขึ นต่อมิติความมั่นคงของน  า อาหาร และ
พลังงาน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการท างานและ
ตัวอย่างความส าเร็จของ สสนก. รวมทั งมาตรการ
ทางภาษี  

ผลิตผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและฐานข้อมลูที่
น่าเชื่อถือส าหรับอนาคต เพื่อใช้สนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าทั งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติ
ได้อย่างทันท่วงท ี
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2.2 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies)  

 

 

 

การวิเคราะห์ 

จุดแข็ง (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน)  

และ 

ภัยคุกคาม (ปจัจัยสภาพแวดล้อมภายนอก) 

 

จุดแข็ง (S) 

(1) ผู้บริหารสูงสุดมีวสิัยทัศน์ มีความสามารถ มีความ
มุ่งมั่น ต่อการแก้ปัญหาและเป็นท่ีรู้จักของสังคม 

(2) บุคลากรมีทักษะความเช่ียวชาญ ความช านาญด้าน
ทรัพยากรน  า และการเกษตร สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี และมีความทุ่มเทต่อองค์กร 

(3) ผลิตผลงาน วทน. ใหม่ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรน  าและการเกษตร ท่ีมคีวามน่าเชื่อถือและ
น าไปใช้ได้จริง  

(4) เป็นแหล่งรวมข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากร
น  าตั งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ 

(5) มีตัวอย่างความส าเรจ็ด้านการบรหิารจัดการน  า
ระดับชุมชนและระดับประเทศ เช่น คลังข้อมูลน  า
และภมูิอากาศแห่งชาติ  

(6) ใช้หลักการเท่าเทียม/เคารพกัน เน้นพื นฐานการ
ท างานอยู่บนข้อเท็จจริง 

(7) ริเริม่จุดประกายใหเ้กิดงานวิจัยร่วมกันหลายภาค
ส่วน (ภาคการศึกษา ราชการ เอกชน) 

(8) มีความคล่องตัวในการท างาน เปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้ร่วมก าหนดทิศทางขององค์กร 

ภัยคุกคาม (T) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) 

(1) ปริมาณงานร้องขอจากหน่วยงานภายนอก ส่งผล
กระทบต่อการบริหารทรัพยากรบคุคล เครื่องมือ 
และงบประมาณของ สสนก.  

(2) ขาดความร่วมมืออย่างเตม็ที่จากหน่วยงานภายนอก
ด้านการสนับสนุนและเช่ือมโยงข้อมูล 

(3) ข้อจ ากัดด้านกฎหมายในการให้บริการ  
(4) การเปลีย่นแปลงนโยบายภาครัฐ ท าให้การท างาน

ขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจน 

พัฒนาระบบคลังข้อมูลน  าและภมูอิากาศแห่งชาติให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีข้อมูลที่สอดรับกับความ
ต้องการใช้ของผู้ใช้บริการ 
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2.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies)  

 

 

 

การวิเคราะห์ 

จุดอ่อน (ปจัจัยสภาพแวดล้อมภายใน)  

และ 

โอกาส (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก) 

 

จุดอ่อน (W) 

(1) ให้ความส าคญักับเป้าหมายของฝ่าย มากกว่า
เป้าหมายขององค์กร  

(2) การสื่อสารข้อมลูแก่บุคลากรภายในองค์กรยังขาด
ประสิทธิภาพ และบุคลากรที่สามารถสื่อสาร/
ถ่ายทอดข้อมูลกับภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยังมีจ านวนน้อย 

(3) สภาพแวดล้อมในการท างานยังไมส่นับสนุนให้เกดิ
การท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ (สถานท่ี และสิ่ง
อ านวยความสะดวก) เช่น อินเตอร์เน็ตช้า, ไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลทั งบทความวชิาการระดบั
นานาชาต ิ

(4) ระบบการจัดการและพัฒนาบคุลากรไม่ชัดเจน และ
ไม่สมัพันธ์กับลักษณะปรมิาณงานและเวลา 

(5) การปฏิบัติงานประจ ายังเป็นแบบTop Down 
มากกว่า Bottom up 

(6) ขับเคลื่อนความส าเร็จของงานด้วยตัวบุคคล แทน
การขับเคลื่อนความส าเร็จของงานด้วยระบบ 

(7) ขาดผู้บรหิารรุ่นใหม ่
(8) ระเบียบและข้อบังคับของ สสนก. ไม่ทันสมัย 

โอกาส (O) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 

(1) มีเครือข่ายพันธมติรทั งในและต่างประเทศและ
แหล่งเงินทุนเพิ่มเตมิ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
ใหม ่

(2) ความตื่นตัวและตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดการทรัพยากรน  า และการเปลีย่นแปลงด้าน
สภาพภมูิอากาศ เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างโอกาส
ให้องค์กร 

(3) นโยบายของรัฐบาลและนานาชาตใิห้ความส าคญั
มากขึ นต่อมิติความมั่นคงของน  า อาหาร และ
พลังงาน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการท างานและ
ตัวอย่างความส าเร็จของ สสนก. รวมทั งมาตรการ
ทางภาษี  

พัฒนาระบบบริหารจดัการ/เครื่องมือในการท างานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
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2.4 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies)  

 

 

 

การวิเคราะห์ 

จุดอ่อน (ปจัจัยสภาพแวดล้อมภายใน)  

และ 

ภัยคุกคาม (ปจัจัยสภาพแวดล้อมภายนอก) 

 

จุดอ่อน (W) 

(1) ให้ความส าคญักับเป้าหมายของฝ่าย มากกว่า
เป้าหมายขององค์กร  

(2) การสื่อสารข้อมลูแก่บุคลากรภายในองค์กรยังขาด
ประสิทธิภาพ และบุคลากรที่สามารถสื่อสาร/
ถ่ายทอดข้อมูลกับภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยังมีจ านวนน้อย 

(3) สภาพแวดล้อมในการท างานยังไมส่นับสนุนให้เกดิ
การท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ (สถานท่ี และสิ่ง
อ านวยความสะดวก) เช่น อินเตอร์เน็ตช้า, ไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลทั งบทความวชิาการระดบั
นานาชาติ 

(4) ระบบการจัดการและพัฒนาบคุลากรไม่ชัดเจน และ
ไม่สมัพันธ์กับลักษณะปรมิาณงานและเวลา 

(5) การปฏิบัติงานประจ ายังเป็นแบบTop Down 
มากกว่า Bottom up 

(6) ขับเคลื่อนความส าเร็จของงานด้วยตัวบุคคล แทน
การขับเคลื่อนความส าเร็จของงานด้วยระบบ 

(7) ขาดผู้บรหิารรุ่นใหม ่
(8) ระเบียบและข้อบังคับของ สสนก. ไม่ทันสมัย 

ภัยคุกคาม (T) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies)  
หรือกลยุทธ์ปรับปรุงองค์กร 

(1) ปริมาณงานร้องขอจากหน่วยงานภายนอก ส่งผล
กระทบต่อการบริหารทรัพยากรบคุคล เครื่องมือ 
และงบประมาณของ สสนก.  

(2) ขาดความร่วมมืออย่างเตม็ที่จากหน่วยงานภายนอก
ด้านการสนับสนุนและเช่ือมโยงข้อมูล 

(3) ข้อจ ากัดด้านกฎหมายในการให้บริการ  
(4) การเปลีย่นแปลงนโยบายภาครัฐ ท าให้การท างาน

ขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจน 

ใช้สถานการณ์และสภาพปญัหาจรงิเป็นโจทย์ในการ
พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานท่ีหลากหลายและทันสมัย  
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บทที่ 3  
แผนยุทธศาสตร์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน)  

พ.ศ. 2560 – 2564 
 

 แผนยุทธศาสตร์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560 – 
2564 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี วัดและ
เป้าหมาย ดังนี  

1. วิสัยทัศน์ 
“เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน  า

อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย” 

2. ค่านิยม 
Innovative หาค าตอบใหม่ในการแก้ปัญหา สร้างความรู้  

สร้างความช านาญ สร้างการจัดการ 

Trust สร้างความเชื่อม่ัน จากตัวอย่างความส าเร็จจริง 

Team & Networking เชื่อมั่นในคน มีกรอบทิศทางการท างานร่วมกัน  
ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายความส าเร็จ 

3. พันธกิจ 
1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล ด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากร

น  า 

2) บริการและเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูลเพ่ือให้องค์การต่างๆ 
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 

3) สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรน  าทั งในและ
ต่างประเทศ 

4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประชาชน
และชุมชน 
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูลด้านการ
จัดการสารสนเทศทรัพยากรน  า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การให้บริการและเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล
ที่พัฒนาขึ น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน  า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี และน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้
กับประชาชนและชุมชน 

5. เป้าประสงค์ ตัวชี วัดและเป้าหมาย กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูลด้านการ
จัดการสารสนเทศทรัพยากรน  า 

เป้าประสงค์ : ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า 

ตัวชี วัดและเป้าหมาย 

ตัวชี วัด 
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

1) จ านวนผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในภาค
การผลิต เกษตร บริการและภาคสังคม/
ชุมชน (เรื่อง) 

20 20 20 20 20 100 

2) ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร
น  าที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
(ระบบ)  

4 4 4 4 4 20 

3) จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(บทความ) 

20 20 20 20 20 80 
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กลยุทธ์ 

1.1  ผลิตผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือส าหรับอนาคต เพ่ือใช้
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน  าทั งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติได้อย่างทันท่วงที 

1.2  ใช้สถานการณ์และสภาพปัญหาจริงเป็นโจทย์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและทันสมัย 

1.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เครื่องมือในการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การให้บริการและเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ น 

เป้าประสงค์ : ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ น สามารถน าไปเผยแพร่ 
และประยุกต์ใช้ได้ผลจริง 

 ตัวชี วัดและเป้าหมาย 

ตัวชี วัด 
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

1) จ านวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้าน
สารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร 
(รายการ) 

800 800 800 800 800 4,000 

2) อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั น 
แจ้งเตือนปริมาณน  าฝน ปริมาณน  าในเข่ือน 
และพายุ (ร้อยละ) 

90 90 90 90 90 90 

3) ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่ง
น  าสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน  าในพื นที่ได้  
(ร้อยละ) 

50 
(ด าเนินงาน
ทั งหมด 600 

ต าบล) 

50 
(ด าเนินงาน
ทั งหมด 600 

ต าบล) 

50 
(ด าเนินงาน
ทั งหมด 600 

ต าบล) 

50 
(ด าเนินงาน
ทั งหมด 300 

ต าบล) 

 50 

กลยุทธ์ 

2.1 พัฒนาระบบคลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีข้อมูลที่ 
สอดรับกับความต้องการใช้ของผู้ใช้บริการ 

2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เครื่องมือในการท างานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน  า 

เป้าประสงค์ : เกิดความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและ
ข้อมูล 

ตัวชี วัดและเป้าหมาย 

ตัวชี วัด 
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

1) จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือใน
ประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็น
รูปธรรม (โครงการ/กิจกรรม) 

9 9 9 9 9 45 

2) จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับ
ระหว่างประเทศท่ีมีกิจกรรมต่อเนื่องอย่าง
เป็นรูปธรรม (โครงการ/กิจกรรม) 

6 6 6 6 6 30 

กลยุทธ์ 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เครื่องมือในการท างานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี และน าผลงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ไปประยุกต์ใช้กับประชาชนและชุมชน 

เป้าประสงค์ : สร้างความมั่นคง และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมโดยใช้ ว และ ท พัฒนา
ระบบบริหารจัดการน  า 

ตัวชี วัดและเป้าหมาย 

ตัวชี วัด 
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

1) ร้อยละของชุมชนที่มีความม่ันคงด้านน  า 
ส าหรับอุปโภค* (ร้อยละ) 

70 75 80 85 90 90 

2) ร้อยละของชุมชนที่มีความม่ันคงด้านน  า 
ส าหรับอุปโภคและท าเกษตร* (ร้อยละ) 

65 70 75 80 85 85 

3) ร้อยละของชุมชนที่มีความม่ันคงด้านน  า 
ส าหรับอุปโภค-บริโภค และท าเกษตร* 
(ร้อยละ) 

 -  -  - 75 80 80 

4) จ านวนของชุมชนที่มีความมั่นคงด้าน
ผลผลิต มีผลผลิตตลอดปี (ครัวเรือน) 

 -  - 250 300 350 900 

หมายเหตุ : * ร้อยละของพื นที่ชุมชนที่ สสนก. ด าเนินการ (60 ชุมชน) 

กลยุทธ์ 

4.1 ใช้สถานการณ์และสภาพปัญหาจริงเป็นโจทย์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและทันสมัย 

         4.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เครื่องมือในการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
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กรอบการพัฒนาเทคโนโลยีของ สสนก. ปี 2560-2564 
 
 

 Observations Monitoring 
& Analysis 

Management Tools Informatics Development & 
Sustainability 

Services Embedded systems Monitoring System 
Analytical tools 

DSS/Forecast Systems Hydroinformatics Center CWRM/Adaptive 
Management 

 
 
 
 

Technology/ 
Engineering 

 Telemetry 

 DGPS  

 Network RTK 

 UAV, Areal Mapping 

 Satellite & Radar Precipitation 
 Remote sensing 

 Mobile Mapping System 

 Internet of Things 

 GNSS 

 Flood & Drought Monitoring 
and Analysis 

 Water Demand Model 

 Seasonal Weather Forecast 

 Storm Surge Model 

 River Engineering 

 Coastal Engineering 

 Groundwater Model 

 Numerical Weather Prediction  

 Ocean Wave Model (SWAN) 

 Flood Forecasts 

 DSS & BI 

 Hydroinformatics 

 HPC 

 Big Data 

 Virtualization/Cloud 
Computing 

 Visualization 

 Water Balance 

 Adaptive Planning 

 Urban Water 
Management 

 CWRM 

 
 
 

Sciences 

 Electronics 

 Mechanics 

 Geoinformatics 

 Physics 

 Geoscience 

 Hydrology 

 River Morphology 

 Oceanography 

 Groundwater Hydrology 
 

 Mathematics 

 Atmospheric Science 

 Hydrodynamics 

 CFD (1D 2D 3D) 

 Computational Science 

 Distributed/Parallel 
Computing 

 Data Science 

 Hydrological Cycle 

 Climate Change 

 Landuse Change 

 Non-deterministic 
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กรอบการพัฒนาเทคโนโลยีของ สสนก. ปี 2560-2564 
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กลุม่เทคโนโลยี ช่ือเทคโนโลยี 2560 2561 2562 2563 2564

การบริหารจดัการน ้าชุมชน (CWRM)
นวตักรรมส้าหรบัพืชไร่

นวตักรรมระะบบบรหิารจดัการน า้แล้ง/น า้หลาก

นวตักรรมป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง

นวตักรรมการบรหิารจดัการน า้และแผนทีน่ า้ต้าบล

ขยายผลสู่เครือข่ายการจัดการน ้าชุมชน

ขยายผลสู่เครือข่ายการจัดการน ้าชุมชน

ขยายผลสู่เครือข่ายการจัดการน ้าชุมชน

ขยายผลสู่เครือข่ายการจัดการน ้าชุมชน
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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

1. แผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) มีแผนการด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ที่ตอบสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยสรุปดังนี  

นโยบายรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม แผนการด าเนนิงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2561 

ข้อที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(ข้อที่ 6.8) 

ข้อที่ 8 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม  
(ข้อที่ 8.4, 8.5) 

ข้อที่ 9 การรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร 
และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ข้อที่ 
9.4) 
 

 

 

 

โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและบ ารุงรักษา
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ    

     ด าเนินการตรวจสอบและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์โทรมาตรที่
ช ารุด และบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ให้อยู่ในสภาพที่สามารถ
ท างานได้อย่างปกติ 

แผนการด าเนนิงาน 

 ตรวจสอบสถานะการท างานของสถานี 
โทรมาตรอัตโนมัติในความรับผิดชอบของ 
สสนก. ทั่วประเทศ จ านวน 937 สถานี 
(ประกอบด้วย สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพ
อากาศและปริมาณน  าฝนอัตโนมัติ 584 สถานี 
และสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับน  าอัตโนมัติ 
353 สถานี)  

 ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
บ ารุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื นที่ 
จ านวน 772 สถานี 

 ด าเนินการย้ายสถานีโทรมาตรอัตโนมัติจาก
สถานีรับ – ส่งสัญญาณ (Cell Site) ของ บมจ.
เอไอเอส มาติดตั งในพื นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 165 สถานี 

 แสดงผลการตรวจวัดจากระบบโทรมาตร
ทั งหมดผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net 

 บริการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนัก พายุ และระดับ
น  าในเขื่อน ผ่านข้อความสั น (SMS) ให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ให้บริการข้อมูลสนับสนุนการเตือนภัยที่มีความ
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ถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

 มีข้อมูลส าหรับสนับสนุนการบริหารจัดการน  า 

 มีข้อมูลส าหรับเตือนภัยจากฝนตกหนักในพื นที่ 

 สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเตรียมการป้องกันและ
ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ นต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

โครงการสร้างแม่ข่ายการ
จัดการทรัพยากรน  าชุมชน
ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

    ด าเนินการพัฒนาแม่ข่าย
การจัดการทรัพยากรน  าชุมชน
ในพื นที่เสี่ยงภัย โดยการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  และระบบ
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า รายได้ 
และผลผลิตของชุมชน 

แผนการด าเนนิงาน 
 ด าเนินงานประเมินและติดตามการจัดการ

ทรัพยากรน  าชุมชนฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และความต่อเนื่องในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 60 ชุมชน 

 ชุมชนแม่ข่ายที่อยู่ระหว่างด าเนินการในปีที่ 2-4 
จ านวน  15 เครือข่าย (โดยชุมชนแม่ข่ายจะ
สิ นสุดสถานภาพทั งหมดในปี 2563)  

 พัฒนาศักยภาพชุมชนแม่ข่าย และชุมชน
เครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน  าชุมชน 
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหลักการ 
“เข้าใจตนเอง เข้าใจพื นที่ และท างานอย่างมี
ส่วนร่วม” 

 ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดศักยภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าของตนได้อย่างมั่นคง 
สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน  าอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาน  าในพื นที่ 
น าไปสู่ความมั่นคงในชุมชน (ความมั่นคงด้าน
น  า ด้านผลผลิต ด้านเศรษฐกิจชุมชน และด้าน
สังคม)  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 บุคลากรในชุมชนแม่ข่ายมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรน  าชุมชน โดยเกิดเป็น
โครงการพัฒนาแหล่งน  า  มีการปรับเปลี่ยนวิถี
การเกษตรโดยวางแผนการเพาะปลูกและการ
ผลิต 

 เกิดตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สนับสนุนการวางแผนและบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
และเพ่ิมเศรษฐกิจชุมชน ในพื นที่ชุมชนแม่ข่าย
และชุมชนเครือข่าย 

 เกิดความมั่นคงด้านน  า อาหาร สังคมและ
เศรษฐกิจชุมชน โดยมีน  าเพียงพอส าหรับท า
เกษตร ร้อยละ 70 และมีน  าเพียงพอส าหรับ
อุปโภค-บริโภค ร้อยละ 80 ของชุมชนแม่ข่าย 
มีผลผลิตทางเกษตรเพียงพอต่อการบริโภคใน
ครัวเรือน ร้อยละ 80 ของกลุ่มด าเนินงานด้าน
การเกษตร ท าให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ น มี
การรวมกลุ่มขายผลผลิต และกลุ่มอาชีพ  

 โครงการปรับปรุงระบบ
ส ารวจแบบเคลื่อนที่เพื่อ
สนับสนุนการติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์น  า 

      ด าเนินการปรับปรุง
ระบบส ารวจภูมิประเทศแบบ
เคลื่อนที่ทั งทางบกและทาง
อากาศ ให้มีประสิทธิภาพสูง
ยิ่งขึ น สามารถปฏิบัติงานได้

แผนการด าเนนิการ 

 ปรับปรุงและเพ่ิมศักยภาพระบบส ารวจ 
ภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่  
- จัดหาอุปกรณ์และติดตั งอุปกรณ์บนรถ 

ประกอบด้วย Plate, Scanner, Camera, 
Software  

    -  จัดหาอุปกรณ์และติดตั งอุปกรณ์บนครื่องบิน 
UAV ประกอบด้วย Platform, Sensor 

    -  บูรณาการอุปกรณ์ส ารวจแต่ละชนิดให้
สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
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ในทุกสภาพภูมิประเทศ ให้ผล
ส ารวจที่มีความถูกต้องสูงและ
เป็นปัจจุบัน โดยพัฒนา/
ปรับปรุงอุปกรณ์ส ารวจ 
ระบบจัดเก็บและส ารองข้อมูล 
ระบบวิเคราะห์และ
ประมวลผล และระบบ
แสดงผลข้อมูลให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบมีการจัดการกับ
ข้อมูลที่ได้จาก Sensor แต่ละชนิดได้อย่าง
สมบูรณ์ที่สุด 

 ปรับปรุงและเพ่ิมศักยภาพระบบการ
ประมวลผลข้อมูล 

 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประมวลผลข้อมูลให้
สามารถลดเวลาประมวลผลข้อมูลให้น้อยลง  

 ปรับปรุงให้ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้
อย่างเหมาะสม และสามารถสืบค้นและเรียกใช้
งานข้อมูลได้สะดวก 

 ร่วมมือท างานวิจัยด้านเทคโนโลยีส ารวจและ
จัดท าแผนที่ส ารวจ 

    - พัฒนาบุคลากร โดยร่วมมือกัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานและองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีส ารวจและจัดท าแผนที่ทั งในและ
ต่างประเทศ ผ่านกิจกรรม การอบรม สัมมนา 
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี 
เป็นต้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ระบบส ารวจข้อมูลภูมิประเทศทั งทางบก และ
ทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถ
ปฏิบัติงานในทุกสภาพภูมิประเทศ 

 คุณภาพข้อมูลส ารวจมีความละเอียดและความ
แม่นย าสูง เมื่อน าเข้าแบบจ าลองบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าจะท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

 มีข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือในการ
วิเคราะห์สถานการณ์น  าของประเทศ พร้อม
สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการภัย
พิบัติในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
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 บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถ
พัฒนาระบบงานส ารวจให้ทันต่อเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าขึ น สามารถปรับปรุงอุปกรณ์และ
พัฒนาต่อยอดระบบส ารวจในอนาคตได้ 

 โครงการพัฒนา 
ภูมิสารสนเทศน  าระดับต าบล 

       ด าเนินการร่วมกับ
ท้องถิ่นในการรวบรวมข้อมูล
โครงสร้างด้านทรัพยากรน  า 
และแหล่งน  าขนาดเล็ก ใน
ขอบเขตพื นที่ระดับต าบล เพ่ือ
จัดท าแผนที่น  าระดับต าบล ที่
มีข้อมูลแหล่งน  าเชิงพื นที่
ครบถ้วน สามารถใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงานภาคสนาม และ
การวางแผนโครงการพัฒนา 
แหล่งน  าในพื นที่ของตนเองได้ 

แผนการด าเนนิการ 

 จัดท าแผนที่น  าระดับต าบล จ านวน 600 ต าบล 
ที่มีข้อมูลแหล่งน  าเชิงพื นที่ครบถ้วน (30 ชั น
ข้อมูล) สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม และการวางแผนโครงการพัฒนา
แหล่งน  าในพื นที่ของตนเองได้ 

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศให้แก่
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการใช้
งานแผนที่ และเติมเต็มข้อมูลโครงการด้าน
ทรัพยากรน  าภายใต้การดูแลของ อปท. และ
แผนการลงทุนด้านทรัพยากรน  าในพื นท่ี 

 ปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ี
มีศักยภาพ โดยคัดเลือกพื นที่ที่มีศักยภาพ 
พร้อมด าเนินงานร่วมกับ สสนก. อย่างน้อย
จ านวน 4 พื นที่ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถใน
การส ารวจ ปรับปรุงแผนที่ จัดท าแผนที่น  า
ต าบล และใช้ข้อมูลวางแผนโครงการพัฒนา
แหล่งน  าเพ่ือแก้ไขปัญหาน  าของท้องถิ่นได้   

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตามสถานการณ์น  า 
ผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net, 
ThaiWater Mobile Application และ ติดตั ง
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อหน่วยงานท้องถิ่น
ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามสภาพ
อากาศ และปริมาณฝน ในพื นที่ต าบลตนเองได้ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน  า และแผนที่น  า
ระดับต าบลเพ่ิมขึ น 600 ต าบล เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานระดับท้องถิ่น และเป็นข้อมูล
ส าเนาให้กับอ าเภอ และจังหวัดใช้บริหาร
จัดการน  าในภาพรวมต่อไป  

 หน่วยงานท้องถิ่นสามารถดูแล ปรับปรุง และ
จัดการข้อมูลเชิงพื นที่ได้ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าในพื นที่ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ น 

 สามารถใช้ข้อมูลเพ่ือก าหนดทิศทางในการ
บริหารจัดการน  าแต่ละพื นที่ได้ อีกทั งยังเป็น
ข้อมูลในระดับพื นที่ (Bottom-up) ที่ส่งไปยัง
คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ เพ่ือให้
เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูลรอบด้านมากยิ่งขึ น 

 โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า 

      ด าเนินการก่อสร้าง
อาคารศูนย์ วิจัยและพัฒนา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศฯ ที่สามารถรองรับ
การท างานของ High 
Performance Computer 
and Data Servers ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางปฏิบัติการวิจัยและ
ฝึก อบรม และใช้ในการ
รองรับระบบ ปฏิบัติการ

แผนการด าเนนิงาน 

 เร่งรัดและติดตามการด าเนินงานก่อสร้าง
อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าให้เป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนด  ประกอบด้วย :  
- งานโครงสร้าง และระบบประกอบอาคาร 
- งานติดตั งระบบห้องคอมพิวเตอร์ 

ห้องควบคุม ห้องวิเคราะห์สถานการณ์ 
และห้องปฏิบัติการ 

- งานออกแบบตกแต่งภายใน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ด าเนินการก่อสร้างโครงการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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นโยบายรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม แผนการด าเนนิงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2561 

คลังข้อมูลที่ส าคัญ รวมทั งเป็น
สถานที่ปฏิบัติการของ
เจ้าหน้าที่/นักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญ/นักศึกษา 

และการบริหารจัดการทรัพยากรน  าแล้วเสร็จ 
และสามารถเปิดด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 
2561 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
และระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน  า เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการน  าทั งในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต  

 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านระบบบริหารจัดการน  า 
ระยะที่ 1 

    จัดตั ง“ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านระบบบริหารจัดการน  า” 
(Center of Excellence on 
Water Management 
Systems) เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
งานวิจัยด้านน  า โดยเน้นการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล และ
แนวคิด ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างชาติที่มีประสบการณ์ ให้
เกิดการพัฒนาบุคลากรและ
งานวิจัยร่วมกัน 

 

แผนการด าเนนิงาน 
     ด าเนินการวิจัยและพัฒนาด้านระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า โดยเน้นการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล และแนวคิดร่วมกับ
หน่วยงานต่างชาติที่มีประสบการณ์ ประกอบด้วย
ประเด็นหลัก 6 ด้าน ดังนี  

 การส ารวจ (Observations)  
-  ข้อมูลตรวจวัดแบบ real-time เพ่ือการ

วางแผนและเตือนภัย รวมถึงระบบแสดงผล
ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

-  วิจัยระบบการตรวจวัดข้อมูลระยะไกลแบบ
อัตโนมัติ 

 การติดตามและวิเคราะห์ (Monitoring and 
Analysis) 
- วิจัยด้านสมุทรศาสตร์ ศึกษาระบบการ

ไหลเวียนของน  าทะเลในอ่าวไทย และศึกษา
เปรียบเทียบอิทธิพลของน  าทะเลต่อการกัด
เซาะชายฝั่ง คุณภาพน  า การเก็บข้อมูล 

 การบริหารจัดการ (Management Tools) 
- งานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการ

คาดการณ์สภาพอากาศ 
ระยะสั น  

- งานวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
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นโยบายรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม แผนการด าเนนิงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2561 

ของระบบ DSS System optimization 
และปรับปรุงโครงสร้างของระบบ 
(architectural design) ระบบการจัดเก็บ
และบริหารข้อมูล (data system and 
management)  

- งานวิจัยระบบการคาดการณ์แบบ 
ensemble forecast เพ่ือศึกษาความไม่
แน่นอน (uncertainty) รวมถึงศึกษาและ
พัฒนาระบบประเมินความถูกต้อง 
forecast evaluation  

-    วิจัย ด้าน flood and reservoir 
optimization 

 ข้อมูล (Informatics) 
- การวิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการระบบ

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายด้วย
ทรัพยากรที่มีจ ากัด  

- พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ
การวิเคราะห์ 

- เสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค
อาเซียน “ASEAN Hydro informatics 
and Climate Data Center” 

 การพัฒนาและความยั่งยืน  
    (Development and Sustainability) 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ส าหรับบริหารจัดการทรัพยากร
น  า และการเกษตร ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในพื นที่ชุมชน  

- การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีที่มีผลต่อการ
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นโยบายรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม แผนการด าเนนิงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2561 

ปรับตัว   

 Capacity Building 
-  จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มี

หลักสูตรการฝึกอบรมแบบเฉพาะ  
-  ด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ประกอบด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั งภายในและ
ภายนอกประเทศ การสนับสนุนทุนวิจัย
ปริญญาโท-เอก การอบรมบุคลากรในด้าน
ต่างๆ เช่น การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
การวิเคราะห์ข้อมูลขั นสูง การเปลี่ยนแปลง
สภาพ-ภูมิอากาศ การใช้สารสนเทศ
การเกษตรเชิงเศรษฐศาสตร์ การบริหาร
จัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ให้บริการข้อมูลทางด้านน  า สภาพอากาศ และ
ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากคลังข้อมูลน  าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง 

 สนับสนุนการด าเนินงานของ PMOC ในการ
ตัดสินใจและการบริหารจัดการน  าอย่างเป็น
ระบบ ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ น 

 เกิดงานวิจัยและพัฒนาขั นสูง ที่น าไปใช้งานได้
จริงร่วมกับระบบการบริหารจัดการน  าที่มีอยู่
เดิม 

 มีความร่วมมือในระดับนานาชาติด้านระบบ
การบริหารจัดการน  า การเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ที่
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
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หมายเหตุ : นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียด ดังนี  

ข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 6.8 แก้ปัญหาน  าท่วมในฤดูฝนทั งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื นที่และปัญหาขาดแคลนน  าในบางพื นที่และบางฤดูกาล ซ่ึง
น าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิดเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน  าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น  าท่วมในป  2554 
และหาวิธีที่จะแก้ปญัหาน  าท่วมเฉพาะพื นที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล  ส่วนภาวะแล้งจนเกิดการขาดแคลนน  าเพื่อการเกษตรนั น รัฐบาล
จะเร่งด าเนินการจัดสร้างแหล่งน  าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ป  

ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แกละนวัตกรรม 
8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง  

ยานยนต ์ไฟฟ้า การจัดการน  าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพฒันาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้
เทคโนโลยีจากตา่งประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอื่นๆ ที่เป็นผลจากการวิจยัและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มี
นโยบายจัดซื อจัดจา้งของภาครัฐที่เอื ออ านวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศในกรณีที่จ าเป็นจะตอ้งจัดซื อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเง่ือนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย 

8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซ่ึงเป็น
โครงสร้างพื นฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของอภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื นที่ต่างๆ 
เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตั งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 

ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
9.4 บริหารจัดการน  าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน  าของ

ประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดท าแผนงาน โครงการ ไม่เกิดความ
ซ  าซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน  า โดยจัดตั งหรือก าหนดกลไกใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน  าพร้อมทั งมีการน าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน  าและการเตือนภัย 
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2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (571.6822 ล้านบาท) 

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย 
รายการบุคลากรภาครัฐ 

 
85,544,900 บาท 

1. งบเงินอุดหนุน  85,544,900 บาท 
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 

 
85,544,900             บาท 

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 

            85,544,900 บาท 
2. ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการ
ทรัพยากรน  าและการเกษตร 

 
35,237,000 บาท 

1. งบเงินอุดหนุน  35,237,000 บาท 
       1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  35,237,000 บาท 
             1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน              35,237,000 บาท 
3. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน และเทคโนโลยี
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า  4500,900,000 บาท 
  1. งบเงินอุดหนุน  4500,900,000 บาท 
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  4500,900,000 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
 

            80,477,000  บาท 
2) ค่าครุภัณฑ์  13,500,000 บาท 

(1) ระบบส ารวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 

 
13,500,000 บาท 

3) ค่าท่ีดิน/สิ่งก่อสร้าง  297,923,000 บาท 
(1) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร       297,923,000 บาท 

                งบประมาณทั งสิ น   417,000,000 บาท 
                ปี 2558  ตั งงบประมาณ  80,000,000 บาท 
                ปี 2559  ตั งงบประมาณ  60,000,000 บาท 
                ปี 2561  ตั งงบประมาณ  277,000,000 บาท 

(2) ติดตั งระบบโทรมาตรอัตโนมัติ แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ  20,923,000 บาท 

4) ค่าพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน  าระดับต าบล 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ  59,000,000 บาท 
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3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบรายจ่าย 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2561  

รวมทั งป ี ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
   (เช่น  เงินเดือน สวัสดิการ ค่าตอบแทน เบี ยประชุม เป็นต้น) 

85.5449 21.3861 21.3862 21.3863 21.3863 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน   
   (เช่น ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น)  

35.2373 21.0518 4.8021 4.6021 4.7814 

3. ค่าใช้จ่ายโครงการ  
     ประกอบด้วย 7 โครงการ ดังนี  
    1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ ารุงรักษาสถานีโทรมาตรฯ (32 ลบ.) 

2. โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน  าชุมชนด้วย ว และ ท (13.90 ลบ.) 
3. โครงการพัฒนาภูมสิารสนเทศน  าระดับต าบล  (59 ลบ.) 
4. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศดา้นระบบบรหิารจดัการน  า ระยะที่ 1 (20 ลบ.) 
5. โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรพัยากรน  าตาม 

แนวพระราชด าริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน (32 ลบ.) 
6. โครงการปรับปรุงระบบส ารวจแบบเคลื่อนที่เพ่ือสนับสนุนการติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์น  า  

(17 ลบ.) 
7. โครงการศูนย์วิจยัและพัฒนาศกึษาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน  า  (277 ลบ.) 

450.9000 132.0582 186.5744 104.8692 27.3982 

รวมทั งสิ น 571.6822 174.4961 212.3862 130.8575 53.5659 

      หมายเหตุ :  แหล่งเงินจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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กรอบการพัฒนาเทคโนโลยีของ สสนก. ปี 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บข 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ/ 
บ ารุงรักษา 

 
 
แผนพัฒนา  
(ระบบ/เคร่ืองมือ/
ผลิตภัณฑ์/บริการ) 

 
 
แผนงานวิจัย 

แผนงานแผนงาน 

แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

แผนพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
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4. แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  
การวิจยัและพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และฐานข้อมูลด้านการ
จัดการสารสนเทศ
ทรพัยากรน  า 

กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และ
เทคโนโลยี ด้านการจัดการ
ทรัพยากรน  าและการเกษตร 

เพื่อพัฒนาฐานความรูแ้ละ
เทคโนโลยี ด้านการจัดการ
ทรัพยากรน  าและการเกษตร 

มีผลงานวิจัยและฐานความรู้
สนับสนุนการด าเนินงานตาม
ภารกิจของสถาบันฯ 

                        

35.2373 ฝ่ายบริหาร 
 

- พัฒนาฐานความรู ้                               
- พัฒนางานวิจัย                               

 กิจกรรมสร้างศักยภาพ
บุคลากรและพัฒนาเครือข่าย
การจัดการทรัพยากรน  าและ
การเกษตร 

1) พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของสถาบันฯ 

2) พัฒนาเครือข่ายการวจิัย
และความร่วมมอืทั งในและ
ต่างประเทศ ด้านการ
จัดการทรัพยากรน  าและ
การเกษตร 

1) มีบุคลากรที่มีศักยภาพ 
สนับสนุนการด าเนินงานของ
สถาบันฯ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) มีเครือข่ายการวิจยัและ
เครือข่ายการท างานด้านการ
จัดการทรัพยากรน  าและ
การเกษตร รองรับการ
ด าเนินงานของสถาบันฯ                         

85.5449 ฝ่ายบริหาร 
 

 - พัฒนาทรัพยากรบุคคล                               
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1) โครงการปรับปรุงระบบ
ส ารวจแบบเคลื่อนที่ 
เพื่อสนันสนุนการติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์น  า 

1) เพื่อพัฒนาระบบส ารวจ
ข้อมูลภูมิประเทศทั งทางบก 
และทางอากาศ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ในทุก
สภาพภูมิประเทศ 
2) เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูล
จากการส ารวจภูมิประเทศให้มี
ความถูกต้องสูงและเป็น
ปัจจุบัน ส าหรับสนับสนุนงาน
วิเคราะห์แบบจ าลองภูมิ
ประเทศ และแบบจ าลองอุทก
วิทยาได้อย่างมีประสิทธภิาพ
และเกิดความแม่นย ามาก
ยิ่งขึ น  
3) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของ
บุคลากรในองค์กร ให้สามารถ
พัฒนาระบบงานส ารวจให้ทัน
ต่อเทคโนโลยีที่ก้าวหนา้ขึ น 
สามารถปรับปรุงอุปกรณ์และ
พัฒนาต่อยอดระบบส ารวจใน
อนาคตได้ 

1) พัฒนาต่อยอดด้านงานวจิัย
และเทคโนโลยีส ารวจให้ได้ข้อมูล
ที่มีคุณภาพสูง  
2) ได้ข้อมูลความละเอียดและ
ความแม่นย าสูง ใช้วิเคราะห์
ร่วมกับแบบจ าลองต่างๆ เพือ่
คาดการณ์สถานการณ์หรือภัย
พิบัติที่จะเกิดขึ นในอนาคตได้
อย่างแม่นย า 
3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ระบบส ารวจภูมิประเทศแบบ
เคลื่อนที่ ให้สามารถพัฒนาและ
ใช้งานระบบส ารวจแบบเคลื่อนที่
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทัน
ต่อเทคโนโลยีที่พัฒนากา้วหน้าไป
อย่างต่อเนื่อง 

            

17.0000 ฝ่ายวจิัยและพัฒนา 

 - พัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพของระบบส ารวจ
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

แบบเคลื่อนที่  

 - เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ
ควบคุม ระบบแสดงผลขอ้มูล 
และระบบประมวลผลข้อมูล 
ภายในยานส ารวจ 

  

            

  

 - เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประมวลผลข้อมูล 

  
            

  

 - ระบบจัดเก็บขอ้มูลขนาดใหญ ่   
            

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การ
ให้บริการและเผยแพร่
ผลงานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ น 

2) โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและบ ารุงรักษา
สถานีโทรมาตรอัตโนมัต ิ
 
 

1) สร้างข้อมูลโทรมาตรส าหรับ
สนับสนุนการเตือนภัย และ
ติดตามสถานการณ์น  า 

2) ปรับต าแหน่งติดตั งสถานี
โทรมาตรอัตโนมัติให้
เหมาะสมกับพื นที่มากยิ่งขึ น 

3) พัฒนารูปแบบการรับ-ส่ง
ข้อมูลใหม่ให้สอดคล้องกับ
พื นที่การใช้งาน 

4) ขยายผลการติดตามภาพ
อากาศและสถานการณ์ฝน
ให้ครอบคลุมพื นที่ 

1) สถ า นี โ ท รม า ตรอั ต โ น มั ติ
จ านวน 937 สถานีทั่วประเทศ  
ได้รับการตรวจสอบ ซ่อมแซม 
ปรับเปลี่ยน บ ารุง รักษาให้
อุปกรณ์ท างานได้ตามปกติ 
และมีเสถียรภาพพร้อมใช้งาน 

2) สถ า นี โ ท รม า ตรอั ต โ น มั ติ 
จ านวน 165 สถานี ย้ายมา
ติดตั งในพื นที่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
            

32.0000 ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากร
น  า 

  - ตรวจสอบการท างานของสถานี
โทรมาตรอัตโนมัติ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  - จัดหาอุปกรณ ์                                 
  - จัดหาผู้รับจา้งส าหรับ

ด าเนนิการ 
    

                        
    

  - ลงพื นที่เพือ่ซ่อมแซม/
บ ารุงรักษา 

    
                        

    

  - ตรวจสอบการท างานของสถานี
โทรมาตร 

    
                        

    

  - สรุปผลและจัดท ารายงาน                                 

3) โครงการพัฒนาระบบ 
ภูมิสารสนเทศน  าระดับต าบล  

1) เพื่อให้เกิดการด าเนินงาน
ร่วมกับหนว่ยงานท้องถิ่น ใน
การรวบรวมข้อมูลโครงการ 
โครงสร้างด้านทรัพยากรน  า 
และแหล่งน  าขนาดเล็ก ใน
ขอบเขตพื นที่ระดับต าบล 
2) เพื่อจัดท าแผนที่น  าระดับ
ต าบล ที่มีข้อมูลแหล่งน  าเชิง
พื นที่ครบถ้วนสามารถใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม และการวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน  าใน
พื นที่ของตนเองได้ 
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการใช้งาน
ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อ

1) มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน  า
เชิงพื นที่ระดับต าบล และการมี
ส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ใน
การพัฒนาแหล่งน  าระดับท้องถิ่น
จ านวน 600 ต าบล ทัว่ประเทศ 
2) มีหน่วยงานทอ้งถิ่นสามารถ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลและระบบ 
ภูมิสารสนเทศในการเพิ่มเติม
ปรับปรุงและจัดการขอ้มูลเชิง
พื นที่เพื่อสนับสนุนการดูแล 
บ ารุงรักษา และบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาแหล่งน  าในพื นที่
ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ น   

                        

59.0000 ฝ่ายวจิัยและพัฒนา 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

สนับสนุนการปฏิบัติงาน และ
วางแผนพัฒนาแหล่งน  าใน
พื นที่ 

- วางแผนด าเนินงานโครงการ 
คัดเลือกพื นที่ และจัดหาผูร้ับจ้าง
ส าหรับด าเนนิการจัดท าแผนที ่

  

            

  

 - จัดท าฐานข้อมูลและแผนทีน่  า
ระดับต าบลเพือ่ใช้เป็นข้อมลูแผน
ที่ในการฝกึอบรม และปรับแก้ไข
ข้อมูลแผนที่จากหนว่ยงาน
ท้องถิ่นหลังอบรม 

  

            

 
 

 

 - พัฒนาการใชเ้ทคโนโลยี GIS 
ให้แก่หน่วยงานทอ้งถิน่และจัด
ฝึกอบรมภูมิสารสนเทศ ครั งที่ 1 
และ 2 

  

            

  

 - คัดเลอืกพื นทีท่ี่มีศกัยภาพและ
ลงพื นปฏิบัติงานวางแผนพฒันา
โครงการแหล่งน  าฯ 

  

            

  

 - จัดท าคู่มือการใชง้านภูมิ
สารสนเทศขั นพื นฐาน และข้อมูล
รายงานภูมิสารเทศน  าระดับ
จังหวัดเผยและแพร่ผลงาน
โครงการฯ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การ
สร้างเครือข่ายงานวิจยั
และพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรน  า 

4) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านระบบบริหารจัดการน  า
ระยะที่ 1  

1) การพัฒนาเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีด้าน
การบริหารจัดการน  าทีพ่ร้อม
ให้บริการแกห่น่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และสถาบันการศึกษา 
2)  พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเพิ่มก าลังคน ด้านการ
วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ ที่มี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
แบบจ าลองด้านทรัพยากรน  า
และสภาพอากาศ และการ
ประเมินติดตาม สถานการณ์
น  าและสภาพอากาศ รวมถึง
เทคโนโลยีขั นสูง ในการ
ตรวจวัดและการส ารวจ 
3) เสริมสร้างความร่วมมือใน
ระดับนานาชาต ิเพื่อการวิจยั
ด้านการบริหารจัดการน  า 
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ และประเด็นอื่น
ที่เกี่ยวขอ้ง พร้อมทั ง เผยแพร่ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้การ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ

ให้บริการข้อมูลทางด้านน  า 
สภาพอากาศ และขอ้มูลอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง จากคลังข้อมูลน  าและ
ภูมิอากาศแห่งชาต ิอยา่งมี
ประสิทธิภาพและตอ่เนื่อง และ 
มีความร่วมมือในระดับนานาชาติ
ด้านระบบการบริหารจัดการน  า 
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
และการลดความเส่ียงจากภัย
พิบัติ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาต ิ

                        

20.0000 ฝ่ายวจิัยและพัฒนา 
ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน  า 
ฝ่ายบริหารความร่วมมือ
และสื่อสารองค์กร 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เทคโนโลยีการบริหารจัดการ
น  าของประเทศไทยไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านและ
ประเทศอื่นๆ 

 - ข้อมูลตรวจวัดแบบ real-time 
เพื่อการวางแผน และเตอืนภัย 
รวมถึงระบบแสดงผลขอ้มูลเพือ่
การตัดสินใจ 

    

                        

   

 - การเพิ่มประสิทธิภาพ การ
คาดการณ์สภาพอากาศระยะสั น 

    
                        

   
 
 

  
- พัฒนางานวิจัยด้านวทิยาศาสตร์
ข้อมูลและการวเิคราะห์ 

  

            

 

 - เสรมิสร้างการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน  า ด้วยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน 

  

            

 

 ความร่วมมอืงานวจิัยด้านน  าใน
ระดับนานาชาต ิ

  
            

 

  - ถ่ายทอดองค์ความรู้/พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

    
                        

  

  - ติดตาม/ประเมินผล/สรุปผล
การด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 5) โครงการศูนย์วิจยัและ
พัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน  า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
และระบบข้อมูลเพือ่การ
บริหารจัดการน  า สามารถ
รองรับผู้ปฏิบัติงานที่มาร่วม
ด าเนินงานวิจัยและพัฒนา ทั ง
จากหนว่ยงานภายใน และ
ภายนอกประเทศ ที่จะขยาย
เพิ่มขึ นในอนาคตได้ 
2) เพื่อเป็นที่ปฏิบัติงานหลกั
ของ สสนก. และเป็นสถานที่
ส ารองของระบบคลังข้อมูลน  า
และภูมิอากาศแห่งชาติ ที่มี
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย 
และระบบรักษาความปลอดภยั
ที่มีเสถียรภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ด าเนินงานก่อสร้างอาคารและ
ควบคุมงาน ประกอบด้วยงาน
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม 
และงานระบบ ใหแ้ล้วเสร็จตาม
แผนงานที่ก าหนด  
 

                        

277.0000 ฝ่ายบริหาร 
 

 ขั นตอนการด าเนนิงานก่อสร้าง 
1. งานโครงการสร้างอาคาร 
(เสาเข็ม เหล็กรูปพรรณ ผนังกั น
ดิน และสะพาน) 

  

            

  

 2. งานสถาปัตยกรรม (ตกแต่ง
ภายใน ภายนอก และงาน
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ครุภัณฑ์ลอยตัว) 

 3. งานระบบ (ระบบไฟฟ้า  
สื่อสาร ปรับอากาศ สุขาภิบาล
และดับเพลิง) 

      

            

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และน าวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้กับ
ประชาชนและชุมชน 

6) โครงการสร้างแม่ข่ายการ
จัดการทรัพยากรน  าชุมชนดว้ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เพื่อพัฒนาแม่ขา่ยการจัดการ
ทรัพยากรน  าชุมชนในพื นที่
เส่ียงภัย โดยการประยกุต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
ระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า รายได้ 
และผลผลิตของชุมชน  

1) ชุมชนแม่ข่าย 20 ชุมชน และ
ชุมชนเครือข่าย 40 เครือข่าย 
สามารถใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ 
2) เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างน  าระดับชุมชน ไม่ต่ า
กว่า 15 ชุมชน  
3) เครือข่ายการจัดการน  าชุมชน 
โดยชุมชนแม่ขา่ยมีศักยภาพ
สามารถขยายผลการบริหาร
จัดการน  าชุมชนไปยังชุมชนลูก
ข่าย             

13.9000 ฝ่ายสารสนเทศการเกษตร 

 - รวบรวมขอ้มูล และปัญหาที่
เกิดขึ นในการบริหารจดัการน  า
ร่วมกับชุมชน และสรุปแนว
ทางแก้ไขร่วมกนั 

    

                        

   

  - เขียนโครงการ แผนการ
ด าเนนิงานร่วมกับชุมชน และ
จัดท าสญัญาโครงการ 

    

                        

   

ด าเนนิการขับเคลือ่นโครงการ                
- ติดตามและบริหารจัดการ                                 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

โครงการทีด่ าเนินการแล้ว 

  - ทบทวนการด าเนนิงาน วาง
แผนการด าเนนิงานและการขยาย
ผลในระยะถดัไป 

    

                        

    

 7) โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
น  าตามแนวพระราชด าริโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

เพื่อถ่ายทอดและขยายผลการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้ท้องที่ 
ท้องถิ่น และชุมชนสามารถ
จัดท าข้อมูลน  า แผนที่น  า มี
ข้อมูลแหล่งน  าเชิงพื นที่
ครบถ้วน สามารถใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงาน บริหารจัดการ 
และวางแผนงานพัฒนาแหล่ง
น  าในพื นที่ของตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เกิด
ความมั่นคงทางด้านน  า ด้าน
อาหาร ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
และด้านพลังงาน 

ชุมชนแกนน า 60 ชุมชน ที่
ด าเนินงานต่อยอดจากโครงการ
สร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน  าชุมชน ด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สามารถประยกุต์ใช้ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าชุมชนดว้ย
ตนเอง วิเคราะห์วางแผนพัฒนา
โครงสร้างแหล่งน  าที่เหมาะสมกับ
ภูมิสังคม มีตัวอยา่งของการ
บริหารจัดการทรัพยากรน  าชุมชน 
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนใหก้ลุ่ม
ท้องที่ ท้องถิ่น และสภา
เกษตรกร              

32.0000 ฝ่ายสารสนเทศการเกษตร 

  - พัฒนาศกัยภาพคนในพื นที ่ให้
เกิดการสร้างตัวอย่างความส าเรจ็
และถ่ายทอดองค์ความรู้การ
ประยุกต์ใช้ ว และ ท ในการ
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

บริหารจัดการทรัพยากรน  าชุมชน
ด้วยตนเอง 

 - เก็บข้อมูลพร้อมวางแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า 

  
            

 

 - พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน  า                 

 - ติดตามประเมนิผลการ
ด าเนนิงาน 

  
            

  

                517.6822  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


