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บทที่ 1 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและระดับกระทรวง 

การจัดท้าแผนปฏิบัติการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) หรือ สสน. 
ด้าเนินการโดยค้านึงถึงนโยบายและแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและการด้าเนินงานของ สสน. 
ดังนี  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560–2564)  แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล  นโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564)  (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580)  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้การด้าเนินงานของ สสน. มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการด้าเนินงาน
ของนโยบายและแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)   

  ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสัมคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับ สสน. ที่ต้องด้าเนินการ ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     เป็นการน้อมน้าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความ

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” ควบคู่กับการน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นแนวคิดในการ
ผลักดันให้เกิดการเติบโตร่วมกันทั งทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตอย่างสมดุล โดยมีวิสัยทัศน์
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนในปี พ.ศ.
2580 

ประเด็นที่ 4.3:  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
4.3.2 มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและ
ระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นย้าและมีประสิทธิภาพ และมีการการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน
และลดผลกระทบเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างเพ่ือเตรียมรับมือกับพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมของประเทศ  พร้อมทั งพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติ
ภัยทั งระบบ โดยค้านึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระยะยาว รวมถึงการเสริมสร้างขีด
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ความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมืองในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประเด็นที่ 4.5:  พัฒนาความม่ันคงน ้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.5.1 พัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าทั งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน ้าของประเทศ : โดยจัด

ให้มีน ้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการ
น ้าชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั งส่งเสริมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พื นที่ต้นน ้า พื นที่ชุ่มน ้า พื นที่พักน ้า แหล่งน ้าธรรมชาติ 
แอ่งน ้าบาดาล การระบายน ้าชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน ้า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ มีการจัดท้า
แผนป้องกันแผนป้องกัน ฟ้ืนฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน ้า แผนป้องกันแผ่นดินถล่ม แผนอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน ้าธรรมชาติ ตามพื นที่ที่ก้าหนดและตามความส้าคัญ และมีการ
พัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าทั งระบบให้มีระดับความม่ังคงในระดับสากล  โดยการจัดหาและใช้น ้าที่สมดุล 
ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้ระบบทั งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ การบริหารจัดการการ
จัดหาและใช้น ้าที่ได้สมดุล ระบบและกลไกการจัดสรรน ้าที่เป็นธรรม  การยกระดับผลิตภาพการใช้น ้าให้
เทียบเท่าระดับสากล รวมทั งการเตรียมความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การ
พัฒนาเครื่องมือการจัดการ การด้าเนินการเพ่ือสร้างสมดุล  สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น ้าและการ
อนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า  พร้อมทั งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สารสนเทศกับนานาชาติ และการด้าเนินการ
ร่วมใช้น ้ากับแม่น ้าระหว่างประเทศ  โดยพิจารณาและด้าเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับ
ประเด็นอื่นร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการน ้าในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลดสูญเสีย ความ
เสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจาก ้าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตาม
ลักษณะของแต่ละพื นที่ได้ และสามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลาอันสั น 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 
 แผนย่อยที่ 3.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2) ปรับตัวเพ่ือลดการสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั งระบบ โดยค้านึงถึงปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว รวมทั งพัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์ภูมิสภาพอากาศ
และระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นย้า และมีประสิทธิภาพ บูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการจัดท้าแผนรายสาขาและรายพื นที่ และมีการด้าเนินการ
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน ้าทั งระบบ 

แผนย่อยที่ 3.1 การพัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าทั งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน ้าของ 
ประเทศ 
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แนวทางการพัฒนาที่ 1)  จัดการน ้าเพ่ือชุมชนชนบท : พัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าทั งระบบเพ่ือ
เพ่ิมความมั่นคงด้านน ้าของประเทศ โดยจัดให้มีน ้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ 
คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน ้าชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่แวดล้อม อย่างยั่งยืน  
 แนวทางการพัฒนาที่ 3)  จัดระบบจัดการน ้าในภาวะวิกฤติ : จัดระบบการจัดการพิบัติภัยจากน ้าใน
ภาวะวิกฤติ (รวมภัยจากน ้าท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม พายุคลื่น (storm surge) และน ้าท่วมพื นที่
ติดทะเลให้อยู่ในขอบเขตท่ีควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลาอันสั น  โดยแบ่ง
ตามลักษณะของแต่ละพื นที่และลุ่มน ้า 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4) จัดการบริหารน ้าเชิงลุ่มน ้าอย่างมีธรรมาภิบาล : ประกอบด้วย (1) จัดการ
ให้มีการจัดหาและใช้น ้าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้มาตรการทั งทางโครงสร้าง
และกฏระเบียบ การวางองค์กรการจัดการ การจัดหาและใช้น ้าที่สมดุล (2) มีระบบและกลไกการจัดสรรน ้า 
การก้าหนดโควตาน ้าที่จ้าเป็นและเป็นธรรม เพื่อการยกระดับผลิตภาพการใช้น ้าให้เทียบเท่าระดับสากล (3) 
การพัฒนารูปแบบเพ่ือยกระดับการจัดการน ้าในพื นที่ และลุ่มน ้า (ท่ีเชื่อมโยง การตลาด การผลิต พลังงาน 
ของเสีย ตามแนวคิด circular economy) และการผันน ้าในพื นที่ที่มีความส้าคัญ  (4) การเตรียมความ
พร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ (5) การหาทุนจาก
แหล่งต่างๆ (6) การด้าเนินการเพ่ือสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น ้าและการอนุรักษ์อย่างรู้
คุณค่า พร้อมทั งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สารสนเทศกับนานาชาติ (7) การด้าเนินการร่วมใช้น ้ากับ
แม่น ้าระหว่างประเทศ  โดยพิจารณาและด้าเนินโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นความมั่นคงอ่ืน 
การพัฒนาด้านอ่ืนร่วมกับระดับสากล (8) การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน ้า พร้อมทั งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิตและ
บริการ และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
          ประเด็นที ่23  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนย่อยที่ 3.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 4) พัฒนาการบริหารจัดการน ้า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการน ้า เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมทั งใช้ใน
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นวิจัยที่ส้าคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพื นที่ 
ระบบน ้าชุมชนและเกษตร 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 วัตถุประสงค์ข้อ 1.2 เสริมสร้างความมั่นคงด้านน ้าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน ้าทั ง

ระบบให้มีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมายที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านน ้า และบริหารจัดการทรัพยากรน ้าทั งผิวดินและน ้าใต้ดินให้มี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการน ้าในระดับลุ่มน ้าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น ้าทุกกิจกรรมกับ
ปริมาณน ้าต้นทุน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน ้า และลดจ้านวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาด
แคลนน ้า ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้าทั งภาคการผลิตและและการบริโภค ป้องกันและลด
ความเสียจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

 ตัวชี วัด 
2.2 ลุ่มน ้าส้าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน ้า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างสมดุลระหว่าง

ความต้องการใช้น ้ากับปริมาณน ้าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
          2.5 พื นทีแ่ละมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 

เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้าน
ต่างๆ หรือในพื นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 

 ตัวชี วัด 
4.3 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จ้าเป็น 

เช่น การจัดการน ้า เกษตร สาธารณสุข และป่าไม้ 
  แนวทางการพัฒนาที่มีความส้าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 

3.6.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ  สนับสนุนการ
จัดท้าแผนรับมือภัยพิบัติในระดับพื นที่  ส่งเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
ส่งเสริมภาคเอกชนในการจัดท้าแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ สร้างจิตส้านึกความปลอดภัยสาธารณะ 
ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในการ่วมด้าเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงจาก 
ภัยพิบัต ิ

3.6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบเตือนภัยให้มีความแม่นย้า 
น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและบูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานทั งในและต่างประเทศ  ได้พัฒนากลไกบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  วัตถุประสงค์ข้อ 1.3  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล ้าและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน อาท ิเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีเพื่อ
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ผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือทางการ
แพทย์) โดยอาศัยกลไกการด้าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอประเด็นปฏิรูป 6 เรื่อง

หลัก ได้แก่ 1) ทรัพยากรทางบก 2) ทรัพยากรทางน ้า 3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4) ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 5) สิ่งแวดล้อม และ 6) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของ สสน. ได้แก่ 

เรื่องทรัพยากรน ้า  
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1  : การบริหารแผนโครงการที่ส้าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรพัยากรน ้า ประเด็นย่อยที่ 1.2 การปรับปรุงวิธีบริหารโครงสร้างเชิงซ้อนร่วมกันอย่างเป็นระบบ  
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : การบริหารเชิงพื นที่ ประเด็นย่อยที่ 2.1 การบริหารจัดการร่วมกัน 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 : ระบบขยายผลแบบอย่างความส้าเร็จ ประเด็นย่อยที่ 4.1 การขยาย

ผลส้าเร็จด้านการบริหารจัดการน ้าและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน   
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 : ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการบริหารจัดการน ้า 

5. นโยบายรัฐบาล 

รัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 โดยก้าหนดนโยบายหลักไว้ 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  โดยมีนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับ สสน. ที่จะต้องร่วมผลักดันด้าเนินการ ดังต่อไปนี  

นโยบายหลักด้านที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการ
เติบโตอย่างย่ังยืน 

10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน ้าทั งระบบ แหล่งน ้าชุมชน และทะเล โดยเชี่อมโยงกับแผน
บริหารจัดการน ้า 20 ปีของประเทศ เพ่ิมผลิตผลในการจัดการและการใช้น ้าทุกภาคส่วน จัดให้มีน ้าสะอาด
ใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน ้าชุมชนที่
เหมาะสม  พร้อมทั งส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ พื นที่ต้นน ้า พื นที่ชุ่มน ้า พื นที่พักน ้า แหล่งน ้าธรรมชาติ แอ่งน ้า
บาดาล การระบายน ้าชายฝั่ง เพ่ิมผลิตภาพของน ้า ทั งระบบ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น ้าให้ทัดเทียม
ระดับสากล  ดูแลภัยพิบัติจากน ้า พัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าทั งระบบ และเพ่ิมพื นที่ชลประทาน เพื่อลด
ความเหลื่อมล ้าและสร้างระบบจัดสรรน ้าที่เป็นธรรม รวมทั งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน ้าใน
ชุมชนตามแนวพระราชด้าริ 
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นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั งแต่การป้องกัน
ก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตาม
สถานการณ์อย่างต่อเนื่องและก้าหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนให้ได้มากท่ีสุดและทันท่วงที  รวมทั งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

6. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ (2) ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (3) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้าง  
องค์ความรู้พื นฐานของประเทศ (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน บุคคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ  โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงาน สสน. ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการน ้าให้มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผล 

ไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับระบบนิเวศ รวมทั งลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.4 การบริหารจัดการน ้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม 
แนวทาง/มาตรการที่ 3) พัฒนาฐานข้อมูลสนับสนุนการด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการน ้า การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานสากลด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่เข้าถึงง่ายด้วยการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ 

แผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส้าคัญ 
ข้อที่ 1) การบริหารจัดการน ้า : มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการประเมินและคาดการณ์

ทางอุทกวิทยาในเชิงพื นที่  การบริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการในพื นที่เมืองใหญ่/ เมืองท่องเที่ยว/ เมือง
อุตสาหกรรม/ พื นที่ลุ่มน ้าของประเทศ การบริหารจัดการน ้านอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่จ้าเป็นในการกักเก็บ/การระบายน ้าที่เหมาะสมตาม
ภูมิสังคม การป้องกันและควบคุมมลพิษทางน ้า และการใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ในการศึกษาและหา
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า (น ้าจากฟ้า น ้าผิวดิน และน ้าบาดาล) ในระดับลุ่มน ้า เพ่ือตอบ
โจทย์การพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศในมิติเชิงปริมาณ คุณภาพ และสถานที ่

ข้อ 2) ระบบน ้าชุมชนและเกษตร : มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศวิทยาของ
แหล่งต้นน ้า การศึกษาแหล่งน ้าต้นทุน ระบบการเก็บน ้า และระบบการใช้น ้าที่เหมาะสมกับการเกษตรของ
ชุมชน การวิจัยเพ่ือพัฒนาพื นที่สูงและพื นที่ลุ่มน ้าแบบบูรณาการ การบริหารจัดการน ้าและพื นที่การเกษตร
ทีเ่หมาะสมและการคุ้มครองพื นที่เกษตรกรรม การวิจัยและพัฒนา รวมทั งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้น ้า
ในภาคการเกษตร/ภาคครัวเรือน การใช้น ้าในช่วงน ้าแล้งและน ้าหลากในภาคการเกษตร  การเพ่ิม
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ประสิทธิภาพระบบรวบรวมระบบบ้าบัดน ้าเสียและการน้ากลับมาใช้ของชุมชน การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ือจัดท้าแผนที่ผังน ้า 

ข้อ 4)  การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  : มุ่งเน้นการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจ้าลองภูมิอากาศในอนาคตให้มีความถูกต้อง แม่นย้า ระบบการเตือนภัยล่วงหน้า
และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ในอนาคต โดยมุ่งเน้นพื นที่ที่มี
ความเสี่ยงสูง การประเมินผลกระทบต่อพื นที่เพ่ือน้าไปสู่การก้าหนดแผนการปรับตัว แผนป้องกันเมืองและ
การวางผังเมือง ระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉินและแนวทางการจัดการโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง  
ระบบการฟ้ืนฟูหลังการเกิดภัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในอนาคต  การสร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างกลไกการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชั นบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรโลก
และสิ่งแวดล้อมในอนาคตบนพื นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

7. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2564) 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 1.4 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน  

เป้ าหมาย  : พัฒ นาความสามารถของท้ องถิ่ น ชุ มชน ในการ บริห ารจั ดการพลั งงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชนของ
ตน ตลอดจนพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตของ
ประชาชนคนไทย 

มาตรการที่ 1.4.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัด
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและน้า
งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการบริหารจัด
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการน้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไป
ใช้ในการสนับสนุนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นต่างๆ ที่เหมาะสมตาม
ความต้องการของชุมชน (รวมถึงคนยากจนและเกษตรกรรายย่อย ที่พ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติในระบบ
นิเวศและวัฒนธรรมของชุมชน/ท้องถิ่น) การบริหารจัดการน ้าในลุ่มน ้าขนาดเล็ก เชื่อมโยงแนวคิดการ
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จัดการลุ่มน ้าขนาดใหญ่ เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า การป้องกันภัยธรรมชาติ เกิดระบบเฝ้าระวัง
และเตือนภัยพิบัติ การสู้ภัยพิบัติ การปรับตัวของชุมชน และการหนีภัยในแต่ละพื นที่ การบ้าบัดน ้าของ
ชุมชน การจัดการขยะมูลฝอย การใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ การใช้เทคโนโลยีพลังงานน ้าขนาดเล็ก 
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานด้วยชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และจากขยะของชุมชน เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 3.1 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการปรับตัว เตือนภัยรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Adaptation) 

เป้าหมาย : เพ่ิมความถูกต้องและแม่นย้าในการท้านายโดยใช้แบบจ้าลองสนับสนุนการลด
ผลกระทบ ทั งทางตรงที่เห็นได้อย่างเด่นชัดและทางอ้อมที่แฝงเร้นในประเด็นต่างๆ รวมทั งแก้ปัญหาและ
วางแผนของประเทศไทยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศทั งในระยะสั นและ
ระยะยาว 

มาตรการที่ 3.1.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา
แบบจ้าลองพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม : พัฒนาแบบจ้าลองระบบโลก (Earth System 
Modeling) แบบจ้าลองมลพิษ (Pollutants Modeling) แบบจ้าลองการวิจัยและคาดการณ์สภาพอากาศ 
(Weather Research and Forecasting (WRF) Model) แบบจ้าลองทรัพยากรธรรมชาติ แบบจ้าลอง
การบริหารจัดการน ้า และแบบจ้าลองพลังงาน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลความรู้เพ่ือประกอบการวางแผนการ
บริหารจัดการด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติที่รวมถึงรองรับและปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการส่งเสริมการใช้แบบจ้าลองต่างๆ ให้มีการแปลผลข้อมูลจาก
แบบจ้าลอง (Interpretation) เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการรับมือกับเหตุการณ์
ต่างๆ อย่างทันท่วงที โดยมีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเข้าใจได้ง่าย เช่น ศูนย์
ข้อมูล (Data Centre) เพ่ือการส่งผ่านข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Formalised Data Transfer) 

มาตรการที่  3.1.2 การพัฒนาระบบการเตือนภัย (Early Warning System) : พัฒนางาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือน้าไปใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม อาทิ 
ภัยธรรมชาติ มลพิษ รังสี ฯลฯ ให้เชื่อมต่อกับระบบการสื่อสารที่เหมาะสม เพ่ือเตือนภัยให้ประชาชน
สามารถอพยพหรือเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ น เช่น ระบบตรวจจับและติดตามภัยน ้าท่วม
และดินถล่ม การคาดการณ์ภูมิอากาศระดับฤดูกาลเพ่ือการเตือนภัย การใช้ระบบสื่อสารดาวเทียมเพ่ือการ
เตือนภัย เป็นต้น  

กลยุทธ์ที่ 3.4 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการน ้าของประเทศ 
 เป้าหมาย : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศอย่างเป็นธรรมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  
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มาตรการที่ 3.4.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนระบบการ
จัดหาน ้า (Provision) : พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และน้าไปใช้ในการพัฒนาระบบ
การจัดหาน ้าและการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การจัดท้าแผนที่น ้าชุมชน การส้ารวจระยะไกลและภาพถ่าย
จากดาวเทียม แผนที่และระบบภูมิสารสนเทศ และข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ การใช้เทคโนโลยีฝนหลวง การ
พัฒนาโทรมาตรวัดน ้าอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการแหล่งน ้าใต้ดินและการใช้ประโยชน์น ้าใต้ดิน
ให้สอดคล้องกับศักยภาพ รวมทั งระบบสารสนเทศและติดตามสถานการณ์แผ่นดินทรุดเพ่ือประกาศเขต
ควบคุมการใช้น ้าบาดาลและแก้ปัญหาการลดลงของน ้าใต้ดิน การใช้เทคโนโลยีการน้าน ้าเสียกลับมาใช้ใหม่
เพ่ือการเกษตร และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงโครงสร้างน ้าระดับภูมิภาคลุ่มน ้าโขง  
เป็นต้น  

มาตรการที่ 3.4.2 การพัฒนา วทน. เพ่ือการจัดสรรน ้า (Allocation) : พัฒนางานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และน้าไปใช้ในการพยากรณ์และการวางแผนจัดสรรน ้าของประเทศเพ่ือ
ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม การผลิต การบริโภค อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการน้า วทน. ไปใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรน ้าและป้องกันปัญหาภัยแล้ง การจัดการความเสี่ยง (เทคโนโลยี/มาตรการ 
แบบใช้โครงสร้าง/เทคโนโลยี/มาตรการ แบบไม่ใช้โครงสร้าง/เทคโนโลยีเพ่ือจัดการความเสี่ยงน ้าแล้งใน
ภาคส่วนต่างๆ) การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบเส้นทางน ้าเพ่ิมปริมาณน ้าต้นทุน/ความจุเก็บกัก
แพร่กระจาย วิศวกรรมเพ่ือการจัดสรรน ้าตามฤดูกาล พัฒนาระบบโครงข่ายน ้าต่อเชื่อมแหล่งน ้า-พื นที่
ท่วม-พื นที่แล้ง การคาดการณ์ภูมิอากาศระดับฤดูกาล และการคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั น เป็นต้น 

มาตรการที่ 3.4.3 การพัฒนา วทน. เพื่อการจัดการน ้า (Management) : พัฒนางานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และน้าไปใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการทรัพยากรน ้าของ
ประเทศ ทั งในมิติการด้าเนินงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดการภัยพิบัติ มุ่งเน้นการ
สร้างความยืดหยุ่นในการจัดการทุกสถานการณ์ที่เอื ออ้านวยต่อการแก้ไขปัญหาน ้าขาดแคลน การป้องกัน
น ้าท่วม การหนีภัย เช่น วิศวกรรมเขื่อนและฝาย วิศวกรรมการระบายน ้า วิศวกรรมการบ้าบัดน ้าเสียโดย
ธรรมชาติ วิศวกรรมไล่น ้าเสีย การบ้าบัดน ้าเสียด้วยกระบวนการทางฟิสิกส์เคมี วิศวกรรมผันน ้า ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโดยให้ความส้าคัญกับการจัดการคุณภาพน ้า การป้องกันน ้า
หลากและน ้าแรงของพื นที่ลุ่มน ้าวิกฤติ มุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ชุมชนและประชาชนในพื นที่สามารถบริหาร
จัดการตนเองได้ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการน ้าเค็มจากน ้าทะเลรุก การก้าหนดสถานการณ์น ้าทั ง 
Supply และ Demand การเชื่อมโยงการบริหารโครงสร้างน ้า ระบบช่วยในการตัดสินใจ (DSS) ระบบ
ติดตามและบ้ารุงรักษา ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automization) และ SCADA และการใช้เทคนิค 3R 
(Reduce-Reuse-Recycle)  
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8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน 

องค์การสหประชาชาติก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็น
มิติของเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย โดยมีส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ สสน. ดังนี   

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน ้าใช้ และมีการบริหารจัดการน ้าและการสุขาภิบาลอย่าง
ยั่งยืนส้าหรับทุกคน 

ประเด็นมุ่งเน้น 
6.4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้าในทุกภาคส่วน และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น ้าและจัดหา

น ้าที่ยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน ้า และลดจ้านวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลน
น ้า ภายในปี 2573 

6.5) ด้าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573 

6.a) ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่
ประเทศก้าลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน ้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน ้า การ
ขจัดเกลือ การใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน ้าเสีย เทคโนโลยีการน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่ 

6.b) สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการ
น ้าและสุขอนามัย 

เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการด้าเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

ประเด็นมุ่งเน้น 
ด้านเทคโนโลยี ข้อที่ 17.6 เพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-

ใต้ และไตรภาคี และการเข้าถึง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้
ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกท่ีมีอยู่เดิมเฉพาะ 
อย่างยิ่งในระดับของสหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอ้านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก 

9. แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ป ี

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าฉบับนี ด้าเนินการโดยคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีกรอบระยะเวลาด้าเนินการ 20 ปี (2561-2580) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
กรอบและแนวทางในการพัฒนาการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ โดย
ยึดหลักแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และหลักการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1. การจัดการน ้าอุปโภค บริโภค 
2. การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 3. การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 4. การจัดการคุณภาพน ้า 
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และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 5. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของ
ดิน 6. การบริหารจัดการ โดย สสน. มีบทบาทเก่ียวข้องในด้านการบริหารจัดการดังนี  

ด้านที ่6  การบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ  

  แผนงานที่ 4.1 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารน ้า 
ตัวชี วัด : ระดับความส้าเร็จในการจัดท้าระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรน ้า ที่ทันสมัยถูกตอง และ

บูรณาการเปนมาตรฐานเดียวกันทุกหนวยงานครอบคลุมทั งระดับชาติ ลุมน ้าและชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 5 การศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรน ้า 
ตัวชี วัด : ระดับความส้าเร็จของการจัดท้างานศึกษาวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการบริหาร

จัดการน ้าของประเทศที่ถูกน้าไปใชประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 6 การประชาสัมพันธและการมีสวนรวม 
แผนงานที่ 6.3 :  ผลักดันใหเกิดกลไกขยายผลความส้าเร็จดานการบริหารจัดการน ้าในระดับ

ชุมชน/ระดับทองถิ่น (ประเด็นการปฏิรูปประเทศ) 
ตัวชี วัด : จ้านวนหมูบานที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน ้าไดดวยตนเอง และสามารถขยายผล

ความส้าเร็จไปยังพื นที่อ่ืน 

10. (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 
5 ประเด็น ได้แก่ 1. การผลิตก้าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีคุณภาพสูงเพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  2.การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้าง
ระบบนิเวศการวิจัย 3.การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และ 4. การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดย สสน. มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นดังนี  

ประเด็นที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

เป้าหมายการให้บริการที่  3.1 : การพัฒนาทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

ตัวชี วัดที่เก่ียวข้อง : 

 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 จ้านวนชุมชน/ท้องถิ่นท่ี อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา 
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ประเด็นที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจัย 
เป้าหมายการให้บริการที่ 2.2 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

         ตัวชี วัดที่เก่ียวข้อง : 

 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการน้าผลงานวิจัย และพัฒนา
ไปใช้ประโยชน์ 

 จ้านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่  
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แผนและนโยบายส้าคัญที่เป็นแนวทางการด้าเนินงานของ สสน. 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

 

สสน. โดยผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมระดมความคิดในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ 
จุ ด แข็ ง  (Strengths) และ จุ ด อ่อน  (Weaknesses) และปั จจั ยภ ายนอกองค์ กร  ได้ แก่  โอกาส 
(Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ขององค์กร ท้าให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทั งภายในและ
ภายนอก ที่จะมีผลกระทบต่อความส้าเร็จในการด้าเนินงานของ สสน. เพ่ือใช้เป็ นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาสมรรถนะหลักองค์กร (Organization Competency) และประกอบการจัดท้ากลยุทธ์ของ สสน.  

1. ผลการวิเคราะห์ 
ผลจากการวิเคราะห์ SWOT ได้น้ามาจัดล้าดับความส้าคัญของปัจจัยสภาพแวดล้อมทั งภายในและ

ภายนอก ก่อนจะน้าไปใช้ประกอบการจัดท้ากลยุทธ์ของ สสน. ดังนี  

1.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
1) จุดแข็ง  

(1)   ผู้บริหารสูงสุดมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ต่อการแก้ปัญหาและเป็นที่รู้จัก
ของสังคม 

(2)   บุคลากรมีทักษะความเชี่ยวชาญ ความช้านาญด้านทรัพยากรน ้า และการเกษตร 
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความทุ่มเทต่อองค์กร 

(3)   ผลิตผลงาน วทน. ใหม่ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน ้าและการเกษตร ที่มี
ความน่าเชื่อถือและน้าไปใช้ได้จริง  

(4)   เป็นแหล่งรวมข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรน ้าตั งแต่ระดับท้องถิ่นถึง
ระดับประเทศ 

(5)   มีตัวอย่างความส้าเร็จด้านการบริหารจัดการน ้าระดับชุมชนและระดับประเทศ เช่น 
คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ  

(6)   ใช้หลักการเท่าเทียม/เคารพกัน เน้นพื นฐานการท้างานอยู่บนข้อเท็จจริง 
(7)   ริเริ่มจุดประกายให้เกิดงานวิจัยร่วมกันหลายภาคส่วน (ภาคการศึกษา ราชการ เอกชน) 
(8)   มีความคล่องตัวในการท้างาน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมก้าหนดทิศทางขององค์กร 

2) จุดอ่อน  
(1)   ให้ความส้าคัญกับเป้าหมายของฝ่าย มากกว่าเป้าหมายขององค์กร  
(2)   การสื่อสารข้อมูลแก่บุคลากรภายในองค์กรยังขาดประสิทธิภาพ และบุคลากรที่สามารถ

สื่อสาร/ถ่ายทอดข้อมูลกับภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพยังมีจ้านวนน้อย 
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(3)   สภาพแวดล้อมในการท้างานยังไม่สนับสนุนให้เกิดการท้างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
(สถานที่ และสิ่งอ้านวยความสะดวก) เช่น อินเตอร์เน็ตช้า , ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั งบทความวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

(4)  ระบบการจัดการและพัฒนาบุคลากรไม่ชัดเจน และไม่สัมพันธ์กับลักษณะปริมาณงาน
และเวลา 

(5)  การปฏิบัติงานประจ้ายังเป็นแบบ Top Down มากกว่า Bottom up 
(6)  ขับเคลื่อนความส้าเร็จของงานด้วยตัวบุคคล แทนการขับเคลื่อนความส้าเร็จของงานด้วย

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

1.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

1) โอกาส  
(1)   มีเครือข่ายพันธมิตรทั งในและต่างประเทศและแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถของบุคลากร แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ 
(2)   ความตื่นตัวและตระหนักถึงความส้าคัญของการจัดการทรัพยากรน ้า และการ

เปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยส้าคัญในการสร้างโอกาสให้องค์กร 
(3)   นโยบายของรัฐบาลและนานาชาติให้ความส้าคัญมากขึ นต่อมิติความมั่นคงของน ้า 

อาหาร และพลังงาน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการท้างานและตัวอย่างความส้าเร็จของ สสน. 
รวมทั งมาตรการทางภาษี  

2) ภัยคุกคาม  
(1)   ปริมาณงานร้องขอจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เครื่องมือและงบประมาณของ สสนก.  
(2)   ขาดความร่วมมืออย่างเต็มที่จากหน่วยงานภายนอกด้านการสนับสนุนและเชื่อมโยง

ข้อมูล 
(3)   ข้อจ้ากัดด้านกฎหมายในการให้บริการ  
(4)   การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ ท้าให้การท้างานขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจน 

2. การก้าหนดกลยุทธ์/แนวทางพัฒนา 
หลังจากประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามแล้ ว 

ได้น้าข้อมูลทั งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ Matrix โดยประยุกต์ใช้ตารางที่เรียกว่า 
TOWS Matrix ซึ่งเป็นตารางวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เพ่ือก้าหนดออกมาเป็น  
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กลยุทธ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ ไข 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 ความช้านาญด้าน
ทรัพยากรน ้า และการเกษตร สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี และมีความทุ่มเทต่อองค์กร 

(3) ผลิตผลงาน วทน. ใหม่ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรน ้าและการเกษตร ท่ีมคีวามน่าเชื่อถือ
และน้าไปใช้ได้จริง  

(4) เป็นแหล่งรวมข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากร
น ้าตั งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ 

(5) มีตัวอย่างความส้าเรจ็ด้านการบรหิารจัดการน ้า
ระดับชุมชนและระดับประเทศ เช่น คลังข้อมูลน ้า
และภมูิอากาศแห่งชาติ  

(6) ใช้หลักการเท่าเทียม/เคารพกัน เน้นพื นฐานการ
ท้างานอยู่บนขอ้เท็จจริง 

(7) ริเริม่จุดประกายใหเ้กิดงานวิจัยร่วมกันหลายภาค
ส่วน (ภาคการศึกษา ราชการ เอกชน) 

(8) มีความคล่องตัวในการท้างาน เปิดโอกาสให้
บุคลากรไดร้่วมก้าหนดทิศทางขององค์กร 

โอกาส (O) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 

(1) มีเครือข่ายพันธมติรทั งในและต่างประเทศและ
แหล่งเงินทุนเพิ่มเตมิ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
ใหม ่

(2) ความตื่นตัวและตระหนักถึงความส้าคัญของการ
จัดการทรัพยากรน ้า และการเปลีย่นแปลงด้าน
สภาพภมูิอากาศ เป็นปัจจัยส้าคัญในการสร้าง
โอกาสให้องค์กร 

(3) นโยบายของรัฐบาลและนานาชาตใิห้ความส้าคญั
มากขึ นต่อมิติความมั่นคงของน ้า อาหาร และ
พลังงาน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการทา้งานและ
ตัวอย่างความส้าเร็จของ สสน. รวมทั งมาตรการ
ทางภาษี  

ผลิตผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและฐานข้อมลูที่
น่าเชื่อถือส้าหรับอนาคต 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 ความช้านาญด้าน
ทรัพยากรน ้า และการเกษตร สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี และมีความทุ่มเทต่อองค์กร 

(3) ผลิตผลงาน วทน. ใหม่ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรน ้าและการเกษตร ท่ีมคีวามน่าเชื่อถือและ
น้าไปใช้ได้จริง  

(4) เป็นแหล่งรวมข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากร
น ้าตั งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ 

(5) มีตัวอย่างความส้าเรจ็ด้านการบรหิารจัดการน ้า
ระดับชุมชนและระดับประเทศ เช่น คลังข้อมูลน ้า
และภมูิอากาศแห่งชาติ  

(6) ใช้หลักการเท่าเทียม/เคารพกัน เน้นพื นฐานการ
ท้างานอยู่บนข้อเท็จจริง 

(7) ริเริม่จุดประกายใหเ้กิดงานวิจัยร่วมกันหลายภาค
ส่วน (ภาคการศึกษา ราชการ เอกชน) 

(8) มีความคล่องตัวในการท้างาน เปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้ร่วมก้าหนดทิศทางขององค์กร 

ภัยคุกคาม (T) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) 

(1) ปริมาณงานร้องขอจากหน่วยงานภายนอก ส่งผล
กระทบต่อการบริหารทรัพยากรบคุคล เครื่องมือ 
และงบประมาณของ สสน.  

(2) ขาดความร่วมมืออย่างเตม็ที่จากหน่วยงานภายนอก
ด้านการสนับสนุนและเช่ือมโยงข้อมูล 

(3) ข้อจ้ากัดด้านกฎหมายในการให้บริการ  
(4) การเปลีย่นแปลงนโยบายภาครัฐ ท้าให้การท้างาน

ขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจน 

พัฒนาระบบคลังข้อมูลน ้าและภมูอิากาศแห่งชาติให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีข้อมูลที่สอดรับกับความ
ต้องการใช้ของผู้ใช้บริการ 
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2.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies)  

 

 

 

การวิเคราะห์ 

จุดอ่อน (ปจัจัยสภาพแวดล้อมภายใน)  

และ 

โอกาส (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก) 

 

จุดอ่อน (W) 

(1) ให้ความส้าคญักับเป้าหมายของฝ่าย มากกว่า
เป้าหมายขององค์กร  

(2) การสื่อสารข้อมลูแก่บุคลากรภายในองค์กรยังขาด
ประสิทธิภาพ และบุคลากรที่สามารถสื่อสาร/
ถ่ายทอดข้อมูลกับภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยังมีจ้านวนน้อย 

(3) สภาพแวดล้อมในการท้างานยังไมส่นับสนุนให้เกดิ
การท้างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ (สถานท่ี และสิ่ง
อ้านวยความสะดวก) เช่น อินเตอร์เน็ตช้า, ไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลทั งบทความวชิาการระดบั
นานาชาติ 

(4) ระบบการจัดการและพัฒนาบคุลากรไม่ชัดเจน และ
ไม่สมัพันธ์กับลักษณะปรมิาณงานและเวลา 

(5) การปฏิบัติงานประจ้ายังเป็นแบบTop Down 
มากกว่า Bottom up 

(6) ขับเคลื่อนความส้าเร็จของงานด้วยตัวบุคคล แทน
การขับเคลื่อนความสา้เร็จของงานด้วยระบบ 

(7) ขาดผู้บรหิารรุ่นใหม ่
(8) ระเบียบและข้อบังคับของ สสน. ไม่ทันสมัย 

โอกาส (O) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 

(1) มีเครือข่ายพันธมติรทั งในและต่างประเทศและ
แหล่งเงินทุนเพิ่มเตมิ เพื่อพัฒนาความรู้ความ 
สามารถของบุคลากร แลกเปลีย่นเทคโนโลยีใหม ่

(2) ความตื่นตัวและตระหนักถึงความส้าคัญของการ
จัดการทรัพยากรน ้า และการเปลีย่นแปลงด้าน
สภาพภมูิอากาศ เป็นปัจจัยส้าคัญในการสร้างโอกาส
ให้องค์กร 

(3) นโยบายของรัฐบาลและนานาชาตใิห้ความส้าคญั
มากขึ นต่อมิติความมั่นคงของน ้า อาหาร และ
พลังงาน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการทา้งานและ
ตัวอย่างความส้าเร็จของ สสน. รวมทั งมาตรการทาง
ภาษี  

พัฒนาระบบบริหารจดัการ/เครื่องมือในการท้างานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน 
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2.4 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies)  

 

 

 

การวิเคราะห์ 

จุดอ่อน (ปจัจัยสภาพแวดล้อมภายใน)  

และ 

ภัยคุกคาม (ปจัจัยสภาพแวดล้อมภายนอก) 

 

จุดอ่อน (W) 

(1) ให้ความส้าคญักับเป้าหมายของฝ่าย มากกว่า
เป้าหมายขององค์กร  

(2) การสื่อสารข้อมลูแก่บุคลากรภายในองค์กรยังขาด
ประสิทธิภาพ และบุคลากรที่สามารถสื่อสาร/
ถ่ายทอดข้อมูลกับภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยังมีจ้านวนน้อย 

(3) สภาพแวดล้อมในการท้างานยังไมส่นับสนุนให้เกดิ
การท้างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ (สถานท่ี และสิ่ง
อ้านวยความสะดวก) เช่น อินเตอร์เน็ตช้า, ไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลทั งบทความวชิาการระดบั
นานาชาติ 

(4) ระบบการจัดการและพัฒนาบคุลากรไม่ชัดเจน และ
ไม่สมัพันธ์กับลักษณะปรมิาณงานและเวลา 

(5) การปฏิบัติงานประจ้ายังเป็นแบบTop Down 
มากกว่า Bottom up 

(6) ขับเคลื่อนความส้าเร็จของงานด้วยตัวบุคคล แทน
การขับเคลื่อนความสา้เร็จของงานด้วยระบบ 

(7) ขาดผู้บรหิารรุ่นใหม ่
(8) ระเบียบและข้อบังคับของ สสน. ไม่ทันสมัย 

ภัยคุกคาม (T) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies)  
หรือกลยุทธ์ปรับปรุงองค์กร 

(1) ปริมาณงานร้องขอจากหน่วยงานภายนอก ส่งผล
กระทบต่อการบริหารทรัพยากรบคุคล เครื่องมือ 
และงบประมาณของ สสน.  

(2) ขาดความร่วมมืออย่างเตม็ที่จากหน่วยงานภายนอก
ด้านการสนับสนุนและเช่ือมโยงข้อมูล 

(3) ข้อจ้ากัดด้านกฎหมายในการให้บริการ  
(4) การเปลีย่นแปลงนโยบายภาครัฐ ท้าให้การท้างาน

ขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจน 

ใช้สถานการณ์และสภาพปญัหาจรงิเป็นโจทย์ในการ
พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานท่ีหลากหลายและทันสมัย  
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บทที่ 3  
แผนปฏิบัติการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)  

พ.ศ. 2563 – 2565 
 

 แผนปฏิบัติการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้ า (องค์การมหาชน) พ.ศ. 25 63 – 2565 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นมุ่งเน้น เป้าประสงค์ แนวทางพัฒนา ตัวชี วัดและ
เป้าหมาย ดังนี  

1. วิสัยทัศน์ 
“เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน ้า

อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย” 

2. ค่านิยม 
Innovative หาค้าตอบใหม่ในการแก้ปัญหา สร้างความรู้  

สร้างความช้านาญ สร้างการจัดการ 

Trust สร้างความเชื่อม่ัน จากตัวอย่างความส้าเร็จจริง 

Team & Networking เชื่อมั่นในคน มีกรอบทิศทางการท้างานร่วมกัน  
ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายความส้าเร็จ 

3. พันธกิจ 
1) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านสารสนเทศทรัพยากรน ้า และการเพ่ิม

ประสิทธิภาพคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 
2) บูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและ

บริหารจัดการน ้าของประเทศ 
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้าน

สารสนเทศทรัพยากรน ้าทั งในและต่างประเทศ 
4) น้าเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 

และประชาชนน้าไปใช้ประโยชน์



22 

 

       4. ประเด็นมุ่งเน้น 
ประเด็นที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสารสนเทศทรัพยากรน ้า และ

การเพ่ิมประสิทธิภาพคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 
ประเด็นที่ 2  การบูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 
ประเด็นที่ 3  การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านสารสนเทศทรัพยากรน ้า 
ประเด็นที่ 4 การถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 

4. เป้าประสงค์ ตัวชี วัดและเป้าหมาย กลยุทธ์ 

ประเด็นที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสารสนเทศทรัพยากรน ้า และการ
เพ่ิมประสิทธิภาพคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 

เป้าประสงค ์: ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย 

ตัวชี วัด 
เป้าหมาย 

2563 2564 2565 รวม 
1) จ้านวนผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่

สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการ
และภาคสังคม/ชุมชน (เรื่อง) 

20 20 22 62 

2) ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่ได้รับการ
พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ (ระบบ)  

4 4 4 12 

3) จ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (บทความ) 20 20 22 62 
แนวทางการพัฒนา 
1.1  ผลิตผลงานเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่น่าเชื่อถือส้าหรับอนาคต เพ่ือใช้สนับสนุนการบริหาร

จัดการทรัพยากรน ้าทั งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติได้อย่างทันท่วงที 
1.2  ใช้สถานการณ์และสภาพปัญหาจริงเป็นโจทย์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และ

ทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและทันสมัย 
1.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เครื่องมือในการท้างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างาน 
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ประเด็นที่ 2 : การบูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 
เป้าประสงค์ : บริการข้อมูล ข้อวิเคราะห์สามารถน้าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย 

ตัวชี วัด 
เป้าหมาย 

2563 2564 2565 รวม 

1) จ้านวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (รายการ) 

800 800 800 2,400 

2) อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั น แจ้งเตือน
ปริมาณน ้าฝน ปริมาณน ้าในเขื่อน และพายุ (ร้อยละ) 

90 90 95 95 

แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาระบบคลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีข้อมูลที่ 

สอดรับกับความต้องการใช้ของผู้ใช้บริการ 
2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เครื่องมือในการท้างานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างาน 
 
ประเด็นที่ 3 : การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านสารสนเทศทรัพยากรน ้า 
เป้าประสงค์ : เกิดความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและ

พัฒนา 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย 

ตัวชี วัด 
เป้าหมาย 

2563 2564 2565 รวม 

1) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือในประเทศที่มี
กิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม (โครงการ/กิจกรรม) 

9 9 8 26 

2) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับระหว่าง
ประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

6 6 7 19 

แนวทางการพัฒนา 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เครื่องมือในการท้างานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างาน 
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  ประเด็นที่ 4 : การถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 

เป้าประสงค์ : สร้างความมั่นคง และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านสารสนเทศทรัพยากรน ้า 

ตัวชี วัดและเป้าหมาย 

ตัวชี วัด 
เป้าหมาย 

2563 2564 2565 รวม 
1) ชุมชนที่มีความม่ันคงด้านน ้า ส้าหรับอุปโภค* (ร้อยละ) 85 90 95 95 

2) ชุมชนที่มีความม่ันคงด้านน ้า ส้าหรับอุปโภคและท้า
เกษตร* (ร้อยละ) 

80 85 90 90 

3) ชุมชนที่มีความม่ันคงด้านน ้า ส้าหรับอุปโภค-บริโภค 
และท้าเกษตร* (ร้อยละ) 

75 80 85 85 

4) จ้านวนครัวเรือนที่มีความม่ันคงด้านผลผลิต มีผลผลิต
ตลอดปี (ครัวเรือน) 

275 300 325 900 

หมายเหตุ : *คิดจากความมั่งคงน ้าของ 60 ชุมชนแกนน้า โดยไม่นับรวมเครือข่ายหมู่บ้านขยายผลของชุมชนแกนน้า  
                  ที่ด้าเนินงานเพิ่มเตมิระหว่างปี 

แนวทางการพัฒนา 
4.1 ใช้สถานการณ์และสภาพปัญหาจริงเป็นโจทย์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และ

ทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและทันสมัย 
         4.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เครื่องมือในการท้างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างาน
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แผนปฏิบัติการ พ.ศ 2563-2565 ของ สสน. 
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บทที่ 4 
กรอบแผนงานและโครงการปี 2563-2565 

สสน. ได้ก้าหนดกรอบแผนการด้าเนินงานและโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้ารสารสนเทศทรัยพยากรน ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด้าเนินงานของ 
สสน. โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีการใช้เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการที่ถูกต้อง และทันสมัยในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี  

1. แผนงานและโครงการปี 2563-2565  
แผนงาน โครงการภายใต้แผนงาน 

1. แผนงานสร้างความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในระดับประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน 

• โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน ้า
จากคลังข้อมลูน ้าขนาดใหญ ่

• โครงการพัฒนาและส่งเสริมคลังข้อมูลน ้า (Hydro 
Informatics Center) ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

1. แผนงานสร้างกลไกระดับชุมชนใน
การผสานความมั่นคงด้านน ้าอาหาร 
และพลังงาน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

• โครงการสร้างกลไกการผสานความมั่นคงด้านน ้า อาหาร และ
พลังงาน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

• โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงน ้า อาหาร และ
พลังงาน  

2. แผนงานการจัดการน ้าชุมชนตาม
แนวพระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

• โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า ตามแนวพระราชด้าริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน  

• โครงการพัฒนาระบบน ้าเพ่ือการเกษตรตามแนวพระราชด้าริ
อย่างยั่งยืน  

3. แผนงานยกระดับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสารสนเทศด้านทรัพยากร
น ้า 

• โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั นสูงและระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

• โครงการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านน ้า) ระดับจังหวัดทั่วประเทศ  

• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตร
อัตโนมัติเพ่ือการเตือนภัย  

• โครงการพัฒนาระบบแบบจ้าลองเพ่ือการบริหารจัดการน ้า
และคาดการณ์น ้าท่วม ในพื นที่เขตเมือง 
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2. ระยะเวลาด้าเนินการและงบประมาณ 
โครงการ งบประมาณ 

2563 2564 2565 
1. แผนงานสร้างความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าใน

ระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน (75.11 ล้านบาท) 

• โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน ้าจากคลังข้อมูล
น ้าขนาดใหญ ่

   

• โครงการพัฒนาและส่งเสริมคลังข้อมูลน ้า (Hydro Informatics Center) 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

   

2. แผนงานสร้างกลไกระดับชุมชนในการผสานความม่ันคงด้านน ้าอาหาร และพลังงาน เพื่อคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี (165.00 ล้านบาท) 

• โครงการสร้างกลไกการผสานความมั่นคงด้านน ้า อาหาร และพลังงาน เพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   

• โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงน ้า อาหาร และพลังงาน  

   

3. แผนงานการจัดการน ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(150.00 ล้านบาท) 

• โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
ตามแนวพระราชด้าริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน  

   

• โครงการพัฒนาระบบน ้าเพ่ือการเกษตรตามแนวพระราชด้าริอย่างยั่งยืน     

4. แผนงานยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศด้านทรัพยากรน ้า (350.00 ล้านบาท) 

• โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั นสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 

   

• โครงการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ด้านน ้า) ระดับจังหวัดทั่วประเทศ  

   

• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพ่ือ
การเตือนภัย  

   

• โครงการพัฒนาระบบแบบจ้าลองเพ่ือการบริหารจัดการน ้าและคาดการณ์
น ้าท่วม ในพื นที่เขตเมือง 
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กรอบการพัฒนาเทคโนโลยีของ สสน.  

 
 

 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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กรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี สสนก. (2560-2579) 
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล เพื่อการมีน ้าอย่างย่ังยืน (Sustainable Water) 
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